
Περιβαλλοντικό «χαράτσι» για
την ταφή των σκουπιδιών

– Το σχέδιο 5 σημείων
Ανακύκλωση, νέες

Μονάδες
Επεξεργασίας Αποβ-
λήτων και ενεργειακή

αξιοποίηση των
υπολειμμάτων,

διαλογή στην πηγή
και το τέλος ταφής, οι
πέντε «πυλώνες για

τη διαχείριση των
σκουπιδιών
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Αυτό είναι το ζευγάρι
«λογιστών» , που εξαπατούσε
ηλικιωμένους στην Ελευσίνα

Κορωνοϊός: 58 νέα κρούσματα,
τα 28 εισαγόμενα

Φόβοι για πρόωρο δεύτερο κύμα στην Ελλάδα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ

4466  ΧΧΡΡΟΟΝΝΙΙΑΑ  ΦΦΕΕΣΣΤΤΙΙΒΒΑΑΛΛ  ΑΑΙΙΣΣΧΧΥΥΛΛΕΕΙΙΑΑ

Περικλής Ηλίας από… χρυσάφιΠερικλής Ηλίας από… χρυσάφι
Ο ποδηλατοδρόμος από την Ελευσίνα κατακτά για 15η φορά 

χρυσό μετάλλιο σε Πανελλαδικό επίπεδο

σσεελλ..  88

σσεελλ..  33

ΣΣττήήρριιξξηη  σσττοο  ααίίττηημμαα
νναα  ππααρρααμμεείίννεειι  ηη

ΔΔΟΟΥΥ  σσττιιςς  ΑΑχχααρρννέέςς  

Παρέχει ο Περιφερειάρχης
Αττικής Γ. Πατούλης στον

Δήμαρχο Σ. Βρεττό

σσεελλ..22--1111

σσεελλ..  22

σσεελλ..  99

σσεελλ..  1100
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ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

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

Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6908604269

Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
Εθνική Τράπεζα

IBAN: GR 65011020000000
20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Ηλιοφάνεια  και η

θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Βλαδίμηρος, Βλαντίμηρος, Κήρυκος

Ιουλίτα, Ιουλίττα, Ιουλίττη, Ιουλίτη,
Γιουλίττα, Γιουλίτα, Γιουλίττη, Γιουλίτη

AΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΓΚΙΟΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ- ΓΚΙΟΚΑ ΑΝΝΑ & ΣΙΑ ΟΕ
Λεωφόρος Δημοκρατίας 20, 2105573243

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
Στυλιαρά Ελένη Κ.

Λεωφ Εθνικής Αντιστάσεως 88, 2105541216

ΜΑΝΔΡΑ

ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,

2105551232

AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

Πρινιανάκης Γεώργιος Ι.,Παναγίας Γρηγορούσης
29, Ζεφύρι, 2102385080

ΧΑΪΔΑΡΙ
Κεφάλα Δέσποινα - Χριστίνα

Αγίου Γεωργίου 2Α & Φλουτζή 2,
2105816912

Η έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας Ελευ-
σίνας έδειξε οτι
οι κατηγορούμε-

νοι προσέγγιζαν ηλι-
κιωμένους με το
πρόσχημα ότι συγγενικά
τους πρόσωπα δικαι-
ούνται επιστροφής
χρημάτων από Δημόσιες
Υπηρεσίες

Τα στοιχεία των δύο
απατεώνων, ενός 39χρο-
νου Έλληνα και  μιας
34χρονης Ελληνίδας
που εξαπατούσε ηλικιω-
μένους στην Ελευσίνα και
άλλες περιοχές της Αττικής, έδωσε στη δημοσιότ-
ητα η αστυνομία.

Ο 39χρονος, ο οποίος μαζί με τη συνεργό του
δεν δίσταζε να χτυπά όσους ηλικιωμένους αντι-
λαμβάνονταν την απάτη και αντιδρούσε, είχε
συλληφθεί τον Απρίλιο ενώ η 34χρονη παραμένει
ασύλληπτη:

Πρόκειται για τους:
ΖΕΡΒΑ Ευθύμιο του Δημητρίου και της

Σοφίας, γεννηθέντα την 31-1-1981 στη Θεσσα-
λονίκη που δεν έχει συλληφθεί

ΣΤΡΑΤΗ Κωνσταντίνα του Γρηγορίου και της
Γεωργίας, γεννηθείσα την 12-3-1985 στην
Πάτρα που δεν έχει συλληφθεί.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για τετε-
λεσμένη κλοπή, διακεκριμένη περίπτωση κλοπής,
τελεσθείσα από δύο ή περισσότερους, που είχαν
οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών κατά
συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, απάτη
κατά συναυτουργία τελεσθείσες και σε απόπειρα
κατ’ εξακολούθηση και ληστρική περίπτωση κλο-
πής κατά συναυτουργία.

Ο 39χρονος συνελήφθη στην Ελευσίνα όταν

μαζί με τη συνεργό του προσέγγισαν έναν ηλικιω-
μένο και , προσποιούμενοι  τους λογιστές,
απαίτησαν την καταβολή χρηματικού ποσού.
Προκειμένου μάλιστα να γίνουν πιστευτά τα λεγό-
μενα τους, κάλεσαν τηλεφωνικά μια τρίτη – άγνω-
στη – γυναίκα η οποία προσποιήθηκε την κόρη
του υποψήφιου θύματός τους με τον ηλικιωμένο
να αντιλαμβάνεται την απάτη και το ζευγάρι να
τρέπεται σε φυγή.

Όπως προέκυψε από την έρευνα του Τμήματος
Ασφαλείας Ελευσίνας, οι κατηγορούμενοι, προ-
σέγγιζαν ηλικιωμένους σε διάφορες περιοχές της
Αττικής και με το πρόσχημα ότι συγγενικά τους
πρόσωπα δικαιούνται επιστροφής χρηματικού
ποσού από Δημόσιες Υπηρεσίες, επιχειρούσαν
να τους αποσπάσουν χρηματικά ποσά.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες
να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς
210-5561840 του Τμήματος Ασφαλείας Ελευ-
σίνας και 210-6411111 της Διεύθυνσης Ασφάλει-
ας Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετι-
κής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται
η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Αυτό είναι το ζευγάρι «λογιστών» 
που εξαπατούσε ηλικιωμένους στην Ελευσίνα

Στήριξη στο αίτημα να παραμείνει η ΔΟΥ στις Αχαρνές 
Παρέχει  ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης στον Δήμαρχο Σ. Βρεττό

Τ
ο ομόφων ο αίτημα
του δημοτικού
συμβουλίου Αχ α-

ρν ών  ν α μην  εφαρμο-
στεί η απόφαση της
ΑΑΔΕ ν α φύγει η εφορία
από τον  Δήμο Αχ α-
ρν ών  και ν α μεταφερθεί
στον  Δήμο Αγίων  Αν α-
ργύρων , βρέθηκε στο
επίκεν τρο της συν άν -
τησης του Περιφερει-
άρχ η Αττικής Γ.
Πατούλη με τον  Δήμα-
ρχ ο Αχ αρν ών  Σ. Βρετ-
τό και επικεφαλής των  παρατάξεων  του δημοτικού
συμβουλίου.

Στη συν άν τηση παραβρέθηκε και ο Αν τιπεριφερει

άρχ ης Αν ατολικής
Αττικής Θ. Αυγεριν ός.

