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Μουσική εκδήλωση από την Κρατική
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(Αρχαιολογικός χώρος Ελευσίνας, 
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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 33 βαθμούς Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Μαρτύρων Aκακίου Γεωργίου Ευγενίου Θεοδώρου
Θεοφίλου Iούστου Ματθαίου και Τροφίμου, Σύνα-

ξις υπεραγίας Θεοτόκου εν τοις Αρματίου

AΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ - ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΟΕ, Αχαρνών 7, 2105576029

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Κοντούλη 1, 2105542410

ΜΑΝΔΡΑ

Ροκάς Δημήτριος Π.Σαλαμίνος 7, Μάνδρα - Εργα-
τικές Κατοικίες, 2105541344

AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΤσακά-
λωφ Αθανασίου 14 & Λεβέντη, Έναντι ΙΚΑ, Άνω

2102484070

ΧΑΪΔΑΡΙ

Κορέλης Εμμανουήλ Γ.Χίου 26 & Στρατάρχου 
Καραϊσκάκη, Χαϊδάρι - Πλατεία Ηρώων,

2105323330

Η Διεύθυν ση Ασφάλειας Αττικής κατάφερε ν α αποδ-
ημήσει πλήρως τη δράση δυο εγκληματικών
οργαν ώσεων  – εν ταγμέν ων  στο ίδιο εγκληματικό δίκτυο
– που δραστηριοποιούν ταν  συστηματικά σε κλοπές
μετασχ ηματιστών  από υποσταθμούς του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.
και στην  περαιτέρω παράν ομη διοχ έτευση του χ αλκού
που εμπεριέχ ουν  στο εμπόριο.

Για την  εξάρθρωση του εγκληματικού δικτύου σχ εδιά-
στηκε και πραγματοποιήθηκε την  Πέμπτη 16 Ιουλίου,
εκτεταμέν η αστυν ομική επιχ είρηση, στο πλαίσιο της
οποίας συν ελήφθησαν  35 άτομα, εν ώ παράλληλα ταυ-
τοποιήθηκε η εμπλοκή ακόμα 9 ατόμων .

Δηλώσεις της Εκπροσώπου Τύπου της Ελλην ικής
Αστυν ομίας, Αστυν όμου Β’ Ιωάν ν ας Ροτζιώκου:

«Κυρίες και κύριοι καλημέρα σας.
Όπως προαν αφέρθηκε για την  αποδόμηση των  δύο

εγκληματικών  οργαν ώσεων  πραγματοποιήθηκε συν το-
ν ισμέν η αστυν ομική επιχ είρηση την  16/07/2020.

Κατά τη διάρκεια αυτής εν τοπίστηκαν  από αστυν ο-
μικούς δύο επιχ ειρησιακά οχ ήματα του εγκληματικού
δικτύου ν α κιν ούν ται στην  περιοχ ή των  Μεγάρων  και
του Ασπροπύργου, αν τίστοιχ α.

Εξαρθρώθηκε πολυμελής σπείρα που 
«ρήμαζε» μετασχηματιστές ΔΕΗ

Σε εταιρίες επεξεργασίας μετάλλων στον Ασπρόπυργο
κατέληγαν τα «λάφυρα» των δραστών

Συνεχίζεται στη σελ. 4

Μ
ειώθη-
κε κατά
36.782

ο αριθμός των
εγγεγραμμένων
ανέργων του
ΟΑΕΔ μέσα τον
Ιούνιο σε σχέση
με τον Μάιο του
τρέχοντος έτους
ενώ αυξήθηκε
κατά 187.361
μέσα σε ένα
χρόνο. Σύμφωνα
με τον ΟΑΕΔ το
σύνολο των επι-
δ ο τ ο ύ μ ε ν ω ν
ανέργων έφτασε τους 171.521 άτομα όταν τον Ιούνιο του
2019 ήταν 89.026 άτομα.

Ειδικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ το
σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήριο την
αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον
μήνα Ιούνιο 2020, ανήλθε σε 1.068.856 άτομα. Από αυτά
536.144 (ποσοστό 50,16%) είναι εγγεγραμμένα στο
μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περ-
ισσότερο των 12 μηνών και 532.712 (ποσοστό 49,84%)
είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό
διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Οι άνδρες ανέρχονται σε 391.401 (ποσοστό 36,62%)
και οι γυναίκες ανέρχονται σε 677.455 (ποσοστό
63,38%). Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη

α ν α ζη το ύ ν τω ν
εργασία), για τον
μήνα Ιούνιο 2020,
ανήλθε σε 57.317
άτομα. Οι άνδρες
ανέρχονται σε
18.668 (ποσοστό
32,57%) και οι
γυναίκες σε
38.649 (ποσοστό
67,43%).

Το σύνολο των
επιδοτούμενων
ανέργων, για τον
μήνα Ιούνιο 2020,
(αφορά τον

αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του
αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 171.521 άτομα, από τα
οποία οι 133.423 (ποσοστό 77,79%) είναι κοινοί και λοι-
πές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 38.098 (ποσοστό
22,21%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. 

Οι άνδρες ανέρχονται σε 79.848 (ποσοστό 46,55%)
και οι γυναίκες σε 91.673 (ποσοστό 53,45%).

Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 122.712
(ποσοστό 71,54%) είναι κοινοί, 3.615 (ποσοστό 2,11%)
είναι οικοδόμοι, 38.098 (ποσοστό 22,21%) είναι εποχικοί
τουριστικών επαγγελμάτων, 6.230 (ποσοστό 3,63%)
είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 334 (ποσοστό 0,19%)
είναι εκπαιδευτικοί, και 532 (ποσοστό 0,31%) είναι λοι-
ποί.

ΟΟΑΑΕΕΔΔ::  ΧΧττύύππηησσεε  ««κκόόκκκκιιννοο»»  ηη  ααννεερργγίίαα  
--  ΔΔιιππλλαασσιιάάσσττηηκκαανν  όόσσοοιι  ππααίίρρννοουυνν  εεππίίδδοομμαα
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Ενισχύεται το ιατρείο της Δημοτικής Κοινότ-
ητας Βιλίων με την τοποθέτηση ιατρού παθολό-
γου, η οποία αντιμετωπίζει παράλληλα και το
πρόβλημα περιορισμένης λειτουργίας του.

Στη θετική έκβαση του θέματος συνετέλεσαν η
επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας Βασίλη
Κικίλια που είχαν υπογράψει από κοινού ο
Δήμαρχος Χρήστος Ε. Στάθης και ο Πρόεδρος
της Κοινότητας Βιλίων Κώστας Μακρυνόρης,
καθώς και οι συντονισμένες ενέργειες του Αντι-
προέδρου της Βουλής και βουλευτή Δυτικής
Αττικής Αθανάσιου Μπούρα.  

Ο κος Στάθης ευχαριστεί όλους όσοι συνέβα-
λαν στην επίλυση του ζητήματος και ιδιαίτερα τον
κο Αθανάσιο Μπούρα.

Ευχαριστίες του Πρόεδρου
της Κ.Ε.Δ.Ε προς τον

Δήμαρχο Ασπροπύργου
Για την κατάθεση απόψεων στη διαμόρφωση του 
Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025

ΟΔήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα του
Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων

Ελλάδος, κ. Δημήτρη Παπαστεργίου για Δημόσια Δια-
βούλευση του Σχεδίου Νομοθετικής Ρύθμισης, του Υπο-
υργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σχετικά με το
Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025, κατέθεσε τις
απόψεις του με σκοπό να συνδράμει στη διαμόρφωση
του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025, που
αφορά στον προγραμματισμό των δημοτικών έργων και
δράσεων που θα ενταχθούν στο Ε.Π.Α.

