
ΕΕφφάάππααξξ  ττοο  22002200  ααννααδδρροομμιικκάά  11,,44  δδιισσ..  εευυρρώώ

Σημαντικές νομοθετικές ρυθμίσεις ευνοούν 
την επιχειρηματικότητα στη Δυτική Αττική 

και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας 

ΑΘ. ΜΠΟΥΡΑΣ : 
‘’Θα είμαι όπως πάντα,

 στο πλευρό των
 εργαζομένων, αλλά και 

των επιχειρήσεων με λύσεις
που προάγουν την 

οικονομική ανάπτυξη και
την κοινωνική συνοχή’’.
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ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
Ξεχωριστή Ξεχωριστή 

ανακύκλωση των ανακύκλωση των 
γυάλινων γυάλινων 

συσκευασιών συσκευασιών 

Το Motorway 65 της Εύης 
Καλογηροπούλου διεκδικεί τον Χρυσό

Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών 
Μια συμπαραγωγή της Ελευσίνας 2021 Πολιτιστική

Πρωτεύουσα της Ευρώπης

Ραγδαία η αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού:
 Ξεπέρασαν τις 60 οι νέες περιπτώσεις!

Πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο 
Διακόπηκαν τα δρομολόγια του Προαστιακού
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ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

Διεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερμοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300 

Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6908604269

Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
Εθνική Τράπεζα

IBAN: GR 65011020000000
20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Hλιοφάνεια και ζέστη. Η θερμοκρασία από

27 - 38 βαθμούς Κελσίου

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ευδόκιμος, Ευδόκιμη

Ιωσήφ, Σήφης, Ιωσηφίνα, Ζοζεφίνα
Φρειδερίκος, Φρειδερίκη

Οσίου Ευδοκίμου δικαίου, 
Αγίου Ιωσήφ Αριμαθαίας

AΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λεωφόρος Δημοκρατίας & Παναγούλη - Πλατεία

Ωρολογίου, 2105575614

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
Κώτσου - Σαρημπεγιόγλου Κωνσταντίνα Γ.

Βενιζέλου Ελευθερίου 76, 2105548122

ΜΑΝΔΡΑ

Γκίνη Γεωργία Π.
Κοροπούλη Βαγγέλη 1, 2105550309

AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

Μπουρούνη Αθηνά Δ.Πίνδου 42 & Χαλκίδας 1,
Άνω Λιόσια - Δροσούπολη, 2102470650

ΧΑΪΔΑΡΙ
Γεωργοπούλου Αδαμαντία - ΜαρίαΠλάτωνος 34,

Όπισθεν My Market, Χαϊδάρι - Δάσος, 12462,
2105324590

Πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο 
Διακόπηκαν τα δρομολόγια του Προαστιακού

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε εχθές το
μεσημέρι στην περιοχή Ασπροπύργου Αττικής, ενώ
σύμφωνα με  πρώτες πληροφορίες δεν απειλήθη-
καν  κατοικίες. Στο σημείο έσπευσαν εννέα πυρο-
σβέστες με τρία οχήματα.

Παράλληλα, διεκόπη η κυκλοφορία του Προαστια-
κού εξαιτίας της πυρκαγιάς. Με εντολή της Πυρο-
σβεστικής οι αμαξοστοιχίες έλαβαν εντολή να παρ-
αμείνουν  στους σιδηροδρομικούς σταθμούς των
Αγίων Θεοδώρων και Κινέττας.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά
στους πολίτες:

Μερικές χρήσιμες συμβουλές που μπορούμε όλοι εύκολα να ακολουθήσουμε, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, για την
επίτευξη του στόχου αυτού είναι:

Για να μην προκαλέσουμε πυρκαγιά
Αποφεύγουμε τις υπαίθριες θερμές εργασίες, που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (οξυγονοκολλήσεις, χρήση

τροχού ή άλλου εργαλείου, που εκτοξεύει σπινθήρες)
Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψησταριές (barbeque) κατά τους θερινούς μήνες εντός των δασών, ούτε σε χώρους που

υπάρχουν ξερά χόρτα και κλαδιά
Αποφεύγουμε το κάπνισμα των μελισσών και δεν εγκαταλείπουμε τα αναμμένα υπολείμματα καύσης στην ύπαιθρο,

διότι ενδέχεται να αναζωπυρωθούν και να προκαλέσουν πυρκαγιά
Σε καμία περίπτωση, δεν καίμε ξερά χόρτα, κλαδιά, καλάμια και σκουπίδια στην ύπαιθρο
Δεν πετάμε ποτέ αναμμένα τσιγάρα και σπίρτα, από το παράθυρο του αυτοκινήτου, ούτε όταν βρισκόμαστε στο δάσος
Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος, διότι υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξής τους, ούτε γυάλινα μπουκάλια, διότι ενδέχε-

ται να προκαλέσουν πυρκαγιά σε ξερά χόρτα, μέσω της ηλιακής ακτινοβολίας
Δεν προβαίνουμε σε χρήση βεγγαλικών – πυροτεχνημάτων, σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από

δασικές εκτάσεις
Δε σταθμεύουμε ποτέ το όχημά μας σε σημεία που υπάρχουν ξερά χόρτα. Ο καταλύτης των αυτοκινήτων διατηρείται

υπερθερμασμένος για αρκετό χρονικό διάστημα, μετά το σβήσιμο της μηχανής, καθιστώντας ορατό τον κίνδυνο έναρξ-
ης πυρκαγιάς

Έχουμε υπόψη μας ότι οι σπινθήρες που προκαλούνται από τις εξατμίσεις όλων των τύπων οχημάτων μπορούν να
δημιουργήσουν συνθήκες ευνοϊκές για πυρκαγιά

Πάντα συμμορφωνόμαστε με τις απαγορευτικές πινακίδες πρόσβασης στο δάσος, σε περιόδους υψηλού κινδύνου

Εγκύκλιος ΥΠΕΣ: 
Υποχρεωτική η χρήση 
μάσκας σε δημόσιες

υπηρεσίες όταν υπάρχει
επαφή με κοινό

Τ
ην  υποχ ρεωτική χ ρήση μάσκας για όλους τους
υπαλλήλους του δημοσίου τομέα που έρχ ον ται
σε επαφή με το κοιν ό προβλέπει εγκύκλιος που

εξέδωσε ο υπουργός Εσωτερικών , κ. Τάκης Θεοδωρικά-
κος, σε εφαρμογή της Κοιν ής Υπουργικής Απόφασης
που εκδόθηκε κατόπιν  εισήγησης της Εθν ικής Επιτρο-
πής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έν αν τι του κορ-
ων οϊού Cov id-19 και στο πλαίσιο λήψης μέτρων  για τον
περιορισμό της διασποράς του ιού.

Συγκεκριμέν α στην  εγκύκλιο αν αφέρεται ότι «η
υποχ ρέωση χ ρήσης μη ιατρικής μάσκας αφορά χ ώρους
γραφείων  δημοσίων  υπηρεσιών  όταν  υπάρχ ει επαφή
με το κοιν ό και αφορά τόσο το προσωπικό όσο και το
κοιν ό που προσέρχ εται για εξυπηρέτηση».

Υπεν θυμίζεται ότι, όπως προβλέπει προηγούμεν η
υπουργική απόφαση «οι δημόσιες υπηρεσίες τελούν  σε
πλήρη λειτουργία. Η εξυπηρέτηση του κοιν ού γίν εται
κατά προτίμηση, αλλά όχ ι αποκλειστικά, κατόπιν  προ-
γραμματισμέν ου ραν τεβού. Με ευθύν η του οικείου
Προϊσταμέν ου τηρείται ελάχ ιστη απόσταση εν άμισι
(1,5) μέτρου μεταξύ των  υπαλλήλων  και μεταξύ των
υπαλλήλων  και των  πολιτών ».

Στην  εγκύκλιο επισημαίν εται ότι: «Σε κάθε περίπτω-
ση θα πρέπει τόσο εκ μέρους των  αρμοδίων  Υπηρε-
σιών  όσο και εκ μέρους των  ίδιων  των  υπαλλήλων  στο
σύν ολό τους ν α λαμβάν ον ται τα απαραίτητα μέτρα
προστασίας στο πλαίσιο διασφάλισης της δημόσιας
υγείας, όπως αυτά έχ ουν  αν αλυτικά καταγραφεί σε
προηγούμεν ες σχ ετικές εγκυκλίους της Υπηρεσίας μας

(Κεφάλαιο Γ΄ της αριθ. α’ σχ ετικής εγκυκλίου και Κεφά-
λαιο Δ’ της αρ. η’ σχ ετ. εγκυκλίου). Στο πλαίσιο αυτό
συν ιστάται στους υπαλλήλους ν α κάν ουν  προαιρετικά
χ ρήση μη ιατρικής μάσκας, ακόμη και σε περιπτώσεις
όπου αυτή δεν  προβλέπεται ως υποχ ρεωτική, για
παράδειγμα σε περιπτώσεις όπου στο χ ώρο εργασίας
παρατηρείται συγχ ρωτισμός και συν ωστισμός ή δεν
τηρείται η ως άν ω προβλεπόμεν η ελάχ ιστη απόστα-
ση».