Ο κ. Βρεττός
εν ημέρωσε τον  κ.
Πατούλη πως σε πρό-
σφατη συν εδρίαση
του δημοτικού
συμβουλίου για το
ζήτημα, αποφ-
ασίστηκε ομόφων α
ν α εκδοθεί ψήφισμα
υπέρ της παραμον ής
της ΔΟΥ στον  Δήμο
και ταυτόχ ρον α ν α
οριστεί μεικτή Επιτρ-

οπή αποτελούμεν η από Δημοτικούς Συμβούλους, Περ-
ιφερειακούς Συμβούλους, Βουλευτές και Φορείς της
πόλης. 

Η συν έχ εια στη σελ 11
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Συζητήθηκε τη Δευτέρα 13/7/ στη
Βουλή η επίκαιρη ερώτηση, που
είχε καταθέσει ο Αντιπρόεδρος της
Βουλής και Βουλευτής Δυτικής Αττι-
κής, Θανάσης Μπούρας, προς τον
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ.
Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, με θέμα την
σύσταση Αστυνομικού Τμήματος
στην Κινέττα Μεγάρων. Στην συζήτ-
ηση παρέστη για να απαντήσει από
την πλευρά του υπουργείου ο
αρμόδιος Υφυπουργός, κ. Λευτέρ-
ης Οικονόμου.

Ο κ. Μπούρας ξεκίνησε την
ομιλία του τονίζοντας ότι η εγκλημα-
τικότητα στη Δυτική Αττική στο
σύνολό της είναι πολύ μεγάλη και
δυστυχώς, καταγράφει  πρωτιά.
Ειδικότερα, σε ότι αφορά την Κινέτ-
τα, το γεγονός ότι απέχει από την
έδρα του Δήμου, τα Μέγαρα, όπου
είναι και η έδρα του Αστυνομικού
Τμήματος, πάνω από δεκαπέντε
χιλιόμετρα και είναι γεωμορφολογι-
κά αποκομμένη, καθιστά δυσκολότε-
ρο το θέμα της ασφάλειας. Η περ-
ιοχή της Κινέττας έχει πάνω από
5.000 μόνιμους κατοίκους, ενώ
από πολύ νωρίς την άνοιξη έως
πολύ αργά το φθινόπωρο, ο

πληθυσμός αγγίζει  τους 30.000
κατοίκους, συμπεριλαμβανομένων
και τουριστών.

Ο κ. Μπούρας ανέφερε αναλυτικά
τα φυσικά φαινόμενα που έχουν
πλήξει την περιοχή τα τελευταία
χρόνια, όπως η καταστροφική πυρ-
καγιά στις 23 Ιουλίου 2018, η
καταιγίδα «Γηρυόνης» στις 25
Νοεμβρίου 2019 κλπ.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο
κ. Μπούρας κατέθεσε στα πρακτικά
το Προεδρικό Διάταγμα του 2017,
σύμφωνα με το οποίο καταργήθηκε
ο Αστυνομικός Σταθμός της Κινέτ-
τας, καθώς και δύο ομόφωνες απο-
φάσεις του Τοπικού Συμβουλίου
της Δημοτικής Κοινότητας Κινέττας
και του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Μεγαρέων, οι  οποίες
συνηγορούν υπέρ της σύστασης
του Αστυνομικού Τμήματος, παραθ-
έτοντας το παράδειγμα της λειτο-
υργίας του Αστυνομικού Σταθμού
των Βιλίων.

Χαρακτηριστικά, ο κ. Μπούρας
είπε: «Εγώ προσωπικά και η παρά-
ταξή μας, πριν και πάνω από όλα,
βάζουμε τη ζωή, την υγεία και την
περιουσία των πολιτών. 

Δεν είναι παραδεκτό για λόγους
οικονομικούς να διακινδυνεύει η
ζωή και η περιουσία των συμπο-
λιτών μας».

Στην  δευτερολογία του ο κ.
Μπούρας διαβεβαίωσε τον  Υπο-
υργό για την  πρόθεση της Δημο-
τικής Αρχής του Δήμου Μεγα-
ρέων  ν α παρέχει στέγαση του
Αστυν ομικού Tμήματος στην
Κιν έττα.

Ο Υπουργός, από την πλευρά
του, εξήρε τις συνεχείς παρεμβά-
σεις και το καθημερινό ενδιαφέρον
του Αντιπροέδρου της Βουλής για

την επίλυση των προβλημάτων της
περιοχής.

Μετά, μάλιστα, και τη διαβεβαίωση
του κ. Μπούρα, ο κ. Οικονόμου
διαβεβαίωσε για την δρομολόγηση
θετικών εξελίξεων, ώστε να δημιο-
υργηθεί  Αστυνομικό Τμήμα ή
Αστυνομικός Σταθμός στην Κινέττα.

Ο κ. Μπούρας θα βρίσκεται σε
συνεχή επικοινωνία τόσο με το
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη,
όσο και με την Ελληνική Αστυνομία,
προκειμένου να επιλυθεί σύντομα
το μείζον αυτό θέμα για τη διασφάλι-
ση της ασφάλειας των κατοίκων της
Κινέττας και την καλύτερη αστυνό-
μευση της Δυτικής Αττικής.

ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΟΥΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

Διαβεβαιώσεις από τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Λ. Οικονόμου,  
για δρομολόγηση ενεργειών σύστασης Αστυνομικού Σταθμού στην Κινέττα.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 

46 ΧΡΟΝΙΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ
Ο Δήμος Ελευσίνας και η 
Κοινωφελής Επιχείρηση Δ.Ε.
σας καλούν σε συνέντευξη τύπου
για την παρουσίαση του Φεστιβάλ
ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ 2020

Πέμπτη 16 Ιουλίου 12.00 μ.μ.
Καφέ Ilissia (εξωτερικός χώρος)
στον κήπο του Βυζαντινού 
και Χριστιανικού Μουσείου

(Βασ. Σοφίας 22, μετρό Ευαγγελι-
σμός)

Θα μιλήσουν: Ο Δήμαρχος Ελευ-
σίνας Αργύριος Οικονόμου

Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς
Επιχείρησης Δ.Ε.

Φώτιος-Παναγιώτης Τατάκης.

Θα μιλήσουν ακόμη διακεκριμένοι
καλλιτέχνες, που συμμετέχουν στο
φετινό πρόγραμμα

Περισσότερες πληροφορίες: γραφ-
είο Φεστιβάλ Αισχύλεια

τηλ. 2105565613 και 2105565621,
info@aisxylia.gr

Δημόσιες σχέσεις: Δέσποινα Σαβ-
βοπούλου τηλ. 6932/243516,
info@dsav.gr
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837 νέα λεωφορειακή γραμμή για
το μετρό Αγίας Βαρβάρας

«837 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ-ΣΤ. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ-ΣΤ. ΑΓ.
ΜΑΡΙΝΑ» η οποία ξεκιν ά  με την  έν αρξη λειτουργίας του
μετρό!

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας εν ημερών ει τους πολίτες  για τη
ν έα  διαδρομή της λεωφορειακής γραμμής  837 που θα
ξεκιν ήσει με την  έν αρξη λειτουργίας του μετρό στην  Αγία
Βαρβάρα. 
Η ν έα διαδρομή εν αρμον ίζεται στα ν έα δεδομέν α και
στοχ εύει στην  καλύτερη εξυπηρέτηση των  αν αγκών  των
κατοίκων  της περιοχ ής μας.

