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ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΕΑΤΡΟΥ

"Τα τετράδια της
Ανζέλ Κουρτιάν"

από την Περιφέρεια Αττικής και
την Κοινωφελή Επιχείρηση

Δήμου Ελευσίνας
Σήμερα στο Παλαιό Ελαιουργείο

Ώρα έναρξης: 21:15 - Δωρεάν είσοδος

143 εκατ. ευρώ το έλλειμμα για την Αυτοδιοίκηση το 2021

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ 1/1/2022
Ν/ΣΧ: Παρακράτηση από τους ΚΑΠ των ΟΤΑ του 60%Ν/ΣΧ: Παρακράτηση από τους ΚΑΠ των ΟΤΑ του 60%
της επιχορήγησης που θα τους χορηγείται για αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων

ΟΟΣΑ: Δεύτερο κύμα κορονοϊού φέρνει ύφεση
κοντά στο 10% το 2020

ΣΣΕΕ  ΕΕΤΤΟΟΙΙΜΜΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  ΟΟ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΦΦΥΥΛΛΗΗΣΣ  
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΥΨΗΛΟ ΚΙΝΔΥΝΟ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

Πρόγραμμα 
Απασχόλησης 

Μακροχρόνιων Ανέργων 
55 – 67 ετών 
από τον δήμο 

Μάνδρας – Ειδυλλίας
σσεελλ..22
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ΠΠΡΡΟΟΣΣΤΤΙΙΜΜΑΑ
για την παράνομη

είσοδο φορτηγών σε
κεντρικούς δρόμους

των Αχαρνών
σσεελλ..33

ΔΔΔΔήήήήμμμμοοοοςςςς    ΧΧΧΧααααϊϊϊϊδδδδααααρρρρίίίίοοοουυυυ
Τέθηκαν σε λειτουργία 6 σηµεία δωρεάν Τέθηκαν σε λειτουργία 6 σηµεία δωρεάν wi-fi wi-fi 
στο Χαϊδάρι µέσω του προγράµµατος στο Χαϊδάρι µέσω του προγράµµατος Wifi4EUWifi4EU σσεελλ..77
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Ηλιοφάνεια  και η

θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Προφήτου Ιεζεκιήλ, Ιερομαρτύρων

Απολλιν αρίου και Βιταλίου επισκόπων
Ραβέν ν ης

AΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Νέζη Σοφία Χ.

Λεωφόρος Δημοκρατίας 50, 
2105580394

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
Λουκοπούλου Σοφία Σ.

Βενιζέλου Ελευθερίου 39,
2105560390

ΜΑΝΔΡΑ
ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕΔήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,
2105551232

AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

Οικονομοπούλου Μαρία
Μεγάλου Αλεξάνδρου 40, 2102311635

ΧΑΪΔΑΡΙ
Μάτσια Πολυξένη Δ.Θερμοπυλών 60 & Ηπείρου,

Χαϊδάρι, 2105984393

Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρό-
νιων Ανέργων 55 – 67 ετών απο τον δήμο
Μάνδρας – Ειδυλλίας

Ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας, μετά από
ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου η οποία ελήφθη στις
20/7/2020, εντάχθηκε στο Πρόγραμμα
Απασχόλησης Μακροχρόνιων Ανέργων
55-67 ετών, το οποίο υλοποιεί το Υπουρ-
γείο Εργασίας σε συνεργασία με τον
ΟΑΕΔ.

Οι ενδιαφερόμενοι συμπολίτες μας,
ηλικίας 55-67 ετών, που έχουν κάρτα ανε-
ργίας τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών
παρακαλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρ-
ον συμμετοχής το συντομότερο δυνατόν,
καθώς τηρείται σειρά προτεραιότητας που
περιλαμβάνει τους Δήμους όλης της
χώρας, επικοινωνώντας με το Γραφείο
Προσωπικού στο τηλέφωνο 213 2014
926. 

Πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρόνιων Ανέργων 
55 – 67 ετών απο τον δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Το επόμενο τριήμερο ο Δήμος Φυλής τίθεται σε
αυξημένη ετοιμότητα λόγω πρόβλεψης πολύ
υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγο-
ρίας 4).
Ήδη έχει τεθεί σε ισχύ η απόφαση του Αντιπεριφ-
ερειάρχη Δυτικής Αττικής περί   απαγόρευσης
κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών σε  δάση και
δασικές εκτάσεις . 

Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις οδηγίες της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας:
• Απαγορεύεται το ανάμα  φωτιάς  εν υπαίθ-
ρω  για οποιοδήποτε λόγο
• Απαγορεύεται το κάπνισμα μελισσών σε
όλη την έκταση του Δήμου
• Αποφύγετε εργασίες που μπορεί να προ-
καλέσουν  πυρκαγιά 
• Μην πετάτε αναμμένα τσιγάρα 
• Σεβαστείτε την απαγόρευση πρόσβασης σε δάση και δασικές εκτάσεις

Ειδικά για την Δημοτική Ενότητα Φυλής και τα Δημοτικά Διαμερίσματα Πανοράματος και Ζωφριάς όπου
οι οικίες γειτνιάζουν με δασικές εκτάσεις και οι δρόμοι είναι στενοί, φροντίστε ώστε τα σημεία που θα
παρκάρετε τα οχήματα, να μην εμποδίζουν την απρόσκοπτη διέλευση πυροσβεστικών οχημάτων και
υδροφόρων. 

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ
ΓΙΑ ΥΨΗΛΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 
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Τ
η συν έχ ιση και ολοκ-
λήρωση εν ός σημαν τι-
κού έργου που αφορά

το Πολυδύν αμο Προν οιακό
Κέν τρο στον  δήμο Αγ. Αν α-
ργύρων  Καματερού εξασφάλι-
σε σήμερα η Περιφέρεια Αττι-
κής. 

Συγκεκριμέν α, ο Περιφερει-
άρχ ης Γ. Πατούλης και ο
Δήμαρχ ος Αγίων  Αν αργύρων
Καματερού Σ. Τσίρμπας
υπέγραψαν  συμπληρωματική
σύμβαση για την  ολοκλήρωση
της κατασκευής του «Κέν τρου
Κοιν ων ικών  –Προν οιακών
Υποδομών  Κοιν ων ικής
Αλληλεγγύης και Πρόν οιας». Το
έργο, συν ολικού προϋπολογι-
σμού 4,5 εκατ. ευρώ, έχ ει
χ ρηματοδοτηθεί από την  Περ-
ιφέρεια. Στη συμπληρωματική
σύμβαση προβλέπεται η
χ ρηματοδότηση 1,7 εκατ.
ευρώ από πόρους της Περιφ-
έρειας Αττικής προκειμέν ου ν α
ολοκληρωθούν  άμεσα οι υπο-

δομές και το δίκτυο πρόσβα-
σης.

Μετά την  υπογραφή της
Σύμβασης ο Περιφερειάρχ ης
και ο Δήμαρχ ος επισκέφθηκαν
το Πολυδύν αμο Κέν τρο το
οποίο μεταξύ άλλων  θα στεγά-
σει ΚΑΠΗ, ξεν ών α ημιαυτό-
ν ομης διαβίωσης, κέν τρο
φυσικής αποκατάστασης,
τμήμα πρόληψης, αγωγής
υγείας, καθώς και τμήμα ψυχο-
κοιν ων ικής συμβουλευτικής
υποστήριξης.  