Σημειών εται, ακόμη, «ότι ειδικά για τους υπαλλήλους
που αν ήκουν  στις ομάδες αυξημέν ου κιν δύν ου και
έχ ουν  ως αν τικείμεν ο την  εξυπηρέτηση κοιν ού, θα
πρέπει ν α εξασφαλιστεί σε κάθε περίπτωση η
απασχ όλησή τους σε θέσεις εργασίας back of f ice,
ώστε ν α αποφεύγεται η απευθείας έκθεσή τους σε
συν αλλαγή με τους πολίτες».

Ο Υπουργός Εσωτερικών , κ. Τάκης Θεοδωρικάκος,
και η Γεν ική Γραμματέας Αν θρώπιν ου Δυν αμικού
Δημοσίου Τομέα του ΥΠΕΣ, κα Βιβή Χαραλαμπογιάν ν η,
απέστειλαν  ερώτηση στην  Εθν ική Επιτροπή Προ-
στασίας της Δημόσιας Υγείας και αν αμέν ουν  απάν -
τηση, αν αφορικά με το εάν  τα επιδημιολογικά δεδομέ-
ν α για την  εξάπλωση του κορων οϊού στην  Ελλάδα επι-
βάλλουν  ν α παραμείν ουν  στο σπίτι τους οι υπάλληλοι
του Δημοσίου Τομέα που αν ήκουν  στις ομάδες αυξημέ-
ν ου κιν δύν ου.
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Έ
πειτα από Έκτακτη Συνεδρίαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του
Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.ΕΝ.

και ύστερα από σχετική πρόταση του
Δήμου ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, που υποβλήθηκε
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσι-
νου Ταμείου με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 422
(ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ
Ο.Τ.422 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ)», η οποία αξιολογήθηκε
βάσει των υποβληθέντων δικαιολογ-
ητικών και των προβλεπομένων από τον
οδηγό, αποφασίστηκε ομόφωνα από το
Δ.Σ. η ένταξη του συγκεκριμένου έργου
στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική
Αναζωογόνηση» του Χρηματοδοτικού

Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ
Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Ο Υ
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ».

Ο Βουλευτής Δυτικής Αττικής κ.
Γιώργος Κώτσηρας τόνισε ότι:
«Ανάλογα έργα ενισχύουν την
Δυτική Αττική και καλυτερεύουν την
ζωή των πολιτών. Λαμβάνω κάθε
πρωτοβουλία, στο πλαίσιο, των
δυνατοτήτων μου, ώστε να επιτύχο-
υμε παρόμοιες δράσεις προκειμέ-
νου να απολαμβάνουν οι πολίτες
της περιοχής την καθημερινότητα
που τους αξίζει. 

Ευχαριστώ και προσωπικά τον
Πρόεδρο του Ταμείου κ. Σταθό-
πουλο για την ανταπόκρισή του
στις ανάγκες της περιοχής.»  

Γ. ΚΩΤΣΗΡΑΣ – «ΠΟΣΟ ΕΝΤΑΞΗΣ 183.921,60€ ΑΠΟ ΤΟ 
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ»

T
ο “Motorway 65” της Εύης
Καλογηροπούλου, μία συμπαραγωγή της
Ελευσίνας 2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα

της Ευρώπης, διεκδικεί τον Χρυσό Φοίνικα στο
Φεστιβάλ Καννών ανάμεσα σε ακόμα 10 μικρού
μήκους ταινίες από όλο τον κόσμο. 

Η ταινία εμπνέεται τον τίτλο της από τον
αυτοκινητόδρομο - γέφυρα της βιομηχανικής
ζώνης της περιοχής Ελευσίνας - Ασπροπύργου
και αφηγείται τη σχέση δύο αδελφών που ζουν
και  αλληλεπιδρούν με τις διαφορετικές
πολιτισμικές κοινότητες της περιοχής. 

Από τη μια πλευρά της γέφυρας βρίσκονται οι
μετανάστες από τη Μαύρη Θάλασσα από την
άλλη μία πληθώρα μεταναστών με διαφορετικά
υπόβαθρα που βρίσκονται  μεταξύ τους σε
ένταση. 

Αυτή η γεωγραφική και κοινωνική διαίρεση
που αντανακλάται  και  στην αισθητική
κουλτούρα της περιοχής, μπερδεύει και τη
σχέση των δύο αδελφών.

Η καλλιτέχνις βρέθηκε στην Ελευσίνα ως
φιλοξενούμενη του διεθνούς προγράμματος
φιλοξενίας ανερχόμενων καλλιτεχνών Initiator
που διοργάνωσε η Ελευσίνα 2021 το
φθινόπωρο του 2018. 

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν έξι εικαστικοί
καλλιτέχνες από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την
Ελλάδα και το Κόσοβο, οι οποίοι έζησαν στην
Ελευσίνα για έναν μήνα και πειραματίστηκαν

πάνω στην εικαστική εγκατάσταση. 
Η Εύη στο διάστημα αυτό γνωρίστηκε με

κοινότητες Ελευσινίων κατοίκων και αθλητών, με
τους οποίους συνεργάστηκε στη συνέχεια για
την ταινία Motorway 65. 

Η καλλιτέχνις για τη δημιουργία της ταινίας
αξιοποίησε όχι  μόνο το χαρακτηριστικό
βιομηχανικό σκηνικό της περιοχής αλλά και τις
σχέσεις που ανέπτυξε με τους αθλητές του
Αθλητικού Συλλόγου Πολεμικών Τεχνών
“Ελευσίς”. Στόχος του προγράμματος Initiator
ήταν ακριβώς αυτός: να λειτουργήσει  ως
θερμοκοιτίδα της σύγχρονης τέχνης ενισχύοντας
ανερχόμενους καλλιτέχνες στην αρχή της
πορείας τους αλλά και να παράξει καλλιτεχνικά
έργα με θέμα την πόλη και τους ανθρώπους της.

Το Motorway 65 της Εύης Καλογηροπούλου διεκδικεί τον
Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών 

Μια συμπαραγωγή της Ελευσίνας 2021 Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
Παράταση μέχρι 31 Αυγούστου της

προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των
επιχειρήσεων που δικαιούνται 

απαλλαγής από τα Δημοτικά Τέλη.

Ο
Δήμος Χαϊδαρίου
εν ημερών ει ότι
παρατείν εται έως

31 Αυγούστου η προθεσμία
υποβολής αιτήσεων  από
τις επιχ ειρήσεις  του Χαϊδα-
ρίου που δικαιούν ται απαλ-
λαγής από τα Δημοτικά
Τέλη λόγω  διακοπής της
λειτουργίας τους για το χ ρο-
ν ικό διάστημα που
ίσχ υσαν  οι περιορισμοί
λόγω του κορων οϊού,
σύμφων α με την  υπ αριθμ.
66/2020 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου. Οι
επιχ ειρήσεις  πρέπει ν α
υποβάλλουν  αιτήσεις στον  Δήμο με τα παρακάτω δικαι-
ολογητικά:

Αν τίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ.
Ε9 για ιδιόκτητα ακίν ητα.
Πρόσφατο μισθωτήριο για μισθωμέν α ακίν ητα.
Αποδεικτικό του χ ρόν ου διακοπής λειτουργίας της

επιχ είρησης – έν τυπο δήλωσης αν αστολής π[ου έχ ει
υποβληθεί στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, από το οποίο
προκύπτουν  οι ΚΑΔ της επιχ είρησης και τεκμαίρεται η
ολοσχ ερής διακοπή της λειτουργίας τους.