Στην κοινή αυτή προσπάθεια Αυτοδιοίκησης και Πολι-
τείας, ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε. με επιστολή του ευχα-
ρίστησε θερμά τον Δήμαρχο Ασπροπύργου, ο οποίος, για
μια ακόμα φορά στέκει αρωγός σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτ-
ημα θεωρώντας άκρως ουσιαστική τη συμμετοχή τόσο
της Κ.Ε.Δ.Ε., όσο και των ΟΤΑ Α’ βαθμού και των συλλο-
γικών οργάνων στο σχεδιασμό του Εθνικού Προγράμμα-
τος Ανάπτυξης 2021-2025.

Στην αναλυτική, ανά θεματική ενότητα εισήγησή του, ο
Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου καταλή-
γει ότι οι βασικές προτεραιότητες – παρεμβάσεις είναι οι
κάτωθι:

ΕΕννιισσχχύύθθηηκκεε  ττοο  ιιααττρρεείίοο  ΒΒιιλλίίωωνν
Με την τοποθέτηση ιατρού παθολόγου

Αν αρτήθηκαν  χ θες  20 Ιουλίου 2020, οι
προσωριν οί πίν ακες Δικαιούχ ων -Ωφελο-
υμέν ων  και Παρόχ ων  Τουριστικών  Καταλ-
υμάτων  και Αποκλειομέν ων  του Προγράμ-
ματος Κοιν ων ικού Τουρισμού 2020-2021
στην  ηλεκτρον ική διεύθυν ση του ΟΑΕΔ:
http://www.oaed.gr/koinonikos-tourismos-
2020-2021

Οι Δικαιούχ οι και Πάροχ οι που κατέθεσαν
ηλεκτρον ική αίτηση συμμετοχ ής έχ ουν
δικαίωμα ν α υποβάλουν  μία και μόν ο
έν σταση κατά των  αποτελεσμάτων  από
την  Τρίτη, 21 Ιουλίου και ώρα 08:00 μέχ ρι
και την  Πέμπτη 23 Ιουλίου και ώρα 15:00.

Επισημαίν εται ότι οι προσωριν οί πίν ακες
Δικαιούχ ων  αφορούν  300.000 επιταγές κοιν ων ικού
τουρισμού. Στο αμέσως επόμεν ο διάστημα θα αν ακοι-
ν ωθεί συμπληρωματικός πίν ακας Δικαιούχ ων  με τις
επιπλέον  70.000 επιταγές που αν ακοιν ώθηκαν  πρό-
σφατα.

Η έν σταση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρον ικά, με
τους κωδικούς του TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβα-
σης πιστοποιημέν ων  χ ρηστών  ΟΑΕΔ, μέσω της δια-
δικτυακής πύλης του Οργαν ισμού. Η είσοδος στις ηλεκ-
τρον ικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ βρίσκεται εδώ:

http://www.oaed.gr/e-y peresies

Οι Δικαιούχ οι που καταθέτουν  ηλεκτρον ική
έν σταση οφείλουν  ν α:

έχ ουν  πρώτα ελέγξει, αν  οι ίδιοι ευθύν ον ται
για το εσφαλμέν ο αποτέλεσμα, λόγω μη
σωστής συμπλήρωσης της αίτησης, αν α-
τρέχ ον τας σε αυτήν  με τους κωδικούς πρό-
σβασης στο σύστημα,
αν αφέρουν  τον  λόγο της έν στασης (π.χ .
εσφαλμέν η μοριοδότηση, μη έκδοση επιτα-
γής για ωφελούμεν ο παιδί) και
τεκμηριώσουν  τους ισχ υρισμούς τους, επι-
συν άπτον τας με ηλεκτρον ική σάρωση δικαι-
ολογητικά αποδεικτικά αυτών , σύμφων α με
τους όρους της Δημόσιας Πρόσκλησης.

Σε περίπτωση αδυν αμίας ηλεκτρον ικής σάρωσης των
δικαιολογητικών , οι Δικαιούχ οι μπορούν  ν α τα καταθέ-
σουν  στο αρμόδιο Κέν τρο Προώθησης Απασχ όλησης
(ΚΠΑ2) μέχ ρι την  Παρασκευή 24 Ιουλίου και ώρα
13:00.

ΟΟΑΑΕΕΔΔ  --ΚΚοοιιννωωννιικκόόςς  ΤΤοουυρριισσμμόόςς::  
Στη δημοσιότητα οι προσωρινοί πίνακες 300.000 δικαιούχων

ΑΘ. ΜΠΟΥΡΑΣ: Λύση δόθηκε στο υγειονομικό πρόβλημα που αντιμετώπιζαν 
οι κάτοικοι –μόνιμοι και παραθεριστές- της ΔΚ Βιλίων, και πολλών οικισμών
από την περιορισμένη λειτουργία του ιατρείου των Βιλίων. 

Μετά από σχ ετικές επιστολές του Προέδρου της Κοιν ότητας Βιλίων  κ.
Κ. Μακρυν όρη, ο Αν τιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής Αττι-
κής κ. Αθ. Μπούρας αν αγν ωρίζον τας την  σοβαρότητα του προβλήμα-
τος, παρεν έβη επαν ειλημμέν ως τόσο προς τον  Διοικητή της 2ης ΔΥΠΕ
κ. Χρ. Ροϊλό όσο και προς τον  αρμόδιο Υφυπουργό Υγείας κ. Β.  Κον -
τοζαμάν η, προκειμέν ου ν α τοποθετηθεί ιατρός στο ιατρείο Βιλίων . Οι
επίμον ες προσπάθειες του κ. Μπούρα και οι συν τον ισμέν ες εν έργειες
τελεσφόρησαν , καθώς ο αρμόδιος Υφυπουργός υπέγραψε έγκαιρα την
σχ ετική απόφαση.
Με την  απόφαση τοποθέτησης γεν ικού ιατρού/ παθολόγου στα Βίλια
ικαν οποιείται το αίτημα των  κατοίκων  μιας μεγάλης σε έκταση περιοχ ής

για άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φρον τίδας υγείας, σε μια ιδιαίτερα χ ρήσιμη και κρίσιμη χ ρο-
ν ική συγκυρία, καθώς πρόκειται για μια περιοχ ή που γειτν ιάζει με την  πρωτεύουσα, η οποία συγκεν τρών ει
πλήθος παραθεριστών  όχ ι μόν ο από την  Δυτική Αττική αλλά την  Αττική στο σύν ολό της (διαν ύουμε ήδη την
παραθεριστική περίοδο του καλοκαιριού) εν  μέσω της συν εχ ιζόμεν ης εκδήλωσης περιστατικών  COVID-19.
Ο κ. Μπούρας εκφράζει την  ικαν οποίησή του για την  θετική εξέλιξη στο ζήτημα και δηλών ει ότι θα βρίσκεται
πάν τα συμπαραστάτης στα προβλήματα των  κατοίκων  της Δυτικής Αττικής. 

Συνεχίζεται στη σελ. 8



Σε έρευν α που πραγματοποιήθηκε στο πρώτο όχημα,
βρέθηκαν  και κατασχέθηκαν :

κομμάτια από καλώδια χαλκού, συν ολικού βάρους 183
κιλών .

(3) χάλκιν α πην ία από μετασχηματιστή συν ολικού
βάρους 168 κιλών , τα οποία προέρχον ταν  από κλοπή
μετασχηματιστή από υποσταθμό του (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.) στα
Μέγαρα που τελέστηκε κατά τις βραδιν ές προς πρωιν ές
ώρες της 14-15/07/2020.