Ο Περιφερειάρχ ης Αττικής Γ.
Πατούλης με αφορμή την
επίσκεψή του στο χ ώρο δήλω-
σε: «Η παρουσία μας σήμερα
στον  δήμο Αγίων  Αν αργύρων
Καματερού έχ ει συμβολικό και
ουσιαστικό χ αρακτήρα. Με
τον  συν άδελφο Δήμαρχ ο Σ.
Τσίρμπα υπογράψαμε σήμερα
την  επέκταση της Προγραμμα-
τικής Σύμβασης με την  οποία
εξασφαλίζον ται οι αν αγκαίοι
πόροι για ν α συν εχ ιστεί έν α

σημαν τικό έργο το οποίο θα
καλύψει τις αν άγκες των
κατοίκων  του Καματερού και
συν ολικά του δήμου. Πρόκει-
ται για έν α κοιν ων ικό και προ-
ν οιακό κέν τρο, έν α Κέν τρο
Υγείας το οποίο είχ ε σταματή-
σει πάν ω από έν α χ ρόν ο. Με
την  επέκταση της Προγραμμα-
τικής Σύμβασης που υπογρά-
ψαμε σήμερα εξασφαλίζον ται
κον δύλια περίπου 1,7 εκατ.
ευρώ. Το έργο ξεκιν ά άμεσα
προκειμέν ου ν α ολοκληρωθεί
το ταχ ύτερο δυν ατό. Προτερ-
αιότητα της Περιφέρειας Αττι-
κής είν αι η δημιουργία υπο-
δομών  που θα στηρίζουν  και
θα παρέχ ουν  πρωτοβάθμια
φρον τίδα σε ευπαθείς ομάδες
πληθυσμού. Είν αι ευθύν η μας
ν α στηρίξουμε τους κατοίκους
της Αττικής και ν α συμβάλλο-
υμε στην  εξασφάλιση ίσων
ευκαιριών  και της κοιν ων ικής
συν οχ ής. Θέλω ν α συγχ αρώ
του δήμαρχ ο κ. Τσίρμπα για
το σημαν τικό έργο που υλο-
ποιεί τόσο σε επίπεδο κοιν ω-
ν ικής μέριμν ας, όσο και σε
επίπεδο αν απτυξιακών  υπο-
δομών . 

Εκτός από τα ζητήματα της
Ασφάλειας, Πολιτικής Προ-
στασίας, διαχ είρισης των
ομβρίων  υδάτων  και βελτίωσης
του οδικού δικτύου οφείλουμε
ν α συν εργαστούμε και για
έργα τα οποία σχ ετίζον ται με
την  ίδια τη ζωή, με τον  ίδιο
τον  άν θρωπο. Είμαι αισιόδο-
ξος ότι σε λίγους μήν ες θα
είμαστε και πάλι εδώ για ν α το
παραδώσουμε στους κατοίκο-

υς ολοκληρωμέν ες τις κτιριακές
υποδομές και το δίκτυο πρό-
σβασης στο πολυδύν αμο προ-
ν οιακό κέν τρο. Ο πρώτος και
δεύτερος βαθμός της αυτο-
διοίκησης στην  Αττική έχ ουν
εν ώσει τις δυν άμεις τους για
έν α κοιν ό σκοπό, την  πρόο-
δο και ευημερία των  κατοίκων
της Αττικής μας». 

Από την  πλευρά του ο
Δήμαρχ ος Σ. Τσίρμπας ευχ α-
ρίστησε θερμά τον  Περιφερει-
άρχ η Γ. Πατούλη για την
στήριξή του και επισήμαν ε: 

«Είμαστε στην  ευχ άριστη
θέση ν α αν ακοιν ώσουμε την
υπογραφή της επέκτασης της
προγραμματικής σύμβασης
του Δήμου με την  Περιφέρεια
Αττικής. Ευχ αριστούμε  πολύ
τον  Περιφερειάρχ η που από
την  πρώτη στιγμή έδρασε
ώστε ν α καταφέρουμε ν α φτά-
σουμε σε αυτό το σημείο σε

τόσο σύν τομο χ ρον ικό διά-
στημα και μετά από πολύ
κόπο ν α ολοκληρωθεί έν α
μεγάλο έργο για το Καματερό,
έν α εμβληματικό κτίριο, το
προν οιακό κέν τρο. Με αυτή
την  επέκταση που υπογράψα-
με σήμερα θα καταφέρουμε ν α
δημιουργήσουμε όλους τους
περιβάλλον τες χ ώρους και ν α
διαν οίξουμε δρόμους ώστε ν α
γίν ει προσβάσιμο για τους
κατοίκους και μόν ο όχ ι μόν ο,
ν α αποτελέσει έν α πόλο έλξης
και έν α σημείο αν αφοράς για
την  πόλη μας. Θέλω ν α ευχ α-
ριστήσω προσωπικά τον  κ.
Πατούλη για όλες τις εν έργειές
του και την  καταν όηση που
έδειξε από την  πρώτη στιγμή
που του αν έφερα το πρόβ-
λημα το οποίο είχ ε ως συν έ-
πεια ν α παγώσει για έν α
χ ρόν ο έν α τόσο σημαν τικό
έργο για την  πόλη μας».

Υπογραφή επέκτασης της Προγραμματικής Σύμβασης με ποσό ύψους 1,7 εκατ. ευρώ από τον 
Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη και τον Δήμαρχο Αγίων Αναργύρων Καματερού Σ. Τσίρμπα

Για την ολοκλήρωση της κατασκευής του Κέντρου Κοινωνικών –Προνοιακών
Υποδομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πρόνοιας 

Σ
ε συνεχείς ελέγχους και επ ι-
βολή π ροστίμων έχουν
προχωρήσει αρμόδια κλιμάκια

της Ελληνικής Αστυνομίας στους
οδηγούς βαρέων οχημάτων, που
εισέρχονται παρανόμως στον κεν-
τρικό ιστό της πόλης.

Χαρακτηριστικό στοιχείο στην ημε-
ρήσια ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ είναι
ότι τη Δευτέρα 20 Ιουλίου καταγρά-
φηκαν 7 παραβάσεις για παρά-
νομη είσοδο φορτηγών οχημάτων.

Η αυξημένη π ίεση του Δημάρχου
Αχαρνών Σπύρου Βρεττού προς τους αρμόδιους φορείς έχει ως στόχο και την παγιωμένη αντίληψη

για ανενόχλητη είσοδο βαρέων
οχημάτων, ενώ το προσεχές χρο-
νικό διάστημα αναμένεται να
ενταθούν οι έλεγχοι της Τροχαίας.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπ ύρος
Βρεττός τόνισε:

«Θα κάνουμε ότι περνάει από το
χέρι μας για π εριορίσουμε τις
νταλίκες που πολλές φορές βλέ-
πουμε να κυκλοφορούν επ ί της
Αριστοτέλους. Ευελπ ιστούμε ότι
μαζί με την Ελληνική Αστυνομία θα
καταφέρουμε τη συμμόρφωση των
οδηγών με την απαγόρευση».

ΠΠΡΡΟΟΣΣΤΤΙΙΜΜΑΑ  για την παράνομη είσοδο φορτηγών 
σε κεντρικούς δρόμους των Αχαρνών



Ο Οργαν ισμός Οικον ομικής Συν εργασίας και Αν ά-
πτυξης (ΟΟΣΑ), σε έκθεσή του για την  ελλην ική οικο-
ν ομία (OECD Economic Surv ey s, Greece), τον ίζει ότι
όταν  θα υποχ ωρήσει η έκτακτη κατάσταση της
COVID-19, η Ελλάδα θα μπορεί ξαν ά ν α επικεν τρωθ-
εί σε έν α πρόγραμμα μεσοπρόθεσμου μετασχ ηματι-
σμού για ν α αν αζωογον ήσει την  αν άκαμψή με ισχ υρ-
ότερη και δίκαιη αν άπτυξη.

O ΟΟΣΑ συμφων εί με τα μέτρα που έχ ει λάβει η
κυβέρν ηση για την  αν τιμετώπιση της κρίσης,
σημειών ον τας ότι «συν ολικά η δημοσιον ομική αν τίδρ-
αση στο σοκ της COVID-19 είν αι αν αγκαία για τη
διαχ είριση του αν τίκτυπου στον  τομέα τη υγείας, τη
στήριξη των  ν οικοκυριών  και των  επιχ ειρήσεων  και
της προστασία της παραγωγικής δυν αμικότητας».
Παράλληλα, προσθέτει ότι θα πρέπει ν α επεκταθούν
στην  περίπτωση που υπάρξει μία δεύτερη έξαρση.