Οι αιτήσεις πρέπει ν α υποβληθούν  μέχ ρι τις
31/8/2020 στον  Δήμο από τον  ν όμιμο εκπρόσωπο της
επιχ είρησης ή σε διαφορετική περίπτωση με εξου-
σιοδότηση. Επίσης οι αιτήσεις μπορούν  ν α υποβληθ-
ούν  και ηλεκτρον ικά στο μέιλ esoda@haidari.gr
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
"ΠΡΟΣΦΕΡΩ"
Ενταγμένος στην Γ.Γ.Π.Π. ( Γενική Γραμματεία Πολιτι-

κής Προστασίας ) με αριθμό Μητρώου ΑΜ 16/2016

Με πρωτοβουλία  του συλλόγου ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΕΡΓΟ ''ΠΡΟΣΦΕΡΩ''

Έναρξη πυρό φύλαξης, δασό παρατήρησης και
περιπολίες στην περιοχή Αχαρναί Μενίδι.

Έλα και εσύ σε περιμέν ουμε..... προστάτεψε τον
τόπο σου..... Μην  περιμέν εις ν α γίν ει πρώτα το
κακό......ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ!!!!!...... από το πυροφυ-
λάκιο "ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ"
ΑΠΟ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ "ΠΡΟΣΦΕΡΩ"
Για πληροφορίες στα τηλ. 6937191968 - 6971724357
Παρασκευάς Γαρυφάλλου.
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Υπερψηφίστηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 

η 2η τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων έργων
της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2020

Σ
τη λήψη απόφασης τροπο-
ποίησης του Προγράμματος
Εκτελεστέων έργων της Περιφ-
έρειας Αττικής οικονομικού

έτους 2020 και  την ένταξη 90
εμβληματικών  έργων συνολικού
προϋπολογισμού 132 εκατ. ευρώ
προχώρησε το Περιφερειακό
Συμβούλιο Αττικής κατά τη διάρκεια
της χθεσινής συνεδρίασής του. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρου-
σιάστηκαν ο συνολικός προϋπολογι-
σμός των έργων ανέρχεται  στα
202.211.121 € και αφορά συνολικά
948 έργα. Η εισήγηση η οποία υπε-
ρψηφίστηκε πραγματοποιήθηκε από
τον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών
Ν. Πέππα ο οποίος συνεπικουρήθη-
κε από την Εντεταλμένη Περιφερεια-
κή Σύμβουλο Τεχνικών έργων Ε.
Κοσμίδη. 

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ.
Πατούλης αναφερόμενος στη σχετική
εξέλιξη εξέφρασε την ικανοποίησή
του καθώς, όπως επισήμανε, η
διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής με
σοβαρότητα και μέσα από ένα ρεαλι-
στικό σχεδιασμό προχωρεί  στην
κατάρτιση ενός οργανωμένου στρατ-
ηγικού σχεδίου με συγκεκριμένες
προτεραιότητες και  δράσεις οι
οποίες έχουν ως κεντρικό πυλώνα
την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της
Αττικής. 

Πρωτίστως έργα που αφορούν
πρωτίστως στην  θωράκιση της
Αττικής από φυσικές καταστροφές,

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται  σε
εμβληματικά έργα που αφορούν
πρωτίστως στην θωράκιση της Αττι-
κής από φυσικές καταστροφές, στην
κοινωνική συνοχή καθώς και στην
ασφάλεια της οδικής μετακίνησης των
πολιτών. Μάλιστα επισημαίνει ότι
«όλοι οι δήμοι που μπορούν να
προχωρήσουν στην ωρίμανση των
μελετών τους έχουν τη δυνατότητα να
καταθέσουν τις προτάσεις τους για
χρηματοδότηση από την Περιφέρ-
εια» «Μέσα από αυτή την οραματική
διαδικασία επιταχύνουμε την
ωρίμανση των έργων και δίνουμε τη
δυνατότητα στους δήμους να υλοποι-
ήσουν σημαντικά έργα υποδομών»
τόνισε ο Γ. Πατούλης και συμπλήρω-
σε:   

«Βούλησή μας είναι να προχωράμε
με γρήγορους ρυθμούς αναπτυξιακά
έργα προς όφελος των πολιτών. Στο
πλαίσιο αυτό εντείνουμε τη συνερ-
γασία μας με όλα τα αρμόδια υπουρ-
γεία και τους δήμους της Αττικής.
Δίνουμε έμφαση στην επιτάχυνση
έργων που σχετίζονται με την οδική
ασφάλεια που είναι ύψιστη προτεραι-
ότητα για εμάς, όπως και σε παρεμ-
βάσεις που συμβάλλουν στην
βελτίωση της ποιότητας ζωής των

πολιτών και στην τόνωση της ανα-
πτυξιακής δυναμικής των τοπικών
κοινωνιών. Στο πλαίσιο του στρατηγι-
κού μας σχεδιασμού είναι η υλο-
ποίηση σημαντικών υποδομών με
ισότιμο και δίκαιο τρόπο. Αυτό το
επιτυγχάνουμε με δύο βασικά κρι-
τήρια τον επιμερισμό των πόρων
σύμφωνα με την προτεραιοποίηση
των έργων και την αναλογική κατανο-
μή τους ανά Περιφερειακή Ενότητα». 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών
και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτρο-
πής Ν. Πέππας κατά τη διάρκεια της
εισήγησής του μεταξύ άλλων επισή-
μανε: «Προχωράμε ταχύτατα και παρά
τις αντιξοότητες της περιόδου λόγω
της υγειονομικής κρίσης, υλο-
ποιώντας με αίσθημα ευθύνης, τις
δεσμεύσεις μας απέναντι  στους
πολίτες. Με τις οδηγίες του Περιφε-
ρειάρχη μας Γ. Πατούλη επικαιρο-
ποιούμε το στρατηγικό μας σχέδιο
με 90 νέα έργα που έχουν στον
πυρήνα τους την κοινωνική διάστα-
ση, την Πολιτική Προστασία (αντιπ-

λημμυρικά), την ασφάλεια των
πολιτών εν γένει και γενικότερα τη
βελτίωση της καθημερινότητας σε
όλους τους Δήμους της Αττικής.
Επιπλέον η 2η τροποποίηση του
προϋπολογισμού που ψηφίζουμε
σήμερα έχει τον οικονομικό ρεαλι-
σμό καθώς προβλέπει τις συνθήκες
και τις προϋποθέσεις για την ορθή
εκτέλεσή του». 

Η Εντεταλμένη Περιφερειακή
Σύμβουλος Τεχνικών Έργων Αττι-
κής, Ε. Κοσμίδη κατά την εισήγησή
της επισήμανε ότι το πρόγραμμα
εκτελεστέων έργων της Περιφέρειας
Αττικής, υλοποιείται σύμφωνα με τις
κεντρικές κατευθύνσεις της Περιφερ-
ειάρχη και με την αγαστή συνεργασία
των αιρετών και των υπηρεσιακών

παραγόντων. 

948 έργα υλοποιούν ται από την
Περιφέρεια Αττικής  

Όπως επισημάνθηκε η πλειονότητα
των σημαντικών μεταβολών στον
κατάλογο των έργων προέκυψαν από
την πορεία εξέλιξης τους, την
κατακύρωση διαγωνισμών έργων -
μελετών και προκειμένου να επι-
ταχυνθεί κατά το δυνατόν η διαδι-
κασία υλοποίησης νέων έργων. 

Επιπλέον συνοψίζοντας, το όριο
πληρωμών του συνόλου της Περιφ-
έρειας Αττικής για το έτος 2020 στο
σκέλος των έργων από ίδια Χρημα-
τοδότηση διαμορφώνεται  σε
202.211.121,62€ και είναι αυξημένο
κατά 11.084.212,38€ σε σχέση με
τις ήδη εγκεκριμένες πιστώσεις του
τρέχοντος έτους. Το προαναφερθέν
σύνολο των προτεινόμενων
πιστώσεων κατανέμεται σε εννιακό-

σια σαράντα οχτώ (948) έργα.
Ειδικότερα η δεύτερη τροποποίηση
δίνει  το μεγαλύτερο βάρος με
590.000.000€ και  115 συνολικά
έργα  στις αστικές αναπλάσεις.
Επίσης σταθερά αυξημένα είναι τα
αντιπλημμυρικά έργα με
353.000.000€ και 141 διαφορετικά
έργα προκειμένου να ενισχυθεί κατά
το δυνατόν η αντιπλημμυρική θωρά-
κιση της Αττικής. Ιδιαίτερο βάρος
δίδεται στην οδοποιία για την οποία
προβλέπονται  περίπου
411.000.000€ για 173 διαφορετικά
έργα. Η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει
με το κονδύλι των 173.000.000€,
τομείς όπως παιδικοί και βρεφον-
ηπιακοί σταθμοί, το περιβάλλον, η
ποιότητα ζωής, ο πολιτισμός και ο
αθλητισμός. 