Ειδικότερα, η Διαδρομή από Αφετηρία:

Από Παλαιών  Πατρών  Γερμαν ού, δεξιά Υψηλάν του,
αριστ. Ζωοδόχ ου Πηγής, αριστ.Μεσολογγίου, αριστ. Κρήτ-
ης, δεξιά Παλαιών  Πατρών  Γερμαν ού, αριστ. Αβέρωφ,
αριστ. Λεωφ.Μεγ. Αλεξάν δρου, αριστ. Στεφ. Σαράφη,
δεξιά Χίου, δεξιά Λεωφ. Ελ. Βεν ιζέλου, σταθμός μετρό Αγ.
Βαρβάρα, Λεωφ. Ελ. Βεν ιζέλου, αριστ. Ηρακλείου, αριστ.
Μαρίν ου Αν τύπα, αριστ.Μεσογείων , αριστ. Μεγ. Αλεξάν -
δρου, δεξιά Λεωφ. Ελ. Βεν ιζέλου, δεξιά Ιερά Οδός, δεξιά
Αγ.Μαρίν ας, αριστ. Κυπαρισσίας, αριστ. Ψαρών , αριστ.
Ιερά Οδό, αριστ. Λεωφ. Ελ. Βεν ιζέλου,δεξιά Κρήτης, δεξιά
Στ. Σαράφη, αριστ. Κύπρου, αριστ. Οδυσσέως, Παλαιών
Πολεμιστών , δεξιά Παλαιών  Πατρών  Γερμαν ού, αριστ.
Κρήτης, δεξιά Μεσολογγίου, αριστ. Αθ. Διάκου, δεξιά
Παπαδιαμάν τη, δεξιά Χίου, δεξιά Παλαιών  Πατρών  Γερμα-
ν ού (ΑΦΕΤΗΡΙΑ).

[Επισυν άπτουμε χ άρτη. Η κόκκιν η έν δειξη δείχ ν ει την
κίν ηση από αφετηρία (Προφήτη Ηλία) προς Αγία Μαρίν α
και η πράσιν η την  κίν ηση αν τίστροφα]
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Σ
το πλαίσιο της πρόληψης και
της ενίσχυσης της αντιπυρικής
προστασίας, υπεγράφη προ

ολίγων ημερων , το ιδιωτικό συμφων-
ητικό δωρεάν παραχώρησης χρήσης
χώρου για τη στέγαση του εποχικού
Πυροσβεστικού Κλιμακίου στον Παλαιό
σταθμό του Ο.Σ.Ε. Αγίων Θεοδώρων,
μεταξύ του Δημάρχου Λουτρακίου –
Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων κ.
Γεώργιου Αλκ. Γκιώνη και του Διοικητή
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομού
Κορινθίας, Πυράρχου κ. Χρήστου
Πλατά.

Στην συνάντηση υπογραφής του
Πρωτοκόλλου Παράδοσης – Παραλα-
βής συμμετείχαν ο Διοικητής του Τμή-
ματος Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου κ.
Αλέξανδρος Μαυραγάνης, ο Πυραγός κ. Βασίλης
Γεροβασίλης, ο Αντιδήμαρχος Α.Α. Διοικητικού
– Οικονομικού κ. Αναστάσιος Σακελλαρίου, ο
Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας & Υπηρεσιών Δόμ-
ησης κ. Κωνσταντίνος Παντελέου, ο Αντιδήμα-

ρχος Αγίων Θεοδώρων κ. Σπύρος Ράτης και ο
Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας των Αγίων
Θεοδώρων & Πρόεδρος του Συλλόγου Εθελον-
τών Φίλων του Δάσους “ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ” κ.
Αριστείδης Κωνσταντής – Σκουλικαρίτης.

Κατά την υπογραφή, ο Πύραρχος κ. Πλατάς

εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς
τον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρ-
ας – Αγίων Θεοδώρων για την
άμεση ανταπόκριση και  την
πολύτιμη συνδρομή του στο δύσκο-
λο και επικίνδυνο έργο που επιτε-
λεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

Ο Δήμαρχος κ. Γκιώνης ευχα-
ρίστησε θερμά τον Διοικητή ΔΙ.Π.Υ.
Ν. Κορινθίας και  τόνισε ότι , “η
δημιουργία και εγκατάσταση Πυρο-
σβεστικού Κλιμακίου στους Αγίους
Θεοδώρων κρίνεται  ιδιαί τερα
σημαντική καθώς συντελεί  στην
προστασία του φυσικού περιβάλ-
λοντος και του δασικού πλούτου
που εκτείνεται στα Γεράνεια όρη

και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας
στους κατοίκους και τους επισκέπτες του Δήμου
μας, ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη εμπειρία της
πυρκαγιάς στην περιοχή”.

(Πηγή: https://agioitheodoroi.com)

Παραχώρηση κτηρίου για την στέγαση του υπό ίδρυση Εποχικού 
Πυροσβεστικού Κλιμακίου στους Αγίους Θεοδώρους

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

«Πράσιν ο φως» για την καταβολή του επιδόματος
γέννησης στους δικαιούχους των οποίων οι
αιτήσεις εγκρίθηκαν έως τις 30 Ιουνίου, έδωσε το
υπουργείο Εργασίας.

Όπως έγινε γνωστό, εγκρίθηκε δαπάνη, ύψους
13.206.000 ευρώ, σε βάρος των πιστώσεων του
προϋπολογισμού εξόδων του υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ειδικού
φορέα 1033- 202 ΑΛΕ 2310506899 οικονομικού
έτους 2020, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ο
Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) σχετικά με την
κάλυψη της δαπάνης για την καταβολή του
επιδόματος στους εν λόγω δικαιούχους.

Η απόφαση του υπουργού Εργασίας, Γιάννη 
Βρούτση, αναρτήθηκε στη «Διαύγεια».
Υπενθυμίζεται πως το επίδομα καταβάλλεται σε

δύο ισόποσες δόσεις των 1.000 ευρώ.
Η πρώτη δόση καταβάλλεται τον επόμενο μήνα

από την γέννηση του παιδιού, εφόσον η αίτηση
υποβληθεί και εγκριθεί μέσα στον μήνα της
γέννησης του παιδιού και η δεύτερη δόση μετά
από πέντε μήνες από το μήνα της γέννηση του
παιδιού.

Δικαιούχος θα είν αι η μητέρα ή ο πατέρας,
αν άλογα με τα δεδομέν α της κάθε οικογέν ειας.

Συγκεκριμένα, σε ειδικές περιπτώσεις το
βοήθημα θα καταβάλλεται  στον διαμένοντα
–νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα– πατέρα του
παιδιού, εφόσον αυτός ασκεί την επιμέλειά του. 
Οι πολίτες τρίτων κρατών για να το πάρουν θα

πρέπει να έχουν 12ετή διαμονή στην Ελλάδα πριν
από την υποβολή της αίτησης.

Επίδομα γέννας: Θα καταβληθεί σε όσους 
οι αιτήσεις εγκρίθηκαν έως 30 Ιουνίου
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Ο Αδέσποτος Παλμός, την
Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020 και ώρα
19.30 το απόγευμα, σας περιμέ-
νει όλους στην εκδήλωση με θέμα
“ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ” στην Πλατεία
Λυταρα στα Μέγαρα.

