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«Δεν θα δεχθούμε περικοπή των
δρομολογίων του Μετρό»

Επίσκεψη του Βαγγέλη Ντηνιακού στον Σταθμό
Αγία Μαρίνα. Μήνυμα του Δήμου προς όλες τις
κατευθύνσεις. Κίνδυνος εξάπλωσης του κορονοϊού

σελ. 3
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ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ
ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για
Βρεφικούς – Παιδικούς
Σταθμούς, τα Κέντρα
Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών (ΚΔΑΠ)
και ΚΔΑΠ - ΜΕΑ
σελ.3

Έφεση του Δημοσίου κατά της απόφασης
αποζημίωσης στην οικογένεια του 11χρονου
Μάριου από το Μενίδι
– ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

σελ. 9

ΓΓΠΠ: Πολύ υψηλός κίνδυνος
πυρκαγιάς για σήμερα Τετάρτη

σελ. 9

Γυρίζουμε
στην Αθήνα
με πακέτο
που ξεπερνά
τα 70 δισ.
ευρώ

σελ. 8

Επιταχύνει θέματα
σχολικών υποδομών
ο Περιφερειάρχης
Αττικής

Συζητήθηκε με το π ροεδρείο της ΚτΥπ .η
υπ ό έκδοση π ρόσκληση
της διαχειριστικής αρχής της Περιφέρειας για
τη ενεργειακή αναβάθμιση
σχολικών κτιρίων π ροϋπ ολογισμού 10 εκ.
ευρώ, αρμοδιότητας της ΚτΥπ . σελ. 2
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
AΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΣΑΒΒΙΝΙΔΟΥ ΚΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 218 - Γκοριτσά, 2105598618
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Επιταχύνει θέματα σχολικών υποδομών
ο Περιφερειάρχης Αττικής
Συζητήθηκε με το προεδρείο της ΚτΥπ., η υπό έκδοση πρόσκληση
της διαχειριστικής αρχής της Περιφέρειας, για τη ενεργειακή αναβάθμιση
σχολικών κτιρίων προϋπολογισμού 10 εκ. ευρώ, αρμοδιότητας της ΚτΥπ.

ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ ΣΟΛΩΝ-ΚΥΡΙΛΛΟΣΚΟΥΡΟΥΜΠΑΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο.Ε.
Λ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 3 - ΜΑΓΟΥΛΑ
Τηλέφωνο : 210-5558731
ΜΑΝΔΡΑ

Μαρτζέλης Χρήστος Ι.
Στρατηγού Ρόκκα 56,
2105555550
AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Παπασπυρόπουλος Χρήστος
Λεωφόρος Φυλής 197, 2102474337

ΧΑΪΔΑΡΙ
Μπούρδης Σπύρος
Σωκράτους 77 & Άνδρου 7, Χαϊδάρι - Δάσος,
2130231857

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

Ηλιοφάνεια και η
θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Μαγδαληνή, Μάγδα, Μαγδούλα,
Μαγδαλένα,Μαρκέλλα, Μαρκέλα,
Μαρκελλή, Μαρκελή, Μενέλαος

ΘΡΙΑΣΙΟ

ιδιοκτησία:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις
Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος
τηλ.: 6977982173
Διεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερμοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6908604269
Συνδρομές Ετήσιες: 20€
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000
20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου
Γρηγορίου 4, 19300 Ασπρόπυργος
Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας

Η

αν άγκη επιτάχ υν σης της διαδικασίας ωρίμαν σης μελετών με στόχ ο τη δρομολόγηση υποδομών με αν απτυξιακό πρόσημο αλλά και καταγραφής των π ροβλημάτων και ελλείψεων π ου
υπάρχ ουν στα σχ ολικά συγκροτήματα της Αττικής,
βρέθηκε στο επίκεν τρο της συν άν τησης του Περιφερειάρχ η Αττικής Γ. Πατούλη με τον Πρόεδρο των Κτιριακών Υ ποδομών (ΚτΥ π Α.Ε) Τ. Κατσίπο και τον Διευθύν ον τα Σύμβουλο της ΚτΥ π Α.Ε Θ. Γιάν ν αρη.
Στη συν άν τηση η οποία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Περιφέρειας συμμετείχ αν επίσης ο Γεν ικός
Διευθυν τής της ΚτΥ π Α.Ε Θ. Κυριαζόπουλος και ο
Προϊστάμεν ος της Διαχ ειριστικής Αρχ ής της Περιφέρειας Δ. Δρόσης.
Κατά τη συζήτηση τέθηκαν θέματα που σχ ετίζον ται
με την πορεία έργων που είν αι εν ταγμέν α στο ΠΕΠ
Αττικής, με τον Περιφερειάρχ η ν α επισημαίν ει την
αν άγκη επιτάχ υν σης ωρίμαν σης μελετών από την
ΚτΥ π με στόχ ο ν α προχ ωρήσει με γρηγορότερους ρυθμούς η διαδικασία δρομολόγησης αν απτυξιακών έργων .
Να σημειωθεί ότι σήμερα, χ ρηματοδοτούν ται από το
ΠΕΠ Αττικής, 22 πράξεις συν ολικού προϋπολογισμού
62 εκ. ευρώ για την κατασκευή/επέκταση σχ ολικών
μον άδων .
Παράλληλα συζητήθηκε η υπό έκδοση πρόσκληση
της διαχ ειριστικής αρχ ής της Περιφέρειας για τη εν εργειακή αν αβάθμιση σχ ολικών κτιρίων προϋπολογισμού

10 εκ. ευρώ, αρμοδιότητας της ΚτΥ π.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από τον Περιφερειάρχ η σε
ζητήματα που σχ ετίζον ται με τη στατική επάρκεια των
υφιστάμεν ων σχ ολικών κτιρίων , με δεδομέν ο ότι έν α
μέρος του κτιριακού αποθέματος της Αττικής είν αι γηρασμέν ο και χ ρήζει ειδικής μέριμν ας.
Ο κ. Πατούλης κάλεσε τη Διοίκηση της ΚτΥ π ν α
προχ ωρήσει σε προτεραιοποίηση των έργων που προγραμματίζει, με βάση τις πραγματικές αν άγκες και τις
ελλείψεις που υπάρχ ουν .
Σε αυτό το πλαίσιο ζήτησε από τα μέλη της Διοίκησης
ν α προχ ωρήσουν άμεσα στην εκπόν ηση μελέτης,
όπου θα καταγράφον ται και χ αρτογραφούν ται οι αν άγκες και οι ελλείψεις στα σχ ολεία της Αττικής, με στόχ ο
ν α υπάρχ ει μία εμπεριστατωμέν η εικόν α και ν α διερευν ηθούν βιώσιμες λύσεις.
«Πρέπει ν α έχ ουμε στη διάθεσή μας έν αν οδικό
χ άρτη προκειμέν ου ν α γν ωρίζουμε πως θα συμβάλουμε
ως Περιφέρεια αφεν ός στην αν τιμετώπιση των λειτουργικών αν αγκών των σχ ολείων και αφετέρου στη διασφάλιση ότι τα παιδιά μας πηγαίν ουν σε ασφαλή και
σύγχ ρον α σχ ολεία.
Η αποτελεσματική θωράκιση των σχ ολικών κτιρίων
της Αττικής προκειμέν ου ν α είν αι απολύτως ασφαλή για
τα παιδιά μας, είν αι ζήτημα ύψιστης προτεραιότητας για
την Περιφέρεια Αττικής» αν έφερε χ αρακτηριστικά ο κ.
Πατούλης.

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ

Προς παράταση οι φορολογικές δηλώσεις, αλλά με
αλλαγές στις δόσεις τον Αύγουστο

Μιλών τας στον ΑΝΤ1, ο υπουργός Οικον ομικών Χρ. Σταικούρας τόν ισε ότι οι σχ ετικές αποφάσεις θα ληφθούν
εν τός της εβδομάδας. Όπως είπε, θα συν εκτιμηθεί τόσο ο αριθμός των φορολογικών δηλώσεων που εκκρεμούν
όσο και και το γεγον ός ότι οι φορολογούμεν οι θα κληθούν ν α πληρώσουν δυο δόσεις εν τός του Αυγούστου.
Παράλληλα ο υπουργός Οικον ομικών εκτίμησε ότι την 1η Αυγούστου θα μπορέσει ν α «περάσει» και η μειωμέν η
προκαταβολή φόρου εισοδήματος στους επαγγελματίες.
Οι επιχ ειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα που είν αι υποκείμεν α σε ΦΠΑ θα λάβουν μείωση της προκαταβολής
φόρου, αν άλογα με την πτώση τζίρου που είχ αν το 1ο εξάμην ο του 2020 έν αν τι του 1ου εξαμήν ου του 2019, με
βάση την εξής κλίμακα: η προκαταβολή φόρου είν αι φέτος μηδεν ική για επιχ ειρήσεις υποκείμεν ες σε ΦΠΑ του
τριτογεν ούς τομέα, οι οποίες κατά το τρίτο τρίμην ο του 2019 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος) πραγματοποίησαν πάν ω από
το 50% του ετήσιου τζίρου τους καθώς και οι επιχ ειρήσεις που αν ήκουν στους κλάδους των αεροπορικών και
ακτοπλοϊκών μεταφορών .
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ
ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Δήμαρχος Χαϊδαρίου:

«Δεν θα δεχθούμε περικοπή
των δρομολογίων του Μετρό»

Επίσκεψη του Βαγγέλη Ντηνιακού στον
Σταθμό Αγία Μαρίνα. Μήνυμα του Δήμου
προς όλες τις κατευθύνσεις. Κίνδυνος
εξάπλωσης του κορονοϊού

Π

αρεμβάσεις σε πολλά επίπεδα για την επίλυση
του σοβαρού προβλήματος της αραίωσης των
δρομολογίων του Μετρό που διέρχονται από
τον Σταθμό «Αγία Μαρίνα» πραγματοποιεί ήδη ο Δήμος
Χαϊδαρίου.