Γ. Πατούλης: «Με ρεαλιστικό σχεδιασμό και όραμαΓ. Πατούλης: «Με ρεαλιστικό σχεδιασμό και όραμα
την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της Αττικής δρομολοτην αναπτυξιακή επανεκκίνηση της Αττικής δρομολο--
γούμε πάνω από 90 εμβληματικά νέα έργα προϋπογούμε πάνω από 90 εμβληματικά νέα έργα προϋπο--
λογισμού άνω των 132 εκατ. ευρώ με έμφαση στηνλογισμού άνω των 132 εκατ. ευρώ με έμφαση στην
πολιτική προστασία, την κοινωνική μέριμνα και τηνπολιτική προστασία, την κοινωνική μέριμνα και την
ασφάλεια των πολιτών»ασφάλεια των πολιτών»
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Η ημερήσια έκθεση επιδημιολογι-
κής επιτήρησης λοίμωξης από το
ν έο κορον οϊό του ΕΟΔΥ κάν ει λόγο
για 65 ν έα κρούσματα εχ θές 30 Ιου-
λίου! Στους 203 παραμέν ουν  οι
θάν ατοι. 34 τα εισαγόμεν α, 16 από
τα οποία αφορούν  εργαζόμεν ους
δεξαμεν όπλοιου.

Στην  αν ακοίν ωση 65 ν έων  κρου-
σμάτων  του κορον οϊού προχ ώρησε
σήμερα ο ΕΟΔΥ, εκ των  οποίων  τα
17 εν τοπίστηκαν  κατόπιν  ελέγχ ων
στις πύλες εισόδου της χ ώρας, εν ώ
άλλα 17 είν αι εισαγόμεν α κρούσμα-
τα, που προσήλθαν  αυτοβούλως, εκ
των  οποίων  τα 16 εν τοπίστηκαν
σε εργαζόμεν ους σε δεξαμεν όπλοιο
που παραμέν ει αγκυροβολημέν ο
έξω από Πειραιά.

Σύμφων α με πληροφορίες πρόκει-
ται για τάν κερ με 24 μέλη πληρώμα-
τος, προερχ όμεν ο από Τουρκία, το
οποίο ξεφόρτωσε Πειραιά.. Όλο το
πλήρωμα, Φιλιππιν έζοι και Ιν δοί,
έχ ουν  τεθεί σε καραν τίν α εν τός
του πλοίου, εν ώ εμφαν ίζουν  ήπια
συμπτώματα. 

Διψήφιος παραμένει ο αριθμός
των νέων κρουσμάτων στην περ-
ιφερειακή ενότητα Αττικής. Συγκε-
κριμένα εντοπίστηκαν, 

11 κρούσματα στην  περιφερειακή
εν ότητα Αττικής,

7 κρούσματα στην  περιφερειακή
εν ότητα Θεσσαλον ίκης,

3 κρούσματα στην  περιφερειακή
εν ότητα Καβάλας,

3 κρούσματα στην  περιφερειακή
εν ότητα Κέρκυρας,

2 κρούσματα στην  περιφερειακή
εν ότητα Αχ αΐας,

2 κρούσματα στην  περιφερειακή
εν ότητα Ξάν θης,

1 κρούσμα στην  περιφερειακή
εν ότητα Βοιωτίας,

1 κρούσμα στην  περιφερειακή
εν ότητα Κοζάν ης,

1 κρούσμα στην  περιφερειακή
εν ότητα Μαγν ησίας.

Ο συν ολικός αριθμός των  κρου-
σμάτων  είν αι 4401, εκ των  οποίων
το 54.6% αφορά άν δρες.

1250 (28.4%) θεωρούν ται σχ ε-
τιζόμεν α με ταξίδι από το εξωτερικό
και 2192 (49.8%) είν αι σχ ετιζόμεν α
με ήδη γν ωστό κρούσμα.

7 συμπολίτες μας ν οσηλεύον ται
διασωλην ωμέν οι. Η διάμεση ηλικία
τους είν αι 52 ετών . 1 (14.3%) είν αι
γυν αίκες και οι υπόλοιποι άν δρες.
To 71.4% έχ ει υποκείμεν ο ν όσημα
ή είν αι ηλικιωμέν οι 70 ετών  και
άν ω. 128 ασθεν είς έχ ουν  εξέλθει
από τις ΜΕΘ.

Τέλος, δεν  έχ ει καταγραφεί καν έ-
ν ας ν έος θάν ατος εν ώ έχ ουμε 203
θαν άτους συν ολικά στη χ ώρα. 66
(32.5%) γυν αίκες και οι υπόλοιποι
άν δρες. Η διάμεση ηλικία των
θαν όν των  συμπολιτών  μας ήταν  τα
76 έτη και το 96.1% είχ ε κάποιο
υποκείμεν ο ν όσημα ή/και ηλικία 70
ετών  και άν ω.

Από την  1η Ιαν ουαρίου 2020
μέχ ρι σήμερα, στα εργαστήρια που
διεν εργούν  ελέγχ ους για τον  ν έο
κορων οϊό (SARS-CoV-2) και που
δηλών ουν  συστηματικά στον
ΕΟΔΥ το σύν ολο των  δειγμάτων
που ελέγχ ουν  (θετικά και αρν ητι-
κά), έχ ουν  συν ολικά ελεγχ θεί
519.887 κλιν ικά δείγματα, εκ των
οποίων  τα 6490 (1.4%) ήταν  θετικά
στον  κορων οϊό (συμπεριλαμβάν ον -
ται και περισσότερα από έν α
δείγματα αν ά άτομο που ελέγχ θη-
κε).

Μητσοτάκης σε επιστήμονες:
«Μη διστάσετε να σημάνετε

συναγερμό»

Οι εξελίξεις στην  αν τιμετώπιση
της παν δημίας του κορον οϊού
συζητήθηκαν  σε τηλεδιάσκεψη υπό
τον  Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσο-
τάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στη διάρκεια της σύσκεψης
εξετάστηκαν  τα δεδομέν α και διαπι-
στώθηκε ότι η αύξηση των  κρου-

σμάτων  δεν  έχ ει οδηγήσει σε
σημαν τική επιδείν ωση των  επιδ-
ημιολογικών  δεικτών . Τον ίστηκε,
όμως, με έμφαση, η αν άγκη επα-
γρύπν ησης και αυστηρής εφαρ-
μογής των  μέτρων  για την  αποφυγή
του συν ωστισμού και για τη χ ρήση
μάσκας.

Ιδιαίτερη συζήτηση έγιν ε για τα
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και τους
χ ώρους διασκέδασης, όπου θα
εν ισχ υθούν  οι έλεγχ οι. «Αν  κρίν ετε
ότι πρέπει ν α σημάν ετε συν αγερμό
για τη λήψη κάποιου μέτρου, μην
διστάσετε ν α το κάν ετε έγκαιρα»
τόν ισε ο Πρωθυπουργός στους επι-
στήμον ες.

Αν έφερε δε ότι οι τακτικές τηλε-
διασκέψεις, όπως η σημεριν ή, για
την  εξέλιξη της παν δημίας, θα
συν εχ ιστούν  τρεις φορές την  εβδο-
μάδα και τον  Αύγουστο.

Στη σύσκεψη μετείχ αν  ο Υπουρ-
γός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ο Υπο-
υργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπε-
τρίτης, ο Υφυπουργός Πολιτικής
Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, ο
Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουρ-
γώ, αρμόδιος για το Συν τον ισμό του
Κυβερν ητικού Έργου Άκης
Σκέρτσος, ο Υφυπουργός παρά τω
Πρωθυπουργώ και Κυβερν ητικός
Εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, ο
επικεφαλής της Επιτροπής Λοιμω-
ξιολόγων  του Υπουργείου Υγείας,
καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας, ο
Πρόεδρος του ΕΟΔΥ Παν αγιώτης
Αρκουμαν έας και ο Κίμων
Δρακόπουλος, καθηγητής
Επιστήμης των  Δεδομέν ων .