Επίσης ακολούθησε έρευν α εν τός του χώρου που
κατέληξε το όχημα, κατά την  οποία βρέθηκαν  και
κατασχέθηκαν :

πλήθος εργαλείων  κοπής μετάλλων ,
(2) κυν ηγετικές καραμπίν ες,
(23) φυσίγγια κυν ηγετικής καραμπίν ας
ηλεκτρον ική ζυγαριά τύπου «πλάστιγγα»
Το δεύτερο όχημα κατέληξε σε εταιρεία επεξεργασίας

μετάλλων  στον  Ασπρόπυργο.
Ο χώρος αποκλείστηκε άμεσα από αστυν ομικούς της

Υποδιεύθυν σης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής όπου ακιν -
ητοποίησαν  και συν έλαβαν  τους δύο επιβαίν ον τες του
οχήματος καθώς και τον  παραλήπτη των  κλεμμέν ων

χάλκιν ων  πην ίων  .
Σε έρευν α που πραγματοποιήθηκε στο

δεύτερο όχημα βρέθηκαν  και κατασχέθη-
καν :

φορητός τροχός
(2) μπαταρίες και
(2) δίσκοι κοπής
Επίσης, από την  έρευν α που διεν εργήθη-

κε στο εσωτερικό της εταιρείας που κατέληξε
το όχημα βρέθηκαν  και κατασχέθηκαν :

(7) κάλυκες φυσιγγίων , διαφόρων  διαμετρ-
ημάτων

συσκευή βιν τεοσκόπησης-καταγραφής
συν δεδεμέν η με κύκλωμα καμερών  ασφα-
λείας που κατέγραφαν  εσωτερικά κι εξωτερι-
κά το χώρο.

Παράλληλα σε έρευν α που πραγματοποι-
ήθηκε σε έτερη εταιρεία επεξεργασίας μετάλλων  στον
Ασπρόπυργο βρέθηκε και κατασχέθηκε μία συσκευή βιν -
τεοσκόπησης-καταγραφής συν δεδεμέν η με κύκλωμα
καμερών  ασφαλείας που κατέγραφαν  εσωτερικά κι εξωτε-
ρικά το χώρο.

Συν ολικά διεν εργήθηκαν :
(12) κατ’ οίκον  έρευν ες
(2) έρευν ες σε εταιρείες επεξεργασίας μετάλλων
(2) έρευν ες σε αυτοσχ έδιους χ ώρους συγκέν τρωσης

– επεξεργασίας μετάλλων
Επίσης, από τις παραπάν ω έρευν ες βρέθηκαν  και

κατασχ έθηκαν :
(14) οχ ήματα
(2) καραμπίν ες με (24) φυσίγγια
(9) πην ία χ αλκού συν ολικού βάρους (686) κιλών  με

καλώδια χ αλκού βάρους (183) κιλών
πλήθος κιν ητών  τηλεφών ων
πλήθος εργαλείων  κοπής μετάλλων
το χ ρηματικό ποσό των  6.877 ευρώ και
πλάστιγγα – ζυγαριά
Επιπλέον , κατά τη διάρκεια της επιχ είρησης και στο

πλαίσιο της αν απτυχ θείσας συν εργασίας της Υπο-
διεύθυν σης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής με τη Διεύθυ-
ν ση Οικον ομικής Αστυν ομίας και την  Υποδιεύθυν ση
Προστασίας Περιουσιακών  Δικαιωμάτων , Πολιτιστικής
Κληρον ομιάς και Περιβάλλον τος , αρμόδια κλιμάκια
μετέβησαν  στους υπό έρευν α χ ώρους συγκέν τρωσης
και επεξεργασίας μετάλλων , όπου διαπιστώθηκαν  παρ-
αβάσεις της ν ομοθεσίας που αφορά την  προστασία του
περιβάλλον τος, για τις οποίες θα επιβληθούν  σχ ετικά
πρόστιμα.

Σημειών εται, ότι ορμητήριο των  δύο (2) εγκληματικών
ομάδων  ήταν  η Δυτική Αττική.

Σε βάρος των  συλληφθέν των  σχ ηματίσθηκε δικογρα-
φία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της εγκληματικής
οργάν ωσης, της παρακώλυσης λειτουργίας άλλων  κοι-
ν ωφελών  εγκαταστάσεων , των  φθορών  κατ’ εξακο-
λούθηση, των  διακεκριμέν ων  περιπτώσεων  κλοπών ,
των  κλοπών  ηλεκτρικής εν έργειας, της βίας κατά υπαλ-
λήλων  και δικαστικών  προσώπων  καθώς και της
ν ομοθεσίας που αφορά τα όπλα.

Οι συλληφθέν τες, οδηγήθηκαν  την  17-07-2020
εν ώπιον  του κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών  Αθην ών ,
ο οποίος τους παρέπεμψε σε κύρια αν άκριση.

4-θριάσιο Τρίτη 21 Ιουλίου 2020 

ΚΚοορροοννooϊϊόόςς  ::  
11 νέα κρούσματα, τα 5 εισαγόμενα 

– Πού εντοπίστηκαν
Μόλις 11 ν έα κρούσματα αν ακοίν ωσε σήμερα ο Εθν ικός
Οργαν ισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) εκ των  οποίων  τα
2 εν τοπίστηκαν  κατόπιν  ελέγχ ων  στις πύλες εισόδου
της χ ώρας.Ακόμα, 3 εισαγόμεν α κρούσματα προσήλθαν
αυτοβούλως για έλεγχ ο.
Αν αλυτικότερα:
δυο (2)κρούσματα κατά τους ελέγχ ους που διεν εργήθη-
καν  στις πύλες εισόδου της χ ώρας,
τρία (3) εισαγόμεν α κρούσματα που προσήλθαν  αυτο-
βούλως για έλεγχ ο,
τρία (3) κρούσματα στην  περιφερειακή εν ότητα Θεσσα-
λον ίκης,
δύο (2) κρούσματα στην  περιφερειακή εν ότητα Αττικής,
έν α (1) στην  περιφερειακή εν ότητα Καρπάθου.
Ο συν ολικός αριθμός των  κρουσμάτων  είν αι 4.012, εκ
των  οποίων  το 54.7% αφορά άν δρες, εν ώ 1.112 (27.7%)
θεωρούν ται σχ ετιζόμεν α με ταξίδι από το εξωτερικό και
2.051 (51.1%) είν αι σχ ετιζόμεν α με ήδη γν ωστό
κρούσμα.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ AΠΟ ΣΕΛ. 2
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ΜΕΓΑΡΑ
Μόνο για στρατιωτικούς,

εκπαιδευτικούς, 
σκοπούς το πεδίο βολής
στο Κανδήλι, λέει το ΓΕΣ

Απάντηση στο Δήμαρχο Μεγαρέων έστειλε το
Γενικό Επιτελείο Στρατού σε ερώτησή του σχετι-
κά με τη ενδεχόμενη χρήση του πεδίου βολής
Κανδηλίου για εγκατάσταση μεταναστών ή προ-
σφύγων.

Σύμφωνα με την απάντηση, την οποία έκανε
γνωστή ο Δήμος Μεγαρέων, οι υφιστάμενες
εγκαταστάσεις του ΠΒ Κανδηλίου χρησιμοποι-
ούνται αποκλειστικά και μόνο για εκπαιδευτι-
κούς σκοπούς της στρατιωτικής Υπηρεσίας.

Με την απάντηση γίνεται επίσης γνωστό ότι η
ίδρυση νέων δομών του μεταναστευτικού / προ-
σφυγικού δεν υπάγεται στις αρμοδιότητες του
ΓΕΣ.

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

Κλήσεις σε κατηγορουμένους για την τραγωδία στο
Μάτι άρχισε να στέλνει ο ανακριτής της υπόθεσης

Τ
ις πρώτες κλήσεις σε απολογία σε κατηγο-
ρούμενους για την τραγωδία στο Μάτι με
τους 102 νεκρούς ξεκίνησε να αποστέλλει

ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση της φονι-
κής πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου 2018.

Ο ανακριτής Αθανάσιος Μαρνέρης συντάσσει
ήδη κατηγορητήρια σε βάρος των είκοσι
προσώπων, επικεφαλής και στελέχη φορέων και
υπηρεσιών που εμπλέκονται λόγω αρμοδιότητας
στην υπόθεση, και ξεκίνησε να αποστέλλει κλή-
σεις σε απολογία με βάση τα στοιχεία που συνέ-
λεξε μετά την πολύμηνη έρευνα του.