Η αραίωση των δρομολογίων του Μετρό έχει ξεκινήσει
μετά την επέκταση του δικτύου προς Νίκαια, χωρίς να
προηγηθεί καμιά ενημέρωση του Δήμου και του επιβατικού κοινού. Ο Δήμος Χαϊδαρίου ζήτησε άμεσα σχετική
πληροφόρηση, από την οποία επιβεβαιώθηκε η αραίωση των δρομολογίων στον Σταθμό «Αγία Μαρίνα» για
την θερινή περίοδο.
Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος Βαγγέλης Ντηνιακός έστειλε
επιστολή στον Πρόεδρο της ΣΤΑΣΥ ΑΕ στην οποία αναφέρει ότι αρκετοί συρμοί πλέον σταματούν στον Σταθμό
«Αιγάλεω» με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των Χαϊδαριωτών αλλά και την δημιουργία συνωστισμού των επιβατών, ενώ επισημαίνει και το πρόβλημα που δημιουργείται από την κατάργηση του πρώτου δρομολογίου (ώρα
5:30) από «Αγία Μαρίνα» προς Αεροδρόμιο.
Με την επιστολή ζητείται από την ΣΤΑΣΥ ΑΕ επίσημη
ενημέρωση για την συχνότητα των δρομολογίων του
Μετρό που διέρχονται από τον Σταθμό «Αγία Μαρίνα»
και τονίζεται ότι ο Δήμος δεν θα αποδεχθεί την περικοπή
των δρομολογίων που εξυπηρετούν το Χαϊδάρι.
Ο Δήμαρχος Βαγγέλης Ντηνιακός επισκέφθηκε τον
Σταθμό του Μετρό «Αγία Μαρίνα» κατά τις πρωινές ώρες
αιχμής της Παρασκευής 17 Ιουλίου και συζήτησε με τους
Χαϊδαριώτες που χρησιμοποιούν το Μετρό. Από τον διάλογο με τους συμπολίτες μας επιβεβαιώθηκαν όλα τα
προβλήματα που έχει θέσει ο Δήμος προς την ΣΤΑΣΥ
ΑΕ, δηλαδή η ταλαιπωρία των επιβατών προς και από
την Αγία Μαρίνα λόγω της αραίωσης των δρομολογίων
αλλά και ο συνωστισμός των επιβατών μέσα στους συρμούς, που θα έπρεπε να αποφεύγεται λόγω του κινδύνου
διασποράς του κορωνοϊού.
Την ίδια ημέρα, ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου απέστειλε επιστολή προς τους Βουλευτές της Δυτικής Αθήνας και προς
την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία ενημερώνει για το σοβαρό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στην εξυπηρέτηση των Χαϊδαριωτών με το Μετρό.
Μετά και την επίσημη ενημέρωση από την ΣΤΑΣΥ ΑΕ
ο Δήμος θα αποφασίσει για τις επόμενες παρεμβάσεις
και τις κινητοποιήσεις στις οποίες θα προχωρήσει, εάν
δεν αποκατασταθεί άμεσα η συχνότητα των δρομολογίων προς και από τον Σταθμό Μετρό «Αγία Μαρίνα».

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για Βρεφικούς – Παιδικούς
Σταθμούς, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
(ΚΔΑΠ) και ΚΔΑΠ - ΜΕΑ

Ο

Δήμος Ασπροπύργου συμμετέχει, για
ακόμη μία φορά, στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής
Ζωής», για τη σχολική χρονιά 2020-2021, και
καλεί τους Γονείς να εγγράψουν τα παιδιά τους
στις Δομές Προσχολικής Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, η πρόσκληση αφορά, για τους Βρεφικούς Σταθμούς, βρέφη από 2 μηνών έως 2,5
ετών, για τους Παιδικούς Σταθμούς, παιδάκια
από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην
υποχρεωτι κή εκπαί δευση (Νηπι αγωγεί ο),
καθώς και για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης και ΚΔΑΠ - ΜΕΑ, παιδιά από 5 έως 12
ετών, στα οποία προσφέρονται ΔΩΡΕΑΝ αθλητικές και πολιτιστικές δράσεις.
Ο Δήμος, ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους Γονεί ς ότι
δημοσι εύτηκε στι ς
16/07/2020, η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για όλες τις προαναφερθείσες δομές.
Οι Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται, ΜΟΝΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, και για το χρονικό διάστημα
από 17/ 7/2020 - 05/8/2020 .
Τονίζεται ότι τα ΚΔΑΠ κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς λειτουργούν τις απογευματινές
ώρες. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες ωστόσο,
με το κλείσιμο των σχολείων, από τον Ιούνιο
έως και την 31η Ιουλίου, θα απασχολούν τα παιδιά πρωινές ώρες, από Δευτέρα έως Παρασκευή.
Το Πρόγραμμα υλοποιείται με εποπτεύοντα
Ενδιάμεσο Διαχειριστικό Φορέα την Ελληνική
Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
(ΕΕΤΑΑ) και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι εν διαφερόμεν οι Γον είς μπορούν ν α απευθύν ον ται,
για τους Βρεφικούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ,
καθημεριν ά από τις 8:00 με 16:00 στα Γραφεία της Κοιν ωφελούς Επιχείρησης του Δήμου
Ασπροπύργου, (Αγίου Ιωάν ν η Στεφάν η 7,
Ασπρόπυργος),
και
στα
τηλέφων α
2168002441-42 εν ώ για τους Παιδικούς Σταθμούς, στο Εργοτάξιο του Δήμου Ασπροπύργου, στον 1ο όροφο, στη Διεύθυν ση Παιδείας,
(Αλησμον ήτων Πατρίδων 29), από τις 8:00
έως τις 16:00 και στα τηλέφων α 2132006744
– 2132006767.
Για περισσότερες πληροφορίες επί της
πρόσκλησης, παρακαλούμε επισκεφθείτε
την παρακάτω διεύθυν ση.
https://w w w .eetaa.gr/enarmonisi/paidikoi_
stathmoi_2020/17072020_2_prosklisis_enar
monisi_ada.pdf

ΝΩΡΙΣ ΑΚΟΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ,
ΔΗΛΩΣΕ Η ΚΕΡΑΜΕΩΣ
Τα σχολεία ανοίγουν στις 7
Σεπτεμβρίου -Με δύο εναλλακτικές

Δύο εναλλακτικές υπάρχουν σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων, όπως τόνισε η υπουργός
Παιδείας, Νίκη Κεραμέως.Μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» στην ΕΡΤ1, η κ. Κεραμέως ανέφερε ότι τα σχολεία θα ανοίξουν στις 7 Σεπτεμβρίου
με δύο εναλλακτικές. Οπως εξήγησε, η πρώτη
είναι να ξεκινήσουν τα μαθήματα με όλους τους
μαθητές σε μία αίθουσα, τηρώντας όλα τα μέτρα
προστασίας.
Η δεύτερη εναλλακτική είναι να συνεχιστεί η εκ
περιτροπής διδασκαλία με τμήματα έως 15 μαθητών και με όλα τα μέτρα προστασίας.
Το υπουργείο Παιδείας είναι έτοιμο και για τις
δύο εναλλακτικές.
Ωστόσο, όπως επισήμανε η Νίκη Κεραμέως, είναι
αρκετά νωρίς για να ληφθούν αποφάσεις, καθώς τα

επιδημιολογικά δεδομένα συνεχώς αλλάζουν. Οι
ειδικοί θα αποφασίσουν τον τρόπο που θα
ανοίξουν τα σχολεία, όταν πλησιάζει η ώρα για το
πρώτο κουδούνι.