Ο
Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής
Δυτικής Αττικής, Θανάσης Μπούρας, με
αφορμή την με αρ. πρωτ. 12639/29-07-

2020 επιστολή του Δημάρχου Μεγαρέων, κ.
Γρηγόρη Σταμούλη, κατέθεσε αναφορά στον
Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστα
Καραμανλή. 
Στην επιστολή του Δημάρχου Μεγαρέων, τονίζε-
ται η ανάγκη άμεσης απομάκρυνσης της εναπο-
μείνασας ποσότητας αμιάντου μετά την καταστρο-
φική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018 από την
περιοχή της Κινέττας, καθώς υπάρχουν ακόμη
μεγάλες ποσότητες αμιάντου διάσπαρτες στην
ευρύτερη περιοχή γεγονός που ενέχει κινδύνο-
υς για την υγεία των πολιτών και εγείρει μεγάλες
ανησυχίες στους κατοίκους. 
Να σημειωθεί δε ότι η περιοχή έχει πληγεί ανε-
πανόρθωτα από συνεχή καταστροφικά φαινόμενα. 
Ο κ. Μπούρας ανταποκρινόμενος στο δίκαιο
αίτημα των κατοίκων της περιοχής και του
Δημάρχου, αναμένει την απάντηση του Υπουρ-
γού και θα παρακολουθεί την εξέλιξη που αφορά
τη συλλογή του αμιάντου. 

Ραγδαία η αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού:
 Ξεπέρασαν τις 60 οι νέες περιπτώσεις!

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

Αναφορά του Αθ.
Μπούρα στον Υπουργό
Υποδομών-Μεταφορών,

Κώστα Καραμανλή

Ανάγκη άμεσης απομάκρυνσης
της εναπομείνασας ποσότητας
αμιάντου μετά την καταστροφική

πυρκαγιά στην Κινέττα 
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SOS: Βρέθηκε μηχάνημα παραγγελιών Curier πλησίον
του Δημαρχείου Άνω Λιοσίων

Πλησίον του Δημαρχείου Άνω Λιοσίων,
βρέθηκε μηχάνημα παραγγελιών Curier,
το οποίο και φυλάσσεται στον 1ο Όροφο
στο Γραφείο Δημάρχου.

Ο ιδιοκτήτης του μπορεί να το παραλάβει
από εκεί με επίδειξη αστυνομικής
ταυτότητας και βεβαίωση από την εταιρία
στην οποία ανήκει (από τις 8π.μ – 15:00) 

ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
Ξεχωριστή ανακύκλωση των
γυάλινων συσκευασιών 

Ε
νημέρωση των καταστηματαρχών του Χαϊ-
δαρίου για την ανακύκλωση γυάλινων
συσκευασιών πραγματοποιήθηκε από την

Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης
και τον Δήμο Χαϊδαρίου.

Η εκστρατεία ενημέρωσης αφορά τη συλλογή και
αξιοποίηση αποβλήτων συσκευασίας από γυαλί
που, υπό άλλες συνθήκες, θα κατέληγαν στα
κοινά απορρίμματα πολλών επαγγελματικών
χώρων. 

Η ανακύκλωση του γυαλιού γίνεται με ειδικούς
μπλέ κώδωνες που έχουν ήδη τοποθετηθεί στα
καταστήματα εστίασης της πόλης.

Οι μπλέ κώδωνες διευκολύνουν  τη συλλογή
συσκευασιών από χώρους οι οποίοι δεν εξυπηρ-
ετούνται από το σύστημα των μπλε κάδων, λόγω
του μεγάλου όγκου και ποσότητας των ανακ-
υκλώσιμων συσκευασιών.

Ο Δήμαρχος Βαγγέλης Ντηνιακός συμμετείχε
στην περιοδεία ενημέρωσης  για την ανακύκλωση
του γυαλιού και συζήτησε με τους καταστημα-
τάρχες της εστίασης για την υλοποίηση του προ-
γράμματος στο Χαϊδάρι.

Συνάντηση εργασίας με τον πρόεδρο της ΕΕΤΑΑ είχε ο
Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός

Σ
υν άν τηση εργασίας μεταξύ του
Δημάρχ ου Αχ αρν ών  Σπύρου
Βρεττού και του προέδρου της

Ελλην ικής Εταιρείας Τοπικής Αν άπτυξης
και Αυτοδιοίκησης Ηλία Γιάτσιου πραγμα-
τοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΕΤΑΑ.

Η ΕΕΤΑΑ έχ ει το ρόλο εν ός επιστημο-
ν ικού συμβούλου σε θέματα Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και σε αυτό το πλαίσιο
συζητήθηκαν  προγράμματα που αφορ-
ούν  τους Δήμους. 

Παράλληλα δόθηκε η ευκαιρία για
αν ταλλαγή απόψεων  όσον  αφορά τα
χ ρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν
ν α αξιοποιηθούν  από τον  Δήμο Αχ αρν ών , αλλά και για το πρόγραμμα «Αν τών ης Τρίτσης» μέσω του οποίου η
Τοπική Αυτοδιοίκηση θα προβεί σε έργα προς όφελος των  πολιτών  και της βελτίωσης της καθημεριν ότητάς τους
στον  τομέα των  υποδομών  και όχ ι μόν ο.

Τέλος διερευν ήθηκαν  οι δυν ατότητες για τη μέγιστη δυν ατή ετοιμότητα του Δήμου προκειμέν ου ν α εκμεταλλευ-
τεί όσο το δυν ατόν  περισσότερα προσφερόμεν α προγράμματα. Στη συν άν τηση συμφων ήθηκε η συν εργασία ν α
είν αι πολυσχ ιδής και διαρκής ούτως ώστε ν α αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, κάτι το οποίο αν έφερε στο
περιθώριό της και ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός: «Η συν εργασία μας με την  ΕΕΤΑΑ μπορεί ν α μας βοηθήσει προ-
κειμέν ου ο Δήμος μας ν α παρουσιαστεί απόλυτα έτοιμος και οργαν ωμέν ος σε μελλον τικά προγράμματα και είμα-
στε ιδιαίτερα αισιόδοξοι σε αυτή την  κατεύθυν ση μετά τη συν άν τηση που είχ αμε με τον  κ. Γιάτσιο».
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Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΩΤΣΗΡΑΣ  ΓΙΑ ΤΑ
ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

ΘΘΑΑ  ΔΔΟΟΘΘΕΕΙΙ
ΤΤΕΕΛΛΟΟΣΣ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ
ΠΠΟΟΛΛΥΥΕΕΤΤΗΗ
ΟΟΜΜΗΗΡΡΙΙΑΑ  ΤΤΩΩΝΝ
ΕΕΡΡΓΓΑΑΖΖΟΟΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ

Σ
ύμφων α με το Νόμο 4712, ΦΕΚ Α΄146/29-7-2020, ο οποίος δημοσιεύτηκε στις 29 Ιουλίου, ρυθμίζεται η ν αυ-
πήγηση δύο Ταχ έων  Περιπολικών  Κατευθυν όμεν ων  Βλημάτων  του Πολεμικού Ναυτικού και για την  ομαλή
εξέλιξη της ν αυπήγησης διατίθεται το ποσό των  3.375.000€.

Ο Βουλευτής Δυτικής Αττικής κ. Γιώργος Κώτσηρας έκαν ε την  ακόλουθη δήλωση: «Παρακολουθώ με ιδιαίτερη
προσοχ ή τη διαδικασία μεταβίβασης των  Ναυπηγείων  Ελευσίν ας και βρίσκομαι σε συν εχ ή επικοιν ων ία με τους
αρμόδιους φορείς, καθώς και με τους εργαζομέν ους των  Ναυπηγείων  Ελευσίν ας, ώστε ν α βρεθεί επωφελής λύση
για τη λειτουργία των  ν αυπηγείων  και τη διασφάλιση των  συμφερόν των  των  εργαζομέν ων . Είν αι εξαιρετικά
σημαν τικό ότι με τη συγκεκριμέν η τροπολογία θα μπορέσουν  ν α πληρωθούν  οι εργαζόμεν οι και με αυτόν  τον
τρόπο, σταδιακά, τα Ναυπηγεία Ελευσίν ας θα ξαν αμπούν  σε τροχ ιά αν άπτυξης υπό τη ν έα τους ιδιοκτησία,
βοηθών τας έτσι και τη γεν ικότερη πρόοδο της Δυτικής Αττικής. Όπως τόν ισε και ο Υπουργός στόχ ος μας είν αι η
ελλην ική ν αυπηγική βιομηχ αν ία ν α πάρει ξαν ά μπρος και ν α παράσχ ει πολλές θέσεις εργασίας.» 

