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ται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Δευτέρα 27/7

Κυρίως ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία από
25 - 36 βαθμούς Κελσίου

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ακάκιος, Κάχι, Κάκι , Aυξέντιος, Αυξέντης, Αυξεν-
τία, Αυξεντούλα , Δρόσος,  Δρόσω, Τίμων, Τίμος,

Τιμόνα,Ειρήνη, Ρένα, Ρένια , Χρυσοβαλάντης,
Χρυσοβαλάντω, 

AΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Καμπόλης Παναγιώτης Α.
Πλάτωνος 1, 2105572588

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
Καρατζάς Γεώργιος Ε.

Ηρώων Πολυτεχνείου 17-19, 2105549375

ΜΑΝΔΡΑ

Πέππας Ιωάννης
Υψηλάντου 1 & Στρατηγού Ρόκα Νικολάου,

2105555236

AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

Καραΐσκος Θεόδωρος Θ.
Πηνειού 81, 2102481114

ΧΑΪΔΑΡΙ
Αποστολοπούλου Ελένη Δ

Καραϊσκάκη 72, 2155155727

Ηυγειονομική κρίση και τα προβ-
λήματα καταβολής των φορολο-
γικών υποχρεώσεων από πολ-

λούς φορολογουμένους οδήγησαν το
υπουργείο Οικονομικών στην παροχή
μιας σειράς επιλογών με στόχο να μπορέ-
σουν να καταβάλουν τους φόρους που
τους αναλογούν. Ολοι οι φορολογούμενοι
μπορούν να επιλέξουν από την εφάπαξ
καταβολή του φόρου εισοδήματος με
έκπτωση 2%, ή 8 μηνιαίες δόσεις, ή ακόμα
και την ένταξη των οφειλών τους στην
πάγια ρύθμιση που προβλέπει 12 ή 24
δόσεις. Ο φόρος εισοδήματος που
καλούνται να πληρώσουν πάνω
3.000.000 φορολογούμενοι υπερβαίνει τα
3,3 δισ., ενώ από τον Σεπτέμβριο θα έρθει
και ο λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ ύψους 2,5
δισ.

Σύμφωνα με απόφαση του οικονομικού
επιτελείου φυσικά και νομικά πρόσωπα
έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τη
φορολογική τους δήλωση το αργότερο
(χωρίς προσαυξήσεις και πρόστιμα) μέχρι
τις 28 Αυγούστου και να πληρώσουν τις
δύο πρώτες δόσεις του φόρου μέχρι τις 31
Αυγούστου. Συγκεκριμένα, στα τέλη
Αυγούστου θα καταβληθεί διπλή δόση
(του Ιουλίου και του Αυγούστου). Ακόμα
και αυτοί που έχουν ήδη υποβάλει δήλω-
ση (εντός του Ιουλίου) μπορούν να
πληρώσουν στις 31 Αυγούστου τον φόρο
που τους αναλογεί καταβάλλοντας τόσο τη
δόση του Ιουλίου όσο και του Αυγούστου.

Οι επιλογές πληρωμών

1. Εφάπαξ μέχρι την προθεσμία πληρ-
ωμής της πρώτης δόσης, δηλαδή έως τις
31 Αυγούστου. Στην περίπτωση αυτή τα
φυσικά πρόσωπα θα κερδίσουν έκπτωση
φόρου 2%.

2.  Σε 8 ίσες μηνιαίες δόσεις με την

πρώτη και δεύτερη δόση να καταβάλλεται
έως τις 31 Αυγούστου και την τελευταία
έως τις 26 Φεβρουαρίου 2021. Οσοι επιθ-
υμούν και έχουν υποβάλει δήλωση μπορ-
ούν να πληρώσουν την πρώτη δόση στα
τέλη Ιουλίου και τη δεύτερη στα τέλη
Αυγούστου.

3. Σε έως 12 ή 24 δόσεις εντάσσοντας
την οφειλή στη νέα πάγια ρύθμιση. Οσοι
επιλέξουν τις 12 μηνιαίες δόσεις το επιτόκιο
ανέρχεται στο 4,5%, ενώ για τις 24 μηνιαίες
δόσεις το επιτόκιο αυξάνεται και διαμορ-
φώνεται στα επίπεδα του 6%. Για την υπα-
γωγή της οφειλής στην πάγια ρύθμιση δεν
απαιτείται αυτή να καταστεί ληξιπρόθεσμη.
Μπορεί να ρυθμιστεί και πριν από την
εκπνοή της προθεσμίας εξόφλησης της
πρώτης δόσης ή των επόμενων δόσεων
του φόρου εισοδήματος.

4. Οι φορολογούμενοι έχουν τη
δυνατότητα να επιλέξουν και τις λύσεις που
προσφέρουν τα πιστωτικά ιδρύματα.
Συγκεκριμένα, μπορούν να πληρώσουν
τον φόρο σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις με
πιστωτική κάρτα. Στην περίπτωση αυτή οι
φορολογούμενοι πληρώνοντας ολόκληρο
το ποσό του φόρου με κάρτα κερδίζουν και
την έκπτωση φόρου 2% και 12 άτοκες
μηνιαίες δόσεις.

Οι προθεσμίες

Με τις αλλαγές που επέρχονται οι φορ-
ολογούμενοι έχουν τις εξής δυνατότητες:

1. Οσοι έχουν υποβάλει δήλωση τον
Ιούλιο και δεν έχουν πληρώσει:

• Μπορούν να πληρώσουν την πρώτη
δόση του φόρου στα τέλη Ιουλίου.

• Μπορούν να πληρώσουν εφάπαξ το
ποσό στα τέλη Ιουλίου με έκπτωση 2%.

• Μπορούν να πληρώσουν τη δόση του
Ιουλίου και του Αυγούστου στις 31/8,
χωρίς προσαυξήσεις.

•  Μπορούν να πληρώσουν εφάπαξ την
οφειλή τους με έκπτωση 2%.

2.  Οσοι έχουν υποβάλει δήλωση και
έχουν πληρώσει την πρώτη δόση:

• Μπορούν να πληρώσουν κανονικά
στα τέλη Αυγούστου τη δεύτερη δόση που
τους αναλογεί και τις επόμενες έξι μηνιαίες
στο τέλος κάθε επόμενου μήνα.

• Μπορούν να πληρώσουν εφάπαξ το
υπόλοιπο της οφειλής με έκπτωση 2% στα
τέλη Αυγούστου.

3. Οσοι θα υποβάλουν δήλωση εντός
του Αυγούστου (έως τις 28/8/2020).

• Θα πληρώσουν διπλή δόση το αργό-
τερο στις 31 Αυγούστου.

• Μπορούν να πληρώσουν εφάπαξ την
οφειλή με έκπτωση 2%.

4. Επιχειρήσεις:

• Οσες έχουν πληρώσει την πρώτη
δόση θα πληρώσουν την επόμενη στα
τέλη Αυγούστου.

• Οσες δεν έχουν πληρώσει την πρώτη
δόση μπορούν να το πράξουν στις 31
Αυγούστου με την καταβολή διπλής
δόσης.

• Οσες υποβάλουν τον Αύγουστο τη
δήλωση θα πληρώσουν στα τέλη του ίδιου
μήνα διπλή δόση.

Με τέσσερις τρόπους η πληρωμή του 
λογαριασμού της εφορίας

ΕΝΦΙΑ : Απαλλάσσονται και για το 2020 
οι πυρόπληκτοι σε Μάτι και Κινέττα

Κ
ατατέθηκε από το υπουργείο Οικο-
ν ομικών  τροπολογία με την  οποία
παρατείν εται και για το έτος 2020

(ίσχ υε για τα έτη 2018 και 2019) η απαλ-
λαγή από τον  ΕΝΦΙΑ για τα ακίν ητα που
βρίσκον ται σε περιοχ ές της Περιφέρειας
Αττικής και της Περιφερειακής Εν ότητας
Κοριν θίας, δηλαδή το Μάτι και την  Κιν έ-
τα οι οποίες καταστάφηκαν  από τις
φον ικές  πυρκαγιές της 23ης και της
24ης Ιουλίου 2018.

