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2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ : Η Ποντιακή Κουλτούρα
περιοχή ΕΜΑΚ 1 Γκορυτσάς - Αγρόκτημα Ελένης Μπρέμπου Ώρα έναρξης 20.30
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

σελ. 3

ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ Γ.ΚΩΤΣΗΡΑ
ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΓΑΡΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
σελ.2

Η Περιφέρεια Αττικής σταθερά και με συνέπεια στο

ΕΠΕΙΣΟΔΙΑΚΗ
ΣΥΛΛΗΨΗ
ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

πλευρό κατοίκων και επιχειρηματιών στο Μάτι

Νέα ενίσχυση

ύψους 6 εκατ. ευρώ
και συνέχιση των
μέτρων

Άνδρας είχε διαφύγει
από το ΨΝΑ Δαφνί και
κυκλοφορούσε με μαχαίρι

ψυχοκοινωνικής
μέριμνας

σελ. 8

Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”

Δημοσιεύτηκαν 6 Προσκλήσεις – Από 24/7 έως 31/12
η υποβολή προτάσεων από τους ΟΤΑ

Ένταξη των ΚΕΠ Αχαρνών
στο πρόγραμμα MyKepLive
- Εξυπηρέτηση μέσω βιντεοκλήσης

σελ.5

Καύσωνας προ των πυλών
σελ. 2

τε θα σπάσει το φράγμα
Πότ
των 40 βαθμών

ΕΝΦΙΑ:

σελ.8

Πότε θα αναρτηθούν τα

σελ. 7

εκκαθαριστικά, ποιοι δικαιούνται
έκπτωση

σελ. 9
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
AΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Γκαραγκούνη Ευαγγελία Σ.
Λιάκου Δημητρίου 12, 2105576086
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Μπαρδής Μελέτιος Ι.
Βενιζέλου Ελευθερίου 8, 2105546633
ΜΑΝΔΡΑ

Λουκόπουλος Σωτήριος Ν.
Στρατηγού Ν. Ρόκα 84,
2105556375
AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Τζώνης Κωνσταντίνος Ε.
Κυκλάδων 31,
2102482990
ΧΑΪΔΑΡΙ
Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ.
Φυλής 1 & Πύλου, Χαϊδάρι - 2105320973

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

Δευτέρα 27/7
Κυρίως ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία από
25 - 36 βαθμούς Κελσίου

Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”

Δημοσιεύτηκαν 6 Προσκλήσεις – Από 24/7 έως
31/12 η υποβολή προτάσεων από τους ΟΤΑ

Υ

πεγράφησαν από τον υπουργό Εσωτερικών Τ.
Θεοδωρικάκο, οι έξι από τις δώδεκα συνολικά
προσκλήσεις του προγράμματος της Αυτοδιοίκησης «Αντώνης Τρίτσης».
Η δυνατότητα υποβολής των προτάσεων άρχισε την
Πέμπτη, 24 Ιουλίου και θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου.
Οι έξι προσκλήσεις είναι συνολικού προϋπολογισμού
1.140.000.000 ευρώ. Δικαιούχοι είναι όλοι οι 332 δήμοι, οι
13 περιφέρειες της χώρας, οι ΔΕΥΑ και Σύνδεσμοι Ύδρευσης.
Οι προσκλήσεις αφορούν τους άξονες:

Υποδομές ύδρευσης, με προϋπολογισμό 300.000.000
ευρώ και για έργα αντικατάστασης πεπαλαιωμένων δικτύων ύδρευσης και εξοικονόμησης του νερού με σύγχρονες μεθόδους.
Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης
ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων
150.000.000 ευρώ.
Ανάπτυξη
της
υπαίθρου-Αγροτική
Οδοποιία
150.000.000 €
Αστική αναζωογόνηση 400.000.000 ευρώ.

ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ Γ. ΚΩΤΣΗΡΑ
ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

για όλους τους Έλληνες, όλους τους χριστιανούς, αλλά
και την παγκόσμια κοινότητα, η οποία παρακολουθεί το
θλιβερό «σόου» που έχει στηθεί στην Κωνσταντινούπολη.
Τόνισε, επίσης, ότι: «Οφείλουμε να διατυμπανίσουμε ότι
καμία ανιστόρητη δήλωση και καμία δικαστική απόφαση
δε μπορεί να αλλάξει την άρρηκτη και παντοτινή σύνδεση
της Αγίας Σοφίας με την ορθοδοξία και τον παγκόσμιο
πολιτισμό. Οι καμπάνες που χτυπούν πένθιμα σήμερα
είναι η φωνή της χριστιανικής συνείδησης και της Ιστορίας.»

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Παντελεήμων, Παντελεήμωνας, Παντελής,
Παντελεήμονας, Παντελάκης, Παντέλος,
Αγίου Παντελεήμονος Μεγαλομάρτυρος του Ιαματικού

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

Ωρίμανση έργων και δράσεων για την ωρίμανση του
προγράμματος 100.000.000 ευρώ.
Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος) 40.000.000 €
Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»
θα διαθέσει μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για το
διάστημα 2020-2023, 2,5 δις ευρώ.

Ο

Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος
Κώτσηρας τοποθετήθηκε στην Ολομέλεια της
Βουλής για το Νομοσχέδιο «Απλούστευση
πλαισίου άσκησης οικονομικών Δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις», το οποίο χαρακτήρισε ως ακόμη ένα Νομοσχέδιο
προς την κατεύθυνση για τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης, την άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων
και τη δημιουργία φιλοεπενδυτικού κλίματος.
Ξεκινώντας την ομιλία του ο Βουλευτής Δυτικής Αττικής,
με αφορμή τα 46 χρόνια από την ημέρα αποκατάστασης
της δημοκρατίας τόνισε ότι διανύουμε μια περίοδο κατά
την οποία δικαιώνονται στο έπακρο οι επιλογές της Νέας
Δημοκρατίας τα τελευταία χρόνια και η επιμονή της στον
ευρωπαϊκό προσανατολισμό.
Αναφέρθηκε στη σημερινή μέρα ως μια ημέρα θλίψης

Ο Βουλευτής κατά την τοποθέτησή του για το Ν/Σ τόνισε τη σημασία της περαιτέρω ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα παραγωγής στη Δυτική Αττική, καθώς όπως
είπε: «Ιδιαίτερα στην περιοχή αναπτύσσεται η πτηνοτροφία, η καλλιέργεια – τυποποίηση φιστικιών, η αμπελουργία – οινοποιία, η κτηνοτροφία, οι ιχθυοκαλλιέργειες,
και η παραγωγή οστράκων, τα γαλακτομικά προϊόντα, τα
κηπευτικά, ακόμα και η αλιεία κ.ά.»
Επεσήμανε, επιπλέον, ότι: «Η Δυτική Αττική παρουσιάζει συσσωρευμένα περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά
προβλήματα. Για τον λόγο αυτόν, θα πρέπει να θέσουμε
ως προτεραιότητα στην περιοχή, τη διασφάλιση ισόρροπης ανάπτυξης και των τριών τομέων της οικονομίας.»