Να σημειωθεί ότι για την φονική πυρκαγιά έχουν
απαγγελθεί κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος
μετά από έρευνα των Εισαγγελέων Ηλία Ζαγορ-
αίου, Νίκου Φυστόπουλου και Κώστα Σπυρόπου-
λου κατά είκοσι κρατικών λειτουργών και στε-
λεχών, κατά την επίμαχη περίοδο, της Αυτο-
διοίκησης της Πολιτικής Προστασίας, της ΕΛ.ΑΣ
και της Πυροσβεστικής. 

Τα αδικήματα αφορούν εμπρησμό από αμέλεια,
ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και διά
παραλείψεως και σωματικές βλάβες κατά συρροή,
δια παραλείψεως και από αμέλεια από υπόχρεους
και μη.

Η πρώτη κλήση που φαίνεται να έχει ήδη “φύγει”
από το ανακριτικό γραφείο είναι αυτήν προς τον
τότε δήμαρχο Μαραθώνα Ηλία Ψινάκη, που
καλείται την Παρασκευή, ενώ θα ακολουθήσουν με
την σειρά που έχει ορίσει ο δικαστικός λειτουργός

εκείνες προς τους υπόλοιπους τότε επικεφαλής
της Αυτοδιοίκησης -Περιφέρειας και Δήμων- της
Πολιτικής Προστασίας και των Σωμάτων, Πυροσβε-
στικής και Αστυνομίας, που ενεπλάκησαν στην
διαχείριση της φωτιάς.

Οι κλήσεις του δικαστικού λειτουργού, που
δηλώνουν την ολοκλήρωση της κύριας έρευνας
για την υπόθεση, αποστέλλονται  ενώ
συμπληρώνονται δύο χρόνια από την ημέρα που
συγκλόνισε την χώρα και ενώ στην πορεία της
δικαστικής έρευνας συνέβησαν δύο σημαντικής
νομικής αξίας γεγονότα για την υπόθεση. 

Το πρώτο αφορά την απόρριψη, το Νοέμβριο
του 2019, από την Ολομέλεια Εφετών αιτήματος
για την ανάθεση της υπόθεσης σε Εφέτη ανακριτή
λόγω σπουδαιότητας, αίτημα που επιβράδυνε κατά
τουλάχιστον δύο μήνες την έρευνα του ανακριτή. 

Το δεύτερο γεγονός ήταν πριν λίγες ημέρες
οπότε η Εισαγγελία δεν συναίνεσε στο αίτημα του
κ. Μαρνέρη για την άσκηση κακουργηματικής
δίωξης, σε πρόσωπα από την πυροσβεστική, για
έκθεση σε κίνδυνο. 

Ο δικαστικός λειτουργός που έχει πλέον μέσα
στο γραφείο του ένα τεράστιου όγκου υλικό για την
υπόθεση αξιολόγησε εντελώς διαφορετικά από την
Εισαγγελία κάποια στοιχεία που τον οδήγησαν να
αιτηθεί, ανεπιτυχώς, μία συμπληρωματική δίωξη
κατά συγκεκριμένων προσώπων από την πυρο-
σβεστική για κακουργηματική έκθεση σε κίνδυνο.
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ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ: Νέα παράταση για την υποβολή
υπεύθυνων δηλώσεων στην ΕΡΓΑΝΗ

Ν
έα παράταση δίνει το υπουργείο Εργασίας
για την β' φάση της διαδικασίας για την
υποβολή της αίτησης/δήλωσης ένταξης

στον Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για τον μήνα
Ιούνιο. Ειδικότερα η υποβολή των αιτήσεων που
έληγε σήμερα 17 Ιουλίου θα λήξει τελικά στις 24
Ιουλίου.

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, για τον υπολογι-
σμό του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης
βραχυχρόνιας εργασίας στους δικαιούχους
εργαζόμενους, για κάθε μήνα εφαρμογής του
Μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», υποχρεούνται να
υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
με την οποία δηλώνουν:

α. Τις μηνιαίες δηλωθείσες μικτές αποδοχές
του εργαζόμενου με καθεστώς πλήρους απασχόλ-
ησης, καθώς και τις αντίστοιχες μηνιαίες καθαρές
αποδοχές του,

β. Tις καταβαλλόμενες αποδοχές στον εργαζό-
μενο, κατά το μήνα ένταξής του στον Μηχανισμό
με βάση τις μειωμένες ώρες εργασίας και

γ. Τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού
(IBAN) και την Τράπεζα πληρωμής της μισθο-
δοσίας του εργαζόμενου που θα ενταχθεί στον
Μηχανισμό.

Οι επιχειρήσεις δηλώνουν το συμβατικό ωράρ-
ιο πλήρους απασχόλησης και το ωράριο μειω-
μένης απασχόλησης των εργαζομένων τους για
τον μήνα που εντάσσονται στον Μηχανισμό, εναλ-
λακτικά, με 3 τρόπους:

- Με δηλώσεις ανεξάρτητες και αυτοτελείς του
συνόλου των συμβατικών ωρών εργασίας καθώς

και του ωραρίου μειωμένης απασχόλησης των
εργαζομένων, ανά εργαζόμενο, την εβδομάδα,
(για μία ή περισσότερες εβδομάδες εντός του
μήνα ένταξης).

- Με μία Δήλωση άπαξ στην αρχή του μήνα για
όλη τη χρονική περίοδο ένταξης (μήνας) ή με
περισσότερες τμηματικές - αθροιζόμενες
Δηλώσεις, του συνόλου των συμβατικών ωρών
εργασίας καθώς και του ωραρίου μειωμένης
απασχόλησης των εργαζομένων, ανά εργαζόμενο,
τον μήνα.

- Με μία Δήλωση άπαξ στην αρχή οποιουδήπο-
τε ορισμένου χρονικού διαστήματος (εντός του
μήνα αναφοράς) και για όλη τη χρονική περίοδο
ένταξης ή με περισσότερες τμηματικές - αθροιζό-
μενες Δηλώσεις, του συνόλου των συμβατικών
ωρών εργασίας καθώς και του ωραρίου μειωμέν-
ης απασχόλησης των εργαζομένων, ανά εργαζό-
μενο, κατά το αντίστοιχο επιλεγέν χρονικό διά-
στημα.

Κοινόχρηστο χώρο πρασίνου 
Διαμορφώνει στη Ραδιοφωνία 
ο δήμος Ιλίου

Στην  απόκτηση εν ός ακόμα κοιν όχ ρηστου χώρου
πρασίν ου, ο οποίος μετά την  απαλλοτρίωση και
διαμόρφωσή του θα αποδοθεί στους κατοίκους,
προχ ωρά ο Δήμος Ιλίου. Πρόκειται για ακίν ητο επί
των  οδών  Κάστρου Υμηττού, Φλέβας Ρουβίκων ος
στην  περιοχ ή Ραδιοφων ίας, εμβαδού 659,25 τ.μ. και
είν αι το μον αδικό μη απαλλοτριωμέν ο ακίν ητο εν τός
του συγκεκριμέν ου οικοδομικού τετραγών ου, χ αρακ-
τηρισμέν ου ως “Κοιν όχ ρηστος χ ώρος – Πράσιν ο”.

Η χ ρηματοδότηση για την  αποζημίωση των  δικαι-
ούχ ων , ύψους 131.850,0 €, θα γίν ει από το Πράσιν ο
Ταμείο, στο πλαίσιο του προγράμματος με αν τικείμεν ο
«Απόκτηση και διαμόρφωση ελευθέρων  χ ώρων  στις
πόλεις». Με την  απελευθέρωση του ακιν ήτου και την
υλοποίηση του θεσμοθετημέν ου ρυμοτομικού
σχ εδίου, θα ολοκληρωθεί έν ας σημαν τικός χ ώρος
πρασίν ου και περιπάτου στην  περιοχ ή.