Η τροπολογία ορίζει ότι στο μέτρο υπά-
γον ται οι ιδιοκτήτες τους που είν αι
κάτοχ οι, εν αλλακτικά είτε Δελτίου Επα-
ν ελέγχ ου ή Έκθεσης Αυτοψίας ή Πρω-
τοκόλλου Αυτοψίας Επικιν δύν ως
Ετοιμόρροπου Κτηρίου του υπουργείου
Υποδομών  και Μεταφορών  που θα
έχ ουν  εκδοθεί έως τις 31.12.2020.
Επίσης παρατείν εται η απαλλαγή από

τον  ΕΝΦΙΑ για τα δικαιώματα επί του
συν όλου της ακίν ητης περιουσίας των
θαν όν των  εξαιτίας των  πυρκαγιών  κατά
την  προαν αφερόμεν η περίοδο.
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Μ
ε στόχο την πρόληψη περιστατικών πυρκαγιάς σε δασικές εκτάσεις
της Δυτικής Αττικής, τα συνεργεία της Περιφερειακής Ενότητας Δυτι-
κής Αττικής σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία προχωρούν

σε αποψιλώσεις, συνδράμοντας τις προσπάθειες των δήμων, δασαρχείων
και άλλων υπηρεσιών, όπου είναι εφικτό.

Αυτές τις ημέρες καθαρισμοί των αντιπυρικών ζωνών έγιναν στις περ-
ιοχές των Γερανείων και στα Παλαιοκούντουρα από συνεργεία της Περιφερ-
ειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, με εντολή του Αντιπεριφερειάρχη Λευτέρη
Κοσμόπουλου, που σχετικά ανέφερε ότι: «Είμαστε εδώ, σε εγρήγορση, για
να παρεμβαίνουμε και να βοηθάμε όπου μπορούμε, με όλες μας τις δυνά-
μεις, γιατί ο τόπος μας και το περιβάλλον ανήκει σε όλους μας».

ΑΑπποοψψιιλλώώσσεειιςς  σσεε  δδαασσιικκέέςς  ππεερριιοοχχέέςς  ααππόό  τταα  σσυυννεερργγεείίαα
ττηηςς  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκήήςς  ΕΕννόόττηηττααςς  ΔΔυυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς

Λ. Κοσμόπουλος: «Επιχειρούμε να προλάβουμε κάθε ενδεχόμενο περιστατικό
στην κορύφωση της αντιπυρικής περιόδου»

ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΚΕΝΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Ορκωμοσία νέων μόνιμων δημοτικών
υπαλλήλων στον Δήμο Αχαρνών

Ο
ρκίστηκαν  στις 24/7 εν ώπιον  του
Δημάρχ ου Αχ αρν ών  κ. Σπύρου
Βρεττού 13 ν έοι μόν ιμοι δημοτικοί

υπάλληλοι. Πρόκειται για υπαλλήλους
που θα αν αλάβουν  καθήκον τα στον
τομέα της καθαριότητας, όπου υπήρχ ε
σημαν τική έλλειψη προσωπικού. Οι
συγκεκριμέν οι μάλιστα είν αι επιτυχ όν -
τες της προκήρυξης 1/370Μ (ΦΕΚ
578/τ.προκ.ΑΣΕΠ της 5/11/2008) του
ΑΣΕΠ, σε διαγων ισμό που είχ ε πραγ-
ματοποιηθεί το 2008 χωρίς όμως ν α
πραγματοποιηθούν  οι προσλήψεις
τους.
Με την  πολιτική βούληση του

Δημάρχ ου Αχ αρν ών  Σπύρου Βρεττού και τις απαραίτητες εν έργειες των  υπηρεσιών
πλέον  ολοκληρών εται η διαδικασία και παράλληλα εν ισχ ύεται το προσωπικό του Δήμου
και μάλιστα σε τομέα με πολλές ιδιαιτερότητες.
Ο κ. Βρεττός καλωσορίζον τας τους ν έους υπαλλήλους τους ευχ ήθηκε ν α είν αι υγιείς και
ν α έχ ουν  καλή σταδιοδρομία, εργαζόμεν οι στο Δήμο. «Μετά από τόσα χ ρόν ια ολοκ-
ληρών εται σήμερα η πρόσληψή σας και ελπίζω ν α μπορέσουμε όλοι μαζί ,δουλεύον τας
για την  πόλη μας ν α καταφέρουμε ν α τη βελτιώσουμε και ν α την  αλλάξουμε προς το
καλύτερο. Αν αλαμβάν ετε υπηρεσία σε έν α πολύ καίριο τομέα και είμαι σίγουρος πως θα
μπορέσετε ν α συν δράμετε στην  προσπάθεια που πραγματοποιείται».
Στην  ορκωμοσία παρευρέθηκε ο Αν τιδήμαρχ ος Διοίκησης κ. Νίκος Δαμάσκος και ο
Αν τιδήμαρχ ος Καθαριότητας κ. Γιώργος Πετάκος, στη διεύθυν ση του οποίου θα τοποθ-
ετηθούν  οι ν εοπροσληφθέν τες και υπηρεσιακά στελέχ η.   

Διαρρήκτης που
δεν δίσταζε να
χτυπάει σκύλους,
στην προσπάθειά
του να μπει  σε
σ π ί τ ι α ,
συνελήφθη από
άντρες του
Τ μ ή μ α τ ο ς
Α σ φ α λ ε ί α ς
Μενιδίου.

Πρόκειται  για
έναν 29χρονο, ο
ο π ο ί ο ς
κατηγορείται  για
18 περιπτώσεις
κλοπών. 

Οι αστυνομικοί
τον αναζήτησαν και
του πέρασαν χειροπέδες. Πάνω του είχε έναν σουγιά μήκους 15
εκατοστών, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε
στον Εισαγγελέα.
Η τελευταία του επίθεση έγινε το πρωί της 21ης Ιουλίου 2020, όταν

εισέβαλε σε μονοκατοικία στο Μενίδι, αφού πρώτα διέρρηξε με λοστό
παράθυρο. Σε μία από τις επιθέσεις του έφτασε στο σημείο να χτυπήσει
άγρια το σκύλο του σπιτιού.

Η έρευνα συνεχίζεται για να εξακριβωθούν και άλλες περιπτώσεις
κλοπών. Σημειώνεται ότι το Τ.Α. Μενιδίου λειτούργησε γρήγορα και

Χειροπέδες σε διαρρήκτη που
χτυπούσε ζώα στο Μενίδι



Δ
έσμη μέτρων  για την  αποτροπή και την  αν τι-
μετώπιση φαινομένων  άσκησης σωματικής βίας σε
βάρος ελεγκτών  της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων

Εσόδων  (ΑΑΔΕ), εισάγει τροπολογία του υπουργείου
Οικονομικών , η οποία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο με τις
φορολογικές παρεμβάσεις για την  εν ίσχυση της ανα-
πτυξιακής διαδικασίας.

Με την  τροπολογία αυστηροποιείται το πλαίσιο των
διοικητικών  κυρώσεων  σε περίπτωση που εμποδίζεται η
διεν έργεια φορολογικού ελέγχου από υπαλλήλους της
ΑΑΔΕ με χρησιμοποίηση βίας ή απειλής κατά οργάνων
της Αρχής. Προβλέπεται, ειδικότερα, η επιβολή ειδικού
προστίμου από 10.000 έως 50.000 ευρώ στον  υπαίτιο
των  σχετικών  παραβατικών  πράξεων .