Θα μιλήσουν άνθρωποι επαγ-
γελματίες στον χώρο και στοχος
να μεταφερθεί ο παλμός όλων
μας στην καρδιά σας..

Θα είναι μια εκδήλωση με πολ-
λές εκπλήξεις, πολλή αγάπη και
με σεβασμό στους ανθρώπους
και τους τετράποδους φίλους
μας.

Τέλος θα είναι κοντά μας ο
Λεωνίδας Κακούρης που πολλοί
τον γνωρίζετε σαν τον κακό στην
σειρά Μέλισσες “Δούκας Σεβα-
στός” στην πραγματικότητα
όμως είναι ενας υπέροχος άνθρ-
ωπος και θα μοιραστεί με όλους
μας πως έχει αλλάξει η ζωή του
από τότε που υιοθέτησε ένα αδέ-

σποτο. Θα είναι χαρά και τιμή
μας να γίνουμε όλοι μία παρέα
και στο τέλος της εκδήλωσης να
έχουμε πάρει στις ψυχές μας
κάποια μαθήματα..

Για οποιαδήποτε πληροφορία 

επικοινωνήστε μαζί μου στο
6946491993 Αρκομάνη Μαρία

Με εκτίμηση
Η ομάδα του ΑΔΕΣΠΟΤΟΥ

ΠΑΛΜΟΥ

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΔΗΜΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ & ΦΥΛΗΣ

Το Σάββατο 11 Ιουλίου στο καθολικό της παλαι-
άς ιεράς μονής Αγ. Τριάδος στην Πάρνηθα, τελέ-
στηκε επιμνημόσυνη δέηση για τους εκτελεσθ-
έντες από τους Γερμανούς τον Ιούλιο του 1944
συμπατριώτες μας, (Μενιδιάτες και Χασιώτες,

υλοτόμους καθώς και Σαρακατσαναίους κτηνοτρ-
όφους από τα Λεγρενά), στην οποία παρευρέθη-
σαν  εκ μέρους του Κυνηγετικού Συλλόγου Αχα-
ρνών ως συνδιοργανωτή της εκδήλωσης μνήμ-
ης ο Πρόεδρος Κος Λαζάρου Βασίλειος, ο Αντι-
πρόεδρος Κος Μαρίνης Πέτρος και το μέλος του
Δ.Σ. Κος Σωτηρίου Αθανάσιος, αποδίδοντας
φόρο τιμής μαζί με μέλη συλλόγων και φορέων
της πόλης μας, τους Δημάρχους Αχαρνών και
Λεγρενών παρουσία συγγενών των θυμάτων και
λοιπών επισήμων.    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                 ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Σωματείο Αδέσποτος Παλμός 
Eκδήλωση με θέμα “ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ” στην Πλατεία Λυταρα στα Μέγαρα

Πρόγραμμα κατάρτισης του ΑΣΔΑ για 1000 ωφελούμεν ους που αν ήκουν  σε ευπαθείς ομάδες



Τ
ην αφετηρία μίας
εκτεταμένης και
πολύπλευρης συνερ-

γασίας με το Ινστιτούτο Γεω-
λογικών και Μεταλλευτικών
Ερευνών σηματοδότησε η
επίσκεψη του Δημάρχου
Αχαρνών Σπύρου Βρεττού
στις εγκαταστάσεις του
ΙΓΜΕ.

Το Ινστιτούτο που εδρεύει
στο Ολυμπιακό Χωριό εκτός
από τον θεσμοθετημένο
τεχνικό σύμβουλο της πολι-
τείας σε θέματα γεωεπι-
στημών συνεργάζεται με
φορείς τόσο της Ελλάδας
όσο και του Εξωτερικού, ενώ
παράγει πλούσιο ερευνητικό
έργο.

Τον Δήμαρχο Αχαρνών υπο-
δέχτηκε ο Γενικός Διευθυ-
ντής του Ινστιτούτου
Ανδρέας Τσώκος ο οποίος
τον ξενάγησε στις εγκατα-
στάσεις, ενημερώνοντας τον
παράλληλα για την πολυσχι-
δές έργο που πραγματοποι-
είται.

Μεταξύ των δύο πλευρών
συμφωνήθηκε το προσεχές
διάστημα να υπογραφεί
μνημόνιο συνεργασίας
μεταξύ ΙΓΜΕ και Δήμου,
σύμφωνα με το οποίο το
Ινστιτούτο θα συνδράμει με
την προσφορά γεωλογικών
στοιχείων και ερευνών σε

θέματα των Αχαρνών.
Παράλληλα θα είναι αρωγός
στην προσπάθεια αξιο-
ποίησης του Αδριάνειου
Υδραγωγείου μέσω του
Πράσινου Ταμείου.

Στο περιθώριο της επίσκεψ-
ης ο Δήμαρχος Αχαρνών
Σπύρος Βρεττός δήλωσε:
“Είναι μεγάλη τιμή να εδρεύει
στον Δήμο μας ένα Ινστι-
τούτο τόσο μεγάλης εμβέλει

ας, όπως το ΙΓΜΕ. Σήμερα
είχα τη χαρά να ενημερωθώ
με λεπτομέρειες για το έργο
που παράγεται και πραγματι-
κά εντυπωσιάστηκα. Ακόμη
μεγαλύτερη είναι η χαρά μου
για την επικείμενη συνερ-
γασία του Ινστιτούτου με το
Δήμο που θα επισημοποιηθ-
εί μέσω της υπογραφής ενός
μνημονίου συνεργασίας το
οποίο θα αποβεί καρποφόρο
και για τις δύο πλευρές“.  
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Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής 
Αγωγής στους Παιδικούς Σταθμούς του

Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Δήμου Ελευσίνας

Το Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. του Δήμου Ελευσίνας ευχαριστεί
την Κοινωφελή Επιχείρηση ( Κ.Ε.Δ.Ε.) για την παροχή Εκπαι-
δευτικού Προγράμματος Κυκλοφοριακής Αγωγής στους Παιδι-
κούς Σταθμούς του Νομικού Προσώπου.
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε ήδη στον 1ο Παιδικό Σταθμό και
θα πραγματοποιηθεί σταδιακά και στους υπόλοιπους Δημοτι-
κούς Σταθμούς.

Σεβασμία Άνθη – Γκιόκα
Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Δήμου Ελευσίνας

Δήμαρχος Αχαρνών Σπ. Βρεττός: 

Προχωράμε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο
Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών

Συζήτηση για τη Δίχρονη Υποχρεωτική
Προσχολική Αγωγή 

από την Ένωση Γονέων Αχαρνών

Συζήτηση εφ΄ὀλης της ύλης για την εφαρμογή της Δίχρ-
ονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής πραγματοποιεί
την Τετάρτη 15 Ιουλίου, η Ένωση Γονέων Αχαρνών στα
γραφεία της (οδός Μητρομάρα 24).
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Οι δράσεις ενημέρω-
σης των πολιτών για
την ορθή χρήση των
αντιβιοτικών και τη
σημασία των

εμβολίων, ήταν το αντικείμενο της
συνάντησης του Περιφερειάρχη
Αττικής και Προέδρου του
ΕΔΔΥΠΠΥ κ. Γιώργου Πατούλη με
την Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρ-
είας Χημειοθεραπείας κα Ελένη
Γιαμαρέλλου, τον Πρόεδρο της
Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων κ.
Αθανάσιο Σκουτέλη, την Αντιπεριφ-
ερειάρχη Πολιτισμού κα. Δουνδου-
λάκη Ελένη, τη δημοσιογράφο κα
Ελένη Καμάρα, τη Γενική Διε-
υθύντρια του ΕΔΔΥΠΠΥ κα Μαρία
Αϊδίνη, τη Συντονίστρια του Προ-
γράμματος Υγιών Πόλεων και
Πρόεδρο της Συμβουλευτικής Επι-
τροπής του ΠΟΥ Ευρώπης για τα
Εθνικά Δίκτυα κα Νταίζη Παπαθα-
νασοπούλου και στελέχη του Δικ-
τύου Υγιών Πόλεων, στα γραφεία
της Περιφέρειας Αττικής χθες.