4-θριάσιο
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Επίδομα αδείας 2020:

Πόσες ημέρες δικαιούστε, online υπολογισμός

Ο

χρόνος χορηγήσεως των
αδειών καθορίζεται μετά
από συμφωνία ανάμεσα στον μισθωτό και τον εργοδότη.
Οι μισοί τουλάχιστον από τους
μισθωτούς πρέπει να πάρουν
άδεια μέσα στο χρονικό διάστημα
από 1 Μαΐου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου.
Ο εργοδότης πρέπει να χορηγήσει άδεια εντός 2 μηνών από τη
σχετική διατύπωση του αιτήματος,
ενώ η άδεια πρέπει να δοθεί
οπωσδήποτε στο μισθωτό μέχρι
τη λήξη του ημερολογιακού έτους,
ακόμη και σε περιπτώσεις που ο
μισθωτός δεν έχει ζητήσει άδεια.
Το Κέντρο Πληροφόρησης
Εργαζομένων και Ανέργων, της

ΓΣΕΕ, διαθέτει μια διαδικτυακή
πλατφόρμα, στην οποία μπορεί
να υπολογίσει κανείς τις ημέρες
της καλοκαιρινής του άδειας με
απλά βήματα.
Εκεί, θα χρειαστεί να
συμπληρώσεις τις ημέρες
εργασίες, αν δηλαδή η εργασία
σου είναι πενθήμερη ή εξαήμερη,
την ημερομηνία πρόσληψής σου
από τον ίδιο εργοδότη και αν πρόκειται για συνεργασία ορισμένου
χρόνου την ημερομηνία που λήγει.
Οι μισοί τουλάχιστον εργαζόμενοι μιας επιχείρησης πρέπει
να πάρουν την άδεια μέσα στο
χρονικό διάστημα από 1 Μαΐου
μέχρι 30 Σεπτεμβρίου.

Για πλήρη απασχόληση
https://www.kepea.gr/calcepidoma-adeias.php

Για εκ περιτροπής εργασία
https://www.kepea.gr/calcadeia-ek-peritropis.php
Οι διατάξεις του θεσμικού
πλαισίου που αφορούν στην ετήσια άδεια των εργαζομένων είναι
δημοσίας τάξεως, με συνέπεια
να μην επιτρέπεται και να είναι
άκυρη κάθε αντίθετη ρητή ή σιωπηρή συμφωνία, καθώς και η παραίτηση του εργαζόμενου από τις
σχετικές αξιώσεις. Κατά τη διάρκεια της ετήσιας άδειας απαγορεύεται η απόλυση του εργαζόμενου.

Η ετήσια άδεια του εργαζόμενου χορηγείται σε συνεννόηση με
τον εργοδότη ως προς το χρόνο
χορήγησής της και σε κάθε
περίπτωση εντός διμήνου από
την υποβολή σχετικού αιτήματος
από τον εργαζόμενο.

Οι μισοί τουλάχιστον εργαζόμενοι μιας επιχείρησης πρέπει
να πάρουν την άδεια μέσα στο
χρονικό διάστημα από 1 Μαΐου
μέχρι 30 Σεπτεμβρίου.
Οι εργοδότες υποχρεούνται να
χορηγήσουν την ετήσια άδεια που
δικαιούνται οι εργαζόμενοι πριν
τη λήξη του ημερολογιακού έτους
στο οποίο αφορά.

Η χορήγηση της ετήσιας
άδειας με αποδοχές των εργαζομένων υπολογίζεται με
βάση το ημερολογιακό έτος.

Ο εργαζόμενος δικαιούται αναλογία χρόνου ετήσιας άδειας από
την έναρξη της απασχόλησής του
σύμφωνα με το εβδομαδιαίο
σύστημα εργασίας του (πενθήμερο ή εξαήμερο), χωρίς να απαιτείται να συμπληρώσει συγκεκριμένο διάστημα προϋπηρεσίας
στον εργοδότη του.
Συγκεκριμένα, κατά το πρώτο
ημερολογιακό έτος που προσελήφθη ο εργαζόμενος ο εργοδότης
υποχρεούται να του χορηγήσει
μέχρι 31 Δεκεμβρίου αναλογία
των ημερών αδείας που δικαιούται, σύμφωνα με τους μήνες
απασχόλησής του. Κάθε εργαζόμενος με σχέση εργασίας
αορίστου ή ορισμένου χρόνου,
δικαιούται από την έναρξη της
εργασίας του μέχρι τη συμπλήρωση δωδεκαμήνου να λάβει το
ποσοστό της αδείας του.
Η αναλογία αυτή υπολογίζεται
στη βάση των 20 εργασίμων ημερών ετήσιας άδειας για όσους
εργάζονται πενθήμερο και των 24
εργασίμων ημερών για όσους

εργάζονται εξαήμερο.

Κατά το δεύτερο ημερολογιακό
έτος, αφού ο εργαζόμενος
συμπληρώσει
δωδεκάμηνη
εργασία, δικαιούται άδεια 21 ημερών (πενθήμερη εργασία) και 25
ημερών (εξαήμερη εργασία).
Για το τρίτο και τα επόμενα
εργασιακά έτη ο εργαζόμενος
δικαιούται από την 1η Ιανουαρίου
κάθε έτους την κανονική ετήσια
άδειά του με αποδοχές, δηλαδή 22
ημέρες (πενθήμερη εργασία) και
26 ημέρες (εξαήμερη εργασία).
Μετά τη συμπλήρωση 10 ετών
εργασίας στον ίδιο εργοδότη ή
προϋπηρεσίας 12 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη ο εργαζόμενος
δικαιούται άδεια 25 εργασίμων
ημερών (πενθήμερη εργασία)
και 30 εργασίμων ημερών (εξαήμερη εργασία).

Μετά
την
συμπλήρωση
25ετούς υπηρεσίας σε οποιοδήποτε εργοδότη οι εργαζόμενοι
δικαιούνται μία επιπλέον ημέρα
αδείας, δηλαδή 26 ημέρες (πενθήμερη εργασία) και 31 μέρες
(εξαήμερη εργασία).

Νεκρός εντοπίσθηκε 40χρονος
αγνοούμενος δύτης στην Κορινθία

Νεκρός εντοπίσθηκε 40χρονος αγνοούμενος δύτης στην Κορινθία
Ε π ι χ ε ί ρ ησ η

α ν ά σ υ ρ σ ης

ε ν ό ς 4 0 χ ρο ν ου

δύτη, που είχε μεταβεί για ψάρεμα στην
θαλάσσια περιοχή Σιδερώνα στο Κατακάλι
Κορινθίας, βρίσκεται σε εξέλιξη από άνδρες
του Λιμενικού Σώματος.

Τον 40χρονο αναζητούσαν από χθες άνδρες
του Λιμενικού Σώματος, και εντοπίστηκε

χθες, χωρίς τις αισθήσεις του, από άλλους
δύτες, σύμφωνα με το korinthostv.gr.

Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020

Ψεκασμοί δακοκτονίας στην Περιφερειακή Ενότητας Δυτικής Αττικής

θριάσιο-5

Αναγκαία προληπτικά μέτρα κατά την εφαρμογή ψεκασμών
για την προστασία της παραγωγής ελιάς

Ψ

εκασμοί για την προστασία
της παραγωγής από το δάκο
στους ελαιώνες περιοχών,
αρμοδιότητας της Περιφερειακής
Ενότητας Δυτικής Αττικής, υπό το
συντονισμό του Αντιπεριφερειάρχη
Δυτικής Αττικής Λευτέρη Κοσμόπουλου.

Χρον ική περίοδος & σημεία:
Στο πλαίσιο της εφαρμογής
προγράμματος
δακοκτον ίας
2020, οι ψεκασμοί πραγματοποιούν ται κατά το χρον ικό διάστημα
21 ως 30 Ιουλίου 2020, είν αι
δολωματικοί από εδάφους, με τα
παρακάτω φυτοπροστατευτικά:
-DECIS 25EC στις ελαιοκομικές
περιοχές του Δήμου Μεγαρέων
-NOVADIM PROGRESS 40 EC
στις ελαιοκομικές περιοχές της
Δημοτικής Εν ότητας Βιλίων και
Δημοτικής Κοιν ότητας Οιν όης
- BISCAYA 240 OD στις ελαιοκομικές περιοχές της Δημοτικής Εν ότητας Μάν δρας

Προληπτικά Μέτρα:
Τα παραπάνω φυτοπροστατευτικά έχουν τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση
στο περιβάλλον. Παρόλα αυτά είναι απαραίτητο να λαμβάνονται τα αναγκαία και
προληπτικά μέτρα, όπως συνιστούν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.

Άτομα που δεν έχουν σχέση με τους ψεκασμούς να μην πλησιάζουν
στα συνεργεία των ψεκασμών.

Οι μελισσοκόμοι να εμποδίζουν τις πρωινές ώρες την κυκλοφορία
μελισσοσμηνών που είναι κοντά σε ελαιώνες.

Οι κτηνοτρόφοι να μην επιτρέπουν την ελεύθερη βόσκηση στους
ψεκασμένους ελαιώνες.

Οι βιοκαλλιεργητές να σημάνουν τα κτήματά τους καθώς και να επικοινωνήσουν με την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας &Κτηνιατρικής

Οι ελαιοκαλλιεργητές με περιφραγμένα κτήματα να φροντίσουν για τη
δυνατότητα πρόσβασης των συνεργείων ψεκασμού.