Επιπλέον , συμφων εί με τους στόχ ους της εθν ικής
στρατηγικής για την  αν άπτυξη που προωθεί η κυβέρν -
ηση και αν αμέν εται ν α παρουσιάσει τον  Φθιν όπωρο,

μετά από την  εισήγηση της επιτροπής υπό τον  ν ομ-
πελίστα οικον ομολόγο Χριστόφορο Πισσαρίδη.

Όπως αν αφέρει, το πρόγραμμα που επεξεργάζεται η
κυβέρν ηση έχ ει τέσσερις προτεραιότητες:

- την  προστασία της οικον ομίας από το σοκ της
παν δημίας,

- την  επίτευξη μίας βιώσιμης αν άκαμψης και το κλείσι-
μο του μεγάλου παραγωγικού κεν ού,

- την  αύξηση του ρυθμού αν άπτυξης μακροπρόθε-
σμα

- την  επίτευξη δίκαιης αν άπτυξης.

Στο πλαίσιο των  στόχ ων  αυτών , ο ΟΟΣΑ προτείν ει
έν α πακέτο μεταρρυθμίσεων , το οποίο εκτιμά ότι θα
αυξάν ει τον  ρυθμό αν άπτυξης της ελλην ικής οικο-
ν ομίας κατά 1% ετησίως έως το 2030, κυρίως χ άρη
στην  αύξηση της παραγωγικότητάς της.

Το πακέτο που προτείν ει ο ΟΟΣΑ προβλέπει, μεταξύ
άλλων , τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους (δηλα-
δή των  φόρων  και ασφαλιστικών  εισφορών ) κατά 7 

ποσοστιαίες μον άδες, την  αύξηση των  δημόσιων
επεν δύσεων  στο 4% του ΑΕΠ από 3% το 2021, την
εν ίσχ υση των  πολιτικών  κοιν ων ικής προστασίας για
τη μείωση των  αν ισοτήτων , τη βελτίωση της αποδο-
τικότητας της δημόσιας διοίκησης και της δικαιοσύν ης
και την  αύξηση των  δαπαν ών  για εν εργητικές πολιτι-
κές απασχ όλησης, ώστε ν α αυξηθεί το ποσοστό
απασχ όλησης.

Ο ΟΟΣΑ τον ίζει ότι η αβεβαιότητα για τις βραχ υπρ-
όθεσμες προβλέψεις είν αι πολύ μεγάλη λόγω της
COVID-19 και αν αφέρεται σε αυτές που είχ ε κάν ει τον
Ιούν ιο (στο πλαίσιο του Economic Outlook) για τις
προοπτικές της ελλην ικής οικον ομίας, σύμφων α με τις
οποίες θα υπάρξει φέτος ύφεση 8% και το 2021 αν ά-
πτυξη 4,5% στην  περίπτωση που δεν  υπάρξουν  ν έες
εξάρσεις του κορον οϊού.

Στο σεν άριο που θα υπάρξει και δεύτερη έξαρση
αργότερα φέτος, προβλέπει ύφεση 9,6% φέτος και
αν άπτυξη 2,3% το 2021. 

Τα βασικά μην ύματα της έκθεσης του ΟΟΣΑ:

• Η συν έχ ιση της προόδου που έχ ει γίν ει όσον
αφορά τη φορολογική συμμόρφωση και τη διεύρυν ση
της φορολογικής βάσης θα επιτρέψει τη μείωση των
υψηλών  φορολογικών  συν τελεστών  με παράλληλη
συν έχ ιση της επίτευξης των  μακροπρόθεσμων  δημο-
σιον ομικών  στόχ ων . Η επισκόπηση των  δημοσίων
δαπαν ών  θα επιτρέψει την  αν ακαταν ομή τους υπέρ
των  επεν δύσεων  και των  κοιν ων ικών  προγραμμάτων .

• Η επιτάχ υν ση της μείωσης των  μη εξυπηρετούμε-
ν ων  δαν είων  των  τραπεζών  αποτελεί προαπαιτούμε-
ν ο για μια βιώσιμη αν άκαμψη των  επεν δύσεων . Περ-
αιτέρω πρόοδος για τη βελτίωση του επιχ ειρηματικού
περιβάλλον τος και την  αύξηση της αποδοτικότητας της
δημόσιας διοίκησης (περιλαμβαν ομέν ου του δικαστι-
κού συστήματος) είν αι κρίσιμης σημασίας για τη μείω-
ση του κόστους και των  αβεβαιοτήτων  για την  υλο-
ποίηση επεν δύσεων  στην  Ελλάδα.

4-θριάσιο Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020 

ΟΟΣΑ: Δεύτερο κύμα κορονοϊού φέρνει ύφεση κοντά στο 10% το 2020

ΣΣυυλλλλυυππηηττήήρριιοο  μμήήννυυμμαα

Η ποδοσφαιρική οικογένεια του Βύζαντα
θρηνεί για τον χαμό Μιχάλη Θεοδωράκη.

Ο άτυχος Μιχάλης από την παιδική του ηλικία
υπήρξε μέλος των μικρών

ομάδων της Ακαδημίας του Βύζαντα, ενώ κατάφερε
να φτάσει μέχρι και την

ομάδα Νέων του συλλόγου.
Ο Μιχάλης ήταν πάντα μαχητής και αυτό
φάνηκε και στην μεγάλη μάχη που έδωσε

για την ζωή του 22 ολόκληρους μήνες μετά το
ατύχημα που είχε τον Σεπτέμβριο του

2018, την οποία δυστυχώς δεν κατάφερε να κερδίσει.
Θερμά συλλυπητήρια, κουράγιο και δύναμη

στην οικογένειά του.
Μιχάλη καλή ανάπαυση…

Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας
Ιωάννα Ρήγα               Αντώνης Υψηλάντης
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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

Απελευθέρωση πεζοδρομίων από παράνομες επεκτάσεις περιπτέρων 
και απομάκρυνση διαφημιστικών πινακίδων από δρόμους του Χαϊδαρίου

Η χωρίς άδεια κατάλ-
ηψη χώρων στα πεζοδρ-
όμια από ψυγεία,
παιχνίδια που λειτουρ-
γούν με κέρματα και
άλλο εξοπλισμό των
περιπτέρων ήταν ένα
χρόνιο πρόβλημα στους
κεντρικούς δρόμους του
Χαϊδαρίου.

Μετά από συστάσεις
που έκανε στους ιδιοκ-
τήτες των περιπτέρων η
υπηρεσία Κοινόχρη-
στων Χώρων του Δήμου
Χαϊδαρίου και η αρμόδια
Αντιδήμαρχος Ελένη
Μπέλα, ο χώρος που
καταλαμβάνει  κάθε
περίπτερο στο πεζοδρό-
μιο γύρω του περιορίστηκε στον προβλεπόμενο από τον νόμο.

Οι ενέργειες του Δήμου για την συμμόρφωση όλων με τους κανονισμούς
που διέπουν τους κοινόχρηστους χώρους συνεχίζονται και σε άλλα σημεία
του Χαϊδαρίου.

Με  αυτές τις παρεμ-
βάσεις η κίνηση  των
πεζών σε πολυσύχναστα
σημεία του Χαϊδαρίου
γίνεται  πιο άνετη και
ασφαλής, διευκολύνον-
τας την καθημερινότητα
των κατοίκων αλλά και
την λειτουργία των εμπο-
ρικών δρόμων της
πόλης μας.  

Παράλληλα, συνεχίζε-
ται  η απομάκρυνση
παράνομων διαφημι-
στικών επιγραφών σε
ολόκληρη την πόλη. Η
αισθητική των δημόσιων
χώρων αποκαθίσταται
ενώ αυξάνεται η ορατότ-

ητα στις διασταυρώσεις για τους οδηγούς τους οχημάτων.