Όπως τόν ισε ο Δήμαρχ ος Ιλίου Νίκος Ζεν έτος, η
απόκτηση ιδιοκτησιών  από τον  Δήμο για τη δημιο-
υργία αμιγώς κοιν όχ ρηστων  χ ώρων  είχ ε και έχ ει
ιδιαίτερη πολεοδομική και κοιν ων ική σημασία και
σημείωσε: «Προσθέτουμε έν α ακόμα όπλο στην  “πρά-
σιν η” φαρέτρα μας και στο σχ έδιο αστικής αν άπλα-
σης που υλοποιούμε βήμα – βήμα στις γειτον ιές μας.
Το Πράσιν ο Ταμείο αποτελεί έν α πολύτιμο εργαλείο σε
δράσεις που αν αβαθμίζουν  την  καθημεριν ότητα των
πολιτών  και θέλω ν α ευχ αριστήσω ιδιαίτερα τον
πρόεδρό του Στάθη Σταθόπουλο και το Διοικητικό
Συμβούλιο για την  ουσιαστική συμβολή τους στη δική
μας προσπάθεια».
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Η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έχει
υποχρέωση να διαφυλάξει το κύρος και την 

αξιοπιστία των υπηρεσιακών της οργάνων.

Είναι απολύτως δικαιολογημένη η  απόφαση του Περ-
ιφερειάρχη Αττικής να ζητήσει επίσημη ενημέρωση από
τα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη της Διεύθυνσης Αθλητι-
σμού & Πολιτισμού της Περιφέρειας, σχετικά με την έγκρ-
ιση καταλληλότητας του γηπέδου της Ριζούπολης που
χορήγησαν, όπου επρόκειτο να διεξαχθεί ο τελικός
αγώνας Κυπέλλου ποδοσφαίρου ανάμεσα στις ομάδες
Ολυμπιακού και ΑΕΚ.

Πρέπει το Προεδρείο του Συλλόγου Υπαλλήλων της
Περιφέρειας να αντιληφθεί επιτέλους ότι αποτελεί
υποχρέωση και ευθύνη του Περιφερειάρχη, να διαφυλά-
ξει το κύρος του θεσμού,  αλλά και την αξιοπιστία των
υπηρεσιακών παραγόντων , τους οποίους περιβάλλει με
απόλυτη εμπιστοσύνη , όπως έχει αποδείξει άλλωστε
στον ένα χρόνο θητείας του. 

Ο Περιφερειάρχης ουδέποτε παρενέβη στις αρμοδιότ-
ητες των διευθυντών.  Έκρινε όμως αναγκαίο , γνωρίζον-
τας το θόρυβο που έχει δημιουργηθεί το προηγούμενο
διάστημα πάνω στο ζήτημα της ασφαλούς διεξαγωγής
του ποδοσφαιρικού αγώνα στο γήπεδο της Ριζούπολης
και μόλις πληροφορήθηκε από τον Τύπο, ότι δόθηκε από
την αρμόδια Διεύθυνση Αθλητισμού και Πολιτισμού η
έγκριση καταλληλότητας, να ζητήσει ενημέρωση για το
σκεπτικό της απόφασης αυτής.  

Αυτή η πρωτοβουλία σε καμία περίπτωση δεν συνιστά
έλλειψη εμπιστοσύνης από πλευράς Περιφερειάρχη
προς τα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη. Αντίθετα, συνιστά
διάθεση ειλικρινούς συνεργασίας και προστασίας τους
από κακόβουλα σχόλια, που πιθανόν να πλήξουν το
κύρος της Περιφέρειας και των ίδιων προσωπικά. Ιδιαίτε-
ρα μετά τη σημερινή εξέλιξη, όπου η ίδια η Αστυνομία
φέρεται να κρίνει για δικούς της λόγους  ως ακατάλληλο
για τη διεξαγωγή του αγώνα, το συγκεκριμένο γήπεδο. 

Συνιστούμε λοιπόν αυτοσυγκράτηση στα μέλη του
Προεδρείου του ΣΥΠΑ. Τα στελέχη και οι εργαζόμενοι
της Περιφέρειας Αττικής απολαμβάνουν της πλήρους
εμπιστοσύνης της Διοίκησης και δεν έχουν ανάγκη από
«συνδικαλιστική προστασία» παλαιάς κοπής. 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: Εγγραφές και δικαιολογητικά για ΚΔΑΠ,
Βρεφικούς και Παιδικούς Σταθμούς

Ξεκίνησαν οι εγγραφές των παιδιών για τους Βρεφικούς Σταθμούς, τους 
Παιδικούς Σταθμούς και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης, στην ΚΕΔΑ

Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά ορίζονται σύμφωνα με την Ελληνική
Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ) .
Υπενθυμίζεται ότι  ολοκληρώνεται την Τετάρτη 5 Αυγούστου η διαδικασία
της ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης για τη Δράση «Εναρμόνιση Οικογενεια-
κής και Επαγγελματικής Ζωής», που αφορά στους Παιδικούς Σταθμούς
καθώς και στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ μεΑ, για το σχολικό έτος 2020-2021. Ο
συνολικός προϋπολογισμός αποτελεί εξ ολοκλήρου δημόσια δαπάνη και
ανέρχεται σε 279 εκατομμύρια ευρώ.
Παράλληλα δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, που
περιέχει αναλυτικές πληροφορίες για κριτήρια, προϋποθέσεις και τη διαδι-
κασία που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι εργαζόμενες/οι (μισθωτές/οι ή
αυτοαπασχολούμενες/οι) και οι άνεργες/οι.
Με την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
(www.eetaa.gr – paidikoi.eetaa.gr)  αποφεύγονται πλέον για τους πολίτες τα γνωστά προβλήματα των περασμέ-
νων ετών.  Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνεται με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων
(κωδικών Taxisnet) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης  του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εργαζόμενες/οι (μισθωτές/οι ή αυτοαπασχολούμενες/οι) και οι άνεργες/οι.
Κριτήρια επιλογής είναι η οικογενειακή, οικονομική κατάσταση (οικογενειακό εισόδημα) και η κατάσταση απασχόλ-
ησης. Εξαιρούνται των ανωτέρω περιορισμών (ύψος οικογενειακού εισοδήματος, κατάσταση απασχόλησης και
οικογενειακής κατάστασης) τα προς φιλοξενία ΑμεΑ.
Οι ενδιαφερόμενες/οι εφόσον επιλεγούν, λαμβάνουν «Αξία Τοποθέτησης» (voucher)  προκειμένου οι ίδιες/οι να
επιλέξουν το Φορέα/Δομή που επιθυμούν να φιλοξενηθεί το τέκνο τους.
Περισσότερες  πληροφορίες παρέχονται από τα αντίστοιχα Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (Αθήνα: 213- 1320600 & 210-
5214600, Λάρισα: 2410-579620, Θεσσαλονίκη: 2310-544714).

ΥΠΕΣ: Τετράµηνες οι συµβάσεις των ΟΤΑ λόγω κορωνοϊού (εγκύκλιος)ΥΠΕΣ: Τετράµηνες οι συµβάσεις των ΟΤΑ λόγω κορωνοϊού (εγκύκλιος)

ΕνΕνηµερωτική εγκύκλιο µε θέµα τις τετράµηνες συµβάσεις για την αντιµετώπιση κινδύνων που προκύπτουν απόηµερωτική εγκύκλιο µε θέµα τις τετράµηνες συµβάσεις για την αντιµετώπιση κινδύνων που προκύπτουν από
την εµφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού την εµφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, COVID-19, απέστειλε στις αποκεντρωµένες διοικήσεις το υπουργείοαπέστειλε στις αποκεντρωµένες διοικήσεις το υπουργείο
Εσωτερικών.Εσωτερικών.