Κλείνοντας ο κ. Κώτσηρας σημείωσε ότι: «Η Δυτική
Αττική παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα που δίνουν
την ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη στον αγροτικό
τομέα, όπως είναι το δίκτυο μεταφορών και οι άξονες
εύκολης διακίνησης των προϊόντων, η σημαντική παράδοση στις δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα, η
διαθεσιμότητα αγροτικών εκτάσεων, η ανεπτυγμένη γεωργική και κτηνοτροφική δραστηριότητα, το θαλάσσιο
δίκτυο διανομών, αλλά και οι ευνοϊκές κλιματολογικές και
εδαφολογικές συνθήκες.»
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2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ : Η Ποντιακή Κουλτούρα
περιοχή ΕΜΑΚ 1 Γκορυτσάς - Αγρόκτημα Ελένης Μπρέμπου Ώρα έναρξης 20.30
«Αγροτικά Αποτυπώματα Ασπροπύργου ΙΙ»
Συμμετοχικό έργο | Performance | Κινηματογραφική προβολή

Μ

ε μεγάλη επιτυχία και με αθρόα συμμετοχή του κοιν ού πραγματοποιήθηκε η πρώτη δράση του προγράμματος «Αγροτικά
Αποτυπώματα ΙΙ-Η Αρβαν ίτικη κουλτούρα» στο αγρόκτημα του
Θαν άση Σερέπα στις 17 Ιουλίου δίπλα στο εξωκλήσι της Αγίας
Μαρίν ας την ημέρα της γιορτής του. Το πρόγραμμα συν εχίζεται δυν αμικά στις 2 Αυγούστου με τα «Αγροτικά Αποτυπώματα Ασπροπύργου
ΙΙ - Η Πον τιακή κουλτούρα», που θα παρουσιαστεί στη γειτον ιά του
αεροδρομίου, ΕΜΑΚ 1, στην περιοχή της Γκορυτσάς, Ασπροπύργου.
Το έργο αποτελείται από συμμετοχική δράση, τελετουργική performance
και κινηματογραφική προβολή. Η κινηματογραφική προβολή παρουσιάζει
τις συμμετοχικές δράσεις της κοινότητας στο έργο «Αμολή», υπογραμμίζοντας τη δυναμική της ποντιακής κουλτούρας μέσα από την τροφή, τις
μαρτυρίες του ξεριζωμού και της μετεγκατάστασης της κοινότητας στην Ελλάδα, τη μουσική και τα τραγούδια του Πόντου.
Η συμμετοχική δράση της κοινότητας περιλαμβάνει τις μαρτυρίες των Ποντίων και τραγούδια που σχετίζονται με μνήμες, που αφορούν μεταδοτικές
σοβαρές ασθένειες όπως Τσιχότκα, Βράσα, Τσουμάμ όταν οι συμμετέχοντες ή οι πρόγονοι τους κατοικούσαν στις πρώην δημοκρατίες της Σοβιετικής
Ένωσης.Η δύναμη της τέχνης της κοινότητας, καθώς και η πίστη στη ζωή
μεταφέρουν το μήνυμα της αλληλεγγύης, της ιστορικής μνήμης και της αισιοδοξίας μπροστά σε καιρούς πανδημίας.
Η Αιμιλία Μπουρίτη είναι γεννημένη στον Ασπρόπυργο είναι εικαστικός,
performance artist και εμπνευστής της ιδέας του διεθνούς προγράμματος
«Αμολή», Ένα Συλλογικό Έργο στην Αγροτική, Μεταβιομηχανική, Πολυπολιτισμική Κοινότητα του Ασπροπύργου που θα πραγματοποιηθεί από
Ιούλιο έως Δεκέμβριο 2020 στην πόλη του Ασπροπύργου.
Η λέξη «Αμολή» χρησιμοποιείται από τους αγρότες του Ασπροπύργου και σημαίνει το αγροτικό αυλάκι που μεταφέρει το νερό ποτίζοντας την
καλλιέργεια.

Διεθν είς συν εργασίες
Το έργο «Αμολή ΙΙ» πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Δήμο
Ασπροπύργου και το Πνευματικό κέντρο του, το Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολή Μηχανολόγων Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το Πανεπιστήμιο
Ploiesti, το Πάνθεον Σορβόννης (Ερευνητική ομάδα) Πανεπιστήμιο της
Γαλλίας (Universite Paris 1 Pantheon Sorbonne), το Γ' Εργαστήριο Ζωγραφικής της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ), τον Αγροτικό Σύλλογο
Ασπροπύργου, Comunitatea Elena Prahova-Ploiesti, το σύλλογο Αδελφοποίησης πόλεων Ασπροπύργου και Πλόεστι, Ρουμανίας, τα τριτοβάθμια
ιδρύματα όπως και τα ιδρύματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης του Θριασίου πεδίου.

Το έργο «Αμολή ΙΙ» έχει τις ρίζες του στην έρευνα της Αιμιλίας Μπουρίτη, με τίτλο ‘Μεταβιομηχανικά αγροτικά μονοπάτια’ που πραγματοποιεί η ίδια από το 2016 μέχρι και σήμερα στην περιοχή του Ασπροπύργου. Η Αιμιλία Μπουρίτη έχει σημαντική πανεπιστημιακή εκπαιδευτική πορεία, με διδασκαλία στο αντικείμενο της Performance σε ανώτατα
ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το καλλιτεχνικό της έργο έχει
παρουσιαστεί με επιτυχία σε διεθνής διοργανώσεις. Είναι ιδρύτρια της
καλλιτεχνικής πλατφόρμας Συν+εργασία που αποβλέπει στην προαγωγή της
εικαστικής τέχνης, των διακαλλιτεχνικών έργων και των συμμετοχικών δράσεων, καθώς και των διεπιστημονικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε
διεθνές επίπεδο.
Η συμμετοχή στο έργο θα γίνει με κράτηση και ο αριθμός των θέσεων
είναι περιορισμένος. Οι συμμετέχοντες θα είναι καθιστοί και μπορούν εάν
επιθυμούν να φέρουν το δικό τους κάθισμα ή μαξιλάρι.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Οι συμμετέχον τες συν ιστάται ν α φορούν άν ετα ρούχα και
παπούτσια. Ώρα έν αρξης 8.30 μ.μ.
Απαραίτητες δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφων α 210 5577191 &
6970 383229
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Μετακίν ηση Προς και Από τους Χώρους Διεξαγωγής:
ΜΕΤΡΟ: Αποβίβαση στο Σταθμό Αγίας Μαρίν ας και μετά επιβίβαση
στο λεωφορείο της γραμμής 866, Στ.Αγία Μαρίν α – Ασπρόπυργος
(στάση Δημαρχείο).
Λεωφορείο του Δήμου στις 20:00 από το Δημαρχείο Ασπροπύργου
προς τους χώρους διεξαγωγής και επιστροφή.
Περισσότερες πληροφορίες:
https :/ / s yne rga s i a . w i x s i te . c om/ s yne rga s i a
w w w . e m i l i a b o u r i t i . c o m
syn.ergasia@outlook.com
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Κεκλεισμένων των θυρών η συνεδρίαση του Δ.Σ. Μάνδρας - Ειδυλλίας στις 30/7

εκλεισμένων των θυρών θα
πραγματοποι ηθεί η συνεδρίαση του Δ.Σ. Μάνδρας Ει δυλλί ας σύμφωνα με τι ς από
11/3/2020 και 30/3/2020 Πράξεις
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ)
και τις με αριθμ. Πρωτ. 18318/13-32020
και
20930/31-3-2020
εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2020
και ώρα 19:00μμ με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:
1. Αποδοχή χρηματοδότησης
ΥΠΕΣ για αντικατάσταση οικοσκευής
σύμφωνα με το Ν.Δ. 57/1973 και
33862/6-5-2019 ΚΥΑ –Παγετός

29/12/2019 Αντικατάσταση Οικοσκευής.
2. Επιχορήγηση Συλλόγων.
3. Παροχή συναίνεσης του Δήμου
Μάνδρας-Ειδυλλίας για την κυκλοφοριακή σύνδεση εισόδου- εξόδου
οχημάτων
με
παρακεί μενη
κοινόχρηστη οδό (οδός Ξηροπηγάδου), στην εκτός σχεδίου θέση
‘’ΜΕΣΑΙΑ ΓΕΦΥΡΑ‘’ Δ.Ε. Μάνδρας,
λόγω ανανέωσης της άδειας λειτουργίας υπάρχοντος βιομηχανικού
κτηρίου από την εταιρεία ΓΙΩΤΗΣ
Α.Ε.
4. Παραχώρηση Δημοτικών
Χώρων