Με την  ίδια τροπολογία, αναλαμβάνει η ΑΑΔΕ, αναδρο-
μικά από την  1η Ιουλίου 2020, στην  περίπτωση που
υπάλληλοί της υποστούν  σωματική κάκωση ή βλάβη
υγείας λόγω επίθεσης σε βάρος τους κατά τη διάρκεια και
εξαιτίας της εκτέλεσης των  υπηρεσιακών  τους καθηκόν -
των , την  κάλυψη των  πάσης φύσεως δαπαν ών
νοσηλείας και αποθεραπείας κατά το ποσό που δεν
καλύπτεται από κύριο ή ιδιωτικό φορέα ασφάλισης. 

Επίσης, την  κάλυψη των  μην ιαίων  αποδοχών  μέχρι
να συμπληρωθεί η απαιτούμενη, για να θεμελιωθεί το
δικαίωμα της αναρρωτικής άδειας, πραγματική δημόσια
υπηρεσία των  έξι μην ών , εφόσον  αυτή δεν  έχει
συμπληρωθεί.

Στην  αιτιολογική έκθεση της εν  λόγω τροπολογίας γίν ε-

4-θριάσιο Tρίτη 28 Ιουλίου 2020 

Πρόστιμα έως 50.000 ευρώ για όσους εμποδίζουν ή ασκούν σωματική βία σε ελεγκτές
Με την τροπολογία αυστηροποιείται το πλαίσιο των διοικητικών κυρώσεων σε περίπτωση που εμποδίζεται η διενέργεια

φορολογικού ελέγχου από υπαλλήλους της ΑΑΔΕ με χρησιμοποίηση βίας ή απειλής κατά οργάνων της Αρχής. 

ται επίκληση των  πρόσφατων  περιστατικών  άσκησης
σωματικής βίας σε βάρος ελεγκτών  της ΑΑΔΕ κατά την
εκτέλεση των  καθηκόν των  τους, με αποτέλεσμα την
πρόκληση σωματικής βίας αλλά και ο επικείμεν ος
κίνδυνος για τη ζωή τους.

Με άλλες διατάξεις διευρύνον ται οι περιπτώσεις, κατά τις
οποίες η φορολογική διοίκηση δύναται να αναστέλλει τη
χρήση ΑΦΜ ή να προβαίν ει σε απενεργοποίηση αυτού
και περιλαμβάνον ται σε αυτές η παραβίαση ή παρα-
ποίηση ή επέμβαση κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λει-
τουργία των  φορολογικών  ηλεκτρον ικών  μηχαν ισμών  και
η εγγραφή στο φορολογικό μητρώο περισσότερες φορές. 

Επίσης, αυστηροποιούν ται τα διοικητικά πρόστιμα που
επιβάλλον ται, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, σε περίπτω-
ση μη τήρησης λογιστικών  αρχείων  και μη διαφύλαξης
Φορολογικών  Ηλεκτρον ικών  Μηχαν ισμών  (ΦΗΜ) και
φορολογικών  μνημών  και αρχείων  που δημιουργούν  οι
ΦΗΜ, καθώς και παραβίασης ή παραποίησης ή επέμβα-
σης στη λειτουργία των  ΦΗΜ, καθώς και έκδοσης
στοιχείων  λιαν ικής πώλησης από ΦΗΜ, ο οποίος δεν  λει-
τουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές.

Παρατείνεται μέχρι την 1η
Οκτωβρίου 2020, η διαδι-
κασία της Ανάρτησης για

όσους έχουν ακίνητη περιουσία
στο Δήμο της Αθήνας, όπως ανα-
κοίνωσε το Κτηματολόγιο.
Πρόκειται για την τελευταία φάση
της κτηματογράφησης κατά την
οποία οι πολίτες ελέγχουν για
τελευταία φορά την ορθότητα των
στοιχείων της ατομικής τους ιδιοκ-
τησίας.
Συγκεκριμένα, κατά το στάδιο της
Ανάρτησης οι πολίτες, αφού επι-
καιροποιήσουν τα στοιχεία επικοι-
νωνίας τους, ελέγχουν και επιβε-
βαιώνουν ή διορθώνουν τυχόν
σφάλματα στην καταγραφή της
ακίνητης περιουσίας τους στο
Κτηματολόγιο.
Η διαδικασία της Ανάρτησης
πραγματοποιείται, για πρώτη
φορά, πλήρως ηλεκτρονικά,
χωρίς την υποχρέωση του πολίτη
για αυτοπρόσωπη παρουσία στα
γραφεία Κτηματογράφησης.
Η συμμετοχή των ιδιοκτητών στην
Ανάρτηση είναι κομβικής
σημασίας καθώς είναι το τελευταίο
στάδιο πριν καταγραφεί οριστικά η
ατομική τους ιδιοκτησία στο
Κτηματολόγιο.
Τυχόν διορθώσεις σφαλμάτων
μελλοντικά θα μπορούν να πραγ-
ματοποιηθούν μόνο μέσα από
δικαστικές περιπέτειες που
κοστίζουν χρόνο, χρήμα και ταλαι-
πωρία.

Για να συμμετέχουν οι ιδιοκτήτες
στη διαδικασία της Ανάρτησης
είναι απαραίτητο πρώτα να επικαι-
ροποιήσουν τα στοιχεία επικοι-
νωνίας τους στην ιστοσελίδα
www.ktimatologio.gr και στη
συνέχεια:

Θα δουν το απόσπασμα του
Κτηματολογικού Πίνακα και του
Κτηματολογικού Διαγράμματος με
τις καταχωρημένες πληροφορίες
που αφορούν τις ιδιοκτησίες τους.
Θα ελέγξουν την ορθότητά τους.
Εάν συμφωνούν, δεν κάνουν
καμία ενέργεια, αφού η καταγρα-
φή είναι σωστή.
Εφόσον ΔΕΝ συμφωνούν με
κάποια από τα στοιχεία αυτά,
έχουν δικαίωμα μέχρι την 1η
Οκτωβρίου να υποβάλουν αίτηση
διόρθωσης κτηματολογικών
στοιχείων, ηλεκτρονικά μέσω του
«E- ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ/Ηλεκτρονι-
κές Υπηρεσίες» www.ktimatolo-
gio.gr ή στο γραφείο κτηματογρά-
φησης κατόπιν ραντεβού.
Για αναλυτικές πληροφορίες για τη
διαδικασία ελέγχου οι πολίτες
μπορούν να επισκεφθούν την
ιστοσελίδα του Κτηματολογίου
www.ktimatologio.gr
Επικοινωνία με το Γραφείο Κτημα-
τογράφησης Αθήνας (για πληροφ-
ορίες και ραντεβού):
Τηλ: 2100 10 10 10 (καθημερινές
9.00 -17.00)
Ε- Mail: ktimatologio@anartisi-
athina.gr

Παρατείνεται η διαδικασία Ανάρτησης 

για το Κτηματολόγιο στην Αθήνα 



ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΑΥΡΙΟ ΤΟ ΠΕΣΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτ. Αττικής

σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την Ελευσίνα
το Αλεποχώρι και τα Μέγαρα 

Τ
ο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, κατόπιν πρόσκλησης
του Προέδρου του, Χρ. Θεοδωρόπουλου, πρόκειται να συνε-
δριάσει την Τετάρτη, 29-7-2020 και ώρα 15:30. Η συνε-

δρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e:
Presence.gov.gr.