Συγκεκριμέν α η τροπολογία:
Άρθρο 80
Ρύθμιση για τη ν αυπήγηση δύο Ταχ έων  Περιπολικών  Κατευθυν όμεν ων  Βλημάτων  (ΤΠΚ) του Πολεμικού Ναυ-

τικού
Στο στοιχ είο Α' του άρθρου 32 του ν . 4361/2016 (Α' 10) προστίθεται παρ. 11 ως εξής:
«11. Επιπλέον  ποσό μέχ ρι τρία εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήν τα πέν τε χ ιλιάδες (3.375.000) ευρώ διατίθεται

από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων  Επεν δύσεων  (Εθν ικό Σκέλος) του Υπουργείου Εθν ικής Άμυν ας για
την  ομαλή εξέλιξη ν αυπήγησης του Ταχ έος Περιπολικού Κατευθυν όμεν ων  Βλημάτων  (ΤΠΚ) υπ' αριθμ. 6, που έχ ει
ήδη παραληφθεί από το Πολεμικό Ναυτικό, και του Ταχ έος Περιπολικού Κατευθυν όμεν ων  Βλημάτων  (ΤΠΚ) υπ'
αριθμ. 7.

Ειδικότερα, η καθέλκυση του ΤΠΚ υπ' αριθμ. 7, θα πρέπει ν α εκτελεστεί εν τός εν ός (1) μην ός από την  έν α-
ρξη ισχ ύος της παρούσας. 

Τα ποσά που θα διατεθούν  από τις αν ωτέρω χ ρηματοδοτήσεις και αφορούν  στη συμβασιοποίηση προμήθειας
υλικών  και αν άθεσης εργασιών -παροχ ής υπηρεσιών , που εκκρεμούν  και αφορούν  σε υλικά και υπηρεσίες για τη
συν έχ ιση ν αυπήγησης των  αν ωτέρω ΤΠΚ και στην  πληρωμή της μισθοδοσίας, των  λογαριασμών  κοιν ής ωφελείας
(ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) και των  υπηρεσιών  μετακίν ησης προσωπικού, θα καταλογιστούν  στην  εταιρεία «Ναυπηγικές και
Βιομηχ αν ικές Επιχ ειρήσεις Ελευσίν ας Α.Ε.» (ΝΒΕΕ Α.Ε.). 

Η καταβολή από το Πολεμικό Ναυτικό των  μην ιαίων  αμοιβών  των  εργαζομέν ων  παρατείν εται εκ ν έου για χ ρο-
ν ικό διάστημα τριών  μην ών  από την  1η Ιουλίου 2020, όσο και το χ ρον ικό διάστημα παράτασης του προγράμ-
ματος ν αυπήγησης. 

Η ισχ ύς των  υπογραφεισών /συν αφθεισών  ατομικών  δηλώσεων  αποδοχ ής εν ασχ όλησης μεταξύ του Πολεμικού
Ναυτικού και των  εργαζομέν ων  της ΝΒΕΕ Α.Ε., παρατείν εται έως την  30ή Σεπτεμβρίου 2020. Το Ελλην ικό Δημό-
σιο επιφυλάσσεται παν τός ν ομίμου ή συμβατικού δικαιώματος του, είτε αυτό απορρέει από τη σύμβαση υπ' αριθμ.
001Β/2000, είτε από την  κυρωθείσα τριμερή συμφων ία, η οποία παρατείν εται έως την  30ή Σεπτεμβρίου 2020.
Επί των  εγκριθεισών  με το άρθρο 62 του ν . 4557/2018 (Α' 139), το άρθρο 23 του ν . 4618/2019 (Α' 89), το άρθρο
216 του ν . 4635/2019 (Α' 167) και το άρθρο 67 του ν . 4688/2020 (Α' 101) πιστώσεων , χ ορηγείται παράταση αν άλ-
ηψης ν ομικών  δεσμεύσεων  δαπαν ών  έως και τον  Σεπτέμβριο 2020.»

ΈΈρρχχεεττααιι  ννέέοο  θθεεσσμμιικκόό  ππλλααίίσσιιοο  
ρρύύθθμμιισσηηςς  οοφφεειιλλώώνν  --  ΤΤιι  ααλλλλάάζζεειι

«Επεξεργαζόμαστε και σύν τομα θα τεθεί σε διαβούλευση
έν α ν έο θεσμικό πλαίσιο ρύθμισης οφειλών , το οποίο θα

αν τικαταστήσει όλα τα επιμέρους εργαλεία ρύθμισης
οφειλών  που υπάρχ ουν  σήμερα», αν έφερε ο υπουργός
Οικον ομικών  Χρήστος Σταϊκούρας μιλών τας ν ωρίτερα
στην  Ολομέλεια.

Το πλαίσιο ρύθμισης οφειλών  και πτώχ ευσης
φυσικών  προσώπων , όπως εν ημέρωσε τη Βουλή ο υπο-

υργός, θα περιλαμβάν ει τη δυν ατότητα συν ολικής ρύθμι-
σης και αν αδιάρθρωσης όλων  των  χ ρεών , τη δυν ατότητα

απαλλαγής από όλες τις οφειλές, την  παροχ ή δεύτερης ευκαιρίας για
υπερχ ρεωμέν ους δαν ειολήπτες οι οποίοι αδυν ατούν  ν α εξυπηρετήσουν  τις οφειλές
τους, και θα λαμβάν ει πρόν οια αφεν ός για δαν ειολήπτες που αν ήκουν  σε ευάλωτες 

κοιν ων ικές ομάδες και αφετέρου για τον  εν τοπισμό των  στρατηγικών  κακοπληρ-
ωτών .

Αν αφερόμεν ος στο πρόγραμμα «Γέφυρα» που ψηφίζεται απόψε στην  Ολομέλεια,
ο υπουργός Οικον ομικών  είπε ότι επιτυγχ άν ον ται πολλαπλοί στόχ οι αφού, για
πρώτη φορά, επιβραβεύον ται οι συν επείς δαν ειολήπτες με εξυπηρετούμεν α δάν εια,
υποστηρίζεται το σύν ολο των  δαν ειοληπτών  που επλήγησαν  από την  οικον ομική
κρίση και έχ ουν  μη εξυπηρετούμεν ο δάν ειο, και μετά το τέλος του 2018. 

Επίσης εν θαρρύν ον ται και εν ισχ ύον ται οι διμερείς συμφων ίες με τα χ ρηματοπι-
στωτικά ιδρύματα και τις εταιρείες διαχ είρισης επεν δύσεων , καλλιεργείται η κου-
λτούρα πληρωμών  με την  έμπρακτη στήριξη του κράτους αφού επιδοτείται σημαν -
τικό κομμάτι της μην ιαίας δόσης του δαν είου. Αποτρέπεται εξάλλου η κατάχ ρηση του
ν έου πλαισίου από στρατηγικούς κακοπληρωτές και περιορίζεται ο κίν δυν ος δημιο-
υργίας μιας ν έας γεν ιάς κόκκιν ων  δαν είων  λόγω της κρίσης που επέφερε η παν -
δημία. Κυρίως εν ισχ ύεται η κοιν ων ική συν οχ ή καθώς καλύπτον ται πολλαπλάσιοι
δαν ειολήπτες σε σχ έση με το πλαίσιο της προηγούμεν ης κυβέρν ησης. Το πρόγραμ-
μα λέγεται «Γέφυρα» επειδή πράγματι είν αι η «Γέφυρα» μέχ ρι το ν έο θεσμικό πλαίσιο
ρύθμισης οφειλών , είπε ο υπουργός Οικον ομικών .
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Σημαντικές νομοθετικές ρυθμίσεις που ευνοούν
τη Δυτική Αττική δημοσιεύτηκαν στο Νόμο 4712
«Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση
της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του
παράνομου εμπορίου», ΦΕΚ Α΄146, που δημο-
σιεύτηκε στις 29-7-2020. 

Με τις ως άνω νομοθετικές ρυθμίσεις δρομολο-
γείται, σήμερα, η επίλυση σημαντικών προβλημά-
των που απασχολούν μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων
της εφοδιαστικής αλυσίδας και πολλές βιομηχανικές
εγκαταστάσεις στο Θριάσιο Πεδίο, αλλά και στην

ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής κι όχι μόνο.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 33 (επι-
συνάπτονται) δίνεται παράταση προθεσμίας για τη
γνωστοποίηση ή την έγκριση εγκατάστασης ή λειτο-
υργίας των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής
και παράταση προθεσμίας τεχνικής ανασυγκρότ-
ησης των ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτή-
των- παράταση προθεσμιών των νόμων 3982/2011
και 4302/2014, λόγω COVID- 19 και προθεσμιών
εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων.