Ειδικότερα:Ειδικότερα:

Σας γνωρίζουµε ότι µε τις διατάξεις του άρθρου εικοστού τετάρτου της από 14-3-2020 Πράξης Νοµοθετικού ΠερΣας γνωρίζουµε ότι µε τις διατάξεις του άρθρου εικοστού τετάρτου της από 14-3-2020 Πράξης Νοµοθετικού Περ--
ιεχοµένου, όπως κυρώθηκε µε τον ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α/104) «Κύρωση: α)… β)… και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π.ιεχοµένου, όπως κυρώθηκε µε τον ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α/104) «Κύρωση: α)… β)… και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π.
«Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης της ανάγκης περιορισµού της διασποράς του κορωνοϊού «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης της ανάγκης περιορισµού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19COVID-19» (Α’ 64)» (Α’ 64)
και άλλες διατάξεις», εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος εµφάνισης και διασποράς κορωνοϊούκαι άλλες διατάξεις», εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος εµφάνισης και διασποράς κορωνοϊού
COVID-19, COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάη έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διά --
στηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι συµβάσειςστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι συµβάσεις
εργασίας ορισµένου χρόνου που συνάπτουν οι ΟΤΑ α’ και β΄βαθµού δυνάµει της παρ.1 του άρθρου 206 του Κώδιεργασίας ορισµένου χρόνου που συνάπτουν οι ΟΤΑ α’ και β΄βαθµού δυνάµει της παρ.1 του άρθρου 206 του Κώδι --
κα Κατάστασης ∆ηµοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007) και της περ. ιε της παρ. 2 του άρθρου 1 τουκα Κατάστασης ∆ηµοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007) και της περ. ιε της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν.3812/09, µπορεί να έχουν διάρκεια έως τέσσερις (4) µήνες.ν.3812/09, µπορεί να έχουν διάρκεια έως τέσσερις (4) µήνες.
Ενόψει των ανωτέρω και επειδή στην υπηρεσία µας υποβάλλεται πλήθος ερωτηµάτων για την εφαρµογή της ανωΕνόψει των ανωτέρω και επειδή στην υπηρεσία µας υποβάλλεται πλήθος ερωτηµάτων για την εφαρµογή της ανω--
τέρω διάταξης, διευκρινίζεται ότι οι συµβάσεις αυτές µπορεί να συνάπτονται µέχρι 13-9-2020 και για χρονικό διάτέρω διάταξης, διευκρινίζεται ότι οι συµβάσεις αυτές µπορεί να συνάπτονται µέχρι 13-9-2020 και για χρονικό διά --
στηµα τεσσάρων (4) µηνών.στηµα τεσσάρων (4) µηνών.
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Μηδέν φόρος για γονικές παροχές
σε χρήμα μέχρι 150.000 ευρώ

Τη δυνατότητα να δίνουν χρήματα
στα παιδιά τους και συγκεκριμένα
ποσά έως 150.000 χωρίς να
πληρώνουν έναν ευρώ φόρο στην
εφορία παρέχει η κυβέρνηση υπό
την προϋπόθεση ότι τα χρήματα
αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την
απόκτηση πρώτης κατοικίας.

Με διάταξη του νέου φορολογικού
νομοσχεδίου καταργείται ο φόρος
10% που επιβάλλεται σήμερα αυτο-
τελώς στη γονική παροχή χρημα-
τικών ποσών και πλέον θα ισχύει το
αφορολόγητο ποσό των 150.000
ευρώ. Πάντως από το ανωτέρω
ποσό και πάνω θα επιβάλλεται
φόρος κλιμακωτά ανάλογα με το
ύψος της γονικής παροχής.

Σήμερα, η γονική παροχή χρημα-
τικών ποσών φορολογείται αυτο-
τελώς με συντελεστή 10% από το
πρώτο ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι μια
δωρεά 30.000 ευρώ από τον πατέρα
στον γιο του επιβαρύνεται με φόρο
3.000 ευρώ. 

Με την νέα ρύθμιση γονικές παρ-
οχές χρημάτων έως 150.000 ευρώ
που θα διατεθούν για την απόκτηση
πρώτης κατοικίας είναι αφορολόγ-
ητες, ενώ για ποσά άνω των 150.000
ευρώ και έως 300.000 ευρώ, ο
φόρος υπολογίζεται με συντελεστή
μόλις 1%. Στο συγκεκριμένο παρά-
δειγμα η γονική παροχή των 20.000
ευρώ θα είναι αφορολόγητη και ο
γονιός, ο οποίος συνήθως επιβα-
ρύνεται με το φόρο, θα γλιτώσει
2.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τη νέα διάταξη:

1. Για τον υπολογισμό του φόρου
χρηματικών δωρεών και γονικών
παροχών, που συνιστώνται από
τους γονείς προς τα παιδιά τους για
την αγορά πρώτης κατοικίας, εφα-
ρμόζεται η κλίμακα του Κώδικα
φορολογίας κληρονομιών, δωρεών
και γονικών παροχών που προβλέ-
πει αφορολόγητο όριο 150.000

ευρώ. Για χρηματικά ποσά άνω των
150.000 και έως 300.000 ευρώ επι-
βάλλεται φόρος 1%, για ποσά πάνω
από 150.000 και έως 600.000 ευρώ
εφαρμόζεται φορολογικός συντελε-
στής 5% ενώ για το τμήμα των
χρημάτων που υπερβαίνει τις
600.000 ευρώ επιβάλλεται φόρος με
συντελεστή 10%.

2. Η κατάργηση της αυτοτελούς
φορολόγησης με συντελεστή 10%
αφορά μόνο τις γονικές παροχές
για την απόκτηση πρώτης
κατοικίας από τα παιδιά και όχι για
την απόκτηση άλλων περιουσιακών
στοιχείων π.χ. αγορά αυτοκινήτου ή
διάθεση των χρημάτων στα παιδιά.

3. Σε κάθε περίπτωση το τεκμήριο
απόκτησης του ποσού που δίνεται
ως παροχή από το γονέα προς το
παιδί πρέπει να δικαιολογείται από
τα εισοδήματα. Με άλλες διατάξεις
του νομοσχεδίου :

Προβλέπεται άτυπη περαίωση για
την εξώδικη επίλυση των φορολο-
γικών υποθέσεων που εκκρεμούν
στα δικαστήρια. Συγκεκριμένα
προβλέπεται η σύσταση επιτροπής
εξώδικης επίλυσης φορολογικών
διαφορών με στόχο την αποσυμφ-
όρηση των διοικητικών δικα-
στηρίων από εκκρεμείς φορολογικές
υποθέσεις. 

Οπως προκύπτει στην περίπτω-
ση που η αίτηση του φορολογουμέ-
νου γίνει δεκτή, και αυτός με τη
σειρά του συμφωνήσει για την κατα-
βολή των σχετικών ποσών που
προκύπτουν, τότε θα έχει έκπτωση
πρόσθετων φόρων και προσαυξή-
σεων από 35% έως 75%, καταβάλ-
λοντας μάλιστα τους φόρους σε
δόσεις.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΕΛ. 2

1. Υποδομές Υγείας, με την απαραίτητη Υλικοτεχνική Υποδομή και το απαιτούμε-
νο Ανθρώπινο Δυναμικό

2. Πολιτικές Ένταξης Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων, στην Εργασία και την
Εκπαίδευση

3. Πολιτικές Απασχόλησης για όλες τις ομάδες του πληθυσμό, σε αστικές, αγροτι-
κές και νησιωτικές περιοχές

4. Πολιτικές Ενίσχυσης της συμμετοχής των Α.Μ.Ε.Α. σε όλο το φάσμα της Κοι-
νωνικής Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής δραστηριότητας

5. «Εκμετάλλευση» του Επιστημονικού Κεφαλαίου όλων των ειδικοτήτων Ελλή-
νων που διαπρέπουν στο Εξωτερικό.

6. Άνοιγμα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε Διεθνείς Συνεργασίες,
στους τομείς της Έρευνας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Εκπαίδευσης.
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Συνάντηση Σπ. Βρεττού - Χ. Δαμάσκου 
Στο επίκεντρο η βελτίωση των συγκοινωνιών σταθερής τροχιάς στις Αχαρνές
Με τον  πρόεδρο της ΣΤΑΣΥ Χάρη Δαμάσκο

συν αν τήθηκε ο Δήμαρχος Αχαρν ών  Σπύρος
Βρεττός προκειμέν ου ν α συζητήσουν  τη
βελτίωση των  συγκοιν ων ιών  στις Αχαρν ές.