Το Χαϊδάρι γίν εται κάθε μέρα πιο όμορφο και πιο φιλικό για τους
κατοίκους του !

Βουτιά σχεδόν 80% στον Τουρισμό
στο πεντάμηνο

Μ
είωση κατά 78,5% εμφάν ισαν  οι εισπράξεις
από τον  τουρισμό στο πεν τάμην ο Ιαν ουαρίου
- Μαίου, καθώς οι αφίξεις των  τουριστών

εξαιτίας των  περιορισμών  στις μετακιν ήσεις λόγω της
παν δημίας, ήταν  μειωμέν ες κατά 63,8%.

Μόν ον  τον  Μάιο, σύμφων α με τα στοιχ εία της Τρα-
πέζης της Ελλάδος, οι τουριστικές αφίξεις κατέγραψαν
πτώση κατά 97,7% και τα τουριστικά έσοδα κατά
99,2%.

Οι εξελίξεις αυτές είχ αν  ως αποτέλεσμα το έλλειμμα
του ισοζυγίου τρεχ ουσών  συν αλλαγών  αυξηθεί κατά
706 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το πεν τάμην ο του 2019
και ν α διαμορφωθεί στα 5,6 δισ. ευρώ.

Πιο αν αλυτικά, το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών
περιορίστηκε, καθώς οι εισαγωγές μειώθηκαν  με ταχ ύτε-
ρο ρυθμό από τις εξαγωγές. 

Οι εξελίξεις των  εξαγωγών  και εισαγωγών  αν ταν ακ-
λούν  σε μεγάλο βαθμό τις εξελίξεις των  εξαγωγών  και
εισαγωγών  καυσίμων  αν τίστοιχ α.

Οι εξαγωγές αγαθών  χ ωρίς καύσιμα μειώθηκαν  κατά

4,1% σε τρέχ ουσες τιμές (3,6% σε σταθερές τιμές), εν ώ
οι αν τίστοιχ ες εισαγωγές μειώθηκαν  κατά 11,6% (11,1%
σε σταθερές τιμές).

Το πλεόν ασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών  περιο-
ρίστηκε κατά το ήμισυ, λόγω της επιδείν ωσης όλων  των
επιμέρους ισοζυγίων  και κυρίως του ταξιδιωτικού. Οι
αφίξεις μη κατοίκων  ταξιδιωτών  και οι σχ ετικές εισπρά-
ξεις παρουσίασαν  μείωση κατά 63,8% και 78,5%
αν τίστοιχ α. 

Όσον  αφορά το ισοζύγιο μεταφορών , το πλεόν ασμά
του περιορίστηκε κατά 20,4%.

Στην  κατηγορία των  άμεσων  επεν δύσεων  οι υποχ ρ-
εώσεις των  κατοίκων  έν αν τι του εξωτερικού (που αν τι-
στοιχ ούν  σε άμεσες επεν δύσεις μη κατοίκων  στην
Ελλάδα) αυξήθηκαν  κατά 1,2 δισ. ευρώ.

Στις επεν δύσεις χ αρτοφυλακίου, η αύξηση των  απαι-
τήσεων  των  κατοίκων  έν αν τι του εξωτερικού οφείλεται
κυρίως στην  αύξηση (κατά 14,7 δισ. ευρώ) των  τοποθ-
ετήσεων  κατοίκων  σε ομόλογα και έν τοκα γραμμάτια
του εξωτερικού. 

Η μείωση των  υποχ ρεώσεών  τους έν αν τι του εξωτε-
ρικού οφείλεται κυρίως στη μείωση (κατά 7,4 δισ. ευρώ)
των  τοποθετήσεων  μη κατοίκων  σε ομόλογα και έν το-
κα γραμμάτια του Ελλην ικού Δημοσίου.
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Η Ελλην ική Επιτροπή για τη Διεθν ή
Ύφεση και Ειρήν η (ΕΕΔΥΕ)
αποχ αιρετά με βαθιά θλίψη τον
παλαίμαχ ο κομμουν ιστή, εικαστικό
και λογοτέχ ν η Γιώργο Φαρσακίδη,
που “έφυγε” από τη ζωή σε ηλικία
94 ετών .
Ο Γιώργης, που συν έδεσε όλη του
τη ζωή με τους αγών ες του λαϊκού
κιν ήματος, ώστε “ν ’ αν θρωπέψει ο
άν θρωπος”, όπως χ αρακτηριστικά
σημείων ε ο ίδιος, στάθηκε δημιουρ-
γικός ως το τέλος, αλλά προπαν τός
πιστός στην  πάλη για το δίκιο του
λαού. Ακόμη και στις πιο δύσκολες
συν θήκες της παραν ομίας, των
δεκαέξι χ ρόν ων  φυλακίσεων  και
εξορίας, μέσα από το πλούσιο έργο
του αποτυπών ει την  αλύγιστη πάλη
του ελλην ικού λαού, τη διεθν ιστική
αλληλεγγύη, την  αστείρευτη δύν αμη
που έχ ει ο άν θρωπος ν α γίν ει
δημιουργός και πλάστης της ζωής
που του αξίζει.
Υπηρέτησε με σεμν ότητα κι αν ιδιο-
τέλεια το αν τιπολεμικό – αν τιιμπερ-
ιαλιστικό κίν ημα της χ ώρας μας,
συμβάλλον τας στην   αν άπτυξη της
δράσης της ΕΕΔΥΕ, εν ώ ήταν  από
τους πρωτεργάτες του περιοδικού
“Δρόμοι της Ειρήν ης”. Διετέλεσε,
επίσης, μέλος του Εθν ικού Συμβου-
λίου της ΕΕΔΥΕ. Μέχ ρι το τέλος της
ζωής του έδιν ε το “παρών ” σε
εκδηλώσεις των  Επιτροπών  Ειρήν -
ης. Για τη διεθν ιστική του δράση
ξεχ ωρίζει η απον ομή του Αν ώτατου
Χρυσού Μεταλλίου της Σοβιετικής
Επιτροπής Ειρήν ης για τα 30 χ ρό-
ν ια από την  αν τιφασιστική ν ίκη.
Χαρακτηριστική της δράσης του

μέσα από τις γραμμές της ΕΕΔΥΕ,
είν αι η συν έν τευξη που είχ ε παρ-
αχ ωρήσει στο περιοδικό της
ΕΕΔΥΕ, “Δρόμοι της Ειρήν ης”, το
2013, όπου μεταξύ άλλων  σημείω-
ν ε: “.. Ήμουν  από τους συν εργάτες
του περιοδικού, των  «Δρόμων  της
Ειρήν ης» στα πρώτα χ ρόν ια μαζί με
τον  Μαν ιάτη τον  Γιώργο, που είχ ε
δραπετεύσει από τη λεγεών α των
ξέν ων , αλλά και με την  οικογέν εια
του Μάρκου Δραγούμη, που στο
σπίτι τους μορφοποιούσαμε το
υλικό για το κίν ημα της ειρήν ης.
Βγήκα από την  εξορία και συν εργά-
στηκα μαζί τους κάν ον τας σκίτσα.
Η προσφορά μου ήταν  στο εικα-
στικό κομμάτι, στα πρωταρχ ικά
τεύχ η από τους «Δρόμους της
Ειρήν ης». Μετά μετείχ α όπως όλος
ο κόσμος. Ζήσαμε τη δολοφον ία
του Λαμπράκη, ζήσαμε την  αγων ία
για το θάν ατό του, πήραμε μέρος
στις Πορείες Ειρήν ης αν ελλιπώς. Η
μισή Ελλάδα έπαιρν ε μέρος στις
πορείες αυτές τότε. Εγώ συμμετείχ α
πάν τα. Τώρα μου ‘ρθε στο μυαλό κι
άλλη μια ιστορία σχ ετικά με τα
χ ρώματα. Κάποια στιγμή στην  εξο-
ρία γν ώρισα μια ερυθροσταυρίτισσα
που είχ ε δεχ τεί ν α έρθει ν α φρον -
τίσει τους εξόριστους. Μιλών τας μαζί
της,της έκαν ε εν τύπωση πως έν ας
συγκρατούμεν ός μου προσπαθ-
ούσε ν α φτάσει με έν α καλάμι μια
αν εμών η έξω ακριβώς από το συρ-
ματόπλεγμα. Εκείν η τη στιγμή
μον ολογών τας, είπε η ερυθροστα-
υρίτισσα: «Μέσα στην  κόλαση
αυτή, ψάχ ν ουμε όλοι για μια
αν εμών η». Ακόμα το θυμάμαι αυτό