Αγωνία ειδικών για τα πανηγύρια:

Οι εισηγήσεις για τον
Δεκαπενταύγουστο

Τη ματαίωση των παν ηγυριών και τον Δεκαπεν ταύγουστο φαίν εται ότι θα εισηγηθεί η αρμόδια επιτροπή στην
κυβέρν ηση.
Για τους λοιμωξιολόγους, εικόν ες συν ωστισμού σε γλέν τια
και παν ηγύρια ισοδυν αμούν με «βόμβα» διασποράς του
κορον αϊού.
Ειδικά το Δεκαπεν ταύγουστο, το «Πάσχ α του καλοκαιριού», γίν εται κυριολεκτικά χ αμός με χ ιλιάδες ν τόπιους και
επισκέπτες ν α χ ορεύουν .
Ο κόσμος γλεν τά ο έν ας πάν ω στον άλλον , χ ωρίς ν α
τηρούν ται αποστάσεις. Χωρίς μάσκες, χ ωρίς γάν τια, χ ωρίς
καν έν α μέτρο προφύλαξης. Αυτό άλλωστε τον ίζουν οι
ειδικοί χ αρακτηρίζον τας «τα παν ηγύρια επικίν δυν α»,
καθώς αποτελούν εστίες υπερμετάδοσης του ιού.
Υ πεν θυμίζεται ότι επίσημα τα παν ηγύρια έχ ουν ματαιωθεί σε όλη τη χ ώρα έως το τέλος Ιουλίου, μετά και την
έξαρση των κρουσμάτων με κορον αϊό στη χ ώρα.
Η Κοιν ή Υ πουργική Απόφαση αν έφερε ότι απαγορεύον ται προσωριν ά στο σύν ολο της Επικράτειας για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, τα παν ηγύρια μετά από
εισήγηση της Εθν ικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας
Υ γείας έν αν τι του κορον αϊού.
Με διευκρίν ιση που έγιν ε υπογραμμιζόταν ότι «Απαγορεύον ται οι διοργαν ώσεις π αν ηγύρεων ή άλλων
αν τίστοιχ ων δημόσιων αν οικτών εκδηλώσεων τοπικού ή
μη χ αρακτήρα από ιδιωτικούς ή μη φορείς και όχ ι η λειτουργία των ως άν ω αγορών ».
Η διευκρίν ιση κρίθηκε απαραίτητη, όπως αν αφέρεται σε
σχ ετική αν ακοίν ωση του υπουργείου, προκειμέν ου ν α
διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των εμπορικών δραστηριοτήτων των κλάδων που σχ ετίζον ται με τη διοργάν ωση
παν ηγυριών .
Άλλωστε και ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος
Χαρδαλιάς έχ ει εκφράσει την άποψη ότι δεν πρέπει ν α
γίν ουν παν ηγύρια ούτε τον Αύγουστο στη χ ώρα.
«Μπορούμε ν α ζήσουμε αυτό το καλοκαίρι και χ ωρίς
παν ηγύρια», έχ ει υπογραμμίσει.

Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020

Η Περιφέρεια Αττικής σταθερά και με συνέπεια στο
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πλευρό κατοίκων και επιχειρηματιών στο Μάτι
Νέα οικονομική ενίσχυση ύψους 6 εκατ. ευρώ και συνέχιση
των μέτρων ψυχοκοινωνικής μέριμνας

Γ. Πατούλης: «Προσπαθούμε συντεταγμένα, με
σχέδιο, και αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα
χρηματοδοτικά εργαλεία, να συμβάλουμε στην
ανάκαμψη της τοπικής επιχειρηματικότητας και
στην επιστροφή στην κανονικότητα για τις
πληγείσες περιοχές»

Μ

ε ν έες δράσεις οικον ομικής εν ίσχυσης
ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ και
συν έχιση των παρεμβάσεων ψυχοκοιν ων ικής μέριμν ας, συν εχίζει ν α στηρίζει η
Περιφέρεια Αττικής κατοίκους και επιχειρηματίες στο ματωμέν ο Μάτι, στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων και δυν ατοτήτων της και με
στόχο ν α συμβάλει ουσιαστικά και εποικοδομητικά στην προσπάθεια αποκατάστασης, οικον ομικής αν όρθωσης αλλά και επιστροφής στην
καν ον ικότητα. Τις ν έες δράσεις της Περιφέρειας αν ακοίν ωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, με την ευκαιρία της παρουσίας
του στις εκδηλώσεις μν ήμης για τις 102 αν θρώπιν ες απώλειες που άφησε πίσω της η
καταστροφική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια νέα πρόσκληση
του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων επιχειρήσεων αλλά και για την
ίδρυση νέων στις πληγείσες περιοχές. Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί από το
ΠΕΠ Αττικής για τη συγκεκριμένη δράση ανέρχεται
σε 6 εκατ. ευρώ και αφορά αποκλειστικά σε επιχει

ρήσεις που έχουν έδρα ή προτίθενται να μεταφέρουν την έδρα τους στους πληγέντες από
πλημμύρες και φωτιές δήμους. Το ύψος της
ενίσχυσης θα κυμαίνεται μεταξύ 20.000 ευρώ και
200.000 ευρώ με 100% χρηματοδότηση. Ανάμεσα
στις επιλέξιμες δαπάνες της δράσης είναι: κτίρια,
εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, μηχανήματα
– εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα επαγγελματικής
χρήσης, εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας
περι βάλλοντος και εξοι κονόμησης ενέργει ας,
πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας,
λογισμικά, προβολή – προώθηση, συμβουλευτικές υπηρεσίες, δημιουργία θέσεων απασχόλησης
κ.ά.
Σημειώνεται ότι κατά το προηγούμενο διάστημα,
η Περιφέρεια Αττικής, έχει δρομολογήσει και υλοποιεί τις εξής παρεμβάσεις:
•
Έγκριση και διάθεση μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014 – 2020
οικονομικής ενίσχυσης λόγω απώλειας εισοδήματος, ύψους 5,8 εκατ. ευρώ σε 369 μικρομεσαίες
επιχειρήσεις με έδρα τους δήμους που επλήγησαν από πλημμύρες και φωτιές, με σκοπό τη
στήριξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και
της τοπικής οικονομίας.

•
Λειτουργία Δομής ψυχολογικής υποστήριξης των κατοίκων της περιοχής προκειμένου να
επανέλθει το συντομότερο δυνατό η κανονικότητα
στη ζωή τους.

Η συγκεκριμένη δράση υλοποιείται από την
Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με το Εθνικό
Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) και
χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο. Στις προθέσεις της Περιφέρειας Αττικής
είναι η συνέχιση της χρηματοδότησης της δράσης
και της ψυχοκοι νωνι κής υποστήρι ξης των
κατοίκων.

Δεχόμενος τις ευχαριστίες από τους παρευρισκομένους στην εκδήλωση για τις πρωτοβουλίες
της Περιφέρειας Αττικής για τη στήριξη των οικογενειών των θυμάτων και τα πληγέντα νοικοκυριά, ο
Περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης, δήλωσε για
τις νέες δράσεις:
«Ως Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής με συνέπεια και αίσθημα ευθύνης στηρίζουμε σε οικονομικό και ψυχοκοινωνικό επίπεδο την ευάλωτη
αυτή περιοχή και τους ανθρώπους της που χρήζουν σταθερής μέριμνας και υποστήριξης. Είμαστε
κοντά τους με συγκεκριμένα έργα και πράξεις και
θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε στο πλευρό των
συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων από
την καταστροφική πυρκαγιά.

Το Μάτι και μαζί η τοπική κοινωνία, πρέπει να
επουλώσουν τις πληγές τους και με τη δική μας
στήριξη να οικοδομήσουν την επόμενη ημέρα.
Προσπαθούμε συντεταγμένα, με σχέδιο, και αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, να συμβάλουμε στην ανάκαμψη της τοπικής
επιχειρηματικότητας και στην ανάπτυξη στις περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφές».