Στην  συν άν τηση συζητήθηκαν  θέματα που
αφορούν  σε εν έργειες που από κοιν ού μπορ-
ούν  ν α πραγματοποιηθούν  για την  καλύτερη
σύν δεση της πόλης των  Αχαρν ών  με τα δίκτυα
σταθερής τροχιάς και την  καλύτερη εξυπηρέτ-
ηση των  πολιτών .

Οι δύο άν τρες αν αν έωσαν  το ραν τεβού τους
για τους επόμεν ους μήν ες προκειμέν ου ν α
διαμορφώσουν  μια ολοκληρωμέν η πρόταση, η
οποία θα παρουσιαστεί στην  πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου Υποδομών  & Μεταφορών .

Προληπτικοί έλεγχοι για την οστεοπόρωση
πραγματοποιήθηκαν στο Δήμο Μεγαρέων

Ο
Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα σε συνεργασία με  το ΚΕΠ
Υγείας του Δήμου Μεγαρέων διοργάνωσαν εκδήλωση προληπτικού
ελέγχου για την οστεοπόρωση.

Στις 15  Ιουλίου 2020  πραγματοποιήθηκαν δωρεάν μετρήσεις οστικής
πυκνότητας σε περισσότερα από 100 άτομα και προσφέρθηκε συμβουλευτι-
κή βοήθεια από τον ορθοπεδικό κ. Κωνσταντίνο Μουστάκα. Όλες οι εξετά-
σεις εκπονήθηκαν σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας που νομοθετούνται, τις
οδηγίες του ΕΟΔΥ και των αρμόδιων φορέων, όπως κάθε φορά επικαιρο-
ποιούνται και ισχύουν.

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων Γρηγόρης Σταμούλης αφού ευχαρίστησε τον
Σύλλογο «Πεταλούδα» για το πολύ σημαντικό έργο που προσφέρει, έδωσε
την υπόσχεση για επανάληψη παρόμοιων δράσεων και στο μέλλον, με
σκοπό την θωράκιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας των δημοτών μας.

Η κ. Μέµη Τσεκούρα, Πρόεδρος του Συλλόγου Σκελετικής Υγείας Πετα-
λούδα απευθύνθηκε στους συνδιοργανωτές και συμμετέχοντες υπογραμ-
μίζοντας:«Στην 20ετή δράση του συλλόγου, έχουμε προσφέρει αδιάκοπα και
µε τον απαιτούμενο σεβασμό στους ασθενείς και στους συμπολίτες µας τις
υπηρεσίες µας, είτε αυτοί βρίσκονται στα μεγάλα αστικά κέντρα είτε στις πιο
απομονωμένες περιοχές και αυτό είναι κάτι που σκοπεύουμε να συνεχίσο-
υμε να κάνουμε, γιατί για εμάς σημασία έχει η ποιότητα ζωής του πολίτη.

Σας προσκαλώ να αδράξετε την ευκαιρία ύπαρξης του συλλόγου µας και να
επωφεληθείτε από αυτή καθώς και να στηρίξετε τις δράσεις του».

««ΣΣττιιςς  κκοορρυυφφέέςς»»––AAtthheennss  CCllaassssiiccaall  PPllaayyeerrss

Μουσική εκδήλωση από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

(Αρχαιολογικός χώρος Ελευσίνας, Τρίτη 21 Ιουλίου 2020,
ώρα προσέλευσης 20.00, ώρα έναρξης 20.30)

Η
Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτι-
κής Αττικής, συμμετέχοντας
στο θεσμό «Όλη η Ελλάδα –

Ένας Πολιτισμός», που διοργανώνει
το ΥΠ.ΠΟ.Α., ανακοινώνει την πραγ-
ματοποίηση της μουσικής εκδήλω-
σης «Στις κορυφές», από το εννεα-
μελές σύνολο εγχόρδων Athens
Classical  Players της Κρατικής
Ορχήστρας Αθηνών, το οποίο θα
παρουσιάσει  έργα των Αντόνιο
Βιβάλντι , Ντμίτρι  Σοστακόβιτς και
Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Η
εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί
σήμερα Τρίτη, 21/07/2020 στον
Αρχαιολογικό χώρο Ελευσίνας (ώρα
έναρξης 20.30)

Χρήσιμες πληροφορίες
Δελτία εισόδου:
Η εκδήλωση προσφέρεται δωρεάν

από το Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού.

Το μόνο αντίτιμο είναι το εισιτήριο
για την είσοδο στον αρχαιολογικό
χώρο (γενική είσοδος: €6, μειωμέ-
νο: €3).

Μέγιστος αριθμός θεατών: Εκατόν
εξήντα (160) άτομα.

Είναι υποχρεωτική η προκράτηση
θέσης στο σύνδεσμο που ακολουθ-
ε ί :
https://digi talcul ture.gov.gr/2020/0
5/i -krati ki -orchi stra-athi non-ston-
a r c h e o l o g i k o - c h o r o - t i s -
elefsinas/#eventora

Σημειώνουμε ότι οι θεατές θα πρέ-
πει να τηρούν τις οδηγίες και συστά-
σεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμό-
νων COVID-19 του Υπουργείου
Υγείας για την ασφαλή προσέλευση
στον αρχαιολογικό χώρο. Ισχύει ο
κανόνας της απόστασης των 1,5 μέτρ-
ων κατ’ ελάχιστον για ανοικτούς χώρ-
ους. 

Ενημερώνουμε, τέλος, ότι είναι
υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής
μάσκας από κάθε θεατή, κατά την
είσοδό του και μέχρι την τοποθέτησή
του στη θέση του, καθώς και κατά την
έξοδό του (ΚΥΑ αρ. Δ1α/Γ.Π.
οικ./44076, ΦΕΚ 2798/Β΄/11-07-
2020).
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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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Όμιλος Καλαθοσφαίρισης Ελευσίνας - Όμιλος Καλαθοσφαίρισης Ελευσίνας - OKE BC OKE BC 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς: Ιατρούς με έδρα τον Δήμο Ελευσίνας - Μαγούλας

Ημερομηνία: 17.07.2020

Στα πλαίσια των αγωνιστικών υποχρεώσεων όλων των τμημάτων του για την προσεχή αγωνιστική περίοδο 2020
-2021, ο Όμιλος Καλαθοσφαίρισης Ελευσίνας - OKE BC, υποχρεούται από την ΕΣΚΑΝΑ, την οικεία ένωση στο
πρωτάθλημα της οποίας συμμετέχει,  να φροντίζει για την παρουσία ιατρού σε κάθε εντός έδρας παιχνίδι. 

Τις προηγούμενες αγωνιστές περιόδους, η υποχρέωσή μας αυτή καλυπτόταν από ιατρούς που συνεργάζονταν
με την ένωση, η οποία κατόπιν αίτησής μας φρόντιζε να στείλει κάποιον και η ομάδα μας φρόντιζε τα οδοιπορικά
του.

Επιθυμία μας στο εξής είναι να καλύπτουμε την υποχρέωσή μας αυτή, με ιατρούς από την πόλη μας, με ή χωρίς
την υποχρέωση οδοιπορικών. Και τώρα το καλοκαίρι, είναι η σωστή εποχή να το οργανώσουμε. 

Παρακαλούμε πολύ, όσους ιατρούς επιθυμούν να βοηθήσουν με την παρουσία τους στους αγώνες των ομάδων
μας, είτε ακολουθώντας το πρόγραμμα μιας ομάδας (περίπου 10 παρουσίες όλη την χρονιά) είτε σε μεμονωμένους
αγώνες, να επικοινωνήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ομάδας μας info@okebc.gr  έως το τέλος Αυγούστου. 