Η εκστρατεία ενημέρωσης των
πολιτών με τίτλο: «Μύθοι και Αλήθειες
για τα Αντιβιοτικά και τα Εμβόλια»,
που ξεκίνησε το 2014, πραγματοποι-
είται υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ, με τη
συνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας
Χημειοθεραπείας, της Ελληνικής Εται-
ρείας Λοιμώξεων, του Ιατρικού Συλλό-
γου Αθηνών και του ΕΔΔΥΠΠΥ.

Αποτελεί μία συντονισμένη προ-
σπάθεια συνεχούς και υπεύθυνης
ενημέρωσης των πολιτών, με στόχο

να συμβάλουν στον περιορισμό της
άσκοπης κατανάλωσης αντιβιοτικών,
στη μείωση της μικροβιακής αντοχής,
αλλά και στην πρόληψη των
λοιμώξεων. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης
εξειδικεύτηκαν οι παρεμβάσεις που
θα λάβουν χώρα το επόμενο διά-
στημα, οι οποίες μεταξύ άλλων
αφορούν:

Δημιουργία και διανομή
φυλλαδίων ενημέρωσης σχετικά με
τη σημασία των εμβολίων και της
ορθολογικής χρήσης των αντιβιο-
τικών στους πολίτες μέσω των ΟΤΑ
– μελών του ΕΔΔΥΠΠΥ.

Διοργάνωση τηλεδιασκέψεων με
εκπαιδευτικούς για την ενημέρωσή
τους σχετικά με τον εμβολιασμό και
την ορθή χρήση των αντιβιοτικών.

Μεταφορά του Παιδικού Βιβλίου
«Ποιος παγίδεψε την Πένυ Κιλ-
λίνη» σε θεατρική παραγωγή που
θα απευθύνεται στο κοινό μέσω
των Δήμων ή Περιφερειών του Δικ-
τύου και θα στοχεύει στη σωστή
πληροφόρηση για την ορθή χρήση
των αντιβιοτικών.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόε-
δρος του ΕΔΔΥΠΠΥ κ. Γιώργος
Πατούλης ενόψει των νέων στόχων
που ετέθησαν δήλωσε:

«Η συντονισμένη προσπάθεια και ο
αγώνας μας συνεχίζεται. Ως Περιφερ-
ειάρχης Αττικής και ως Πρόεδρος του
ΕΔΔΥΠΠΥ θα συμβάλλω με όλες μου
τις δυνάμεις ώστε να φθάσει και στην
πιο απομακρυσμένη περιοχή της
χώρας μας το μήνυμα της προστασίας
της δημόσιας υγείας, μέσω της 

ενημέρωσης των πολιτών για την
ορθή χρήση των αντιβιοτικών και της
ανάδειξης της αξίας του εμβολιασμού.

Δυστυχώς, τη στιγμή που το ποσο-
στό της μικροβιακής αντοχής στη
χώρας μας είναι ένα από τα υψηλότε-
ρα παγκοσμίως, οι Έλληνες εξακολο-
υθούμε να είμαστε πρώτοι στην κατα-
νάλωση αντιβιοτικών διεθνώς.

Αυτό σε συνδυασμό με το χαμηλό
ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης
αποτελεί μία σοβαρή απειλή για το
μέλλον της υγείας του γενικού πληθυ-
σμού. Ιδιαίτερα στη συγκεκριμένη
χρονική συγκυρία του Covid-19».

Να σημειωθεί ότι θα προγραμματι-
στούν νέες συναντήσεις δια ζώσης και
εξ αποστάσεως για τον καλύτερο
συντονισμό των δράσεων.

ΑΑΑΑννννττττιιιιββββιιιιοοοοττττιιιικκκκάάάά    ––––    ΕΕΕΕμμμμββββοοοολλλλιιιιαααασσσσμμμμοοοοίίίί ::::     
Συνεχίζεται η εκστρατεία ενημέρωσης της Περ. Αττικής

Κορωνοϊός : 58 νέα κρούσματα, 
τα 28 εισαγόμενα

Πενήντα οκτώ νέα κρούσματα κοροναϊού ανακοίνωσε χτες η
Ελλάδα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των κρουσμάτων
σε 3.883. Εκ των νέων κρουσμάτων τα 28 εντοπίστηκαν κατό-
πιν ελέγχων στις πύλες εισόδου τις χώρας.

Εκ του συνόλου των κρουσμάτων το 54.7% αφορά άνδρες,
ενώ 1.042 (26.8%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το
εξωτερικό και 2.019 (52.0%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό
κρούσμα.Επιπλέον, 13 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωλ-
ηνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 58 ετών. 3 (23.1%) είναι
γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 76.9% έχει υποκείμενο
νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 122 ασθενείς
έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.

Φόβοι για πρόωρο δεύτερο κύμα στην Ελλάδα
Όλα αυτά, ενώ εντείνεται η ανησυχία των επιστημόνων για

την πορεία εξάπλωσης του κοροναϊού, βλέποντας τα αυξημένα
κρούσματα που καταγράφονται σε ημερήσια βάση, τις τελευ-
ταίες ημέρες.

Η χώρα φαίνεται πως  βρίσκεται εν αναμονή νέων μέτρων για
την αντιμετώπιση της πανδημίας, αφού οι φόβοι για ένα
πρόωρο δεύτερο κύμα είναι έντονοι.
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Με τη σκυταλοδρομία (Team Relay ) άν οιξε η αυλαία
του Παν ελλην ίου πρωταθλήματος ορειν ής ποδηλασίας,
το Σάββατο (11/07), στην  Κάρυστο Ευβοίας.

Ο Κρόν ος Νίκαιας με τους Περικλή Ηλία, Μιχ άλη
Μέη, Βαγγέλη Ντεγιάν ν η και την  Ελευθερία Γιάχ ου
αν αδείχ θηκε πρωταθλητής Ελλάδας, εν ώ ακολούθησαν
οι Μαχ ητές Πεύκων  και το Πόρτο Λεόν ε.

Θυμίζουμε εδώ πως ο Π. Ηλίας κατακτά για 15η φορά
χ ρυσό μετάλλιο σε Παν ελλαδικό επίπεδο.