Οι αποφάσεις της συγκεκριμένης συνεδρίασης θα αναρτηθούν
σταδιακά στον εξής σύνδεσμο:
http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=arti-
cle&id=36147:13i-synedriasi-p-s-2020&catid=123&Itemid=98

Επίσης, οι αποφάσεις όλων των προηγούμενων συνεδριάσεων
αναρτώνται σταδιακά στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=cat-
egory&id=123&Itemid=98

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

Επικύρωση πρακτικών της 1ης, 2ης, 3ης και 4ης Συνεδρίασης
έτους 2020 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

Έγκριση 2ης Τροποποίησης Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων
Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2020.

(Συνεισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας και η Εντετα-
λμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

Έγκριση της 2ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού Περιφέρειας
Αττικής οικονομικού έτους 2020.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

Μείωση ανταποδοτικού τέλους λαϊκών αγορών για τους μήνες
Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

Συζήτηση σχετικά με τις λαϊκές αγορές.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Σ. Μελάς)

Έγκριση σκοπιμότητας σύναψης προγραμματικής σύμβασης
μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Μπενάκειου Φυτοπαθολογι-
κού Ινστιτούτου (Μ.Φ.Ι.) για την υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο:
«Καταγραφή της παρουσίας και της εποχιακής διακύμανσης των κου-
νουπιών (Culicidae) στην Περιφέρεια Αττικής», συνολικού προϋπολο-
γισμού 364.500,00 € και έγκριση των όρων αυτής.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

Έγκριση τροποποίησης και παράτασης «Προγραμματικής Σύμβα-
σης διαχείρισης κρουσμάτων επιδημίας COVID-19 κατ΄οίκον –
Επιχειρησιακό Σχέδιο Ερμής, μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών».

(Συνεισηγητές οι Αντιπεριφερειάρχες κ. Αθ. Βαθιώτης και κ. Ν.
Πέππας)

Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης στα πλαίσια του σχετικού
Επιχειρησιακού Σχεδίου για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της
πανδημίας Covid – 19 α) για την εγκατάσταση Τηλεφωνικής γραμμής
υποστήριξης των πολιτών και β) για τη λειτουργία του Συντονιστικού
Κέντρου Επιχειρήσεων Περιφέρειας Αττικής και Ιατρικού Συλλόγου
Αθηνών.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Βαθιώτης)

Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφο-
ρίας επί των οδών Πανεπιστημίου και Φιλελλήνων και εφαρμογής της
μελέτης προσωρινής Φωτεινής Σηματοδότησης σε (5) κόμβους, που
προβλέπονται στα πλαίσια υλοποίησης σχεδίου σχετικά με τη λήψη
προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων και ρυθμίσεων στην περιοχή
του κέντρου της Αθήνας, λόγω συνδρομής επιτακτικών αναγκών για
την αντιμετώπιση σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίσταν-
ται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19, με
στόχο την αύξηση του χώρου για την μετακίνηση των πεζών και των
μετακινούμενων με ήπια μέσα μετακίνησης στην περιοχή του κέντρου
της Αθήνας.

(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε.
Κοσμίδη)

Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφο-

ρίας για εργασίες που θα εκτελεστούν στα πλαίσια του έργου
«Συντήρηση οδών περιφερειακών ενοτήτων Κεντρικού, Νότιου και
Βόρειου Τομέα Αθηνών – Εργολαβία 3».

(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε.
Κοσμίδη)

Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης
μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού για το πρόγραμμα: «ΑΤΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ – ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ
ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ».

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Δημόπουλος)

Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης
για την εκτέλεση του έργου: «Έργα αποχέτευσης ακαθάρτων και οδο-
ποιίας σε περιοχές του Δήμου Περάματος», μεταξύ της Περιφέρειας
Αττικής και του Δήμου Περάματος, συνολικού προϋπολογισμού
450.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 24%).

(Συνεισηγήτριες η Αντιπεριφερειάρχης κ. Στ. Αντωνάκου και η
Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

Έγκριση σκοπιμότητας, σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματι-
κής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης με τίτλο: «1ο Δημοτικό Σχολείο
της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας – Στερέωση και αποκατά-
σταση διατηρητέων κτιρίων και προσθήκη στατικώς ανεξάρτητου
κτιρίου», μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού-Αθλητισμού, της Περιφ-
έρειας Αττικής, του Δήμου Κηφισιάς και της εταιρείας Κτιριακές Υπο-
δομές Α.Ε., συνολικού προϋπολογισμού 2.055.141,02 €  (συμπεριλαμ-
βανομένου  Φ.Π.Α. 24%).

(Συνεισηγήτριες η Αντιπεριφερειάρχης κ. Λ. Κεφαλογιάννη και η
Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

Έγκριση σκοπιμότητας, σύναψης και όρων σχεδίου Προγραμματι-
κής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Για την ενοποίηση,
τον εμπλουτισμό και την ανάδειξη του πολιτιστικού ιστού της Αθήνας»,
μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, της Περιφέρειας
Αττικής, του Δήμου Αθηναίων, του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού
& Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων, της Εταιρείας Τεχνόπολις-Γκάζι
Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Προστασίας και ανάδειξης Βιομηχανικού-
Αρχαιολογικού Πάρκου Αθηνών και της Ανάπλασης Αθήνα Α.Ε.,
προϋπολογισμού 14.991.100,00 €  (πλέον  Φ.Π.Α. 24%).

(Συνεισηγητές η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Δουνδουλάκη και ο Αντι-
περιφερειάρχης κ. Γ. Δημόπουλος)

Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της τροποποίησης –
παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Αττικής και του Δήμου Αιγάλεω για την υλοποίηση του έργου με τίτλο:
«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ»
του Δήμου Αιγάλεω.

(Συνεισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Λεωτσάκος και η Εντε-
ταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου τροποποίησης-παρά-
τασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττι-
κής, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Μεγαρέων και
του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Α. Θεοδώρων για το
έργο με τίτλο «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟ ΣΧΙΝΟΣ – ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ».

(Συνεισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κοσμόπουλος και
η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 185/2019 απόφασης του Περιφε-
ρειακού Συμβουλίου Αττικής που αφορά την έγκριση της
σύναψης και τους όρους της προγραμματικής σύμβασης πολι-
τισμικής ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου
Ελευσίνας και του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού για το
έργο με τίτλο «Εργασίες Διαμόρφωσης του απαλλοτριωμένου
ακίνητου ιδιοκτησίας ΥΠ.ΠΟ.Α. στη συμβολή των οδών Δήμητρ-
ος, Πλούτωνος και Γκιόκα (Ο.Τ. 121) στην Ελευσίνα και μετατρο-
πής του σε υπαίθρια έκθεση λίθινων ευρημάτων».

(Συνεισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κοσμόπουλος και
η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

Έγκριση σκοπιμότητας, σύναψης και όρων σχεδίου Προγρ-

αμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Απο-
κατάσταση για πολιτιστικές χρήσεις των διατηρητέων κτιρίων
των οικισμών εργατικών κατοικιών του τ. ΟΕΚ, Ελευσίνα IV και
Ελευσίνα V στα Ο.Τ. 41Α (Κτίρια ΙΡΙΣ 1 & 2) & Ο.Τ. 41Γ(Καμινάδα),
μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, της Περιφέρ-
ειας Αττικής, του Δήμου Ελευσίνας, του Οργανισμού Απασχόλ-
ησης Εργατικού Δυναμικού, συνολικού προϋπολογισμού
2.200.000,00 €  (συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.).

(Συνεισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κοσμόπουλος και
η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

Λήψη απόφασης για την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίω-
σης στο πλαίσιο του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΜΕΓΑΡΑ ΜΕΧΡΙ
ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ (ΟΡΕΙΝΟ ΤΜΗΜΑ)».