Από το προσεχές φθινόπωρο, οι αγώνες της Ανδρικής μας ομάδας πραγματοποιούνται Παρασκευές βράδυ και
οι αγώνες του Παιδικού και Εφηβικού συνήθως απογεύματα Σαββάτου ή Κυριακής. 

Οι ειδικότητες ιατρών που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν είναι οι πτυχιούχοι Γενικοί Ιατροί, Χειρουργοί, Ορθ-
οπαιδικοί, Παιδίατροι, Καρδιολόγοι, Παθολόγοι. 

Η παρουσία σας θα είναι σπουδαία  για την #WeAreFamily αίσθηση που δίνουμε στα παιδιά της πόλης μας. 

Διατελώντας με τιμή

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
Αθανάσιος Λίγγος Εμμανουήλ Μαΐλης

ΚΟΙΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

«ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ» 
Από τον Ελληνοκουβανικό 

Σύνδεσμο Φιλίας & 
Αλληλεγγύης και την Επιτροπή 

Ειρήνης Ελευσίνας

Ο Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Φιλίας & Αλληλεγ-
γύης και η Επιτροπή Ειρήνης Ελευσίνας συνδιορ-
γανώνουν εκδήλωση την Τετάρτη, 22 Ιούλη 2020,
στις 8 μ.μ., για να τιμήσουν την 67η επέτειο από την
επίθεση στο στρατώνα Μονκάδα, στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ»,
Ίωνος Δραγούμη 37, Ελευσίνα.
Θα χαιρετίσει η Πρέσβειρα της Κούβας στην Ελλάδα,
Σέλμις Μαρία Ντομίνγκες Κορτίνα, και θα μιλήσει ο
Πρόεδρος του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου,
Νίκος Καρανδρέας.
Θα ακολουθήσει μουσική από τους φίλους Τάνια
Χρυσού, Βασίλη Παπαδημητρίου και Γιώργο Γερμα-
τσίδη. 
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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 ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΟΛΓΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΕΡΜΑΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ

ΞΑΝΘΗ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΚΑΙ Η
ΚΟΛΟΚΑΘΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΝΩ

ΛΙΟΣΙΩΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

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
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Επιστροφή Ι. Δέσκου στον
Α.Σ Μεγαρικό

Ο έμπειρος χαφ Ι . Δέσκος επιστρέφει σε γνώρι-
μα λημέρια για να προσφέρει τα μέγιστα στην
ομάδα μας στο νέο πρωτάθλημα της Α’ ΕΠΣΔΑ . Η
διοίκηση τον καλωσορίζει και του εύχεται υγεία
και μια καλή ποδοσφαιρική χρονιά με πολλά
γκολ.

ΑΝΑΝΕΩΣΕ Ο ΤΑΣΟΣ
ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΟΝ ΜΕΓΑΡΙΚΟ

Στον Μεγαρικό παραμένει και την νέα
χρονιά 2020-2021 ο έμπειρος γκολκή-
περ Τάσος Ανδρέου. 
Η διοίκηση του εύχεται να έχει μία καλή
και υγιή χρονιά, χωρίς τραυματισμούς.

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ: ΑΝΑΝΕΩΣΑΝ ΜΟΥΣΚΑΙ, ΤΟΠΤΙΔΗΣ,ΦΛΕΓΓΑΣ, ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ

Στα πλαίσια του σχεδιασμού της ομάδας ενόψει της νέας ποδοσφαιρικής περιόδου, η
διοίκηση του Βύζαντα Μεγάρων ανανέωσε την συνεργασία της με τους παρακάτω
ποδοσφαιριστές:
1. Μάριο Μουσκάι
2. Γιάννη Τοπτίδη
3. Τάσο Φλέγκα
4. Στέφανο Φουρνάρη
Παρελθόν από την ομάδα αποτελούν οι Ανδρέας Αρχοντάκης, Ανδρέας Κοντούλης, Κομ.
Καλέμι, Δημήτρης Μπουλγκουρίδης, Παναγιώτης Νάκας, Νίκος Ξενάκης, Γιόζεφ Ρόκου,
Κώστας Σταυρόπουλος.
Εντός των ημερών, η διοίκηση σε συνεργασία με τον προπονητή Τάκη Χριστόπουλο θα
οριστικοποιήσουν ποιοι από τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές του ρόστερ θα συνεχίσουν
στην ομάδα.

Η Ακαδημία του ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ
είναι στην ευχάριστη θέση να σας
ανακοινώσει ότι ο σχεδιασμός για την
φετινή χρονιά βασίστηκε σε μια διαφ-
ορετική φιλοσοφία .εχει ολοκληρωθ-
εί .

Φέτος οι Ακαδημίες μας θα λειτο-
υργήσουν με ανθρώπους γνώριμο-
υς σε εσάς από την προηγούμενη
χρονιά αλλά και με νέους που διαθέ-

τουν εμπειρία , διάθεση και πολλή
αγάπη για αυτό που κάνουν.

Οι προπονήσεις πλέον θα γίνονται
σε νεο χώρο για την καλυτερη άθλ-
ηση και πάνω από όλα για την ασφά-
λεια των αθλητών.

Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν αρχες
Σεπτεμβρίου και θα ενημερωθείτε
σχετικά για την ακριβή ημερομηνία.

Οι προπονήσεις και οι εγγραφές
θα πραγματοποιούνται  στο
ΦΡΑΓΚΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ όπου αγωνίζε-
ται και η ανδρική ομάδα και περί τα
τέλη Οκτωβρίου θα μεταφερθούμε
στο νέο γήπεδο της Βαλαρίας.

Σας θέλουμε όλους μαζί στην προ-
σπάθεια αυτή για μια νεα εποχή των
ακαδημιών του ΠΑΟΚ.

Σας ευχόμαστε να έχετε υγεία και να
περασετε ένα όμορφο καλοκαίρι με
τα αγαπημένα σας πρόσωπα. 

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ: ΑΝΑΝΕΩΣΑΝ 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΣ

Ο Μιχάλης Κουτσουμπής και ο 20χρονος
Γιώργος Στέφας, συνεχίζουν στην ομάδα
του Μεγαρικού και την νέα χρονιά 2020-
2021. Η διοίκηση τους εύχεται μια καλή

σεζόν με υγεία και χωρίς τραυματισμούς.

ΞΕΚΙΝΑ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ

ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ ΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΤΟΥ ΠΥΡΡΙΧΙΟΥ

Τελείωσαν και οι καλο-
καιρινές π ροπ ονήσεις
ραντεβού τον Σεπ τέμ-
βρη στα εγκαίνια του Και-
νούργιου αθλητικού κέν-
τρου της Ακαδημίας
ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΠΑΟΚ F.C.

Θα ήθελα να πω ένα
πολύ μεγάλο ευχαριστώ
σε όλα αυτά παιδιά που
ήρθαν στις καλοκαιρινές
προπονήσεις και στους
γονείς τους που έκαναν τον πολύ σύντομο δρόμο Μάνδρας-Γκορυ-
τσάς.

Επ ίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω την διοίκηση της ομάδας του
Πυρρίχιου, την υπεύθυνο Ακαδημίας του ΠΥΡΡΙΧΙΟΥ ΠΑΟΚ F.C. την κ.
Σοφία Σαμσωνίδου και τον πρόεδρο της ομάδας του ΠΥΡΡΙΧΙΟΥ τον κ.
Χρήστο Αποστολόπουλο για την χρήση όλων των γηπέδων και όλου
του αθλητικού υλικού.Σας ευ χαριστώ πολύ για την άμεση εξυπηρέτ-
ηση που μας παρείχατε.

Επ ίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον υπεύθυνο της Ακαδημίας
του ΠΑΟΚ F.C. τον κ. Λαγωνίδη για το τηλεφωνικό καλωσόρισμα μου
στην οικογένεια του ΠΑΟΚ F.C.

Ραντεβού τον Σεπτεμβρη σε ένα απ ίστευτο μητροπολιτικό πάρκο που
όμοιο του δεν υπάρχει.
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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 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



16-θριάσιο Τρίτη 21 Ιουλίου 2020 