Οι ελαιώνες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα σύμφωνα με το υπ ́
αριθμ . 2148/25984/ 5 - 03 - 2015 έγγραφο του ΥΠΑΠΕΝ θα είναι:

Συγκροτημένοι, συνεχόμενοι και αμιγείς (δεν θα εφαρμοσθεί σε
συγκαλλιεργούμενα ελαιοκτήματα).


Μακριά από κατοικημένες περιοχές.

Χωρίς την παρεμβολή βιολογικής καλλιέργειας
ελαιώνων ή ακαλλιέργητων
και κλειστών ελαιώνων.

Τα ποσοστά καρποφορίας τους να είναι πάνω
από το 25% μιας πλήρους
καρποφορίας για τις ελαιοποιήσιμες ελιές και πάνω
από 20% για τις βρώσιμες.

Μικρές κηλίδες της
τάξεως των 1.000 έως
10.000 ελαιοδέντρων έστω
και με μικρό ποσοστό καρποφορί ας θα πρέπει να
εντάσσονται λόγω του προληπτικού χαρακτήρα της εφαρμοζόμενης μεθόδου.


Δεδομένου ότι στη
περιοχή των Μεγάρων υπάρχει εκτεταμένη συγκαλλιέργεια ελιάς και κηπευτικών ή στη καλύτερη περίπτωση γειτνίαση των καλλιεργειών αυτών τονίζουμε ότι οι συνθήκες αυτές δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα στην ορθή χρήση
των φυτοπροστατευτικών προϊόντων είτε εξ ανάγκης είτε από άγνοια των
αλληλοεπικαλύψεων που προκύπτουν.


Η συγκαλλιέργεια κηπευτικών και ελιάς, απαιτεί περιορισμένη χρήση
φυτοπροστατευτικών ουσιών.

Συγκεκριμένα επιτρέπει μόνο αυτά τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
που έχουν έγκριση και για τις δύο καλλιέργειες. Στην επιλογή που θα γίνει
θα πρέπει να συνεκτιμηθούν οι απαιτούμενες δόσεις εφαρμογής καθώς και
η μέθοδος και τα μέσα εφαρμογής.

Επισημαίνεται ότι η ετικέτα των σκευασμάτων καθορίζει το χρονικό
διάστημα μεταξύ της τελευταίας επέμβασης με αυτά και της συγκομιδής των
προϊόντων οπότε εξετάζονται και οι αναμενόμενες ημερομηνίες συγκομιδής
και των δύο καλλιεργειών.

Στη περίπτωση γειτνίασης των καλλιεργειών, επιλέγονται για τη κάθε
καλλιέργεια τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τηρούνται
αυστηρά τα επί της συσκευασίας αναγραφόμενα.


Επιλέγεται η μέθοδος και τα μέσα εφαρμογής που περιορίζουν την
διασπορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και εξετάζονται προσεκτικά οι
καιρικές συνθήκες και ιδιαίτερα η ένταση και κατεύθυνση του ανέμου.

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

6-θριάσιο
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«Σύλλογος Επιστημόνων Μεγάρων»:
Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο
Διοικητικό Συμβούλιο

Την πρώτη συν εδρίαση
π ραγματοπ οίησαν
τα
εκλεγμέν α μέλη του ΔΣ
του Συλλόγου Επιστημόν ων
Μεγάρων
την
Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020,
με μον αδικό θέμα τη
συγκρότηση του ΔΣ σε
σώμα.
Σύμφων α με τα αποτελέσματα των εκλογών της
8ης Μαρτίου 2020, το ν έο
Διοικητικό
Συμβούλιο
Συλλόγου έχ ει ως εξής:
Τακτικά Μέλη:

Πιπιλή Αικατερίν η
Χαλόφτη Αθην ά
Παπαποστόλη Αγγελική
Μακρυγιάν ν ης Άγγελος
Βόρδος Αν δρέας
Βλησμάς Κων σταν τίν ος
Γεωργακής Ευάγγελος
Αν απληρωματικά Μέλη:
Δρέν η Στυλιαν ή
Μουστάκα Αικατερίν η

Υ πεύθυν η Επικοιν ων ίας
Σακελλαρίου Κων σταν τίν α

Κατά την πρώτη συνεδρίαση το ΔΣ του
Συλλόγου συγκροτείται
με ομόφωνη απόφαση
ως εξής:
Πρόεδρος: Πιπιλή Αικατερίν η του Αν αστασίου

Αν τιπρόεδρος: Χαλόφτη
Αθην ά του Μελετίου
Γεν . Γραμματέας: Παπαπ οστόλη Αγγελική του
Σταματίου

Οικον ομικός
Διαχ ειριστής:
Μακρυγιάν ν ης
Άγγελος του Παν αγιώτη
Βόρδος Αν δρέας
του
Σπ υρίδων ος
(Τακτικό
Μέλος)

Βλησμάς Κων σταν τίν ος

του Γεωργίου (Τακτικό
Μέλος)
Γεωργακής
Ευάγγελος
(Τακτικό Μέλος)

Το ν έο ΔΣ του Συλλόγου
Επιστημόν ων Μεγάρων ,
που θα έχ ει διάρκεια 2
χ ρόν ων , συν εχ ίζον τας
τον ιστορικό ρόλο στην
τοπ ική κοιν ων ία, θέτει
ως στόχ ους για τη ν έα
θητεία την αν άδειξη της
π ν ευματικής και άυλης
πολιτιστικής κληρον ομιάς
του τόπ ου. Θα είν αι
δίπ λα στους π ολίτες
συμβουλευτικά και εν ημερωτικά στα θέματα που
απασχ ολούν την ευρύτερη περιοχ ή του Δήμου
Μεγαρέων .
Στόχ ος της ν έας διετίας
είν αι η ομάδα του συλλόγου ν α μεγαλώσει, προσθέτον τας ν έα μέλη που
θα συμμετέχ ουν εν εργά
σε δρώμεν α και δράσεις.

Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020

θριάσιο-7

Καλοκαιρινές εκδηλώσεις του ∆ήµου Χαιδαρίου στη Μονή ∆αφνίου

Οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις του ∆ήµου Χαιδαρίου συνεχίζονται στη Μονή ∆αφνίου σε συνεργασία µε το
Εθνικό Θέατρο, τη Λυρική Σκηνή και το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Διεπιστημονικό Κέντρο
Διαλέξεων του Δήμου Αχαρνών

Ξεκινούν οι αιτήσεις για τη
συμμετοχή των Εισηγητών

Στα πλαίσια της οργάνωσης του Χειμερινού
Eξαμήνου του Διεπιστημονικού Κέντρου Διαλέξεων του Δήμου Αχαρνών (ΔΙ.ΚΕ.ΔΙ.ΔΑ),
καλούμε τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να
λάβουν μέρος ως εισηγητές για τις παρακάτω
ενότητες και να δηλώσουν συμμετοχή:
? Οικονομία,
? Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα,
? Φιλοσοφία,
? Παιδεία,
? Υγεία,
? Πολιτισμός & Ιστορία,
? Θεολογία,
? Ψυχολογία,
? Λαογραφία,
? Αστροφυσική,
? Περιβάλλον,
? Τέχνη,
? Αθλητισμός,
? Κτηνιατρική κ.α.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο link
που ακολουθεί :http://www.acharnes.gr/cont e n t / s e c t i o n 4542?fbclid=IwAR2pbmZeMLO4Ic07MnwbiiVU
Ao70JC-4ksqDmG1nCCvmDMzLB9tlI4zGWBw
#acharnes #ημερίδα #σεμινάριο #επιμορφωση #education #kathimerinotita mosacharnon

Σταδιακή επανεκκίνηση του εκπαιδευτικού προγράμματος ‘’Ντόκτορ Γουάι και οι
Υπερδυνάμεις της Επιστήμης’’ στο Εκθεσιακό Κέντρο Λ. Κανελλόπουλος

Σταδιακή επανεκκίνηση του εκπαιδευτικού προγράμματος Ντόκτορ Γουάι
και οι Υπερδυνάμεις της Επιστήμης στο Εκθεσιακό Κέντρο Λ. Κανελλόπουλος.
Την Πέμπτη, 16/07/2020, παρακολούθησαν το πρόγραμμα δύο τμήματα
παιδιών 6 – 12 ετών, από τη δομή των προσφύγων.

Τα εργαστήρια συνεχίζονται τις επόμενες ημέρες με μαθητές από τα Κέντρα
Ημερήσιας Φροντίδας «Όλοι Εμείς» & «Ευρυνόμη», από συλλόγους εργαζομένων με τα παιδιά τους και από τους μαθητές του καλοκαιρινού camp
του Δ. Ελευσίνας.