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κοσμόπουλος)

Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη συμμετοχή της Περιφ-
έρειας Αττικής σε Αθλητικές Δράσεις για το έτος 2020.

(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Μ. Βάρ-
σου)

Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της
Ευρωπαϊκής Ημέρας Μνήμης του Ολοκαυτώματος των Ρομά έτους
2020.

(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Μ. Ζέρβα)

Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη συνδιοργάνωση κατασ-
κηνωτικού προγράμματος Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων Ρομά.

(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Μ. Ζέρβα)

Έγκριση σκοπιμότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Αττικής σε
χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, HORIZON 2020, με προτεινόμενο
τίτλο: «NATURAL».

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κοσμόπουλος)

Έγκριση Ειδικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Καταστροφών από την
Εκδήλωση Σεισμού στην Περιφέρεια Αττικής .

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Κόκκαλης)

Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφο-
ρίας για εργασίες που θα εκτελεστούν στα πλαίσια του έργου
«Βελτίωση – Ανακατασκευή οδικών τμημάτων στο παράπλευρο οδικό
δίκτυο της Αττικής Οδού, Περιφέρειας Αττικής.

(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε.
Κοσμίδη)

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΜΠΕ) της Μονάδας της εταιρείας PHARMAZAC Α.Ε., παραγωγής
φαρμακευτικών σκευασμάτων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και
συμπληρωμάτων διατροφής ανθρώπινης χρήσης, και διενέργειας
ελέγχων σε παραγόμενα ή υπό έρευνα φαρμακευτικά σκευάσματα,
στο Βιοτεχνικό Πάρκο της περιοχής του Βοτανικού, στο Δήμο Αθη-
ναίων, Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρειας Αττικής.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

Συζήτηση / Ενημέρωση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων (ΜΠΕ) για την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων της
εταιρείας «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΚΥΝΟΣΟΥΡΑΣ Α.Ε.» στην περιοχή Κυνόσο-
υρας στα Αμπελάκια του Δήμου Σαλαμίνας.

(Συνεισηγητές η Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Θεοδωρακοπούλου –
Μπόγρη και ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

Έγκριση σύναψης και όρων 2ης τροποποίησης – παράτασης
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και
της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την εκπόνηση της μελέτης
με τίτλο: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ ΠΡΟΣ ΣΧΙΝΟ».

(Συνεισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κοσμόπουλος και
η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)
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Σ
ύμφωνα με ανάρτηση στο facebook του
Εξωραϊστικού Συλλόγου Βαρέας, συνελήφ-
θησαν τρεις αλλοδαποί από άνδρες της

ομάδας ΔΙ.ΑΣ στην παραλία της Βαρέας κατόπιν
καταγγελίας πως φωτογράφιζαν με τα κινητά τους
ανήλικα κορίτσια στην παραλία.

Η αστυνομία δεν έχει δώσει προς το παρόν
κάποιο στοιχείο, εκτός από την επιβεβαίωση των
συλλήψεων. 

Ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφ-
ορίες δεν υπάρχει κατάθεση που να επιβεβαιώνει
την καταγγελία. Πρόκειται για τρεις Πακιστανούς
που βρίσκονται παράνομα στη χώρα και ανεξάρτ-
ητα από το αν επιβεβαιωθεί η κατηγορία της φωτο-
γράφισης ανηλίκων μάλλον θα ακολουθηθεί η δια-
δικασία της διοικητικής απέλασης.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται
από το Αστυνομικό Τμήμα Μεγάρων, ενώ οι
συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

Συνελήφθησαν τρία άτομα
στη Βαρέα Μεγάρων

Μετά από καταγγελία 

φωτογράφισης ανήλικων

κοριτσιών 

Κ
ατατέθηκε το Σάββατο 25/7,  το άρθρο 2 Τροπολογίας
του Υπουργείου Εσωτερικών για το ζήτημα των σχολικών
καθαριστριών.

H Κυβέρνηση προχωρά σε τροποποίηση του σχετικού θεσμι-
κού πλαισίου, ως κάτωθι:

« 1. Η υποπερ. ββ) της περ.γ) της παρ.1 του αρ.18 του
ν.3870/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
“Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2020-2021, αν οι ανάγ-
κες των Δήμων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν
καλύπτονται από το μόνιμο προσωπικό τους, μπορούν να
καλύπτονται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό-
νου διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος, οι οποίες κατα-
ρτίζονται από τους οικείους Δήμους, ύστερα από έγκριση της
Επιτροπής της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβου-
λίου.
Οι συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου δεν συμπεριλαμ-
βάνονται στον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό των συμβά-
σεων εργασίας ορισμένου χρόνου του αρ.89 του ν.4604/2019
και δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν.2190/1994 (είναι ο
νόμος του ΑΣΕΠ), αποκλείεται δε η μετατροπή τους σε
συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ρυθμίζονται η διαδι-
κασία πρόσληψης, οι όροι της σύμβασης εργασίας, όπως και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της
παρούσας.”
2. Η παρ.5 του αρ.113 του ν.1892/1990 καταργείται. »

Υπογραμμίζουμε ότι, όπως θα διαπιστώσατε, με τις ανω-
τέρω διατάξεις αντικαθίσταται η υποπερ.ββ’ της περ.γ’ της
παρ.1 του αρ.18 του ν.3870/2020 ως ισχύει.

Δηλαδή μένει ως έχει η υποπερ.γγ’, η οποία ήδη σήμερα
ορίζει ότι «γγ’ Για το κόστος της απασχόλησης με συμβάσεις
του προσωπικού της υποπερίπτωσης ββ΄, από το διδακτικό
έτος 2020-2021 και εφεξής, εγγράφεται ειδική πίστωση στον
προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία κατα-
νέμεται με Απόφαση του Υπουργού κατ’ αναλογία στους
οικείους Δήμους.»
Στην Αιτιολογική Έκθεση οι Υπουργοί αναφέρουν ότι με τις
κατατεθείσες διατάξεις « επιλύεται το ζήτημα του καθαρι-
σμού των σχολικών μονάδων, ο οποίος ανατίθεται οριστικώς
στους Δήμους. 
Ορίζεται ότι, αν οι ανάγκες των Δήμων για τον καθαρι-

σμό των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το
μόνιμο προσωπικό τους, μπορούν να καλύπτονται με
συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ),
διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος, οι οποίες κατα-
ρτίζονται από τους οικείους Δήμους, ύστερα από έγκρι-
ση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006. 

Οι συμβάσεις αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται στον μέγιστο
επιτρεπόμενο αριθμό των συμβάσεων εργασίας ορισμένου
χρόνου των ΟΤΑ που προβλέπεται στο αρ.89 του ν.4604/2019
και δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν.2190/1994, όσον αφορά
τις διαδικασίες και τα τυπικά προσόντα πρόσληψης. Οι εν
λόγω εξαιρέσεις κρίνονται άκρως απαραίτητες για την
ταχύτητα της διαδικασίας πρόσληψης, ενόψει ενάρξεως του
νέου σχολικού έτους αρχές Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους.
Ρητά ορίζεται δε, ότι αποκλείεται η μετατροπή των εν λόγω
συμβάσεων σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Τέλος, προβλέ-
πονται ότι με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ρυθμίζον-
ται η διαδικασία πρόσληψης, οι όροι της σύμβασης εργασίας,
ως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή
της προτεινόμενης διάταξης. »

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Σχολικές Καθαρίστριες: Προσλήψεις 
ορισμένου χρόνου εκτός ΑΣΕΠ 