που είπε. Και θα σου πω και κάτι
άλλο: εν ώ αν ταν ακλώ μια πορεία με
στερήσεις, στην  οποία θα ταίριαζαν
σκούρα χ ρώματα, τελικά αποζητώ
την  αισιόδοξη χ ρωματική πλευρά
της φύσης. Ξέρεις γιατί; Γιατί αυτή
είν αι η αν ταν άκλαση του κόσμου
που λαχ ταρούμε. Εκφράζω μια αισι-
όδοξη στάση ζωής. Αυτή την  αισιό-
δοξη πλευρά της ζωής ήθελα ν α
πραγματευτώ..”
Η ΕΕΔΥΕ αποχ αιρετά τον  Γιώργη
Φαρσακίδη δίν ον τας την  υπόσχ ε-
ση ότι στον  ίδιο δρόμο θα
συν εχ ίσουμε και θα δυν αμώσουμε
την  πάλη μας εν άν τια στο σάπιο
εκμεταλλευτικό σύστημα που γεν ν ά
τη φτώχ εια, τους πολέμους, την
προσφυγιά, μέχ ρι την  τελική ν ίκη
των  λαών . 

Καλό σου ταξίδι συν αγων ιστή και
σύν τροφε Γιώργη.

Αθήν α, 22 Ιουλίου 2020
Η Γραμματεία της ΕΕΔΥΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ
ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
ΒΑΘΙΑ ΘΛΙΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΦΑΡΣΑΚΙΔΗ

Αναθεώρηση ακτών κολύμβησης 
Αττικής-Τι πρέπει να κάνουν οι Δήμοι 

Η
Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Φυσικών
Πόρων και Υδάτων θα προβεί στην εκ νέου αναθεώρη-

ση του δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων
κολύμβησης της Περιφέρειας Αττικής ακολουθώντας τη διαδι-
κασία που ορίζεται στην Α.Π. οικ. 190856/01-08-2013 (ΑΔΑ :
ΒΛΩΒ0-ΘΣΚ) Εγκύκλιο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων
σύμφωνα με την ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009 (ΦΕΚ 356/Β/26-02-
2009).

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν, με τεκμηριωμένη πρό-
τασή τους, να καταθέτουν αιτήματα προσθήκης ή αφαίρεσης
ακτών από το δίκτυο παρακολούθησης της ποιότητας των υδά-
των κολύμβησης, στο Δήμο υπαγωγής των σχετικών ακτών.
Τυποποιημένα έντυπα αιτημάτων είναι διαθέσιμα στην ιστο-
σελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
hhtp://www.apdattikis.gov.gr στον υπερσύνδεσμο της Δ/νσης
Υδάτων.
Στη συνέχεια οι Δήμοι, μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2020 θα πρέ-
πει να διαβιβάσουν αντίγραφα των υποβληθέντων αιτημάτων
στη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
Για την αξιολόγηση των υποβληθέντων αιτημάτων λαμβάνον-

ται υπόψη οι ήδη διαμορφωμένες ταυτότητες υδάτων
κολύμβησης http://www.bathingwaterprofiles.gr και οι ενταγμέ-
νες στο δίκτυο παρακολούθησης ακτές.
Γ ια οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση και πληροφορίες

παρακαλούμε να απευθυνθείτε στους υπεύθυνους του προ-
γράμματος: κα Βαλασκάκη Ολυμπία, προϊστάμενη του Τμή-
ματος Παρακολούθησης και Προστασίας των Υδατικών
Πόρων (τηλ. Επικοινωνίας 2103725702) και κ Χειλά Νικόλαο
προϊστάμενο του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης και Επι-
κοινωνίας (τηλ. Επικοινωνίας 2103725744) στο e-mail
nero@attica.gr.
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Επισκευές και συντηρήσεις
στον προαύλιο χώρο του

4ου Λυκείου Αχαρνών
Ο Δήμος Αχαρν ών  επεν δύει σταθερά στην
Παιδεία και εν ισχύει με συν τον ισμέν ες και
επίμον ες προσπάθειες την  αξιοπρεπή λειτο-
υργία των  σχολείων , με στόχο ν α είν αι έτοιμα
ν α υποδεχθούν  τους μαθητές την  ν έα σχολική
χρον ιά.

Το επισκευασμέ-
ν ο γήπεδο
μπάσκετ, οι αν α-
ν ε ω μ έ ν ε ς
κερκίδες και η
α ν α ν ε ω μ έ ν η
πύλη εισόδου
έρχον ται ν α
συμπληρώσουν
το ν έο στέγαστρο
στον  προαύλιο
χώρο του 4ου
Λυκείου Αχα-
ρν ών .

Στόχος του
Δήμου Αχαρν ών
και των  Σχο-
λικών  Επιτρ-
οπών  ν α είν αι όλα τα σχολεία μας αν τάξια των
προσδοκιών  των  μαθητών  μας.

Ενεργοποιήθηκαν ήδη τα   6 σημεία
δωρεάν παροχής wi-fi από τον Δήμο
Χαϊδαρίου  που η δημιουργία τους
χρηματοδοτείται μέσω του προγράμ-
ματος Wifi4EU.  Ο χρήστης ενημε-
ρώνεται  αυτόματα στην συσκευή του
ότι είναι διαθέσιμο το δίκτυο
Wifi4EU,   χωρίς να απαιτείται
κωδικός πρόσβασης.

Τα σημεία αυτά πρόσβασης στο
διαδίκτυο βρίσκονται:

Στην Πλατεία Σινασσού της Γρηγορ-
ούσας.

Στο ποδοσφαιρικό γήπεδο Τάκης
Χαραλαμπίδης.

Στο Κλειστό Γήπεδο του 1ου Αθλητι-
κού Κέντρου του Δήμου, στο Δάσος
Χαϊδαρίου.

Στα γήπεδα τένις του 1ου Αθλητικού
Κέντρου.

Στην Δημοτική Βιβλιοθήκη (Πλατεία
Δημοκρατίας).

Στο 2ο Κλειστό Γυμναστήριο (οδός
Αναγεννήσεως).

Στην Δημοτική Βιβλιοθήκη έχει
ζητηθεί από τον πάροχο γραμμών
Ιντερνέτ  η αναβάθμιση της γραμμής
για την βελτίωση του σήματος.
Το αντικείμενο της χρηματοδότησης
μέσω του προγράμματος Wifi4EU
περιλαμβάνει την δημιουργία αυτών
των 6 σημείων παροχής wi-fi. Ο
Δήμος Χαϊδαρίου έχει διασφαλίσει
από τον ανάδοχο του έργου την
δημιουργία  χωρίς πρόσθετη επι-
βάρυνση του Δήμου άλλων 6
σημείων δωρεάν πρόσβασης στο

διαδίκτυο. Τα σημεία αυτά θα είναι:

Η Πλατεία Ηρώων.

Η Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου στο
Δάσος.

Η Πλατεία Σκαμπά στο Δάσος.

Το Πάρκο Ιστορικής Μνήμης, στη
Γρηγορούσα.

Το κτίριο «Ν. Γύζης» πλησίον του
Πύργου Παλατάκι.

Το κτίριο του Δημαρχείου.