Οι ευνοϊκές νομοθετικές ρυθμίσεις ήταν αποτέλε-

σμα των πολύμηνων προσπαθειών που κατέβαλε ο
Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής
Αττικής, κ. Αθανάσιος Μπούρας, ο οποίος πραγμα-
τοποίησε αλλεπάλληλες συναντήσεις τόσο με
επιχειρηματίες της περιοχής  και  τον Αντιπεριφερ-
ειάρχη Δυτικής Αττικής, κ. Λευτέρη Κοσμόπουλο,
όσο και με τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ.
Πελοπίδα Καλλίρη, και με τον αρμόδιο Υφυπουργό
για Θέματα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλον-
τος, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
κ. Δημήτρη Οικονόμου. 

Ο κ. Μπούρας κατέδειξε την αναγκαιότητα της
νομιμοποίησης της λειτουργίας και του εκσυγχρονι-
σμού των εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων και
συνεργάστηκε στενά με την Πολιτική Ηγεσία στην
κατεύθυνση επίλυσης των ως άνω ζητημάτων,
ώστε σήμερα να δίνεται μια ανάσα ανάπτυξης στην
περιοχή, προσβλέποντας στη βελτίωση των συνθη-
κών εργασίας των εργαζομένων, στην προστασία
του περιβάλλοντος,  στην αύξηση των επενδύσεων
και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Μετά
από αυτές τις εξελίξεις, ο κ. Μπούρας αισθάνεται
δικαιωμένος, γιατί ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι δια-
ρκείς και επί μακρόν προσπάθειές του για το καλό
της Δυτικής Αττικής. 

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής δηλώνει ότι θα
βρίσκεται, όπως πάντα, στο πλευρό των εργαζομέ-
νων, αλλά και των επιχειρήσεων με λύσεις που
προάγουν την οικονομική ανάπτυξη και την κοινω-
νική συνοχή.

Σημαντικές νομοθετικές ρυθμίσεις που ευνοούν την επιχειρηματικότητα
στη Δυτική Αττική και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας 

Αθ. Μπούρας: ‘’Θα είμαι όπως πάντα, στο πλευρό των εργαζομένων, αλλά και των επιχειρήσεων-
με λύσεις που προάγουν την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

ΕΕφφάάππααξξ  ττοο  22002200  ααννααδδρροομμιικκάά  11,,44  δδιισσ..  εευυρρώώ

Α
ναδρομικά ύψους 1,4 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούν στις περικοπές που έγιναν το 2012 στις
κύριες συντάξεις για το επίμαχο 11μηνο μεταξύ Ιουνίου 2015 και Μαΐου 2016, στο σύνολο
των δικαιούχων, προτίθεται να επιστρέψει η κυβέρνηση. Η παροχή θα δοθεί εφάπαξ, εντός

του επόμενου 6μήνου, πιθανότατα με τη μορφή μιας «13ης σύνταξης». Προχθες, ψηφίστηκε από τη
Βουλή η πρώτη τροπολογία. Αφορά τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα που είδαν την κύρια
σύνταξή τους το 2012 να μειώνεται, ανεξάρτητα από το εάν είχαν προσφύγει στη Δικαιοσύνη ή όχι. 

Η δαπάνη, άτοκα, εκτιμάται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σε 900 εκατ. ευρώ. Σε δεύτερη
φάση, μετά και την έκδοση της σχετικής απόφασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο, αναμένεται να κατα-
τεθεί αντίστοιχη τροπολογία που θα καλύπτει τους συνταξιούχους του Δημοσίου.

Εκτός αναδρομικών επιστροφών
μένουν όσοι συνταξιούχοι διεκδι-
κούσαν ποσά που αφορούν περι-
κοπές στα δώρα και στις επικουρι-
κές συντάξεις. Μάλιστα, στην τροπο-
λογία του υπουργείου Εργασίας για
τον ιδιωτικό τομέα, ξεκαθαρίζεται ότι
όποιος συνταξιούχος λάβει τα ανα-
δρομικά ποσά αποδέχεται ότι πρό-
κειται για το σύνολο των οφειλομέ-
νων και κάθε άλλη διεκδίκηση σβή-
νεται. Με τον τρόπο αυτό η κυβέρν-
ηση προσδοκά ότι θα κλείσει εντός
του 2020 το κεφάλαιο των δημοσιο-
νομικών εκκρεμοτήτων, επιβα-

ρύνοντας τον φετινό προϋπολογι-
σμό που ούτως ή άλλως θα είναι
υπερελλειμματικός.

Πηγές από το υπουργείο
Εργασίας εξηγούσαν ότι η απόφαση
ελήφθη καθώς οι νομικοί, ερμ-
ηνεύοντας τις πρόσφατες αποφά-
σεις του ΣτΕ, έκριναν ότι αφορούν
μόνο τις επιστροφές αναδρομικών
ποσών σε κύριες συντάξεις, όσων
προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη και
προέρχονται  από τον ιδιωτικό
τομέα.

Παρ’ όλα αυτά, η κυβέρνηση, επε-
σήμαιναν, επέλεξε την επιστροφή

των ποσών και σε αυτούς που δεν
προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη, αλλά
και  στους συνταξιούχους του
Δημοσίου, για τους οποίους άλλω-
στε εκκρεμεί η έκδοση απόφασης
από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Τα ποσά, συνολικού μεικτού
ύψους 1,4 δισ. ευρώ, θα καταβληθ-
ούν εφάπαξ, εντός του επόμενου
6μήνου. 

Το καθαρό ποσό, για τον  ιδιω-
τικό τομέα, βάσει της έκθεσης του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,
είναι 900 εκατ. ευρώ.

Οπως εξηγεί στην «Κ» ο δικ-
ηγόρος Διονύσης Ρίζος, οι επιστρ-
οφές (μετά και την ψήφιση της
δεύτερης τροπολογίας) θα δοθούν
σε 850.000-900.000 συνταξιούχο-
υς, δικαιούχους κύριων συντάξεων
του ιδιωτικού και του δημόσιου
τομέα. 

Αφορούν τους 11 μήνες από τον
Ιούνιο του 2015 έως και το Μάιο
του 2016 και δεν συμπεριλαμβά-
νουν τα ποσά από τα κομμένα δώρα
κι επιδόματα καθώς και αυτά από τις
περικοπές των επικουρικών συντά-
ξεων.
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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

Πωλείται οικία ισόγειο και
πρώτος όροφος στο Παλαι-

οχώρι Μάνδρας σε 800 μέτρα 
οικόπεδο . Ανταλλαγή με

διαμέρισμα τηλέφωνο 69 74
311 396. Τιμή συζητήσιμη

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

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

Ώρες 8:00-13:00 και 18:00 - 20:00 
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ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΦΥΣΑΡΑΚΗΣ

Ελεύθερος να διαπραγματευτεί το
νέο σταθμό της καριέρας του είναι
πλέον ο 28 χρονος(10-12-1991)
κεντρικός αμυντικός Αποστόλης
Φυσαράκης ,καθώς έλυσε την
συνεργασία του με τον Βύζα
Μεγάρων όπου και αγωνίστηκε
στο πρώτο μισό της φετινής
ποδοσφαιρικής σεζόν.
Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής μπο-
ρεί να αγωνιστεί με την ίδια
ευκολία και ως αμυντικός μέσος.
Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί σε
Πανελευσινιακό, Ατρόμητο Αθη-
νών, Ατρόμητο Πειραιά(2

θητείες), Αθηναϊκό, ΠΑΟ Κρουσώνα, ΑΕ Ιστιαίας, Ζευγο-
λατιό και ΠΑΕ Ασπροπύργου, Βύζα Μεγάρων. 

ΑΝ.ΤΣ.

ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ
ΠΑΓΚΟ Ο Μ.ΚΑΤΣΑΦΑΡΟΣ ΣΤΟΝ

ΠΑΓΚΟ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Ο Μιχάλης Κατσάφαρος θα βρίσκεται και τη νέα
χρονιά στον πάγκο του Ηρακλή Ελευσίνας αφού
ανανέωσε την συνεργασία του. Βοηθο΄ός του θα
είναι ο Νίκος Τζαφέρης και προπονητής τερμα-
τοφυλάκων ο Στέφανος Μπακόπουλος.
Η προετοιμασία της ομάδος θα ξεκινήσει στις 10
Αυγούστου.