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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ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΕΛΛΗΝΟΚΟΥΒΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ε

Εκδήλωση τιμής και αλληλεγύης στην Κούβα

κδήλωση τιμής στην 67η επέτειο από την επίθεση στους στρατών ες της Μον κάδα στο Σαν τιάγκο της Κούβας στις 26 Ιούλη του 1953, που
σήμαιν ε την αν τίστροφη μέτρηση για τη ν ικηφόρα
έκβαση της Κουβαν ικής Επαν άστασης 6 χ ρόν ια μετά,
την 1η Γεν άρη του 1959, διοργάν ωσαν την Τετάρτη
22 Ιούλη ο Ελλην οκουβαν ικός Σύν δεσμος Φιλίας και
Αλληλεγγύης και η Επιτροπή Ειρήν ης Ελευσίν ας, στο
Πολιτιστικό Κέν τρο «Λεων ίδας Καν ελλόπουλος».
Την εκδήλωση άν οιξε ο πρόεδρος της Επιτροπής
Ειρήν ης Ελευσίν ας, Αν τών ης Αλεξαν δρόπουλος. Κεν τρικός ομιλητής ήταν ο πρόεδρος του Συν δέσμου
Νίκος Καραν δρέας, εν ώ χ αιρετισμό απηύθυν ε η πρέσβειρα της Κούβας, Σέλμις Μαρία Ντομίν γκες Κορτίν α.
Η πρέσβειρα, αφού πρώτα μίλησε για τη σημασία της
επίθεσης, στην οποία ηγήθηκε ο ιστορικός ηγέτης της
Κούβας, Φιν τέλ Κάστρο, αν αφέρθηκε ιδιαίτερα στα
τεράστια επιτεύγματα της σοσιαλιστικής επαν άστασης
της Κούβας στον τομέα της Υ γείας. Σημείωσε αν άμεσα
σε άλλα ότι η Κούβα έχ ει ν α επιδείξει πολύ θετικά αποτελέσματα, «φτάν ον τας την αν αλογία 9 γιατρών στους
1.000 κατοίκους», θεωρών τας «την πρόσβαση στην
Υ γεία στοιχ ειώδες αν θρώπιν ο δικαίωμα».
Επίσης, σημείωσε ότι οι επαγγελματίες Υ γείας είν αι
έν ας βασικός πυλών ας της διεθν ιστικής αλληλεγγύης
της Κούβας «που οφείλεται στον αλτρουισμό και τον
ηρωισμό της, που κάν ει φύλλο και φτερό τις συκοφαν τίες για αυτή την προσφορά της». Όπως είπε, «οι μπριγάδες των εξειδικευμέν ων γιατρών σε φυσικές καταστροφές και επιδημίες "Χέρν ι Ριβ" είν αι τμήμα των 35
μπριγάδων γιατρών που προσφέρουν τις υπηρεσίες

τους εν άν τια στην παν δημία του κορον οϊού και των
συν ολικά 64 μπριγάδων που εργάζον ται σε 64 χ ώρες,
στο πλαίσιο της ιατρικής βοήθειας που προσφέρει η
Κούβα».
Καταλήγον τας ευχ αρίστησε για την αλληλεγγύη των
φίλων της Κούβας που βοηθάν ε ν α φαν εί η αλήθεια
της και τόν ισε με έμφαση:
«Η Κούβα μοιράζεται ό,τι έχ ει, σώζει ζωές και στέλν ει γιατρούς και όχ ι βόμβες».
Ο Ν. Καραν δρέας, αφού αν αφέρθηκε εκτεν ώς στην
ιστορική επίθεση του 1953 και στους αγών ες του κουβαν ικού λαού για αν εξαρτησία διαχ ρον ικά, υπογράμμισε αν άμεσα σε άλλα τη σημασία της επαν άστασης
που συν τελέστηκε στην Κούβα, που, όπως είπε,
«πραγματοποιήθηκε μέσα σε πολιτικές και οικον ομικές
συν θήκες μιας κοιν ων ίας του Τρίτου Κόσμου, με μον ομερώς προσαν ατολισμέν η οικον ομία, χ αμηλούς κοιν ων ικούς δείκτες και κάτω από την πολεμική απειλή των
ΗΠΑ, τις τρομοκρατικές επιθέσεις, τις δολιοφθορές,
καθώς και οικον ομικό και πολιτικό αποκλεισμό».
Ιδιαίτερα στάθηκε στα μεγάλα προβλήματα που έπρεπε ν α αν τιμετωπίσει η λαϊκή εξουσία και ειδικά αυτό
της Υ γείας.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Λευτέρης Νικολάου
- Αλαβάν ος, ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, αν τιπροσωπεία
από την Ελλην ική Επιτροπή Διεθν ούς Δημοκρατικής
Αλληλεγγύης, ο αν τιδήμαρχ ος της πόλης Δημήτρης
Λιάσκος και πλήθος κόσμου.
Την εκδήλωση έκλεισαν με τη μουσική τους η Τάν ια
Χρυσού, ο Βασίλης Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γερματσίδης.

ΨΗΦΙΣΜΑ

Η απαράδεκτη και προκλητική απόφαση της
κυβέρνησης Ερντογάν να μετατρέψει την Αγιά
Σοφιά, αυτό το Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς Μνημείο, σε τζαμί, αποδεικνύει πως η προκλητικότητα της Τουρκίας κλιμακώνεται βήμα –
βήμα.
Την ίδια στιγμή, οξύνει τους θρησκευτικούς και
εθνικιστικούς ανταγωνισμούς, που αξιοποιούνται
από τους ισχυρούς για τη διαίρεση των λαών.
Εξίσου, όμως, προκλητικές είναι και οι γλυκανάλατες αντιδράσεις για το θέμα, τόσο των ΗΠΑ
όσο και της ΕΕ, που εκθέτουν την κυβέρνηση και
όλα τα κόμματα του αμερικανοΝΑΤΟϊκού τόξου
που έχουν αναγορεύσει αυτές τις συμμαχίες σε
προστάτες του διεθνούς δικαίου, ενώ είναι οι
ίδιες που ανέχονται — αν δεν ενθαρρύνουν — την
τουρκική προκλητικότητα.
Οι λαοί με τη δύναμη τους μπορούν και πρέπει
να παλέψουν για την ειρήνη στην περιοχή, να
βάλουν φραγμό στα σχέδια των δολοφόνων ιμπεριαλιστών.
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 21/07/2020
Οι Δημοτικοί σύμβουλοι Δήμου Ασπροπύργου

Μόλις ένας στους τρεις θα κάνει φέτος διακοπές

Κ

ορωνοϊός και πορτοφόλι είναι οι βασικοί λόγοι που φέτος θα αναγκάσουν 2 στους 3 Έλληνες να μείνουν στο
σπίτι τους, χωρίς διακοπές. Αυτό προκύπτει από έρευνα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Λιανικής Πώλησης
Ελλάδος. Τυχεροί αισθάνονται όσοι διαθέτουν εξοχικά σπίτια σε ταξιδιωτικούς προορισμούς, ενώ όσοι δεν
έχουν, όπως ανέφεραν στην κάμερα του MEGA, θα αρκεστούν στις παραλίες της Αττικής.
Μπορεί κάποιοι να ετοιμάζουν τις βαλίτσες τους για διακοπές σε κάποιο νησί, άλλοι όμως σχεδιάζουν διακοπές
στην Αττική και βουτιές στις παραλίες της.
Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος φέτος το
καλοκαίρι μόλις 1 στους 3 θα κάνει διακοπές. Οικονομικοί είναι κυρίως οι λόγοι για όσους θα μείνουν στην πόλη.
Η πανδημία επίσης προκαλεί ανησυχία. Κάποιοι θα αποφύγουν τις διακοπές σε νησί ή άλλον τουριστικό προορισμό
μένοντας όπως λένε για ασφάλεια στη βάση τους.
Όσο για το πότε θα μπορέσουν να κάνουν διακοπές; Το 24% πιστεύει ότι θα καταφέρει να αποδράσει από την
καθημερινότητα το 2021 και το 21% το 2022 ή αργότερα. Πάντως υπάρχουν και οι τυχεροί που διαθέτουν εξοχικό
σπίτι κι έτσι θα καταφέρουν να πάνε διακοπές.
Ακόμα όμως και για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν μακριά από την πόλη ευτυχώς η Αττική έχει
πολλές επιλογές για μικρές αλλά ευχάριστες εξορμήσεις.