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
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ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 
ΣΤΟ ΒΙΟΠΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ, ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ: Κλειστό τον Αύγουστο το Κολυμβητήριο 
- Από 17 Αυγούστου αρχίζουν οι εγγραφές 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματο-
ποιηθεί δια περιφοράς η με αρ. 5
συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότ-
ητας Ζωής, στις 28-7-2020, ημέρα
Τρίτη και ώρα 12:00, κατόπιν τηλεφ-
ωνικής επικοινωνίας, σύμφωνα με
τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομέ-
νου (Π.Ν.Π.)                   Α) «Κατε-
πείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνι-
σης του κορωνοϊού COVID-19 και
της ανάγκης περιορισμού της διάδο-
σής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-20) και
Β) «Μέτρα αντιμετώπισης της παν-
δημίας του κορωνοϊού COVID-19
και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις
(ΦΕΚ 75/Α΄/30-3-20), με τα πιο
κάτω θέματα:            

Εισήγηση προς το Δ.Σ., περί εξέ-
τασης αιτήματος εγκρίσεως διαμορ-
φώσεως εισόδου-εξόδου της αποθ-
ήκης Logistics «PARAMETROS
LOGISTICS ΕΠΕ», που βρίσκεται
στη θέση Τζαβερδέλα, στη Δ.Ε. Άνω
Λιοσίων του Δήμου Φυλής.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος Τ.Υ.
κ. Σχίζας Αθανάσιος)

Εισήγηση προς το Δ.Σ., περί εξέ-
τασης αιτήματος εγκρίσεως διαμορ-
φώσεως εισόδου-εξόδου της
επιχείρησης παρασκευής ετοίμων

γευμάτων ψυχρών ή εψημένων
catering και γλυκών «FRESH
WAYS ΕΠΕ», που βρίσκεται στη
θέση Τζαβερδέλα, στη Δ.Ε. Άνω
Λιοσίων του Δήμου Φυλής.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος Τ.Υ.
κ. Σχίζας Αθανάσιος)

Εισήγηση προς το Δ.Σ., περί εξέ-
τασης αιτήματος εγκρίσεως διαμορ-
φώσεως εισόδου-εξόδου της
επιχείρησης επαγγελματικού εργα-
στηρίου ξύλινων επίπλων και ξύλι-
νων ειδών «ΧΕΙΡΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», που βρίσκεται επί της
οδού 53ης, στο Ο.Τ.3084, ΒΙΟ.ΠΑ.,
στη Δ.Ε. Άνω Λιοσίων του Δήμου
Φυλής.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος Τ.Υ.
κ. Σχίζας Αθανάσιος)

Εισήγηση προς το Δ.Σ., περί εξέ-
τασης αιτήματος εγκρίσεως διαμορ-
φώσεως εισόδου-εξόδου του εργα-
στηρίου γενικής ηλεκτρομηχανο-
λογίας συντηρήσεως ηλεκτρολογικού
εξοπλισμού «IPEL ΑΕΤΕ», που
βρίσκεται επί της οδού Διυλιστηρίων
337, στο ΒΙΟ.ΠΑ., στη Δ.Ε. Άνω
Λιοσίων του Δήμου Φυλής.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος Τ.Υ.
κ. Σχίζας Αθανάσιος)

Εισήγηση προς το Δ.Σ., περί εξέ-
τασης αιτήματος εγκρίσεως διαμορ-
φώσεως εισόδου-εξόδου της μονά-

δας ανακυκλώσεως οικοδομικών
μπάζων (ΑΕΚΚ) «ΨΑΛΛΙΔΑΣ
Α.Τ.Ε.», που βρίσκεται στη θέση
Τζαβερδέλα, στη Δ.Ε. Άνω Λιοσίων
του Δήμου Φυλής.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος Τ.Υ.
κ. Σχίζας Αθανάσιος)

Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως
μας ενημερώσετε, έως την ως άνω
ημέρα και ώρα πραγματοποίησης
της συνεδρίασης, μέσω αποστολής
μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογρα-
φίας (e–mail) στην ηλεκτρονική
δ ι ε ύ θ υ ν σ η
grafeio.epitropon@fyli.gr, την ψήφο
σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή
αποχή από την ψηφοφορία) ως και
τις τυχόν απόψεις σας – προκειμέ-
νου να συμπεριληφθούν στα πρακτι-
κά της συνεδρίασης – επί των ανω-
τέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης,
λαμβανομένης υπόψη και της σχετι-
κής εισήγησης.

Σύμφωνα δε, με την εγκύκλιο
40/2020 του Υπουργείου Εσωτερ-
ικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), οι
αποφάσεις που θα ληφθούν στη δια
περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοι-
νωθούν από τον Πρόεδρο της Επι-
τροπής Ποιότητας Ζωής, στην πρώτη
δια ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήψη
των μέτρων αποφυγής της διάδοσης
του κορωνοϊού COVID-19.

ΠΟΤΕ ΞΕΚΙΝΑ 
Η ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ

ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ‘’ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ’’

Το Φεστιβάλ Αισχύλεια σας ενημερώνει
πως η προπώληση των εισιτηρίων 
θα ξεκινήσει στις 18 Αυγούστου

στα ακόλουθα σημεία:
Γραφεία Κ.Ε.Δ.Ε.
ΚΕΠ Ελευσίνας

και ηλεκτρονικά, μέσω http://viva.gr
Για τις κάρτες διαρκείας, 

θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση εντός 
των επόμενων ημερών!

Τροπολογία για να μπορέσουν οι
Δήμοι να πληρώσουν τους 
εθελοντές σχολικούς τροχονόμους

Α
πό την
α ν α -
στο λή

λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς
των σχολικών
μ ο ν ά δ ω ν ,
λόγω των ληφ-
θέντων μέτρων
για την αποτρ-
οπή διάδοσης
του κορωνοϊού,
ανέκυψε ζήτ-
ημα καταβολής της -προβλεπόμενης στην αριθμ.
47455/2007 ΚΥΑ- αποζημίωσης, που καταβάλλεται
στους εθελοντές σχολικούς τροχονόμους.

Με το άρθρο 3 της Τροπολογίας του Υπουργείου
Εσωτερικών, που κατατέθηκε στη Βουλή το Σάββατο 25
Ιουλίου, ρυθμίζεται το εν λόγω ζήτημα και ορίζεται η
καταβολή της και για το διάστημα της αναστολής λειτο-
υργίας των σχολικών μονάδων. 

Το άρθρο μάλιστα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η
Μαρτίου, για να καλύψει το σύνολο της αναστολής λειτο-
υργίας.

Ειδικότερα, το κατατεθέν άρθρο 3 με θέμα «Αποζ-
ημίωση εθελοντών σχολικών τροχονόμων» ορίζει ότι:

« Ειδικά για το σχολικό έτος 2019-2020, η προβλεπό-
μενη στην υπ’  αρ. 46455/2007 Κοινή Υπουργική Απόφ-
αση (Β’  1734) αποζημίωση, καταβάλλεται, υπό τους λοι-
πούς προβλεπόμενους στην εν λόγω Απόφαση όρους
και προϋποθέσεις, στους εθελοντές σχολικούς τροχονό-
μους και κατά το διάστημα υποχρεωτικής αναστολής λει-
τουργίας των σχολικών μονάδων, λόγω των ληφθέντων
μέτρων για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19.  Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου
ισχύει από την 1η.3.2020. »
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Σ
υνεπής στο όραμά του, για μια
Νέα Γενιά που θέλει να προο-
δεύσει και να διακριθεί, ο Όμιλος

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, στο πλαίσιο
του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνι-
κής Ευθύνης                     «360ο
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ», επιβράβευσε για 12η
συνεχή χρονιά, 238 φοιτητές των
τοπικών κοινωνιών του Θριασίου και
της Δυτικής Θεσσαλονίκης, για την εισα-
γωγή τους σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα, κατά την ακαδημαϊκή χρονιά
2019-2020. 
Ο συνολικός αριθμός των φοιτητών,
που έχουν βραβευτεί για τις υψηλές
επιδόσεις τους, από την έναρξη του
προγράμματος έως σήμερα, ανέρχεται σε
3.488.
Φέτος, παρά τις πρωτόγνωρες συνθή-

κες που επέβαλλε η πανδημία της
COVID-19, η επιβράβευση των φοιτ-
ητών, που αποτελεί, πλέον, θεσμό και
σημείο αναφοράς για τους νέους των
τοπικών κοινωνιών, πραγματοποιήθη-
κε, την Πέμπτη, 23 Ιουνίου για το Θριά-
σιο και το διήμερο 8 και 9 Ιουλίου για
τη Δυτική Θεσσαλονίκη.  Στις δύο αυτές
ξεχωριστές εκδηλώσεις, πρωταγωνι-
στές ήταν οι ίδιοι οι φοιτητές, που προ-
σήλθαν και παρέλαβαν τα βραβεία
τους, σύμφωνα με όλα τα απαραίτητα
μέτρα πρόληψης και προστασίας της
υγείας των παρευρισκόμενων.