Αν αλυτικά τα αποτελέσματα:

Αν δρες
1.Περικλής Ηλίας (ΠΣ Κρόν ος) 1:29:49.587
2.Δημήτρης Αν των ιάδης (ΑΣ Μαχ ητές Πεύκων

1:33:19.587
3.Χαρούν  Μολλά (ΑΣ Μαχ ητές Πεύκων ) 1:35:46.587
4.Θεόδωρος Πετρίδης (ΑΟ Παράδεισος) 1:35:55.587
5.Ηλίας Τσορτουκτσίδης (ΒΑΟ) 1:39:00.587
6.Χαράλαμπος Καστράν τας (ΑΕΚ) 1:42:27.587

Συγχαρητήρια ανακοίνωση εξέδωσε ο δήμος
Ελευσίνας

“Συγχ αίρουμε για ακόμη μια φορά τον  αθλητή της
πόλης μας Περικλή Ηλία, για την  πολύ σημαν τική επιτ-
υχ ία του, στο άθλημα της Ορειν ής Ποδηλασίας.

Η κατάκτηση για 15η φορά του χ ρυσού μεταλλίου σε
Παν ελλαδικό επίπεδο μας κάν ει για πολλοστή φορά
περήφαν ους και επιβεβαιών ει την  προσήλωση και την
επιμον ή του στην  κατάκτηση σημαν τικών  στόχ ων .

Περικλή σε ευχ αριστούμε και σου ευχ όμαστε από
καρδιάς ακόμα μεγαλύτερες επιτυχ ίες!”

Περικλής Ηλίας από… χρυσάφιΠερικλής Ηλίας από… χρυσάφι
Ο ποδηλατοδρόμος από την Ελευσίνα κατακτά για 15η φορά χρυσό μετάλλιο σε Πανελλαδικό επίπεδο

ΑΑιιμμιιλλίίαα  ΜΜπποουυρρίίττηη  ||  ΚΚααλλλλιιττεεχχννιικκήή
ππλλααττφφόόρρμμαα  ΣΣυυνν++εερργγαασσίίαα

Διεθνές πρόγραμμα ΑΜΟΛΗ ΙΙ
Ιούλιος - Δεκέμβριος 2020

«Αγροτικά Αποτυπώματα Ασπροπύργου ΙΙ»«Αγροτικά Αποτυπώματα Ασπροπύργου ΙΙ»
Συμμετοχικό έργο | Performance | Κινηματογραφική προβολή

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 συν εργασία με το Πν ευματικό Κέν τρο του Δήμου Ασπροπύργου    
Με την  Υποστήριξη του Οργαν ισμού Πολιτισμού και Αν άπτυξης  ΝΕΟΝ



10-θριάσιο Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020 

48

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  AAddvviissoorr  SSeerrvviiccee
PPaacckk  ζζηηττάά  ππρροοσσωωππιικκόό::

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

Μισθός πολύ ικανοποιη-
τικός με ένσημα. 

Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 2105576682
Διεύθυνση γραφείου: 
Νίκης & Σπύρου Λούη 

(Γερμανικά), 
Ασπρόπυργος 19300

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

Τα πέν τε μέτρα στρατηγικής του Υπο-
υργείου Περιβάλλον τος και Εν έργειας
(ΥΠΕΝ), για τη σύγχ ρον η διαχ είριση
απορριμμάτων  παρουσίασε σήμερα ο
υπουργός κ. Κωστής Χατζηδάκης,
μιλών τας στην  ετήσια Γεν ική Συν έλευση
του Συν δέσμου Βιομηχ αν ιών  και
Επιχ ειρήσεων  Αν ακύκλωσης και Εν ερ-
γειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων
(ΣΕΠΑΝ).

Ο πρώτος πυλών ας του ν έου σχ εδια-
σμού αφορά στην  επιβολή περιβαλλον τι-
κής εισφοράς (τέλος ταφής), η οποία
αν αμέν εται ν α λειτουργήσει αποτρεπτι-
κά ως προς την  ταφή των  απορριμμά-
των  που οδηγούν ται από τους δήμους
σε ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ. Το τέλος ταφής θα
πηγαίν ει στο Πράσιν ο Ταμείο και ειδικό-
τερα:

● Το 50% για δράσεις στη διαχ είριση
απορριμμάτων  και την  προστασία του
περιβάλλον τος (π.χ . αν απλάσεις, πρά-
σιν α σημεία κλπ).

● Το 10% για έρευν α και τεχ ν ολογία
στη διαχ είριση απορριμμάτων .

● Και το 40% για επιβράβευση στους
δήμους που τα πηγαίν ουν  καλά στην
αν ακύκλωση.

Ο δεύτερος πυλών ας θα περιλαμβάν ει
μέτρα για την  εν ίσχ υση της αν ακύκλω-
σης και την  αν αβάθμιση των  Κέν τρων
Διαλογής Αν ακυκλώσιμων  Υλικών
(ΚΔΑΥ). Ειδικότερα, όπως αν έφερε ο
υπουργός, σε συν εργασία με τις αρμό-
διες αρχ ές που διαχ ειρίζον ται τα σχ ετικά
προγράμματα του ΕΣΠΑ, τα ΚΔΑΥ θα
αν αβαθμιστούν  ώστε ν α γν ωστοποι-
ούν ται τα ποσοστά αν ακύκλωσης αν ά 

δήμο θέτον τάς τους προ των  ευθυν ών
τους, αλλά και ν α δέχ ον ται αυξημέν ες
ποσότητες αποβλήτων  που θα
προκύψουν  με την  εν ίσχ υση της διακρ-
ιτής συλλογής και της αν ακύκλωσης.

Επίσης, βασικός στόχ ος είν αι η δημιο-
υργία εν ός εθν ικού δικτύου Μον άδων
Επεξεργασίας Αποβλήτων . Ειδικότερα,
έως τα τέλη του 2023 προβλέπεται η
δημιουργία ακόμη 28 μον άδων  (σήμερα

λειτουργούν  έξι), εν ώ προχ ωρούν  οι δια-
δικασίες για τη δημοπράτηση 17 εν τός
του 2020. Για την  επίτευξη του στόχ ου,
όπως επαν έλαβε ο κ. Χατζηδάκης, εν θα-
ρρύν ον ται οι Συμπράξεις Δημοσίου και
Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). 

Για το «κεφάλαιο» Διαλογή στην  Πηγή,
επεκτείν εται το δίκτυο συλλογής των
αν ακυκλώσιμων  υλικών  και των  βιοα-
ποβλήτων  (καφέ κάδος). Έως τα τέλη
του 2023 προβλέπεται ν α έχ ουν  δημο-
πρατηθεί 31 μον άδες επεξεργασίας βιοα-
ποβλήτων , εν ώ σήμερα λειτουργούν
μόλις 4.

Όσον  αφορά στην  εν εργειακή αξιο-
ποίηση υπολειμμάτων  – μον άδες αν άκ-
τησης εν έργειας, το υπουργείο εν ισχ ύει
την  παραγωγή και αξιοποίηση των  δευ-
τερογεν ών  εν αλλακτικών  καυσίμων  από
τα υπολείμματα των  Μον άδων  Επεξερ-
γασίας Αποβλήτων  (ΜΕΑ) και των
ΚΔΑΥ, δηλαδή των  υλικών  που δεν
μπορούν  ν α αν ακυκλωθούν . Στον
τομέα της αν άκτησης της εν έργειας η
Ελλάδα βρίσκεται στο 1,5% και ο ευρω-
παϊκός μέσος όρος βρίσκεται στο 28.
Σύμφων α με τον  κ. Χατζηδάκη σχ εδιάζε-
ται ν α δημοπρατηθούν  3-4 μον άδες εν ε-
ργειακής αξιοποίησης των  υπολειμμάτων
που προέρχ ον ται από τις ΜΕΑ.