Καμπόλη Ολυμπία

Μπακάλης Δημήτριος

Τσοκάνης Αλέξανδρος
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ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Με μεγαλοπρέπεια ο εορτασμός της πολιούχου Ασπροπύργου

Σ

ύμφωνα με τις προγραμματισμένες
εργασίες συντήρησης, και ειδικά με αφορμή
τον
εορτασμό
της
πολιούχου της πόλης την
Κυριακή 26 Ιουλίου ,
Αγίας Παρασκευής, η
Διεύθυνση Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης
&
Πρασίνου του Δήμου,
Ασπροπύργου προχώρησε στον ευπρεπισμό των
κοινόχρηστων χώρων του
ναού.
Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε
καθαρισμός του προαύλιου
χώρου του Ιερού ναού
Αγίας Παρασκευής, έγινε κλάδεμα και διαμόρφωση
θάμνων και δέντρων, καθώς και φύτευση νέων
εποχιακών λουλουδιών στα περιβάλλοντα παρτέρια.
Υπενθυμίζουμε ότι βάσει Κ.Υ.Α. επιβλήθηκε το προσωρινό μέτρο της απαγόρευσης της πραγματοποίησης πανηγύρεων, στο σύνολο της Επικράτειας,
από 13.7.2020 έως και 31.7.2020, έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και προς περιορισμό του κινδύνου
της διασποράς του.

Συνεπώς, το παραδοσιακό πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής για φέτος, δυστυχώς, αναβλήθηκε .
Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου κ. Νικόλαος Μελετίου
και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης &
Πρασίνου , κ. Κωνσταντινίδης Αβραάμ, εύχονται
«Χρόνια Πολλά» σε όλους, και εφιστούν την προσοχή των δημοτών στην αρμόζουσα τήρηση των
προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας.

Ένταξη των ΚΕΠ Αχαρνών στο πρόγραμμα MyKepLive.
- Εξυπηρέτηση μέσω βιντεοκλήσης

M

ια, ακόμη, πρωτοποριακή
ψηφιακή υπηρεσία για
την εξυπηρέτηση των
πολιτών του υιοθετεί ο δήμος
Αχαρν ών , συμμετέχον τας στην
Α΄φάση
του
πιλοτικού
προγράμματος “mykepliv e” του
Υπουργείου
Ψηφιακής
Διακυβέρν ησης.

Συγκεκρι μένα, εξασφαλί ζει τη
δι εκπεραί ωση
αι τημάτων
των
πολι τών από τα ΚΕΠ, μέσω
βιντεοκλήσης. Στα νέα ΚΕΠ plus που
θα υπάρχουν και στις δυο δημοτικές
μας κοι νότητες παρέχεται στους
πολίτες και στις επιχειρήσεις, η
δυνατότητα
εξυπηρέτησης
γι α
συγκεκρι μένες δι αδι κασί ας από
υπαλλήλους των ΚΕΠ μέσω
τηλεδι άσκεψης. Ο πολί της ή

επι χει ρηματί ας ει σέρχεται στην
ει δι κή
πλατφόρμα
( m y ke p l i v e . g o v . g r )
χρησιμοποιώντας του κωδικούς της
Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ (taxisnet).

Μετά την εισαγωγή στην ειδική
πλατφόρμα επι λέγει το θεματι κό
πεδίο υπηρεσιών που επιθυμεί και
κλεί νει
ραντεβού.
Κατά
την
ημερομηνί α
του
προγραμματι σμένου ραντεβού ο
αιτών επιδεικνύει στον υπάλληλο
του ΚΕΠ στοιχείο της ταυτοποίησής
του και στη συνέχεια διεκπεραιώνει
το αίτημά του.Τ α θεματικά πεδία
υπηρεσι ών εί ναι :α)δι εκπεραί ωση
αί τηση (το θεματι κό αυτό πεδί ο
περι έχονται
οι
δι οι κητι κές
διαδικασίες που εισάγονται στα ΚΠΕ
με τα αντίστοιχα έντυπά τους, οι
οποίες δεν απαιτούν αυτοπρόσωπη
φυσι κή παρουσί α, β)υπηρεσί ες
προς
επι χει ρηματί ες,
γ)
εξυπηρέτηση πολιτών με αναπηρία
και δ)εξυπηρέτηση από τον δήμο.

«Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η
δυνατότητα στον πολίτη χωρίς να

μετακινηθεί από το σπίτι του να
υποβάλλει την ερώτηση ή το αίτημά
του. Ταυτόχρονα, ο υπάλληλος του
ΚΕΠ γνωρίζει πριν από το ραντεβού
το περιεχόμενο του αιτήματος,οπότε

είναι και πιο εύκολη και γρήγορη η
δι εκπεραί ωσή του. Όλη αυτή η
διαδικασία βοηθά ανθρώπους οι

οποίοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα
πρόσβασης,και
ελεύθερου
χρόνου,απαλλάσσει πολίτες από την
ταλαι πωρί α,γλι τώνει
από
τον
συνωστισμό τόσο τους δημότες όσο
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Πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων
ανακύκλωσης αποβλήτων
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Κύμα καύσωνα
προ των πυλών

τε θα σπάσει το φράγμα
Πότ
των 40 βαθμών

Το Υπουργείο Ανάπτυξης
και
Επενδύσεων ανακοι νώνει
την προκήρυξη της
Δράσης του ΕΠΑνΕΚ
(ΕΣΠΑ
2014-2020)
«Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης
Αποβλήτων», με προϋπολογι σμό 40 εκατ.
ευρώ.
H Δράση στοχεύει
στην ενίσχυση υφιστάμενων και νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα της
ανακύκλωσης αποβλήτων και θα προβαίνουν
σε εργασί ες επεξεργασίας, ανάκτησης και
αξι οποί ησης αποβλήτων.
Επι λέξι μες εί ναι οι
δ ρ ασ τη ρ ι ό τη τε ς
δι αχεί ρι σης αποβλήτων, στις οποίες δύναται να αποδει χτεί ότι
εκτελούνται εργασί ες
αξιοποίησης υγρών και
στερεών αποβλήτων,
προκειμένου τα απόβλητα ύστερα από επεξεργασία να μπορούν να

επανει σαχθούν στον
κύκλο παραγωγής και
να επαναχρησι μοποι ηθούν ως πρώτες
ύλες, υλικά ή ουσίες με
σκοπό να εξυπηρετήσουν και πάλι είτε την
αρχική τους χρήση είτε
άλλες χρήσεις.
Επιλέξιμες Δαπάνες

Κτίρια, εγκαταστάσεις
και περιβάλλων χώρος
Μηχανήματα – Εξοπλισμός
Μεταφορικά μέσα
Πι στο π ο ί η ση
συστημάτων και Δαπάνες
εργαστηρι ακών
δοκιμών
Απόκτηση, επικύρωση & προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
Συμμετοχή σε εμπορικές Εκθέσεις
Εξειδικευμένα Λογισμι κά και Υπηρεσί ες
Λογισμικού
Τ εχνι κή / Συμβουλευτική Υποστήριξη
Υποβάλλονται επενδυτι κά σχέδι α από
400.000
€
έως
3.000.000 € με επιδότ-

ηση 20-55% ανάλογα
με το μέγεθος της
επιχείρησης, την κατηγορί α περι φερει ών
και την κατηγορία επιλέξι μων δαπανών των
επενδυτικών σχεδίων.
Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών :

Γίν εται ηλεκτρον ικά
σ
τ
ο
https://w w w .ependyseis.gr
Διαρκεί
από
29/07/2020 και ώρα
17:00
μέχρι
30/09/2020 και ώρα
17:00
Η επένδυση θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε
δεκαοκτώ (18) μήνες
από την ένταξη του
επενδυτικού σχεδίου.
Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει ακής
Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από
εθνικούς πόρους.