Η ενεργοποίηση των πρόσθετων
σημείων δωρεάν wi-fi αναμένεται να
γίνει σύντομα,  μόλις εγκαταστήσει
τις αναγκαίες γραμμές ο πάροχος
Ιντερνέτ.

ΔΔΔΔήήήήμμμμοοοοςςςς    ΧΧΧΧααααϊϊϊϊδδδδααααρρρρίίίίοοοουυυυ
Τέθηκαν σε λειτουργία 6 σηµεία δωρεάν Τέθηκαν σε λειτουργία 6 σηµεία δωρεάν wi-fi wi-fi στοστο
Χαϊδάρι µέσω του προγράµµατος Χαϊδάρι µέσω του προγράµµατος Wifi4EU.Wifi4EU.
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143 εκατ. ευρώ το έλλειμμα 
για την Αυτοδιοίκηση το 2021

Το ΥΠΟΙΚ υπολογίζει πώς το δημοσιονομικό αποτέλεσμα
του ενοποιημένου Προϋπολογισμού της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης για το 2021, θα είναι ελλειμματικό κατά 143 εκα-
τομμύρια ευρώ, έτσι τα έσοδα των Δήμων και των Περιφερ-
ειών της Χώρας θα είναι λιγότερα από τα έξοδά τους, κατά
πολλά εκατομμύρια.

Το γεγονός αυτό πιστοποιεί η επίσημη Εγκύκλιος του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ).

Συγκεκριμένα:
Αφορά την αριθμ. 2/30551/21.7.2020 εξ.επείγουσα

Εγκύκλιο του Υφυπουργού, Θ.Σκυλακάκη, με θέμα “Κατάρτι-
ση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού
έτους 2021”. Στον Πίνακα VII του Παραρτήματος Α αυτής, στον
οποίο παραπέμπει το τελευταίο εδάφιο της Ενότητας 5 “ΟΤΑ”,
ορίζεται το “προβλεπόμενο δημοσιονομικό αποτέλεσμα
2021 του ενοποιημένου Προϋπολογισμού Τοπικής Αυτο-
διοίκησης”.

Δείτε τον πίνακα από την εγκύκλιο:

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ 1/1/2022
Ν/ΣΧ: Παρακράτηση από τους ΚΑΠ των ΟΤΑ του 60%Ν/ΣΧ: Παρακράτηση από τους ΚΑΠ των ΟΤΑ του 60%

της επιχορήγησης που θα τους χορηγείται για αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων

Μ
ε άρθρο που περιλαμβάν εται στο
ν ομοσχ έδιο του υπουργείου
Οικον ομικών  «Φορολογικές παρ-

εμβάσεις για την  εν ίσχ υση της αν α-
πτυξιακής διαδικασίας της ελλην ικής
οικον ομίας, εν σωμάτωση στην  ελλην ική
ν ομοθεσία των  Οδηγιών »  αλλάζει ο τρό-
πος επιχ ορήγησης των  OTA για την
πληρωμή ληξιπρόθεσμων  υποχ ρεώσεών
τους.

Ειδικότερα με την προτεινόμενη
διάταξη από 1-1-2022 παρακρατείται
από τους ΚΑΠ των δήμων και των
περιφερειών, το 60% της επιχορήγ-
ησης που τους χορηγείται κατά το
τρέχον οικονομικό έτος (2020), για
την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων
οφειλών  τους.

Συγκεκριμέν α στο άρθρο 69 του
ν ομοσχ εδίου ορίζεται ότι τροποποιείται
το άρθρο 6 του ν . 4281/2014 αν αφορικά
με την  επιχ ορήγηση φορέων  της Γεν ικής
Κυβέρν ησης για την  εξόφληση ληξιπρόθ-
εσμων  υποχ ρεώσεών  τους ως εξής:

Μετά την  παρ. 2 του άρθρου 6 του ν .
4281/2014 (Α΄ 160), προστίθεται
παράγραφος 2α ως εξής:

«2α. Ποσοστό εξήν τα τοις εκατό (60%)
επί των  ποσών  που θα καταβάλλει κατά
το οικον ομικό έτος 2020 ο Κρατικός
Προϋπολογισμός στους φορείς Γεν ικής
Κυβέρν ησης που αν ήκουν  στον  υποτο-
μέα των  Οργαν ισμών  Τοπικής Αυτο-
διοίκησης (ΟΤΑ) για την  εξόφληση των
ληξιπρόθεσμων  υποχ ρεώσεών  τους
προς τρίτους, παρακρατείται από τους
πόρους που αποδίδον ται στην  τοπική
αυτοδιοίκηση μέσω του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού, σύμφων α με τα άρθρα 259
και 260 του ν . 3852/2010 (Α’ 87). Η

παρακράτηση διεν εργείται από το έτος
2022 και για χ ρον ική περίοδο που καθο-
ρίζεται με την  απόφαση του πρώτου εδα-
φίου της παρ.2.».

Η αιτιολογία των υπουργών για τη
νέα αυτή ρύθμιση είναι ότι:

«Κατά τον τρόπο αυτό αφενός
εξυπηρετείται με άμεσο τρόπο ο
στόχος απομείωσης των ληξιπρόθε-
σμων υποχρεώσεων των εν λόγω
φορέων, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη
ρευστότητα της οικονομίας και αφε-
τέρου διασφαλίζονται οι αναγκαίες
συνθήκες για την τήρηση των αρχών
της χρηστής δημοσιονομικής
διαχείρισης».

Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί ότι
πρώτον η νέα ρύθμιση εισάγεται
μόνο για τους δήμους και τις περιφ-
έρειες και όχι άλλους φορείς της Γενι-
κής Κυβέρνησης.

Δεύτερον  δεν  διευκριν ίζεται που θα
καταλήξουν  τα  παρακρατηθέν τα από

την  επιχ ορήγηση των  δήμων  για την
αποπληρωμή των  ληξιπρόθεσμων , στο
«γεν ικό κουμπαρά»  ή στο «ταμείο» της
Αυτοδιοίκησης. 

Τρίτον   με πρόσφατη αν ακοίν ωση του
υπουργείου Εσωτερικών  του- τέλος Ιου-
ν ίου-  το υπουργείο Εσωτερικών  υπο-
στήριξε ότι:

Με απόφαση του υπουργού Εσωτερ-
ικών  κ. Παν αγιώτη Θεοδωρικάκου και
του υφυπουργού Οικον ομικών  κ. Θεό-
δωρου Σκυλακάκη, επιχ ορηγούν ται σε
πρώτη φάση 84 δήμοι με το συν ολικό
ποσό των  92 εκατομμυρίων  ευρώ για την
άμεση αποπληρωμή των  ληξιπρόθεσμων
οφειλών .

Περιέγραψαν δε λεπτομερώς πως
θα γίνει η παρακράτηση του 60%:

«Από το ποσό της επιχ ορήγησης
ποσοστό 60% θα παρακρατηθεί από
τους δήμους από 48 έως 72 μην ιαίες
δόσεις από τους Κεν τρικούς Αυτοτελείς

πόρους, αρχ ής γεν ομέν ης από
1/1/2022.

Παράλληλα, με ν ομοθετική ρύθμιση
που θα κατατεθεί το προσεχ ές χ ρον ικό
διάστημα εισάγον ται ν έες δικλείδες ασφ-
αλείας για την  αποτροπή ληξιπρόθεσμων
οφειλών  των  Οργαν ισμών  Τοπικής Αυτο-
διοίκησης στο μέλλον ». 

Με την  προωθούμεν η ρύθμιση πάν -
τως απουσιάζουν  οι προαν αγγελθείσες
δικλείδες ασφαλείας, ούτε προβλέπει ότι
αυτές θα οριστούν  με ΚΥΑ.

Άρθρο 69
Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν .

4281/2014 –
Επιχ ορήγηση φορέων  της Γεν ικής

Κυβέρν ησης για εξόφληση ληξιπροθέ-
σμων  υποχ ρεώσεων  τους

Μετά την  παρ. 2 του άρθρου 6 του ν .
4281/2014 (Α΄ 160), προστίθεται
παράγραφος 2α ως εξής: «2α. Ποσοστό
εξήν τα τοις εκατό (60%) επί των  ποσών
που θα καταβάλλει κατά το οικον ομικό
έτος 2020 ο Κρατικός Προϋπολογισμός
στους φορείς Γεν ικής Κυβέρν ησης που
αν ήκουν  στον  υποτομέα των  Οργαν ι-
σμών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) για
την  εξόφληση των  ληξιπρόθεσμων
υποχ ρεώσεών  τους προς τρίτους, παρα-
κρατείται από τους πόρους που
αποδίδον ται στην  τοπική αυτοδιοίκηση
μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού,
σύμφων α με τα άρθρα 259 και 260 του
ν . 3852/2010 (Α’ 87). Η παρακράτηση
διεν εργείται από το έτος 2022 και για
χ ρον ική περίοδο που καθορίζεται με την
απόφαση του πρώτου εδαφίου της
παρ.2.». 
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"Τα τετράδια της Ανζέλ Κουρτιάν" απο την Περιφέρεια Αττικής και την
Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας στο Παλαιό Ελαιουργείο

Η Εβδομάδα Θεάτρου πουΗ Εβδομάδα Θεάτρου που

συνδιοργανώνει η συνδιοργανώνει η 

Κοινωφελής Επιχείρηση τουΚοινωφελής Επιχείρηση του

Δήμου Ελευσίνας με την Δήμου Ελευσίνας με την 

Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Αττικής, 

ολοκληρώνεται την Πέμπτη 23ολοκληρώνεται την Πέμπτη 23

Ιουλίου με την παράσταση Ιουλίου με την παράσταση 

"Τα τετράδια της Ανζέλ "Τα τετράδια της Ανζέλ 

Κουρτιάν" σε ερμηνεία καιΚουρτιάν" σε ερμηνεία και

σκηνοθεσία της Χριστίναςσκηνοθεσία της Χριστίνας

Αλεξανιάν.Αλεξανιάν.

Ώρα έναρξης: 21:15Ώρα έναρξης: 21:15

Παλαιό ΕλαιουργείοΠαλαιό Ελαιουργείο

Δωρεάν είσοδοςΔωρεάν είσοδος

Είσοδος/Έξοδος με χρήσηΕίσοδος/Έξοδος με χρήση

προστατευτικής μάσκας. προστατευτικής μάσκας. 

Στις 17 ΙΟΥΛΙΟΥ στην περιοχή Αγίας Μαρίνας - Αγρόκτημα Θανάση Σερέπα

Σε συνεργασία με το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ασπροπύργου                    
Με την Υποστήριξη και την Αιγίδα του Οργανισμού Πολιτισμού και Ανά-
πτυξης  ΝΕΟΝ και του Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Η
Αιμιλία Μπουρίτη είναι γεννημένη στον Ασπρόπυργο είναι εικα-
στικός, performance artist και εμπνευστής της ιδέας του διεθνούς
προγράμματος «Αμολή», Ένα Συλλογικό Έργο στην Αγροτική, Μετα-

βιομηχανική, Πολυπολιτισμική Κοινότητα του Ασπροπύργου που θα
πραγματοποιηθεί από Ιούλιο έως Δεκέμβριο 2020 στην πόλη του Ασπρ-
οπύργου. 
Η  λέξη  «Αμολή»  χρησιμοποιείται  από  τους  αγρότες  του Ασπροπύρ-
γου και σημαίνει το αγροτικό αυλάκι που μεταφέρει το νερό ποτίζοντας την
καλλιέργεια.
Η πρώτη δράση του προγράμματος είναι τα «Αγροτικά Αποτυπώματα ΙΙ»
και παρουσιάστηκε με επιτυχία στο αγρόκτημα του Θανάση Σερέπα στις 17
Ιουλίου δίπλα στο εξωκλήσι της Αγίας Μαρίνας και την ημέρα της γιορτής
του εξωκλησιού.

Το έργο είχε τα στοιχεία της της performance, συμμετοχικής δράσης
των κατοίκων, και της εικαστική εγκατάσταση 

ενώ παρουσιάστηκε η κινηματογραφική προβολή του δρώμενου 
«Αγροτικά αποτυπώματα Ι» που αφορά μαρτυρίες κατοίκων 

σχετικά με την αγροτική, αρβανίτικη κουλτούρα.
To έργο τοποθετήθηκε στους αγρούς και είχε μία τελετουργική 

διάσταση που αφορούσε το σεβασμό:

Στην καλλιεργήσιμη γη,
στο σημαντικό ρόλο που
έχει παίξει το εξωκλήσι της
Αγίας Μαρίνας στις συνει-
δήσεις των κατοίκων,
καθώς και στα θύματα που
υπήρξαν στο παρελθόν
από πανδημίες και
λοιμώδη νοσήματα στην
περιοχή (σύμφωνα με προ-
φορικές μαρτυρίες).
Το έργο δημιούργησε μία
γέφυρα με την γιορτή του
ταπεινού εξωκκλησιού ενώ

το γεωργικό χώμα με τη δύναμη, τη μυρωδιά του και τραχύτητα του έγινε
το σκηνικό και  ο καμβάς του έργου.
Το έργο «Αγροτικά Αποτυπώματα ΙΙ» έχει ως σκοπό να διευρύνει τα όρια

της σύγχρονης  τέχνης καθώς δημιουργεί καινούργιους χώρους καλλι-
τεχνικής έκφρασης όπως είναι οι αγροί και τα αγροτικά κτήματα και
βοηθώντας την κοινότητα να συμμετέχει ενεργά και να  μοιραστεί μνήμες.
Επίσης να αναδείξει την αρβανίτικη, αγροτική πλούσια κουλτούρα δημιο-
υργώντας καλλιτεχνικούς διαλόγους
Τέλος, βασικός στόχος του έργου είναι να αναδείξει τις δυναμικές του
Ασπροπύργου μιας πόλης που ισορροπεί μεταξύ του αγροτικού, μετα-
βιομηχανικού και πολυπολιτιστικού στοιχείου.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΘΗΚΕ ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η 1Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΜΟΛΗ»
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48

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  AAddvviissoorr  SSeerrvviiccee
PPaacckk  ζζηηττάά  ππρροοσσωωππιικκόό::

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

Μισθός πολύ ικανοποιη-
τικός με ένσημα. 

Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 2105576682
Διεύθυνση γραφείου: 
Νίκης & Σπύρου Λούη 

(Γερμανικά), 
Ασπρόπυργος 19300

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

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

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

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

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

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

21.2.2020
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66997788008877330099

Ζητούνται  αποθήκες
για αγορά και ενοικίαση

στον Ασπρόπυργο. 
Πληροφορίες στο Μεσιτικό 

Γραφείο Μαντζουράτου Ελένη. 
Τηλέφωνο 6946971237

Ενοικιάζεται ισόγειο διαμέρισμα 90τ.μ. 
στην Ελευσίνα, πλησίον ΔΕΗ.

Πλήρως αυτόνομο, χωρίς κοινόχρηστα
Τιμή ενοικίασης 400€ Τηλ: 6937958083

Ώρες 8:00-13:00 και 18:00 - 20:00 

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

τηλέφωνο 69 74 311 396. Τιμή συζητήσιμη

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

Δυτικής  Αθήνας. Τηλ. 6944802271

ΓΑΜΟΣ 
Ο ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ 

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΖΗΜΠΟΥΛΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ 

ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

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 προ-
σεχή 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 επικοι-
νωνήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ομάδας μας info@okebc.gr  έως το τέλος
Αυγούστου. 

Από το προσεχές φθινόπωρο, οι αγώνες της Ανδρικής μας ομάδας πραγματοποι-
ούνται Παρασκευές βράδυ και οι αγώνες του Παιδικού και Εφηβικού συνήθως απο-
γεύματα 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. 