Η ΑΡΓΩ 
ΜΕΓΑΡΩΝ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ 
ΤΟΝ ΝΙΚΟ
ΚΑΛΑΙΤΖΗ

Το αν τρικό τμήμα της
Αργώ Μεγάρων  αν ακοίν ω-
σε την  πρώτη μεταγραφή
της...Καλωσοριζουμε στην
ομάδα μας τον  Nίκο
Καλαιτζή 25 ετων  ...ο Νικό-
λας αγων ίζεται με την  ίδια ευκολία ως δεξί μπακ και ως
δεξί στόπερ και η προηγούμεν η ομάδα του ήταν  ο ΑΟ
Μιμας Μικρασιατική...
Του ευχ όμαστε υγεία και ν α ευχ αριστηθεί κάθε στιγμή

στην  ομάδα μας....Ευχ αριστούμε την  διοίκηση της
Μικρασιατικής για την  παραχ ώρηση του ποδοσφαιρι-
στή.
Η πρώτη συγκέν τρωση της ομάδας μας είν αι προγρα-

ματισμέν η για την  Παρασκευή 21/8 στο γήπεδό μας
όπου θα παραλάβουν  οι ποδοσφαιριστές μας το υλικό
τους για την  προετοιμασία που ξεκιν άει την  Δευτερα
24/8.

Ο ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΛΙΤΣΗ

Άλλη μία σημαν τική προ-
σθήκη στο ρόστερ της ομά-
δας του Ακράτητου με την
απόκτηση του έμπειρου
αριστερού μπακ Γιάν ν η
Λίτση.

Μερικές από τις ομάδες
που έχ ει αγων ιστεί όπως οι
Εθν ικός Πειραιά, Κερατσίν ι,
Βύζας Μεγάρων , Απόλλων
Σμύρν ης, Παν αχ αΐκή, Αιγά-
λεω μαρτυράν ε την  ποιότ-
ητα του συγκεκριμέν ου
ποδοσφαιριστή.

Επιστροφή λοιπόν  στον
Ακράτητο αφού υπήρξε συμφων ία με την  διοίκηση σε
όλα(ο Γιάν ν ης κατέκτησε το πρωτάθλημα της ΕΠΣΔΑ
το 2018-2019 με την  ομάδα μας) και είμαστε σίγουροι
ότι η βοήθεια του θα είν αι σημαν τική.

Γιάν ν η καλωσόρισες.

ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΜΟΝΤΕΣΑΝΤΟ
KAI TON AΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΙΚΟΠΟΥΛΟ 

Ο ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ

Σε άλλες δύο σημαν τικές μετεγραφές προχ ώρησε ο
Βύζας Μεγάρων  εν ισχ ύον τας περαιτέρω το έμψυχ ο
δυν αμικό του, εν όψει του ν έου πρωταθλήματος της Α’
Κατηγορίας.

Το συγκρότημα του Τάκη Χριστόπουλου, απέκτησε
τον  36χ ρον ο(27-3-1984) μεσοαμυν τικό Σταύρο Μον τε-
σάν το, που διαθέτει πλούσια εμπειρία από τα εθν ικά
πρωταθλήματα της χ ώρας.
Ο παίκτης γυρίζει σε γν ώριμα λημέρια αφού έχ ει αγω-

ν ιστεί παλιότερα στον  σύλλογο.
Οι άν θρωποι του Βύζα βρισκόν τουσαν  σε διαπραγμα-

τεύσεις με τον  ποδοσφαιριστή το τελευταίο διάστημα
και με συν τον ισμέν ες προσπάθειες κατάφεραν  ν α
αποσπάσουν  την  υπογραφή του.
Ο εν  λόγω  ποδοσφαιριστής, έχ ει πλούσιο βιογραφικό

στις ομάδες της Δ’, της Γ’ αλλά και της Β’ Εθν ικής Κατ-
ηγορίας .
Ο Μον τεσάν τος στα 12 του ξεκίν ησε ν α παίζει ποδό-

σφαιρο στους Νέους Δραπετσών ας.

ΕΚΛΕΙΣΕ ΚΑΙ Ο ΠΑΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η ομάδα του  ΒΥΖΑ ήρθε σε συμφων ία με τον  35
χ ρον ο(1985) Απόστολο Παϊκόπουλο ο οποίος αγων ίζε-
ται ως κεν τρικός αμυν τικός. Το ν έο μεταγραφικό απόκ-
τημα των  «κιτριν όμαυρων » που αποτελεί γν ώστη της
κατηγορίας καθώς έχ ει περάσει κατά το παρελθόν  από
Αιγάλεω, Αστέρα Αμαλιάδας, Πέλοπα Κιάτου, Γλυφάδα
και Ηλυσιακό Καλλιθέα και Ακράτητο ήρθε σε συμφων ία
με την  διοίκηση του Βύζα την  φαν έλα του οποίου θα
φορά μέχ ρι το προσεχ ές διάστημα.

Η οικογέν εια του Βύζα  τον  καλωσορίζει στην  ομάδα
και του εύχ εται ν α έχ ει υγεία και πολλές επιτυχ ίες με
τους υπόλοιπους συμπαίκτες του.

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Στις 24/8 θα ξεκινήσει την προετοιμασία
του ο Αίας Παραλίας Ασπροπύργου.
Προπονητής στην ομάδα θα είναι ο

Ηλίας Αμπαζάι.

ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΒΥΖΑ

Την  Δευτέρα  3
Αυγούστου και ώρα 19:00
θα ξεκιν ήσει η προετοι-
μασία του Βύζα
Μεγάρων .Οι παίκτες πρέ-
πει ν α βρίσκον ται

Προπον ητής στην  ομάδα
είν αι ο Τάκης Χριστόπου-
λος και γυμν αστής ο Παίκος Λεβεν τούρης.

Γυμν αστής τερματοφυλάκων  θα είν αι ο Δημήτρης
Κόκκαλης.

Εν τός των  ημερών , η διοίκηση σε συν εργασία με
τον  προπον ητή Τάκη Χριστόπουλο θα αν ακοιν ώσει
τα ν έα μεταγραφικά αποκτήματα.

Παρελθόν  από την  ομάδα αποτελούν  οι Αν δρέας
Αρχ ον τάκης, Αν δρέας Κον τούλης, Κομ. Καλέμι,
Δημήτρης Μπουλγκουρίδης, Παν αγιώτης Νάκας,
Νίκος Ξεν άκης, Γιόζεφ Ρόκου, Κώστας Σταυρόπου-
λος,Αργύρης Σρατιδάκης, Γιώργος Κλων άρης, Απο-
στόλης Φυσαράκης.

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΥΠΗΜΕΝΟΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Η Ακαδημία σχολης Ολυμπιακού στα
Μέγαρα ανακοινώνει τη συνέχιση της
συνεργασίας με τον προπονητή
Δημήτρη Λυπημένο. Καθηγητής φυσι-
κής αγωγής με ειδίκευση στο ποδόσφ-
αιρο, έχει κομβικό ρόλο στα τμήματα
υποδομής σε μικρές ηλικίες.

Έχει συνεργαστεί με μεγάλη επιτυχία
με πολλές Ακαδημίες στα ΜΕΓΑΡΑ σε
μικρές ηλικίες με επιτυχία και
συνεχίζει Ερυθρόλευκα..

Δημήτρη καλή συνέχεια με υγεία,
δύναμη και πολλές επιτυχίες στην Νέα
σεζόν..
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Ζητούνται  αποθήκες για αγορά 
και ενοικίαση στον Ασπρόπυργο. 

Πληροφορίες στο Μεσιτικό 
Γραφείο Μαντζουράτου Ελένη. 

Τηλέφωνο 6946971237

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

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

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

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

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

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

21.2.2020
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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

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ 4ΩΡΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΗΣ
ΜΕΣΟ, ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ:

6932476552 

ΑΓΓΕΛΙΑ
Ζητείται νοσηλευτής-νοσηλεύτρια

για κέντρο ημέρας ΑΜΕΑ στην περιοχή της Ελευ-
σίνας, 8ωρο. 

Επιθυμητή προϋπηρεσία.
Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση  α' βοηθειών.
Μπορείτε να αποστείλετε τα  βιογραφικά σας στο

παρακάτω mail:oloiemeis17@gmail.com 
Τηλέφωνο επικοινωνίας:2105560464

Παρακαλουμε, μη ξεχνάτε να καταχωρείτε 
τηλέφωνο επικοινωνίας. 

ΚΥΡΙΑ  ζητά εργασία  για
οικιακή βοηθός και

φύλαξη ηλικιωμένων
στην περιοχή της

Δυτικής Αττικής και
Δυτικής  Αθήνας.
Τηλ. 6944802271
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος, Κάτω Ελευ-
σίνα, 210 556 0948

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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