8-θριάσιο
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Κ. Mητσοτάκης μετά τη συμφωνία:

Γυρίζουμε στην Αθήνα με πακέτο που ξεπερνά τα 70 δισ. ευρώ
Σύνοδος Κορυφής: «Πετύχαμε τελικά σήμερα να
έχουμε δρομολογήσει μια πολύ φιλόδοξη αντίδραση, μια αντίδραση που απαντά στο συμμετρικό
σοκ που προκαλεί σε όλες τις οικονομίες η πανδημία. Νομίζω ότι είναι μια αντίδραση που
δείχνει ότι η Ευρώπη ακούει τη βοή των επικείμενων γεγονότων.
Οι περιστάσεις μάς ορίζουν και οι επιλογές μας τελικά μάς καθορίζουν και σήμερα η Ευρώπη έδειξε ότι
μπορεί ν α αρθεί στο ύψος των περιστάσεων . Απαν τά με έν α Ταμείο Αν άκαμψης 750 δισ. ευρώ και με έν α
προϋπολογισμό για τα επόμεν α 7 έτη ύψους 1,074
τρισ. ευρώ, δήλωσε ο π ρωθυπ ουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης, στη συν έν τευξη Τύπου μετά την επίτευξη της συμφων ίας στη σύν οδο κορυφής της ΕΕ για
το σχ έδιο αν άκαμψης.
Για πρώτη φορά η πατρίδα μας αποκτά πρόσβαση
σε τόσο φιλόδοξα χ ρηματοδοτικά εργαλεία. Επιστρέφ-

Την Πέμπτη η συνεδρίαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ

ουμε στην Αθήν α με έν α συν ολικό πακέτο το οποίο
ξεπερν άει τα 70 δισ. ευρώ, έν α μέγεθος πρωτοφαν ές
για τη χ ώρα μας, τόν ισε ο κ. Μητσοτάκης για ν α υπογραμμίσει: Καταφέραμε τελικά μέσα από μια διαδικασία
αμοιβαίων υποχ ωρήσεων , συμβιβασμών , πράγματα,
τα οποία είν αι συν ηθισμέν α σε ευρωπαϊκό επίπεδο:
ν α προστατεύσουμε πάν ω από όλα τα προγράμματα
τα οποία έχ ουν σημαν τικές εθν ικές καταν ομές.

Και βέβαια η Ελλάδα έχ ον τας πλέον αν ακτήσει την
αξιοπιστία της σε ευρωπαϊκό επίπεδο κλήθηκε ν α
συμμετέχ ει και συμμετείχ αμε εν εργά σε όλες τις διαπραγματεύσεις που έγιν αν τα 4 τελευταία εικοσιτετράωρα. Συμμετείχ αμε και εμείς στη συν διαμόρφωση των
ευρωπαϊκών αποφάσεων προς όφελος των πολιτών ,
για μια απάν τηση την οποία στέλν ει εν ωμέν η σήμερα
ολόκληρη η Ευρώπ η, μια Ευρώπ η π ου δείχ ν ει
αλληλεγγύη, στηρίζει την οικον ομία και τους πολίτες
σε αυτές τις εξαιρετικές συν θήκες.

- Προστασία Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού από περιπτώσεις δέσμευσης δημοτικών πόρων από αναγκαστικές εκτελέσεις.
- Πρόταση νομοθετικής διάταξης για μεταβίβαση των σχολικών εγκαταστάσεων – μονάδων – οικοπέδων στους Δήμους.

Τ

ην Πέμπτη η συν εδρίαση του ΔΣ
της ΚΕΔΕ. Η συν εδρίαση θα γίν ει
στις
12:00
στην
αίθουσα
«Αν τών ης Τρίτσης» του Πν ευματικού
Κέν τρου του Δήμου Αθην αίων (Ακαδημίας 50) γιατί πληροί τις προϋποθέσεις
ασφαλείας για την τήρηση των καν όν ων
κοιν ων ικής απόστασης και υγιειν ής. Στη
συν εδρίαση θα παραβρεθούν οι πρόεδροι των ΠΕΔ.
Τη συν εδρίαση θα μπορούν ν α παρακολουθήσουν , όσοι το επιθυμούν , μέσω
της ιστοσελίδας της ΚΕΔΕ, και στο καν άλι της Έν ωσης στο y outube.
Ακολουθούν τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης:
1. Επικύρωση πρακτικών .
2. Εν ημέρωση Προέδρου.
3. Έγκριση αποφάσεων Εκτελεστικής
Επ ιτροπ ής π ου συν εδρίασε στις
15/7/2020.
4. Θέσεις – Παρατηρήσεις – Προτάσεις
ΚΕΔΕ για το Εθν ικό Πρόγραμμα Αν άπτυξης.
Εισηγητής: Δ. Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ
5. Πρόταση τροποποίησης της διάταξης του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999,
όπως τροποποιήθηκε και ισχ ύει, σχ ετικά με μέτρα που αφορούν στη ρύθμιση
της κυκλοφορίας.
Εισηγητής: Δ. Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ

6. Έγκριση σύν αψης Μν ημον ίου
Συν εργασίας μεταξύ της Κεν τρικής Έν ωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και του
Οργαν ισμού Αν τισεισμικού Σχ εδιασμού
και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.), για τον σχ εδιασμό και υλοποίηση δράσεων σε θέματα διαχ είρισης του σεισμικού κιν δύν ου
και συν οδών φαιν ομέν ων .
Εισηγητής: Δ. Παπαστεργίου, Πρόεδρ-

ος ΚΕΔΕ
7. Επίλυση του προβλήματος των
αυτοδιαχ ειριζόμεν ων βρεφον ηπ ιακών
σταθμών του Δήμου Χαλκιδέων .
Εισηγητής: Λ. Κυρίζογλου, Α΄ Αν τιπρόεδρος ΚΕΔΕ

8. Χορήγηση σύμφων ης γν ώμης του
Δημάρχ ου σε περίπτωση μετάταξης ή
απόσπασης δημοτικών υπαλλήλων .
Εισηγητής: Λ. Κυρίζογλου, Α΄ Αν τιπρόεδρος ΚΕΔΕ

9. Σύσταση θέσεων ειδικών συν εργατών για την επ ικουρία Πρόεδρων
ΦΟΔΣΑ.
Εισηγητής: Λ. Κυρίζογλου, Α΄ Αν τιπρόεδρος ΚΕΔΕ

10. Επέκταση αν αστολής της υποχ ρεωτικής
δίχ ρον ης
π ροσχ ολικής
εκπαίδευσης.
Εισηγητής: Δ. Κάρν αβος, Β΄ Αν τιπρόεδρος ΚΕΔΕ

11. Καταρχ ήν συζήτηση για τις θέσεις
της ΚΕΔΕ για την Πολυεπίπεδη Διακυβέρν ηση, εν όψει του Ετήσιου Τακτικού
Συν εδρίου.

Εισηγητές: -Δ. Καφαν τάρης, Γεν ικός
Γραμματέας της ΚΕΔΕ- Γ. Κων σταν τέλλος, Πρόεδρος Επιτροπής Θεσμών

12. Προτάσεις για την τροποποίηση
του Ν. 4412/2016.
Εισηγητής: κ. Γ. Ιωακειμίδης, Μέλος
Δ.Σ. ΚΕΔΕ

13. Υ πολογισμός χ ρόν ου υπηρεσίας
δημοσίου υπαλλήλου, που διαν ύθηκε σε
αιρετή ή μετακλητή θέση.
Εισηγητής: Δ. Καφαν τάρης, Γεν ικός
Γραμματέας ΚΕΔΕ
14. Απαλλαγή καταβολής μισθωμάτων

στους Δήμους από τις επιχ ειρήσεις λόγω
cov id-19.
Εισηγητής: Α. Ευθυμίου, Δήμαρχ ος
Μοσχ άτου-Ταύρου

15. Προστασία Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού από
π εριπ τώσεις δέσμευσης δημοτικών
πόρων από αν αγκαστικές εκτελέσεις.
Εισηγητής: κ. Γ. Κων σταν τέλλος, Πρόεδρος Επιτροπής Θεσμών

16. Ασφάλιση σχ ολικών φυλάκων .
Εισηγητής: Γ. Κων σταν τέλλος, Πρόεδρος Επιτροπής Θεσμών

17. Απώλεια της επαγγελματικής ιδιότητας του αγρότη όταν κατέχ ει θέση αιρετού.
Εισηγητής: Δ. Τζιαχ ρήστας, Πρόεδρος
Επιτροπής Αγροτικής Αν άπτυξης

18. Έγκριση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου στην
Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΕΔΕ, για
θέματα που αφορούν λειτουργικές δαπάν ες προϋπολογισμού έως 10.000,00 €
πλέον Φ.Π.Α.
Εισηγητής: Δ. Καφαν τάρης, Γεν ικός
Διευθυν τής ΚΕΔΕ
19. Πρόταση ν ομοθετικής διάταξης για
την μεταβίβαση των σχ ολικών κτιριακών
εγκαταστάσεων – μον άδων – οικοπέδων
στους Δήμους.
Εισηγητής: Ι. Καραγιάν ν ης, Γεν ικός
Διευθυν τής ΚΕΔΕ
20. Έγκριση σκοπιμότητας για την
κάλυψη θέσης ειδικού μετακλητού συν εργάτη του Προέδρου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 31 του Ν. 3274/2004.
Εισηγητής: Ι. Καραγιάν ν ης, Γεν ικός
Διευθυν τής ΚΕΔΕ
21. Έγκριση σκοπιμότητας και διάθεση

πίστωσης για τη σύν αψη Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ της ΚΕΔΕ και
του ΙΤΑ και ΠΕΤΑ Α.Ε., αν τίστοιχ α, για
την Επιστημον ική και Διοικητική Υ ποστήριξη των Επιτροπών Πολιτικής της
ΚΕΔΕ.