Διατελώντας με τιμή
Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Αθανάσιος Λίγγος Εμμανουήλ Μαΐλης
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Ο ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΟΝ ΑΝΤΩΝΗ ΛΟΥΒΕΡΔΗ

Ο Ακράτητος ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας  με τον Αντώνη Λου-
βερδή.
Καλωσορίζουμε στον Ακράτητο τον 22χρονο ποδοσφαιριστή Αντώνη Λου-
βερδή προερχόμενο από τον ΠΑΟ Καματερού. Επίσης έχει φορέσει την
φανέλα του Ιάσωνα ενώ για πολλά χρόνια ήταν στις ακαδημίες του Απόλλων
Σμύρνης(U15/U17/U19). Αγωνίζεται σαν αμυντικό χαφ & επιτελικός μέσος
και έχει γεννηθεί το 1998. Αντώνη σε καλώς ήρθες στην ομάδα μας και σου
ευχόμαστε καλή σεζόν.

ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27/7 ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Tην  προσεχή Δευτέρα 27 Ιουλίου και ώρα 20:00 θα έρθει σε σώμα το ν έο διοικητικό συμβούλιο
του Ηρακλή Ελευσίν ας απο τις πρόσφατες εκλογές που έγιν αν .

ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Σε συμφωνία ήρθε η διοίκηση του Ακράτητου με τον 22χρονο μεσοε-
πιθετικό Διονύση Σωτηρόπουλο ο οποίος έχει περάσει από τις ακαδ-
ημίες του Ολυμπιακού, Ατρόμητου και Καλλιθέας ενώ έχει διατελέσει
και αρχηγός στην Κ19 του Απόλλωνα Σμύρνης.
Καλωσορίζουμε στον Ακράτητο τον Διονύση και του ευχόμαστε επιτ-
υχίες.

Ακράτητος Άν ω Λιοσίων  

ΤΑ ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 
ΣΤΙΣ 3/8 Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΑΡΞΗ

Στις 3 Αυγούστου και ώρα 17:00 θα ξεκιν ήσει η
προετοιμασία για τη ν έα σεζόν  του Ακράτητου
Αν ω Λιοοσίων  στο γήπεδο Γιάν ν ης Παθια-
κάκης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
Ο Ακράτητος αν ακοιν ών ει το ν έο προπον ητή
που θα κάτσει στον  πάγκο της ομάδος.

ΤΑ ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
19/8 με Προοδευτική
22/8 με Χολαργό
23/8 με Καλλιθέα
30/8 με Κολων ό
2/9 με ΑΟ Υπάτου
5/9 με Παν όραμα
Οι αγών ες και τα γήπεδα θα αν ακοιν ωθούν
προσεχώς.
Επίσης τα ν έα γραφεία της ομάδος στεγάζον -
ται στην  οδό Αχαρν ών  18 πλατεία ηρώων  στα
Αν ω Λιόσια.

ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Η ΔΑΦΝΗ ΕΡΥΘΡΩΝ

Η επιστροφή της
ομάδας της Δάφν ης
Ερυθρών  στα γήπε-
δα της Βοιωτίας
είν αι γεγον ός!!!!  Με
μπροστάρη τον  κ.
Σωτηρίου και πλάι
του τον  προηγούμε-
ν ο πρόεδρο της ομά-
δας Κώστα Χύτα η
ομάδα με παίκτες από το χωριό θα αρχίσει μια
ν έα προσπάθεια.

ΜΕΝΕΙ ΣΤΟ ΜΙΜΑ
ΚΑΙ Ο ΘΟΔΩΡΗΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ....

Πιστός στη φιλοσοφία του
ο ΜΙΜΑΣ στηρίζει νέους
ταλαντούχους ποδοσφαιρ-
ιστές της περιοχής .

Ο Θοδωρής είναι 17
ετών και έχει ήδη παρα-
στάσεις από την Α κατ-
ηγορία , γεγονός σπάνιο για τη θέση του τερμα-
τοφύλακα.

Η διοίκηση του εύχεται να έχει μια χρονιά γεμάτη
δυνατές συγκινήσεις χωρίς τραυματισμούς .

Καλή συνέχεια ΘΟΔΩΡΗ!

· ΑΝΑΝΕΩΣΕ KAI Ο ΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Σε συμφων ία ήρθε η
διοίκηση του Aκράτητου
Αν ω Λιοσίων  με τον
29χ ρον ο ποδοσφαιρι-
στή Νίκο Σταυρόπουλο
ο οποίος θα συν εχ ίσει
ν α φοράει τα πράσιν α
για μια ακόμα χ ρον ιά
επιβραβεύον τας έτσι με

αυτόν  τον  τρόπο την  περσιν ή του καλή παρουσία.
Θεωρούμε ότι ο έμπειρος μέσος θα βοηθήσει τα μέγιστα
ώστε ο Ακράτητος ν α πετύχ ει τους στόχ ους του.Νίκο
καλή ποδοσφαιρική χρον ιά.

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΚΡΑΤΗΤΟ 
Ο ΘΑΝΟΣ ΚΑΡΙΑΤΛΗΣ

O Aκράτητος αν ακοιν ών ει την  επέκταση της συν ερ-
γασίας  με τον  Θάν ο Καριατλή.
Ο έμπειρος μέσος θα αγων ίζεται για μια ακόμα χ ρον ιά
με την  φαν έλα του Ακράτητου στην  Γ! Εθν ική καθώς
με την  περσιν ή του απόδοση απέδειξε ότι έχ ει πολλά
ν α προσφέρει.Ο 26χ ρον ος μέσος διακρίν εται για τα
τρεξίματα του και μεγάλο του προσόν  είν αι η ικαν ότητα 

του ν α αγων ίζεται σε πολλές θέσεις δίν ον τας με αυτόν
τον  τρόπο λύσεις και βοηθών τας την  ομάδα εκεί που
έχ ει αν άγκη.
Στόχ οι της διοίκησης και του ποδοσφαιριστή είν αι ν α
παρουσιαστεί η ομάδα όσο πιο δυν ατή γίν εται την
σεζόν  που έρχ εται.
Θάν ο είμαστε σίγουροι ότι όπως πάν τα θα δίν εις το
100% των  δυν ατοτήτων  σου.
Σου ευχ όμαστε μια γεμάτη χ ρον ιά με επιτυχ ίες.

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ & ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ

Για άλλη μια χ ρον ιά θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στoν  Aκράτητο Αν ω Λιοσίων
ο 29χ ρον ος έμπειρος αμυν τικός Δημήτρης Κον τιζάς αφού συμφών ησε σε όλα με
την  διοίκηση.
ν ω Λιοσίων
Δημήτρη σου ευχ όμαστε τα καλύτερα για την  χ ρον ιά που έρχ εται.

ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ
Ο Θ. ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ

Ο Θοδωρής Παχατουρίδης θα βρίσκεται και τη
νέα χρονια στον πάγκο του Απόλλωνα 

Ποντίων Ασπροπύργου αφού ανανέωσε την
συνεργασία του.
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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

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 παι-
διών σε περιοχές της
Δυτικής Αττικής με χρόνια
προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 210-
5573042. 
Fax: 210-5576988

"Εταιρεία καθαρισμών
στην Ελευσίνα, ζητεί
καθαρίστρια με δίπλωμα
οδήγησης, κάτοικο περ-
ιοχής 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 γα-
λακτοκομικών προϊόντων
στον Ασπρόπυργο Αττι-
κής. Επιθυμητή προϋπηρ-
εσία σε ex-van πώληση.
Επικοινωνία 10:00-17:00,
2105577698 , email: in-
fo@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 –e-
mail: ifonitonamea@g-
mail.com  

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
AΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑ ΓΙΑ
ΜΕΡΙΚΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
(ΠΡΩΙΝΗ) ΜΕ
ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ
6944203411

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 

ΓΑΜΟΣ
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)
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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 Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020 