Γι α κάθε πρόσθετη
πληροφορία σχετικά με
τη Δράση μπορείτε να
απευθυνθείτε ή να ανατρέξετε:
στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
epi tel i ki @gge.gr της
Ει δι κής
Υπηρεσί ας
Διαχείρισης και Εφαρμογής τομέων Βι ομηχανίας, Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή
(ΕΥΔΕ ΒΕΚ)
στο Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ:
Δραγατσανίου 8, πλατεί α
Κλαυθμώνος,
Αθήνα. Ώρες λει τουργί ας: Δευτέρα έως
και Παρασκευή από τις
10.00 π.μ. εως τις 2.00
μ.μ.
στο 801 11 36 300
(από σταθερό, με αστική χρέωση από τις 9.00
π.μ έως τις 4.30 μ.μ.
στην ιστοσελίδα της
Δράσης
στην
ι στοσελί δα
www.espa.gr

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, ιδιαίτερα
θερμές αέριες μάζες αναμένεται να επηρεάσουν
τον καιρό της χώρας μας τουλάχιστον έως και την
Παρασκευή 31 Ιουλίου, με τη θερμοκρασία να σκαρφαλώνει στα ύψη.
Έτσι, οι θερμοκρασίες, από τη Δευτέρα 27/07 θα
παρουσιάσουν μικρή προοδευτική άνοδο σπάζοντας κατά τόπους το φράγμα των 40 βαθμών Κελσίου.
Η κορύφωση του κύματος ζέστης εκτιμάται το
τριήμερο Τετάρτη 29/07 - Παρασκευή 31/07, οπότε
συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν σε αρκετές
περιοχές της χώρας.

ΕΠΕΙΣΟΔΙΑΚΗ ΣΥΛΛΗΨΗ
ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Π

ρωινές ώρες της Κυριακής 26 Ιουλίου
2020 ομάδα ΔΙ.ΑΣ. της Δυτικής Αττικής
διερχόμενη την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ελευσίνα εντόπισε ένα άτομο και αποφάσισε να το ελέγξει . Κατά την διάρκεια του
ελέγχου διαπιστώθηκε πως το άτομο είχε διαφύγει από το Ψυχιατρικο Νοσοκομείο στο Δαφνί.
Την ώρα που οι αστυνομικοί πήγαν να του
κάνουν σωματική έρευνα αυτός απώθησε τους
αστυνομι κούς και τράπηκε σε φυγή ακολουθώντας πεζή καταδίωξη, πλην όμως σε πολύ
μικρή απόσταση ο άνδρας ακινητοποιήθηκε.
Στην προσπάθεια των ανδρών της ΔΙΑΣ να του
περάσουν χειροπέδες εκείνος αντιστάθηκε , ενώ
έβγαλε και μαχαίρι που είχε κρυμμένο πάνω του.
Τελικώς οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. κατάφεραν χωρίς να τραυματιστεί κάποιος να του αποσπάσουν το μαχαίρι από τα χέρια και να του περάσουν χειροπέδες. Εν συνέχεια μεταφέρθηκε στο
Αστυνομικό Τμήμα το οποίο διενεργεί και την
προανάκριση.
(Πηγή: https://www.policenews.eu)
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T. Θεοδωρικάκος: Στους δήμους η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

Έ

Έως 31 Ιουλίου

οι απευθείας μισθώσεις
παραλιών από τους
δήμους -ΚΥΑ

Μ

ε νέα κοινή υπουργική απόφαση τροποποιείται προηγοούμενη ΚΥΑ (υπ΄
αρ. 47458 ΕΞ 2020/ 15-05-2020) για
τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού,
παραλίας.
Συγκεκριμένα με τροποποιείται η παρ. α του
άρθρου 17 τροποποιείται ως εξής:
«Οι Δήμοι στη χωρική τους αρμοδιότητα, θα
πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τόσο τις απευθείας μισθώσεις έκτασης αιγιαλού και παραλίας,
όσο και τις μισθώσεις μέσω δημοπρασιών έως
και 31/07/2020.
Από 01/08/2020 έως και 31/08/2020, οι
μισθώσεις παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας θα διενεργούνται αποκλειστικά από τις αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες.
Οι Δήμοι οφείλουν να αποστείλουν όλες τις
εκκρεμείς αιτήσεις, για τις οποίες δεν έχει
συνταχθεί σύμβαση παραχώρησης από τον
Δήμο μέχρι 31/07/2020, εντός των επόμενων
δύο (2) εργάσιμων ημερών στις αρμόδιες κατά
χώρο Κτηματικές Υπηρεσίες».
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στις υπ΄
αρ. 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 (Β΄ 1864),
56468ΕΞ2020/ 5-6-2020 (Β΄ 2198) και 66404
ΕΞ2020/29-06-2020 (Β΄ 2697) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

ν α θέμα π ου είχ ε π ροαν αγγείλει απ ό τον
περασμέν ο Φεβρουάριο ο πρόεδρος της Επιτροπής
με αν τικείμεν ο την προετοιμασία του ν όμου για τη
Μεταρρύθμιση και Αν ασυγκρότηση της Τοπ ικής
Αυτοδιοίκησης και του Κράτους Ξεν οφών Κον τιάδης,
επαν έφερε με επίσημο τρόπο κατά τη σημεριν ή του
ομιλία στο συν έδριο του Economist, ο υπ ουργός
Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος.
Πρόκειται για την μεταφορά της αρμοδιότητας της
πρωτοβάθμιας φρον τίδας υγείας στους δήμους, για την
οπ οία, λίγο π ριν την επ ίσημη αν ακοίν ωση του
πορίσματος της «Επιτροπής Κον τιάδη», όπως ο ίδιος έχ ει
πει, τόν ισε: «Η κρίση αν έδειξε την Αυτοδιοίκηση ως
παράγον τα κοιν ων ικής συν οχ ής και αλληλεγγύης.
Το τοπικό είν αι πιο αποτελεσματικό σε αυτόν τον τομέα.
Είμαστε αποφασισμέν οι ν α εν ισχ ύσουμε τους Δήμους και
τις Περιφέρειες στη στήριξη των πιο αδύν αμων κοιν ων ικών ομάδων , μέσα από την αν αβάθμιση προγραμμάτων ,
όπως το «Βοήθεια στο Σπίτι» και το «Πρόληψη στο Σπίτι». Είν αι απολύτως βέβαιο, ότι για ν α μπορέσουν τα
προηγούμεν α ν α είν αι λειτουργικά, η χ ώρα έχ ει αν άγκη από έν α ν έο Εθν ικό Σύστημα Υ γείας.
Δεν είν αι φυσικά αυτός ο τομέας μου και αργότερα, είμαι σίγουρος ότι ο υπουργός Υ γείας θα μιλήσει γι’ αυτό, αλλά
θέλω ν α υπογραμμίσω ότι έχ ει έρθει η ώρα η Αυτοδιοίκηση ν α εμπλακεί αποτελεσματικά στον τομέα της
πρωτοβάθμιας φρον τίδας υγείας, στην οποία η Ελλάδα έχ ει μείν ει πάρα πολύ πίσω. Και είμαστε αποφασισμέν οι
το επόμεν ο διάστημα, δίπλα στην ψηφιακή μεταρρύθμιση, ν α κάν ουμε πράξη τη θεσμική μεταρρύθμιση που θα
δώσει τέτοιου είδους αρμοδιότητες στην Αυτοδιοίκηση».