Εισηγητής: Ι. Καραγιάν ν ης, Γεν ικός
Διευθυν τής ΚΕΔΕ
22. Ορισμός εκπροσώπων της ΚΕΔΕ
στην Γεν ική Συν έλευση της εταιρείας
ΠΕΤΑ Α.Ε., που θα πραγματοποιηθεί
στις 2 Σεπτεμβρίου 2020, στην Αθήν α.

Εισηγητής: Ι. Καραγιάν ν ης, Γεν ικός
Διευθυν τής ΚΕΔΕ

23. Αίτημα συν διοργάν ωσης με το
Δήμο Αρχ αίας Ολυμπίας του Διεθν ούς
Φεστιβάλ Τεχ ν ών Αρχ αίας Ολυμπίας
2020.
Εισηγήτρια: Δ. Λουκάκη, Αν απληρώτρια Γεν ική Διευθύν τρια ΚΕΔΕ

24. Αίτημα συν διοργάν ωσης του
Oly mpia Forum I, που διοργαν ών ει το
Οικον ομικό Φόρουμ των Δελφών και η
εφημερίδα «Πατρίς».
Εισηγήτρια: Δ. Λουκάκη, Αν απληρώτρια Γεν ική Διευθύν τρια ΚΕΔΕ

25. Χορήγηση αιγίδας και χ ορηγίας στο
Παν ελλήν ιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας
στον Δήμο Αρταίων .
Εισηγήτρια: Δ. Λουκάκη, Αν απληρώτρια Γεν ική Διευθύν τρια ΚΕΔΕ
26. Ορισμός εκπροσώπων .

27. Έγκριση Αποφάσεων Προέδρου.

28. Διάφορα θέματα και αν ακοιν ώσεις.
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Έφεση του Δημοσίου κατά της απόφασης αποζημίωσης
στην οικογένεια του 11χρονου Μάριου από το Μενίδι

Σ

την περίπτωση της M arfin το Ελληνικό Δημόσιο
έδειξε(και ορθώς) την ευαισθησία του και δεν ζήτζήτησε να αναιρεθούν οι 4 δικαστικές αποφάσεις που
επιδίκαζαν αποζημίωση συνολικού ύψους 2,2 εκ.
ευρώ στους συγγενείς των θυμάτων και στους
υπαλλήλους για τη βλάβη που υπέστησαν λόγω του εμπρηεμπρησμού της Τράπεζας τον Μ άιο του 2010.
Την ίδια ευαισθησία ωστόσο αρνήθηκε
να δείξει στην
περίπτωση του 11χρονου Μ άριου που τον Ιούνιο του 2017
ενώ βρισκόταν σε σχολική γιορτή στο Μ ενίδι μία αδέσποτη
σφαίρα έκοψε πρόωρα το νήμα της ζωής του.
Ασκήθηκε έφεση κατά της απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Αθηνών, το οποίο, για πρώτη φορά
σε τέτοι ας φύσεως περι στατι κό,
αναγνώρισε ευθύνες της Πολιτείας.
Όπως είχε κρίνει, η αστυνομία δεν
έπραξε, ως όφειλε, τα δέοντα σε
μία περιοχή που η εγκληματικότητα
παρουσιάζει έξαρση, επιδικάζοντας
στην οι κογένει ά του περί που
500.000 ευρώ ως αποζημίωση.
Όμως το Ελληνικό Δημόσιο στην
έφεσή του
αφού επισημαίνει ότι
δεν «νοείται ευθύνη του Δημοσίου
σε περίπτωση ζημιών που προκαλούνται εξαιτίας τυχαίων γεγονότων
ή γεγονότων που οφείλονται σε
ανώτερα βία» (όπως θεωρεί ότι
συνέβη εν προκειμένω), εγκαλεί το
πρωτόδικο δικαστήριο που κατέληξε σε ευθύνες της Ελληνι κής
Αστυνομί ας
λόγω
ελλει πούς
αστυνόμευσης της περιοχής. Και
συγκεκριμένα αναφέρει πως τοιουτοτρόπως «υποκαθιστά ανεπίτρεπτα
και αυθαίρετα την διοίκηση, και
συγκεκριμένα τα όργανα της ΕΛ.ΑΣ,
που δρουν υπό συγκεκρι μένες

συνθήκες, έχουν την τεχνογνωσία και τον επιχειρησιακό
έλεγχο και εκπονούν τα σχέδια
και την εποπτεία – αστυνόμευση κατόπι ν γνώσει ς ετών,
συνθηκών και ζητημάτων που
πολλές φορές δεν είναι γνωστά και
δεν μπορεί να είναι γνωστά στον
μέσο κοινωνό.»

Αξιοσημείωτο δε είναι ότι πλην
των άλλων λόγων, υποστηρίζει ότι
πρέπει να αναιρεθεί η απόφαση και
γι α λόγους δημοσι ονομι κούς…
«Όπως είναι γνωστό, το Ελληνικό
Δημόσιο ενόψει της δυσχερούς
οικονομικής συγκυρίας και των διεθνών συμφωνιών τις οποίες έχει
συνάψει (σ.σ. επικαλείται όλα τα
μνημόνι α και τι ς δεσμεύσει ς ),
επιδίδεται σε αγώνα για την είσπραξη δημοσίων εσόδων, προκειμένου να θεραπεύσει την υστέρηση
αυτών και να εμφανιστεί συνεπές
στις αναληφθείσες υποχρεώσεις,
ώστε να συνεχίσουν να εκταμιεύονται οι συμφωνηθείσες δόσεις του
διεθνούς δανείου κανονικώς…».

– ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΓΓΠΠ: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς
για σήμερα Τετάρτη
Πολύ υψηλός προβλέπεται για αύριο Τετάρτη, 22 Ιουλίου, ο κίν δυν ος
πυρκαγιάς σε πέν τε περιφέρειες της χώρας.

Πολύ υψηλός προβλέπεται για σήμερα Τετάρτη, 22 Ιουλίου, ο κίνδυνος
πυρκαγιάς σε πέντε περιφέρειες της χώρας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που
εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, σε κατηγορία κινδύνου
4 είναι οι εξής πέντε περιφέρειες:

– Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)
– Στερεάς Ελλάδας (περιφερειακές ενότητες Βοιωτίας και Ευβοίας)
– Πελοποννήσου (περιφερειακές ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας και
Λακωνίας)

Εν ολίγοις δηλαδή, κινδυνεύει η
χώρα εάν πληρωθεί το ποσό που
επιδίκασε το πρωτόδικο δικαστήριο
στην οικογένεια του 11χρονου…
Μετά την παραπάνω εξέλιξη η
οικογένεια του Μάριου δεν κρύβει
την πικρία της. Όπως δηλώνει στην
Realnews ο πατέρας του αδικοχαμένου αγορι ού Θανάσης Σουλούκος : «Η Ελληνική Πολιτεία μας
απογοήτευσε
δυστυχώς εις διπλούν. Όχι μόνο
δεν έχει καταφέρει να βρει τον
υπαίτιο για την τραγική απώλεια του
γιου μας, αλλά προσπαθεί τώρα να
αποδείξει, ότι δεν είχε και δεν έχει
και καμία ευθύνη για τις τραγικές
συνθήκες που βιώνουμε για δεκαετίες στην περιοχή του Μενιδίου.»
Από την πλευρά του ο νομικός
παραστάτης της οικογένειας Θεό

δωρος Μαντάς, σημειώνει στην
«R» ότι: «Εκ διαμέτρου αντίθετη
προσέγγιση από τη γνωστή υπόθεση της Marfin επεφύλαξε η Ελληνική Πολιτεία στην υπόθεση του Μάριου Σουλούκου. Συγκεκριμένα, η
απόφαση του Ελληνικού Δημοσίου
να ασκήσει έφεση κατά της πρωτοβάθμιας απόφασης του Διοικητικού
Πρωτοδικείου, αποδεικνύει κατά τη
γνώμη μας έλλειψη σεβασμού και
αναλγησία της Πολιτείας απέναντι
στην οικογένεια του αδικοχαμένου
Μάριου. Ακόμα περισσότερο όμως,
φανερώνει την αμηχανία της συντεταγμένης Πολιτείας απέναντι στο
οργανωμένο
έγκλημα
που
ελλοχεύει στην ευρύτερη περιοχή
του Μενιδίου.»
(πηγή:www.dikastiko.gr)

– Βορείου Αιγαίου (περιφερειακές ενότητες Σάμου, Ικαρίας, Χίου και Λέσβου)
– Κρήτης

Για τις συγκεκριμένες περιοχές τίθεται σε εφαρμογή το
δεύτερο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας της Πυροσβεστικής, ενώ θα συνεχιστούν οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και
μικτές περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και
στρατιωτικές δυνάμεις.