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
συνεχίζει να υλοποιεί σταθερά όλα τα
προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης, που στόχο έχουν τη στήριξη της Νέας
Γενιάς, αξιοποιώντας τα εργαλεία και  τις
δυνατότητες της ψηφιακής εποχής για την προ-
σαρμογή στις νέες συνθήκες της υγειονομικής
κρίσης.  

Στο πλάνο υλοποίησης τέτοιων δράσεων περι-
λαμβάνονται οι Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές
σπουδές σε φημισμένα Πανεπιστήμια του εξωτερ-
ικού, καθώς και οι στρατηγικές συνεργασίες με
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα, που στόχο

έχουν την ενίσχυση της κυκλικής σχέσης ανάμεσα
στην ακαδημαϊκή κοινότητα και τον επιχειρημα-
τικό κόσμο, καθώς και τη δημιουργία ευκαιριών
διεύρυνσης γνώσεων και ανάπτυξης νέων δεξιο-
τήτων.

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ: 
Σταθερή στήριξη και επιβράβευση Σταθερή στήριξη και επιβράβευση 
της Νέας Γενιάς που διακρίνεταιτης Νέας Γενιάς που διακρίνεται
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ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  AAddvviissoorr  SSeerrvviiccee
PPaacckk  ζζηηττάά  ππρροοσσωωππιικκόό::

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

Μισθός πολύ ικανοποιη-
τικός με ένσημα. 

Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 2105576682
Διεύθυνση γραφείου: 
Νίκης & Σπύρου Λούη 

(Γερμανικά), 
Ασπρόπυργος 19300

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

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

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

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

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

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

21.2.2020

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΣΤΑ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΓΟ ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
69.44.19.19.00 69.77.23.23.23 ΓΙΩΡΓΟΣ
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Σ υνεργεία της Περιφέρειας Πελοποννή-
σου, τα οποία συγκροτήθηκαν με σχε-
τική απόφαση του περιφερειάρχη

Παναγιώτη Νίκα, θα διενεργήσουν ελέγχους
στην πυρόπληκτη περιοχή της ανατολικής
Κορινθίας, από  Τρίτη 28 μέχρι και την Πέμ-
πτη 30 Ιουλίου, καταθέτοντας τα αποτελέ-
σματα των ελέγχων τους στο γραφείο του
περιφερειάρχη την ερχόμενη Παρασκευή 31
του μήνα.
Παράλληλα, με την ίδια απόφασή του, ο

περιφερειάρχης -ο οποίος έχει ήδη κηρύξει
την πιο πάνω περιοχή σε καθεστώς έκτακ-
της ανάγκης- δίνει εντολή για την οικονομι-
κή συνδρομή της Περιφέρειας “στον Δήμο Κορινθίων για την παροχή βοήθ-
ειας στους πληγέντες και προσωρινή διαμονή των πολιτών που λόγω κατα-
στροφής η παραμονή στις κατοικίες τους έχει καταστεί αδύνατη”.

Οσον αφορά τη διενέργεια των ελέγχων στην πυρόπληκτη περιοχή, η
απόφαση του περιφερειάρχη προβλέπει, ειδικότερα “τη συγκρότηση 3 συνε-

ργείων για τη διαπίστωση ζημιών που
προκλήθηκαν σε υποδομές και τεχνικά έργα”
ως εξής, α) συνεργείο ελέγχων σε Δομές Περ-
ιβάλλοντος, β) συνεργείο ελέγχου σε συγκοι-
νωνιακές υποδομές και γ) συνεργεί ελέγχου
σε λοιπές υποδομές τεχνικών έργων. Συντο-
νιστής των εν λόγω συνεργείων ορίζεται ο
Νίκος Λούτας, προϊστάμενος της Διεύθυ-
νσης Τεχνικών Εργων της Π.Ε. Κορινθίας.
Επίσης, με την ίδια απόφαση συγκροτείται

και τέταρτο συνεργείο από υπηρεσιακά στε-
λέχη της Π.Ε. Κορινθίας, το οποίο θα προβεί
σε αυτοψίες σε επιχειρήσεις της πληγείσας
περιοχής.
Οι έλεγχοι από την πλευρά των εν λόγω

συνεργείων θα ξεκινήσουν στις σήμερα Τρίτη 28 Ιουλίου το πρωί  και θα
ολοκληρωθούν στις 8 το βράδυ την Πέμπτη 30 του μήνα, ενώ το υλικό κατα-
γραφής και η σχετική έκθεση θα πρέπει να έχουν κατατεθεί στο Γραφείο Περ-
ιφερειάρχη μέχρι τις 3 το μεσημέρι, την Παρασκευή 31 Ιουλίου.

Συνδρομή της Περιφέρειας στον Δήμο Κορινθίων για τους πυρόπληκτους 
Συνεργεία αρχίζουν ελέγχους και αυτοψίες στην πληγείσα περιοχή
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66997788008877330099

Ζητούνται  αποθήκες για αγορά 
και ενοικίαση στον Ασπρόπυργο. 

Πληροφορίες στο Μεσιτικό 
Γραφείο Μαντζουράτου Ελένη. 

Τηλέφωνο 6946971237
ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΜΜΕΕΣΣΑΑ  

ΓΓΙΙΑΑ  ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  
ΓΓΙΙΑΑ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΞΞΕΕΝΝΗΗΣΣ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΙΙΑΑΣΣ  ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ

ΑΑΜΜΕΕΣΣΑΑ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΣΣΥΥΓΓΚΚΟΟΛΛΛΛΗΗΤΤΕΕΣΣ,,  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟΙΙ
ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΔΔΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟΙΙ  ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΤΤΕΕΣΣ
ΜΜΕΕ  ΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΟΟ  ΗΗ  ΕΕΜΜΠΠΕΕΙΙΡΡΙΙΑΑ  ΑΑΝΝΕΕΞΞΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΩΩΣΣ  ΗΗΛΛΙΙΚΚΙΙΑΑΣΣ
ΓΓΙΙΑΑ  ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ    ΣΣΕΕ  ΝΝΕΕΑΑ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ..    ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΕΕΡΡΟΟΥΥΜΜΕΕ  ΚΚΑΑΛΛΟΟ
ΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΛΛΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΟΟΔΔΟΟΧΧΕΕΣΣ..    

ΥΥΠΠΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΟΟΣΣ::  ΚΚΟΟΣΣ  ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΟΟΣΣ  66997755330044005522

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



ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΕΕΙΙ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΣΣ  ΟΟ  ΒΒΥΥΖΖΑΑΣΣ    
3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Στις 3 Αυγούστου θα ξεκινήσει η προετοιμασία του Βύζα Μεγάρων.
Προπονητής στην ομάδα είναι ο Τάκης Χριστόπουλος και γυμναστής ο
Παίκος Λεβεντούρης. Γυμναστής τερματοφυλάκων θα είναι ο Δημήτρης
Κόκκαλης.

Εντός των ημερών, η διοίκηση σε συνεργασία με τον προπονητή
Τάκη Χριστόπουλο θα ανακοινώσει τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα.

Παρελθόν από την ομάδα  αποτελούν οι Ανδρέας Αρχοντάκης, Ανδρέας Κοντούλης, Κομ. Καλέμι,
Δημήτρης Μπουλγκουρίδης, Παναγιώτης Νάκας, Νίκος Ξενάκης, Γιόζεφ Ρόκου, Κώστας Σταυρόπου-
λος,Αργύρης Σρατιδάκης, Γιώργος Κλωνάρης.

Ρεπορτάζ:  ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Tρίτη 28 Ιουλίου 2020 θριάσιο-13  

ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚΑ ΒΑΤΣΙΟΣ, 
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΟΥΡΟΜΠΙΛΙΑ

Τους πίνακες διαιτησίας για το 2020-2021 που ανάρτησε η ΕΠΟ
περιλαμβάνονται απο την Δυτική Αττική ο διαιτητής Αριστείδης
Βάτσιος και οι Μιχάλης Δημόπουλος και Χρυσούλα Κουρομπίλια.

Οργανόγραμμα Νεανικής
Εστίας Μεγαρίδος 
για την σεζόν 2020-21

Διοικητικό Συμβούλιο:
Πρόεδρος: Σπύρος Κορώσης,
Αντιπρόεδρος: Θοδωρής Μήτσος,
Γ.Γραμματέας: Δανάη Κουρμπέτη,
Γ.Αρχηγός: Γιάννης Κουτσουβάνος,
Ταμίας: Τάσος Παπουτσόγλου,
Έφορος Μπάσκετ: Γιάννης Δομπρογιάννης,
Μέλη:
- Γιώργος Μέξιας,
- Γιώργος Μουρτζούκος,
- Παναγιώτης Μουστάκας,
- Θωμάς Μπούρης.

Αντρική Ομάδα:
GM & Head coach: Γιώργος Μάνταλος
Assistant coaches:
- Παναγιώτης Ζωντός,
- Τάκης Υφαντής,
- Φάνης Κορώσης

Ιατρός Ορθοπεδικός: Μιχάλης Δαγιακίδης
Επικεφαλής Φυσικοθεραπευτής: Βαλάντης Ρίζος
Φυσικοθεραπευτής Ομάδας: Γιώργος Φυλακούρ-
ης

Μπασκετικό Σχολείο:
Τεχνικός Διευθυντής:
Παναγιώτης Ζωντός
Coaches:
- Σωτήρης Καραπο-
στόλου
- Νίκος Κοντόπουλος
- Φάνης Κορώσης
- Ηλίας Μπούρης
- Τάκης Υφαντής

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Παναγιώτης Μουστά-
κας
e-mai l  : panos_mous_93@hotmai l .com /
nem1974bc@gmail.com
τηλέφωνο: 6984911860

Υπεύθυνος Εμπορικού Τμήματος & Καρτών Δια-
ρκείας: Τάσος Μωραίτης
e-mail: tmor1972@gmail.com
τηλέφωνο: 6948532502

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ
ΧΙΟΝΙΔΗΣ

Τον επόμενο σταθμό
της ποδοσφαιρικής του
καριέρας αναζητά ο 21
χρονος επιθετικός
Γιάννης Χιονίδης ο
οποίος αγωνιζόταν
στην Λαμπερή Ελευ-
σίνας.Εχει  αγωνιστεί
ακόμα στον Απόλλωνα
Ποντίων Ασπροπύρ-
γου.

AN.TΣ.

Ο ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΕ ΜΕ
ΤΟΝ ΜΑΡΙΟ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

Θα συνεχίσει για άλλη
μια χρονιά με την ομάδα
του Ακράτητου Ανω
Λιοσίων ο έμπειρος
26χρονος επιθετικός
Μάριος Καραγιάννης
αφού συμφώνησε σε όλα
με την διοίκηση.
Ήρθε πέρυσι  στον
Ακράτητο και η παρουσία
του κρίθηκε παραπάνω
από σημαντική. 
Είμαστε σίγουροι ότι θα

βοηθήσει στο να έχουμε
πορεία καλύτερης της προηγούμενης σεζόν.
Μάριε σου ευχόμαστε καλή ποδοσφαιρική χρο-

νιά.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΣΤΟ ΜΙΜΑ ΚΑΙ Ο
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΟΥΔΗΣ...
Παρά τις πολλές προ-
τάσεις που είχε ο
Χρήστος Μαρουδής
προτίμησε να
συνεχίσει στην οικο-
γένεια της
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ.
Ο Χρήστος είναι 25
ετών και αγωνίζεται
ως αμυντικό χαφ. Τα
δύο χρόνια που
βρίσκεται στην ομάδα
μας έχει δώσει τα
καλύτερα δείγματα
τόσο εντός όσο και
εκτός αγωνιστικού
χώρου. Εξαιρετικό παιδί και εξαιρετικός ποδοσφ-
αιριστής.
Καλή συνέχεια με την ομάδα μας ΧΡΗΣΤΟ, σε
μια χρονιά γεμάτη ποδόσφαιρο χωρίς τραυματι-
σμούς!

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ

Η ποδοσφαιρική οικογένεια του Βύζαντα πενθεί
για την απώλεια του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΙΖΟΥ που
«έφυγε νωρίς» από την ζωή.
Ο εκλιπών είχε φορέσει την κιτρινόμαυρη φανέλα
του Βύζαντα την περίοδο 1990 – 1991 αγωνιζό-
μενος στην Δ’ Εθνική. 

Η πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Βύζαντα
εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην
οικογένεια του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.

Με σεβασμό στην μνήμη 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

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΣΤΟ
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 "

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

ΓΑΜΟΣ
O ΓΚΡΙΤΣΑΕΒ ΣΤΑΝΙΣΛΑΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ
ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΠΟΥΡΟΥΤΙΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ

ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ
4ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  ΜΕ

ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕΣΟ,
ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ:

6932476552 

ΓΓΑΑΜΜΟΟΣΣ
O MΠΕΘΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΔΟΥΛΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ

ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΑ ΒΙΛΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟΥΣ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΥΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ
ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ

ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΑ ΒΙΛΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 



Tρίτη 28 Ιουλίου 2020 θριάσιο-15  

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος, Κάτω Ελευ-
σίνα, 210 556 0948

ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

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

Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19 776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46 019

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

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

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

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

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

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

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

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

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

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ
ΖΗΤΑ 
ΟΔΗΓΟΥΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
Άντρες 
Επιθυμητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Λύκειο
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι άδειας οδήγ-
ησης Γ κατηγορίας με ΠΕΙ, γνώστες
Αττικής.

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

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
ΖΗΤΑ 
ΟΔΗΓΟΥΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Άντρες 
Επιθυμητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 50 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο

Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι διπλώματος Γ
κατηγορίας με ΠΕΙ

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

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΖΗΤΑ 
ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Άντρες 
Επιθυμητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι άδειας χειριστή
ανυψωτικού μηχανήματος - κλάρκ.

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

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΖΗΤΑ 
ΟΔΗΓΟΥΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
Άντρες 
Επιθυμητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι άδειας οδήγ-
ησης Ε κατηγορίας.

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

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΔΔήήμμοουυ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααμμίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  

ΔΔηημμααρρχχεείίοουυ..  ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  
ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr
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