Περιβαλλοντικό «χαράτσι» για την ταφή των σκουπιδιών – Το σχέδιο 5 σημείων
Ανακύκλωση, νέες Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων και ενεργειακή αξιοποίηση των υπολειμμάτων, 

διαλογή στην πηγή και το τέλος ταφής, οι πέντε «πυλώνες για τη διαχείριση των σκουπιδιών
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«Η ΔΟΥ θα έπρεπε να βρίσκεται στον μεγαλύτερο Δήμο, δηλαδή στις Αχαρνές
που αριθμεί 150.000 κατοίκους» τόνισε ο Δήμαρχος και υπογράμμισε ότι η
συγκεκριμένη απόφαση, με αφορμή και την απομάκρυνση σχεδόν όλων των
δημόσιων υπηρεσιών από την πόλη, οδηγεί τον Δήμο σε περαιτέρω υποβά-
θμιση και παράλληλα θα οξύνει την ταλαιπωρία των δημοτών οι οποίοι -ήδη-
χρειάζεται να μετακινηθούν μακριά από την πόλη τους για να τακτοποιήσουν
υποθέσεις με δημόσιες υπηρεσίες, όπως ανέφερε. 

Σε αυτό το πλαίσιο και αφού του επισήμαν ε ότι ο Δήμος έχ ει εν αλλακτικές προτά-
σεις για τη στέγαση της εφορίας σ΄έν α χ ώρο που μπορεί ν α ν οικιάσει  και θα είν αι
λειτουργικός,  ζήτησε τη στήριξη του Περιφερειάρχ η, αν  και δεν  είν αι ζήτημα που
άπτεται των  αρμοδιοτήτων  του, με στόχ ο ν α μην  εφαρμοστεί αυτή η «άδικη», όπως
τη χ αρακτήρισε απόφαση.  

Ο Περιφερειάρχ ης αν αγν ώρισε πως αν  εφαρμοστεί αυτή η απόφαση θα προκαλέ-
σει προβλήματα στην  εξυπηρέτηση των  πολιτών  και σ΄αυτό το πλαίσιο διαμήν υσε
στο Δήμαρχ ο αφεν ός πως θα στηρίξει το ομόφων ο ψήφισμα του δημοτικού συμβου-
λίου και αφετέρου θα θέσει το θέμα στον  αρμόδιο υπουργό, με στόχ ο την  εξεύρεση
βιώσιμης λύσης. 

«Σεβόμαστε και υποστηρίζουμε τις ομόφων ες αποφάσεις των  τοπικών  κοιν ων ιών
και σ΄αυτό το πλαίσιο αν αγν ωρίζουμε το δίκαιο του αιτήματός σας. Προτεραιότητά
μας είν αι οι πολίτες της Αττικής ν α εξυπηρετούν ται, χ ωρίς ταλαιπωρία, με ισότιμους
όρους. Εν ών ουμε τη φων ή μας με τη δική σας με στόχ ο ν α βρεθεί άμεσα, μία βιώσιμη
λύση», αν έφερε χ αρακτηριστικά ο Περιφερειάρχ ης. 

Επαναφορά Ωραρίου του ΚΕΠ 
του Δήμου Ασπροπύργου

Ο Δήμος Ασπροπύργου ενημερώνει ότι, σύμφωνα με το
ΦΕΚ 2726/Β’/3-7-20, από τη Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020
επέρχεται το ωράριο λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης
Πολιτών του Δήμου Ασπροπύργου και έχει ως εξής: 
Δευτέρα με Παρασκευή: 08:00 π.μ. - 19:30 μ.μ.
Σάββατο: 08:00 π.μ. - 13:30 μ.μ.
Διεύθυνση: Σαλαμίνος 69 (Όπισθεν Δημαρχείου)
Τηλέφωνο: 213 2006539, fax: 213 2006499- 213 2006483
email: d.aspropyrgos@kep.gov.gr

Διευκρινήσεις εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επεν-
δύσεων με αφορμή την απαγόρευση των πανηγυριών μέχρι το
τέλος Ιουλίου.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση «προκειμένου να διασφαλι-

στεί η ομαλή λειτουργία των εμπορικών δραστηριοτήτων των
κλάδων των αγορών διευκρινίζει ότι, απαγορεύονται οι διορ-

γανώσεις πανηγύρεων ή άλλων αντίστοιχων δημόσιων ανοικ-
τών εκδηλώσεων τοπικού ή μη χαρακτήρα από ιδιωτικούς ή μη
φορείς και όχι η λειτουργία των ως άνω αγορών».

Για τις αγορές (εμποροπανηγύρεις, κυριακάτικες αγορές, χρι-
στουγεννιάτικες και πασχαλινές αγορές, λοιπές οργανωμένες
αγορές), ισχύουν οι κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας.

Πανελλήνιες 2020:
Αύριο θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες
των ειδικών μαθημάτων

Παν ελλήν ιες 2020: Μετά τις 13:00 θα αν ακοιν ωθούν
αύριο, Πέμπτη , οι βαθμολογίες των  ειδικών  μαθημά-
των , σύμφων α με την  αν ακοίν ωση του υπουργείου
Παιδείας.

Οι υποψήφιοι θα μπορούν  ν α βρίσκουν  τη βαθμο-
λογία τους στην  ειδική πλατφόρμα
https://results.it.minedu.gov .gr , πληκτρολογών τας
τον  οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχ ι-
κούς χ αρακτήρες από το επών υμο, το όν ομα, το
πατρών υμο και το μητρών υμό τους, σε κεφαλαίους
ελλην ικούς χ αρακτήρες.

Εξάλλου, το υπουργείο αν ακοίν ωσε την  παράταση
της δυν ατότητας ηλεκτρον ικής υποβολής του Μηχ α-
ν ογραφικού Δελτίου έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου
2020 τα μεσάν υχ τα.

Διευκρινήσεις για το «φρένο» σε πανηγύρια έως το τέλος Ιουλίου
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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

ΓΑΜΟΣ
Ο ΑΚΑΡΕΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΠΕΛΛΙΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ
ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΣΙΤΙΡΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ
ΣΤΟ ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ 

ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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

Αθήνας. Τηλ. 6944802271

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



ΞΕΚΙΝΑΝΕ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ Η
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ

Σήμερα ξεκινούν προπόνηση 
η ακαδημία του ΑΟ Μίμα Μικρασιατικής

μετά την πανδημία.

Θα πρέπει να τηρηθεί 
ο κανόνας υγιεινής.

Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020 θριάσιο-13  

Η Ιωάννα Ρήγα είναι η νέα πρόεδρος
στον Βύζα Μεγάρων μετά την Γενική
Συνέλευση που ήρθε σε σώμα στο
δημαρχείο της πόλης παρουσία και
των φιλάθλων.

Το νέο Δ.Σ και οι θέσεις.