Ταυτόχρονα, για αυτές τις περιοχές, τίθεται σε εφαρμογή και το σχέδιο
δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω
δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η
εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας
οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και
ευπαθείς περιοχές.
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Η εταιρία ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ ΑΕ, βιομηχανική εταιρία, με αντικείμενο
την επεξεργασία ανθρακικού
ασβεστίου, αναζητά να προσλάβει
στις εγκαταστάσεις της στη ΒΙΠΕ
Μάνδρας Αττικής για πενθήμερη
8ωρη απασχόληση.
Ανειδίκευτους Εργάτες Παραγωγής (ΚΩΔ: ΑΕΠ)
Αρμοδιότητες:
-Ενσάκιση προϊόντων σε σακιά και μεγασάκους
-Φόρτωση σιλοφόρων οχημάτων
-Εργασίες καθαρισμού και οργάνωσης του χώρου παραγωγής

Προφίλ Υποψηφίου:
-Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
-Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες
-Επάρκεια γνώσης Ελληνικής Γλώσσας για αλλοδαπούς υποψηφίους
-Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για ημεδαπούς υποψηφίους
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Χειριστές Περονοφόρων Οχημάτων (ΚΩΔ: ΧΠΟ)
Αρμοδιότητες:
-Ενσάκιση προϊόντων σε σακιά και μεγασάκους
-Φόρτωση προϊόντων & Εκφόρτωση Ά υλών
-Φόρτωση των προϊόντων σε κοντέινερ

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

Παρακαλούμε να προωθούνται τα βιογραφικά σας στο dida@iokal.com ή
στο fax: 21 055 52 396 με αναφορά στον κωδικό της θέσης που σας ενδιαφέρει.
21.2.2020

Η εταιρεία Advisor Service
Pack ζητά προσωπικό:

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

Μισθός πολύ ικανοποιητικός με ένσημα.

Πληροφορίες στο
τηλέφωνο 2105576682
Διεύθυνση γραφείου:
Νίκης & Σπύρου Λούη
(Γερμανικά),
Ασπρόπυργος 19300
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Ξεκίνησαν οι Πολιτιστικές Εκδηλώσεις της Περιφέρειας Αττικής - Καλοκαίρι 2020

θριάσιο-11

- Συμμετέχουν πάνω από 40 Δήμοι και 400 καλλιτέχνες και εργαζόμενοι στο χώρο του Πολιτισμού. Οι παραστάσεις θα είναι
δωρεάν και θα μπορούν να τις παρακολουθήσουν πάνω από 80.000 θεατές
Γ. Πατούλης: «Στηρίζουμε τους καλλιτέχνες και εργαζόμενους στο χώρο του πολιτισμού - Παραμένουμε ασφαλείς για τους πολίτες μας»

Η Περιφέρεια Αττικής με πρωτοβουλίες που ανέλαβε ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης και με τον συντονισμό της αρμόδιας Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού Ε. Δουνδουλάκη και του Εντεταλμένου
Περιφερειακού Συμβούλου αρμόδιου για θεατρικές και μουσικές εκδηλώσεις Χ. Ρώμα, υλοποιεί ένα μεγάλο, πλουραλιστικό και υψηλής ποιότητας πρόγραμμα καλοκαιρινών πολιτιστικών
εκδηλώσεων. Το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 1 εκατ. ευρώ και αφορά σε όλη την Αττική.
Ειδικότερα, το πρόγραμμα ξεκίνησε στις 15 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 30 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τους προβλεπόμενους περιορισμούς λόγω πανδημίας, πάνω από 80.000 πολίτες θα
έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
Να σημειωθεί ότι το σχετικό πρόγραμμα θα εμπλουτιστεί το επόμενο διάστημα με επιπλέον παραστάσεις και εκδηλώσεις που θα αφορούν κυρίως τους νησιωτικούς Δήμους της Περιφέρειας Αττικής καθώς και την ΠΕ Αν. Αττικής.
Το πρόγραμμα έχει καταρτιστεί σε συνεργασία με πάνω από 40 Δήμους της Αττικής, οι οποίοι πραγματοποιούν εκδηλώσεις φέτος το καλοκαίρι καθώς και με σημαντικά Φεστιβάλ (Βράχων,
Πέτρας, Αισχύλεια Ελευσίνας, Φεστιβάλ Παπάγου – Χολαργού κ.α.). Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν πάνω από 400 καλλιτέχνες και εργαζόμενοι στο χώρο του πολιτισμού. Η κατάρτιση του
προγράμματος έγινε με γνώμονα την ανάγκη στήριξης του Πολιτισμού, των καλλιτεχνών και των εργαζομένων στο χώρο, που έχουν πληγεί από τις συνέπειες της πανδημίας του COVID 19 και με
αυστηρή προϋπόθεση τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

ΚΟΙΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
«ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ»
Από τον Ελληνοκουβανικό
Σύνδεσμο Φιλίας &
Αλληλεγγύης και την Επιτροπή
Ειρήνης Ελευσίνας

Ο Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Φιλίας & Αλληλεγγύης και η Επιτροπή Ειρήνης Ελευσίνας συνδιοργανώνουν 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 Γερματσίδη.

Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020

12-θριάσιο

Ζητούνται αποθήκες
για αγορά και ενοικίαση
στον Ασπρόπυργο.
Πληροφορίες στο Μεσιτικό
Γραφείο Μαντζουράτου Ελένη.
Τηλέφωνο 6946971237

6978087309

Πωλείται οικία ισόγειο και πρώτος όροφος
Όμιλος Καλαθοσφαίρισης Ελευσίνας - 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, Ορθοπαιδικοί, Παιδίατροι, Καρδιολόγοι, Παθολόγοι.
Η παρουσία σας θα είναι σπουδαία για την #WeAreFamily αίσθηση που δίνουμε
στα παιδιά της πόλης μας.
Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Λίγγος

Διατελώντας με τιμή

Ο Γενικός Γραμματέας
Εμμανουήλ Μαΐλης

στο Παλαιοχώρι Μάνδρας σε 800 μέτρα
οικόπεδο . Ανταλλαγή με διαμέρισμα

τηλέφωνο 69 74 311 396. Τιμή συζητήσιμη
Ενοικιάζεται ισόγειο διαμέρισμα 90τ.μ.
στην Ελευσίνα, πλησίον ΔΕΗ.

Πλήρως αυτόνομο, χωρίς κοινόχρηστα
Τιμή ενοικίασης 400€ Τηλ: 6937958083
Ώρες 8:00-13:00 και 18:00 - 20:00

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

Ο ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΖΕΡΖΕΛΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΟΛΑΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΕΡΜΠΑΛΙΔΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΛΟΪΖΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗ
ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

θριάσιο-13
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Ανανεώσεις για το Τμήμα Γυναικών
Μετά τις πρώτες μετεγγραφές των προηγούμενων ημερών, ακολούθησαν και οι ανανεώσεις αθλητριών του συλλόγου , που τα
τελευταία χρόνια στηρίζουν πιστά το οικοδόμημα του Πανελευσινιακού Αθλητικού Ομίλου Καλαθοσφαίρισης.
Η Τσίρμπα Άννα η Μεγαλούδη Εύη, η Ιωσηφίδη Ελένη , η Χαραλαμποπούλου Αναστασία και η Κοντού Κατερίνα θα συνεχίσουν
να αγωνίζονται με το ΣΤΑΧΥ στο στήθος για ακόμη μια σεζόν...
Ευχόμαστε καλή χρονιά με υγεία πρωτίστως και επιτυχίες στα
κορίτσια μας!

ΑΝΕΛΑΒΕ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΡΓΩ Ο ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ

Η ομάδα της Αργώ Μεγάρων βρίσκεται στην
ευχάριστη θέση,να ανακοινώσει την ανάληψη
του αντρικού τμήματος απ ο τον Ιερόθεο

ΑΝΑΝΕΩΣΕ ΣΤΟΝ ΑΚΡΑΤΗΤΟ
Ο ΜΑΡΙΟΣ ΜΟΥΖΑΚΗΣ

Μ ε επιστολή που έστειλε ο Ακράτητος Αν ω
Λιοσίων αναφέρει τα εξής:

<<Ανακοι νώνουμε την ανανέωση της συνεργασίας μας με
τον Μάριο Μουζάκη τον βασικό
τερματοφύλακα της ομάδας μας
τα τελευταί α χρόνι α αφού η
διοίκηση ήρθε σε συμφωνία
μαζί του και για άλλη μια χρονιά
θα υπερασπίζεται την εστία του
Ακράτητου.
Η απεριόριστη εμπιστοσύνη
στις ικανότητες του, η εμπειρία
του και η εκτίμηση στο πρόσωπο του από πλευρά της
διοίκησης, καθώς και η επιθυμί α του ποδοσφαι ρι στή να
συνεχίσει να φοράει τα πράσινα
είχαν σαν αποτέλεσμα οι δύο
πλευρές να έρθουν σε συμφωνία και να συνεχίσουμε μαζί.
Σε συνέχεια των ενεργειών μας για έναν ισχυρό Ακράτητο την φετινή χρονιά, πιστεύουμε ότι ήταν η ιδανική επιλογή για την θέση 1.
Μάριε καλή σεζόν

Μαργετη ! Έναν άνθρωπ ο π ου έχει τη γνώση
και την εμπ ειρία να π ετύχει το στόχο μας,π ου
είναι να δούμε όσα π ερισσότερα π αιδιά της
π όλης κ της Ακαδημίας μας στην αντρική
ομάδα!!
Του ευχόμαστε Καλή Επ ιτυχία.

ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
3-2 ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΩΜΑ

Οι Παλαίμαχοι του Εθν ικού και
του Αγίου Θωμά φόρεσαν και πάλι
τις φαν έλες τους και προσέφεραν
έν α όμορφο θέαμα σε όσους παραβρέθηκαν στο γήπεδο Παν οράματος στα Αν ω Λιόσια.
Παρά τα χρόν ια τους, εν τυπωσία
σαν με τις ποδοσφαιρικές τους

ικαν ότητες και απέδειξαν αυτό
που λέμε στην καθημεριν ότητα,
ότι όσα χρόν ια και ν α περάσουν
«η μπάλα δεν ξεχν ιέται.
Για την ιστορία ν α αν αφέρουμε
πως ο αγών ας έληξε με σκορ 3-2
υπέρ του Εθν ικού.

14-θριάσιο
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

(προτίμηση φαρμακείο /
γραφεία)
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

- Ενοικιάζεται κατάστημα 110 τ.μ. επί της
Λεωφόρου
Δημοκρατίας και πωλείται
ο επαγγελματικός εξοπλισμός του. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945334415
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ)
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ
160τμ.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6973823418.

Διατίθεται οικόπεδο εντος
σχεδίου 1573τ.μ.,προς ενοικιαση ή πώληση στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου,τριφατσο με εύκολη πρόσβαση
προς όλες τις εθνικές οδούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύργου (πλησίον ΙΚΑ και στάσης λεοφωρείου), 126 τεραγωνικά μέτρα, κατάλληλο
για φαρμακείο.Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945106860
Ενοικιάζεται οικία (1ος οροφος) στη διασταύρωση
Ασπροπύργου κοντά στο
ΙΚΑ 86 τετραγωνικά μέτρα,
σε οικογένεια που να έχει
σταθερή εργασία
Διατίθεται και για επαγγελματικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.18)

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

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

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

ΓΑΜΟΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται (ενοικίαση ή πώληση) κεντρικό κατάστημα (Οδός Παγκάλου) 300τμ + 100τμ βοηθητικός χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
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 επικοινωνίας 6987305649
Πωλείται επιχείριση
καφέ στο κέντρο του
Ασπροπύργου!Πληροφορίες κ.σοφια
τηλ.6909156985

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασκευή γκαρσονιέρα 35 τ.μ.,
στον ημιώροφο, 1 υ/δ master, κατασκευή '17, μπάνιο,
προκασκευασμενο, μεταφέρεται στο χωρο σας, τιμή
6.500€, συζητήσιμη , 10:0022:00-- 6970343665
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος
τοπος, μονοκατοικία 280
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), μπάνιο, καλή κατάσταση, τιμή 60.000€,
συζητήσιμη. 6953058205

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

O ΒΑΣΙΟΥ ΑΛΤΙΝ ΤΟΥ ΑΛΕΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΒΑΓΓΕΛΙΩΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΛΟΥΦΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ
ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΓΚΕΤΑ ΜΠΛΕΡΤΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΟΥΜΠΟΥΛΗ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ
ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΦΥΛΗΣ (ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ)

τό πάρκιν, αποθήκη, κήπος,
ελεύθερη, άριστη κατάσταση, ανακαίνιση '00, τιμή
35.000€ 6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα, μονοκατοικία 90 τ.μ., 3
υ/δ, κήπος 60 τ.μ., καρποφόρα δέντρα, πωλείται λόγω
ανάγκης, τιμή 20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρσονιέρα 58 τ.μ., 1ου - 2ου
- 4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
μπάνιο, επιπλωμένη, αυτόνομη θέρμανση, κλιματισμός, πόρτα ασφαλείας,
τέντες, θέα θάλασσα,
μεσίτες δεκτοί, τιμή
57.000€, συζητήσιμητηλ:
6978415698
ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ημιτελής μεζονέτα 162
τ.μ., 2 επίπεδα, ισόγεια,
γωνιακή, 4 υ/δ (το 1
master), 2 μπάνια, σε
οικόπεδο 183 τ.μ., πάρκιν, αποθήκη 25 τ.μ., τιμή
309.000€, συζητήσιμη

Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου πόλεως Ρουπακίου 400μ². Τιμή
35.000€
Είκοσι χιλιάδες μετρητά
και 1.500€ τον μήνα.
Πληροφορίες στο 6977646768.
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.
6981035626
Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη φύλαξη παι-

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

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

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

Ελληνίδα αποκλειστική με πείρα ζητά εργασία για φροντίδα ηλικιωμένων στην περιοχή
του Θριασίου Πεδίου.Τηλ.
6971700804
ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛ
6986712390 Κα Βάσω.

Κυρία αναλαμβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παιδιών σε περιοχές της
Δυτικής Αττικής με χρόνια
προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553.
ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 2105573042.
Fax: 210-5576988

"Εταιρεία καθαρισμών
στην Ελευσίνα, ζητεί
καθαρίστρια με δίπλωμα
οδήγησης, κάτοικο περιοχής θριασίου πεδίου.
τηλ: 210 5546957,
6 9 7 6 4 3 6 8 8 2 "
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΣΤΑ
ΝΥΤΕΡΙΝΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ
ΠΡΟΑΣΤΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
6944191900 ΓΙΩΡΓΟΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
«ΟΔΗΓΟΣ Πωλητής, με
δίπλωμα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γαλακτοκομικών προϊόντων
στον Ασπρόπυργο Αττικής. Επιθυμητή 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: ifonitonamea@gmail.com
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
AΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑ ΓΙΑ
ΜΕΡΙΚΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
(ΠΡΩΙΝΗ) ΜΕ
ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ
6944203411

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ 4ΩΡΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΗΣ
ΜΕΣΟ, ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΤΗΛ: 6932476552

Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020

Γραφείο Απασχόλησης Δήμου Ασπροπύργου

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

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

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

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

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης
Δήμου Ασπροπύργου, Σαλαμίνος
20, Όπισθεν Δημαρχείου.
Τηλέφωνα
Επικοινωνίας:
2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφικών:
info@apasxolisiasp.gr
ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ
ΖΗΤΑ
ΟΔΗΓΟΥΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
Άντρες
Επιθυμητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Λύκειο
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι άδειας οδήγησης Γ κατηγορίας με ΠΕΙ, γνώστες
Αττικής.
Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης
Δήμου Ασπροπύργου, Σαλαμίνος
20, Όπισθεν Δημαρχείου.
Τηλέφωνα
Επικοινωνίας:
2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφικών:
info@apasxolisiasp.gr
ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
ΖΗΤΑ
ΟΔΗΓΟΥΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Άντρες
Επιθυμητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 50 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΖΗΤΑ
ΧΕΙΡΙΣΤΗ
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Άντρες
Επιθυμητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι άδειας χειριστή
ανυψωτικού μηχανήματος - κλάρκ.
Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης
Δήμου Ασπροπύργου, Σαλαμίνος
20, Όπισθεν Δημαρχείου.
Τηλέφωνα
Επικοινωνίας:
2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφικών:
info@apasxolisiasp.gr
ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΖΗΤΑ
ΟΔΗΓΟΥΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
Άντρες
Επιθυμητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι άδειας οδήγησης Ε κατηγορίας.
Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης
Δήμου Ασπροπύργου, Σαλαμίνος
20, Όπισθεν Δημαρχείου.
Τηλέφωνα
Επικοινωνίας:
2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφικών:
info@apasxolisiasp.gr

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

θριάσιο-15

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ
ΤΟΠΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος, Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ
213
2006700-9213
2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

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

Εφορία Αρχαιοτήτων
Αρχαιολογικό Μουσείο

210 32 19 776
210 55 46 019

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

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

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

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

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : 213
20 47 265 , 213 20 47 266 ,
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ :
213 20 47 256
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ :
213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20 47
344
Δ/ΝΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
&
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : 213
20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367
ΤΜΗΜΑ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210 53
23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210 58
21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210 58 22
074
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ
1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

16-θριάσιο

Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020