ΕΝΦΙΑ: Πότε θα αναρτηθούν τα
εκκαθαριστικά, ποιοι δικαιούνται
έκπτωση

Αν τίστροφα μετράει ο χ ρόν ος για το λογαριασμό του
ΕΝΦΙΑ π ου θα κληθούν ν α π ληρώσουν φέτος
περίπου 7 εκατ. ιδιοκτήτες ακιν ήτων .
Τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ θα αν αρτηθούν στο
τέλος Αυγούστου, εν ώ η εξόφληση του φόρου θα ξεκιν ήσει στο τέλος Σεπτεμβρίου για ν α ολοκληρωθεί σε 6
μήν ες έως και το Φεβρουαρίου του 2021.
Ο φετιν ός λογαριασμός θα είν αι ίδιος με αυτόν του
προηγούμεν ου έτους και αν έρχ εται σε 2,5 δισ. ευρώ.
Η έκπτωση για τον ΕΝΦΙΑ

Σύμφων α με εκτιμήσεις πάν ω από έν α εκατομμύριο
φορολογούμεν οι θα έχ ουν έκπτωση 50% ή και πλήρη
απαλλαγή από το φόρο εν ώ για άλλη μια χ ρον ιά απαλλάσσον ται από το συμπληρωματικό φόρο τα αγροτεμάχ ια και τα οικόπεδα εκτός σχ εδίου πόλης και οικισμού εν ώ θα ισχ ύσουν οι ίδιες μειώσεις με πέρυσι.
Για ν α χ ορηγηθεί έκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ, θα πρέπει:
-Το συν ολικό φορολογητέο οικογεν ειακό εισόδημα του

προηγούμεν ου φορολογικού έτους ν α μην υπερβαίν ει
τις 9.000 ευρώ, προσαυξημέν ο κατά 1.000 ευρώ για τον
ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμεν ο μέλος.

-Το σύν ολο της επιφάν ειας των κτισμάτων δεν υπερβαίν ει τα 150 τετραγων ικά και η αξία της ακίν ητης περιουσίας δεν υπερβαίν ει τα 85.000 ευρώ για τον άγαμο,
150.000 ευρώ για τον έγγαμο με έν α εξαρτώμεν ο τέκν ο
και 200.000 ευρώ για τον έγγαμο με δύο εξαρτώμεν α
τέκν α.
-Πλήρης απαλλαγή χ ορηγείται στις οικογέν ειες που
είν αι τρίτεκν ες ή πολύτεκν ες ή περιλαμβάν ουν αν άπηρα άτομα κατά ποσοστά 80% υπό προϋποθέσεις.
Οι διασταυρώσεις

Η Αν εξάρτητη Αρχ ή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θα
προχ ωρήσει στη διασταύρωση των στοιχ είων της
ακίν ητης περιουσίας των φορολογούμεν ων με τις φορολογικές δηλώσεις που υπέβαλαν προκειμέν ου ν α
εν τοπιστούν όσοι πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχ εία για ν α πληρώσουν φέτος μισό
ΕΝΦΙΑ ή ν α έχ ουν πλήρη απαλλαγή.
Απ αραίτητη π ροϋπ όθεση για ν α κερδίσουν τις
εκπτώσεις στον ΕΝΦΙΑ είν αι οι ιδιοκτήτες ακιν ήτων ν α
έχ ουν υποβάλει εμπρόθεσμα τις φορολογικές τους
δηλώσεις αλλά και τις δηλώσεις Ε9.
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΣΤΑ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΓΟ ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
69.44.19.19.00 69.77.23.23.23 ΓΙΩΡΓΟΣ
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

48

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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Με τη «Σπείρα του Έρωτα»

συνεχίστηκαν οι καλοκαιρινές παραστάσεις
του Δήμου Χαϊδαρίου

Με την παρουσίαση στη Μονή Δαφνίου της μελοποιημένης θεατρικής
παράστασης Η Σπείρα του Έρωτα συνεχίστηκαν οι καλοκαιρινές
εκδηλώσεις του Δήμου Χαϊδαρίου. Ερμηνεύτρια ήταν η Ανδρομάχη Δαυλού καιστο πιάνο ο Άρης Γραικούσης.

Η παράσταση περιλάμβανε αποσπάσματα ποιημάτων των : Σαπφούς – Κασσιανής – Πάμπλο Νερούντα, Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα – Κωστή Παλαμά –
Κωνσταντίνου Καβάφη.

Στο πιάνο ερμηνεύτηκαν συνθέσεις των : Ερίκ Σατί – Ντομένικο Σκαρλάτι –
Λούντβιχ βαν Μπετόβεν – Σεργκέι Σεργκέγεβιτς Προκόφιεφ – Ντμίτρι
Σοστακόβιτς – Κλωντ Ντεμπισί – Γιάννη Κωνσταντινίδη.
Κρατήσεις θέσεων για τις προσεχείς παραστάσεις που διοργανώνει ο
Δήμος Χαϊδαρίου στη Μονή Δαφνίου γίνονται στο τηλέφωνο 213 2047291.
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π Ε Ρ Ι ΦΕ Ρ Ε Ι Α
ΑΤΤΙΚΗΣ
Π Ε Ρ Ι ΦΕ Ρ Ε Ι Α Κ Ο
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ταχ. Δ/ν ση: Λ. Συγγρού 15- 17
Τ.κ. 117 43 Αθήν α
Πληροφ ορίες:Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. : 213 2063534
Φαξ: 213 2063533
E-mail: ssona@patt.gov .gr
Ιστοσελίδα: www.patt.gov .gr
Αθήν α, 24-07-20
Αρ. πρωτ.: 538395

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της
με αρ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών
Εσωτερικών- ΠΕΚΑ
(ΦΕΚ45/Β/2014) ανακοινώνεται
ότι:
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο
Αττικής διαβιβάστηκε από τη
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής με το με αρ.
πρωτ. 55456/2885/20 έγγραφο η
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), με ΠΕ.Τ.:
2006317321 και με:
Α) τίτλο έργου: «Ανέγερση
LOGISTICS VILLAGE- Συγκρότημα τριών ισόγειων κτιρίων
αποθηκών με γραφεία σε ισόγειο
και πατάρι» υποκατηγορία Α2,
ομάδα: 9η, α/α: 229 (Κέντρα
Αποθήκευσης και Διανομής με ή
χωρίς ψύξη ή κατάψυξη) &
ομάδα: 6, α/α: 24 (Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων)
Β) θέση έργου: θέση Λέκκα ή
Κούντουρα, του Δήμου Ελευσίνας, Π.Ε. Δυτ. Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.
Γ) φορέα έργου: TENBERCO
A.E.