Γιάννα Ρήγα (ΠΡΌΕΔΡΟΣ)
Τάσος Σάλτας(Α΄αντιπρόεδρος)
Κώστας Οικονομόπουλος(Β΄αντιπρ-
όεδρος)
Δημήτρης Κόκκαλης(Α'Γενικός
Αρχηγός)
Κώστας Γιαννακάρης(Β΄Γενικός
Αρχηγός)
Αντώνης Υψηλάντης(Γενικός Γραμμα-
τέας)
Θωμάς Βαλτάς(ΤΑΜΙΑΣ)
Νίκος Δρυμούσης(Υπεύθυνος -εφορ-
ος Ποδοσφαιρικού Τμήματος)

ΜΕΛΗ:
Ιωάννης Διπλάρας, Κώστας Παπαφ

ράγκος, Βασίλης Χατζόπουλος, Ιερόθ-
εος Μπότιζας, Θεόδωρος Μήτσος,
Βασίλης Σάλτας, Δημήτρης Παπαδό-
πουλος, Λευτέρης Σταμέλος.

Με πρόταση της προέδρου Γιάννας
Ρήγα σύνδεσμος του ποδοσφαιρικού
τμήματος και της διοίκησης θα είναι ο
παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Κώστας
Γιαννακάρης.

Ακόμα μετά την διαδικασία και την
ψηφοφοορία την θέση του προέδρου
διεκδίκησαν η κ. Ιωάννα Ρήγα και ο κ.
Δημήτρης Παπαδόπουλος. Στην
κρυφή ψηφοφορία που έγινε, και μετά
την επικράτηση της κ. Ρήγα αποχώρη-
σαν οι κ.κ. Δημ. Παπαδόπουλος και
Λευτ. Σταμέλος χωρίς όμως να ξεκαθα-
ρίσουν εαν θα παραιτηθούν ή θα παρ-
αμείνουν στο Δ.Σ.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΝΕΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Η εν λόγω είναι Πρόεδρος του Νομικού
Προσώπου του Δήμου Μεγαρέων «Ηρό-
δωρος».
Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής

Πρώην αθλήτρια με καταπληκτική και
αξιοζήλευτη πορεία στο χώρο του γυναι-
κείου μπάσκετ.
Μεταπτυχιακά στη Διοίκηση του Αθλητι

σμού και στις Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής στην εται-
ρεία 2ο Δημοτικό Ν. Περάμου
Πρώην Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού. στην εταιρεία ΔΙΕΚ Μεγαρων
Δούλεψε στην εταιρεία ACS Athens
Greece
Δούλεψε στην εταιρεία Special Olympics
World Games
Πρώην Αξιολογήτρια αθλητικών προγρ-
αμμάτων στην εταιρεία ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Πρώην Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής στην
εταιρεία Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτι-
κής
Πρώην Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής στην
εταιρεία ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Πρώην Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής στην
εταιρεία Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων
Πρώην Softball Coordinator στην εταιρεία
Athens 2004 Olympics
Σπούδασε Master of Education στο Open
University of Cyprus - Ανοικτό Πανεπιστή-
μιο Κύπρου
Σπούδασε Sports Management στο Master
of Sports Management Univercity of
Louisville USA
Σπούδασε Bachelor of Physical Education
στο National and Kapodistrian University of
Athens

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Η ΓΙΑΝΝΑ ΡΗΓΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΟΝ ΒΥΖΑ ΜΕΓΑΡΩΝ

Ο Θαν άσης Πούρης ο Αλέξαν δρος Πετρόγιαν -
ν ος  ο Θάν ος Καράμπελας και ο Ηλίας Κρασάκ-
ης θα συν εχ ίσουν  ν α αγων ίζον ται με τα Κυαν ό-
λευκα, αφού πλέον  μετά από εισήγηση των
Προπον ητών  της ομάδος  θα πλαισιώσουν  το
ροστερ της Αν δρικής ομάδας αλλά και των  U22
στο Αν απτυξιακό Πρωτάθλημα της ΕΣΚΑΝΑ.
Επίσης αποκτήθηκε ο Συρίγος (γεν  2002) απ
τον  Ιων ικό Νικαίας ο οποίος έχ ει δικαίωμα
συμμετοχ ής και στην  ομάδα των  Εφήβων .

Σταχ υοφόροι οι Λεκάκης και Ηλία Αν έστη

Η Διοίκηση αν ακοιν ών ει την  απόκτηση των
Παν αγιώτη Λεκάκη και Ηλία Αν έστη.
Ο  πρώτος 20χ ρον ος φόργουορν τ, βρέθηκε τις
δυο τελευταίες σεζόν  στον  Εθν ικό Πειραιά, και
στο περσιν ό πρωτάθλημα της Β’ Εθν ικής είχ ε
συμμετοχ ή σε 19 αγών ες με 1,7 πόν τους και 3
εύστοχ α τρίπον τα.

Ο δεύτερος είν αι ο  21χ ρον ος, Ηλία Αν έστη ,
από τον  Άρη Θηβών  (Γ'Εθν ική) , μετά από
εισήγηση του προπον ητικού μας επιτελείου.

Καλή σεζόν  και στους πέν τε αθλητές του συλλό-
γου μας.

Ο Γιάννης Κρητικός προπονητής στο εφη-
βικό τμήμα

Ο  Παν ελευσιν ιακός Αθλητικός Όμιλος Καλαθο-
σφαίρισης αν ακοιν ών ει την  έν αρξη της συν ερ-
γασίας του με τον  Γιάν ν η Κρητικό, ο οποίος θα
αν αλάβει τον  ρόλο του προπον ητή του εφηβι-
κού τμήματος του συλλόγου.

Ο 42χ ρον ος προπον ητής ξεκίν ησε το μπάσκετ
από τις υποδομές του Περιστέριου το 1987,
χ ρον ιά ορόσημο για το Ελλην ικό μπάσκετ, και
αγων ίστηκε σε όλες τις μικρές Εθν ικές ομάδες,
εν ώ σε ηλικία 18 ετών  κλήθηκε για μον αδική
φορά στην  Εθν ική Αν δρών .

Εκτός από το Περιστέρι αγων ίστηκε σε Δάφν η,
Άλιμο, Ξάν θη, Ηλυσιακό, Δούκα, Παγκράτι, Χαλ-
κίδα και Ολυμπιάδα Πατρών , εν ώ ως προπον -
ητής έχ ει εργαστεί στην  ΑΓΕ Ζακύν θου, και ως
βοηθός Προπον ητή στον  Ιων ικό ΝΦ, στον
Μαν δραϊκό και στο Περιστέρι.

AN.TΣΑΚ.

Η ΟΜΑΔΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ
AOK ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΑΙ Ο ΜΑΚΗΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΣΤΟ
ΚΑΜΠ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ

·
Σήμερα θα βρίσκεται στο κάμπ της Μικρασιατικής  ο  Μάκης
Μπεκιάρης. Ο εν λόγω  είναι Τεχνικός διευθυντής στον Ηρακ-
λή Ελευσίνας έχει τελειώσει ΙΕΚ προπονητικής με ειδικότητα
το ποδόσφαιρο, είναι κάτοχος διπλώματος UEFA C, και έχει
διατελέσει προπονητής στις Ακαδημίες Ποδοσφαίρου της
Χρυσούπολης, του Αστέρα Μαγούλας, Αγιαξ Ελλάς. Επίσης
έχει συνεργαστεί με την ΠΑΕ Ολυμπιακός, για 5 έτη, σαν
υπεύθυνος των σχολών Ελευσίνας και Ασπροπύργου!
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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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