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής

Ε) Για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών: 1)
την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ήτοι τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής
(Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 2106984302) και 2) το Ηλεκτρονικό
Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΜΠ)
μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες στη
διεύθυνση
http:
eprm.ypen.gr.
ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και
λήξης δημόσιας διαβούλευσης:
27/07/20- 4/09/20

Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης
προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού:
28/07/20- 4/09/20 στη Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου
Αττικής
(E-mail:
ssona@patt.gov.gr/ Φαξ: 213
2063533) ή στη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού
της
Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων
239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)
Η) εφημερίδα δημοσίευσης:
«Θριάσιο» και link δημοσίευσης:
www.patt.gov.gr.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020

12-θριάσιο

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΞΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΑΜΕΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
ΠΙΝΑΚΑΔΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ
ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ. ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΛΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 6975304052
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

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

6978087309

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

τηλέφωνο 69 74 311 396. Τιμή συζητήσιμη

θριάσιο-13
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ΕΦΥΓΕ Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΙΖΟΣ
Σε ηλικία 53 ετών έφυγε από την ζωή ο παλάιμαχος ποδοσφαιριστής Παν αγιώτης Ρίζος.
Είχε αγων ιστεί στον Παν ελευσιν ιακό, Ηρακλή Ελευσίν ας, Μαν δραικό, και Περαμαικό.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΣΤΟΝ ΑΚΡΑΤΗΤΟ

ΕΛΥΣΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ
Ο ΚΟΣΕΦ

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ

Το Δ.Σ.και οι Βετεράν οι ποδοσφαιριστές του
Αστέρα Μαγούλας, εκφράζουν τα βαθιά τους
συλλυπητήρια, στην οικογέν εια και τον
Παν ελευσιν ιακό για τον άδικο χαμό του
πρώην παίκτη της ομάδας της Ελευσίν ας
Παν αγιώτη Ρίζου..Γεν ν ημα θρεμα παιδί του
Συν οικισμού,και πολύ καλός φίλος.. Αγαπητός σε όλον τον κόσμο...Καλο Παράδεισο ρε
Παν αγιώτη...Ας είν αι ελαφρύ το χώμα που θα
σε σκεπάζει.
ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Α.Ο. ΗΡΑΚΛΗ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ εκφράζει τα θερμά και ειλικριν ή
συλληπητήρια του, προς την οικογέν εια και
τους οικείους, του κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΙΖΟΥ
(πρώην Παίκτη του Π.Α.Ο. ΗΡΑΚΛΗ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ) που έφυγε σήμερα από την ζωή.
Σήμερα θρην εί η οικογέν εια του Π.Α.Ο.
ΗΡΑΚΛΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
Σήμερα ο Ελευσιν ιακός Αθλητισμός γίν εται
ακόμη φτωχότερος.
Καλό ταξίδι αγαπητέ φίλε Παν αγιώτη......
Ας είν αι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάζει.......
Καλό Παράδεισο ν α έχεις.......

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ο
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 29/7

Tην Τετάρτη 29 Ιουλίου και ώρα 17:00 στο Πολιτιστικό
Κέν τρο <Λεων ίδας Καν ελλόπουλος> οδός Δραγούμη 37
θα γίν ει η γεν ική συν έλευση του Παν ελευσιν ιακού ΑΟ.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ θα πραγματοποιηθεί
την ίδια ημέρα στον ίδιο χ ώρο και ώρα 20:00.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ Ο ΚΛΟΝΤΙ ΒΟΥΚΑ

Ελεύθερος έμειν ε ο 31 χ ρον ος μεσοεπιθετικός Κλόν τι
Βούκα και αν αζητά τη ν έα
του ποδοσφαιρική στέγη.
Εχ ει αγων ιστεί με επιτυχ ία
σε Ηρακλή Ελευσίν ας,
Παν ελευσιν ιακό, Ελευσιν ιακό, Ασπρόπυργο,
Άτταλο Νέας Περάμου,
Αστέρα Μαγούλας,
Μαν δραϊκό και Βύζαν τα
Μεγάρων , ΠΑΟΚ Μάν δρας.
AN.TΣ.

Η διοίκηση του Ακράτητου Ανω Λιοσίων ανακοίνωσε ην επιστροφή του Ανδρέα Κοντούλη.
Μετά από ενέργειες της διοίκησης ο έμπειρος
27χρονος ποδοσφαιριστής θα ξαναφορέσει τα
πράσινα και αναμένεται να προσφέρει πολλές
λύσεις στην μεσαία γραμμή.
Ο Αντρέας έπαιξε σημαντικό ρόλο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος της Α! Ε.Π.Σ.Δ.Α πριν
από δύο χρόνια που είχε σαν αποτέλεσμα την
άνοδο του Ακράτητου στην Γ! Εθνική. Έχει αγωνιστεί επίσης σε Βύζα Μεγάρων, Θρασύβουλο
και Πιερικό με μεγάλη επιτυχία.
Αντρέα σε καλωσορίζουμε και πάλι στην οικογένεια μας.
AN.TΣ.

«Η ΠΑΕ Έν ωση Ασπροπύργου αν ακοιν ών ει τη λύση της συν εργασίας με τον
αμυν τικό Stefan Kocev . Τον ευχαριστούμε
για την προσφορά του στον σύλλογο και του
ευχόμαστε υγεία δύν αμη και καλή συν έχεια
στην καριέρα του»

ΑΝΑΝΕΩΣΑΝ ΤΡΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΠΟΝΤΙΩΝ

Οι ποδοσφαιριστές Μπάμπης Κουσίδης, Θοδωρής Μεϊμαρίδης, Λάζαρος Σιδηρόπουλος θα
συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον Απόλλωνα Ποντίων Ασπροπύργου αφού ανανέωσαν με την ομάδα.

ΣΤΟΝ
ΜΙΜΑ
ΘΑ
ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ Ο ΓΙΟΖΕΦ
ΡΟΚΟΥ!
Πρώτη μεταγραφή
για φέτος ο 20χρονος
Γιόζεφ,
ο
οποίος μέχρι πρότινος φορούσε τη
φανέλα του ΒΥΖΑΝΤΑ
ΜΕΓΑΡΩΝ.
Ο
πανύψηλος
(1.91μ.)
Γιόζεφ
αγωνίζεται τόσο ως
στόπερ όσο και ως
αμυντικό χαφ και
κατά το παρελθόν
έχει αγωνιστεί στη
Νέα Πέραμο, τους
Τράχωνες Αλίμου και
το Βύζα Μεγάρων.

Η διοίκηση τον καλωσορίζει στην οικογένεια της
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ και του εύχεται να είναι υγιής και
να πετύχει τους στόχους του με τη νέα του ομάδα .
Καλώς ήρθες Γιόζεφ!

ΑΝΑΝΕΩΣΕ ΚΑΙ Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΣΤΟΝ ΑΚΡΑΤΗΤΟ

Για μια ακόμα χ ρον ιά θα βρίσκεται
στον Ακράτητο ο
20χ ρον ος επ ιθετικός
Λεων ίδας
Πρίν τεζης
αφού
πρόκειται για έν αν
ποιοτικό ποδοσφαιριστή π ου διακρίν εται για την ομαδικότητα του, παίζει με άν εση σε
όλες τις θέσεις της επίθεσης και έχ ει μεγάλη ευχ έρεια
στο σκοράρισμα. Όλοι στην ομάδα πιστεύουμε πολύ
στις ικαν ότητες του και περιμέν ουμε πολλά από αυτόν .
Μην ξεχ ν άμε ότι ο συγκεκριμέν ος ποδοσφαιριστής
σημείωσε το παρθεν ικό γκολ του Ακράτητου στην επιστροφή του στις Εθν ικές κατηγορίες μετά από πολλά
χ ρόν ια πέρυσι με αν τίπαλο την Κηφισιά την 1η αγων ιστική.
Τον περιμέν ουμε ν α εν σωματωθεί το συν τομότερο
δυν ατό στην ομάδα αφού υπηρετεί την στρατιωτική
του θητεία.
Λεων ίδα σου ευχ όμαστε πολλά γκολ.

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

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 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 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

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-

ΓΑΜΟΣ

Ο Ψάλτης Σωτήριος του Κωνσταντίνου και της
Ευδοκίας το γένος Πετικίδη που γεννήθηκε στο
Μαρούσι Αττικής και κατοικεί στην Ελευσίνα Αττικής
και η Τσιτακη Αντωνία του Δημητρίου και της Μαρίας το
γένος Πνευματικού που γεννήθηκε στο Μαρούσι
Αττικής και κατοικεί στην Γλυφάδα Αττικής πρόκειται
να παντρευτούν και ο γάμος θα γίνει στην Γλυφάδα.

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
ΣΤON ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
6944191900
6977232323
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

Δευτέρα 27 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

Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020

