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Οριστική λύση για
την αδειοδότηση
κέντρων logistics
στη Δυτική Αττική
Λ. Κοσμοπουλος: «Η οικονομία της
Δυτικής Αττικής πρέπει να στηριχθεί
για το σύνολο της κοινωνίας την
επόμενη μέρα του κορωνοϊού»

ΟΑΕΔ - Κοινωφελής
εργασία:

Κ 2239

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Αναμένονται οι οριστικοί πίνακες τις πρώτες

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΚΥΜΑ
ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ
ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ

σελ. 3

εβδομάδες του Αυγούστου

σελ.2-5

Εντείνονται οι φόβοι για μπαράζ απολύσεων και περισσότερη
μερική απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα από Φθινόπ ω ρ ο

σελ. 9

Αυξημένη κίνηση το Σαββατοκύριακο σε Ελευσίνα και Πειραιά
– Αναχώρησαν οι πρώτοι αδειούχοι του Αυγούστου

σελ. 9

Άνω Λιόσια, Ζεφύρι και Φυλή

Σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες συντήρησης
κι επισκευών σε Γυμνάσια και Λύκεια

Κορονοϊός: Εγκύκλιος με
οδηγίες για τα νοσοκομεία
- Αναστολή των επισκεπτηρίων

σελ. 7

Εντοπίστηκε νεκρός 75χρονος
κολυμβητής στους Αγίους Θεοδώρους
Στα 22,4 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

σελ.3

Ο Μ ΙΛΟ Σ ΤΙ ΤΑΝ : Αύξ ησ η κ ερδο φορί α ς,
πα ρά τ ις α ν τίξ οε ς συν θ ήκες ,

σελ. 5

το Α΄ ε ξά μηνο το υ 2 020

σελ. 8
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
AΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Λιόση Ιωάννα Σ.
Σαλαμίνος 17Α & Τσίγκου Α., 2105576927
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Θεοτόκης Αλέξανδρος Δ.
Βενιζέλου Ελευθερίου 61, 2105548498
ΜΑΝΔΡΑ

ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,
2105551232
AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Δεληστάθη Μαρία Σ.
28ης Οκτωβρίου 21, Ζεφύρι, 2102322141
ΧΑΪΔΑΡΙ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Επαύλεως 2 & Καραϊσκάκη, 2105983427

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2,6,10,14,18,22,26,30
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Hλιοφάνεια και ζέστη. Η θερμοκρασία από
23 - 33 βαθμούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ολύμπιος, Σαλώμη, Σαλώμα

Αγίου Ολυμπίου μάρτυρος του επάρχου,
Αγίας Σαλώμης Μυροφόρου

ΘΡΙΑΣΙΟ

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

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

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

ΟΑΕΔ - Κοινωφελής εργασία:

Πότε αναμένονται οι οριστικοί πίνακες

Με εντατικούς ρυθμούς
συνεχίζεται από τις υπηρεσίες
του
ΟΑΕΔ
ο
έλεγχος των 9.000 ενστάσεων
για τις 36.500
θέσεις
πλήρους
απασχόλησης, διάρκειας
οκτώ μηνών, στο πλαίσιο
της δράσης «Προώθηση
της απασχόλησης μέσω
Προγραμμάτων Κοινωφελούς
Χαρακτήρα για
36.500 άτομα σε Δήμους,
Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς
φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων
φορέων».

Ωστόσο, λόγω αφεν ός του όγκου και αφετέρου των διασταυρώσεων που απαιτούν ται, η διαδικασία του ελέγχου αποδείχθηκε ιδιαίτερα χρον οβόρα και, όπως έλεγαν πηγές του
Οργαν ισμού στην af todioikisi.gr, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί
ν α δοθεί συγκεκριμέν η ημερομην ία. Εξακολουθεί πάν τως ν α
ισχύει ο στόχος των αρχών Αυγούστου.
Υπεν θυμίζεται ότι η εξέταση των εν στάσεων ξεκίν ησε μετά
την αν ακοίν ωση την περασμέν η Πέμπτη 23 Ιουλίου των
προσωριν ών πιν άκων της προκήρυξης.
Μετά την κατάρτιση του Οριστικού Πίν ακα Κατάταξης Αν έργων , καταρτίζον ται και πίν ακες κατάταξης επιτυχόν των και
επιλαχόν των αν ά φορέα, ειδικότητα και επιλογή με βάση τις
προτιμήσεις των υποψηφίων .
Οι άν εργοι που περιλαμβάν ον ται στον Οριστικό Πίν ακα
Κατάταξης θα πρέπει ν α είν αι εγγεγραμμέν οι στα Μητρώα
Αν έργων του ΟΑΕΔ έως και την ημερομην ία επιλογής τους
από τον φορέα υλοποίησης.
Διαδικασία πρόσληψης
Σύμφων α με την σχετική ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του ΟΑΕΔ «μετά
την αν άρτηση του Οριστικού Πίν ακα Κατάταξης Αν έργων , οι
αρμόδιοι υπάλληλοι των ΚΠΑ2, όπου είν αι εγγεγραμμέν οι οι
άν εργοι, εν ημερών ουν τους ωφελούμεν ους, που έχουν επιλεγεί προς τοποθέτηση σύμφων α με τις διαδικασίες του Κεφαλαίου 9, άμεσα με κάθε πρόσφορο μέσο όπως ηλεκτρον ική
αλληλογραφία (e-mail που λαμβάν εται από την ηλεκτρον ική
του αίτηση), καθώς και τηλεφων ική επικοιν ων ία, προκειμέν ου
ν α υποδειχθούν στους Επιβλέπον τες Φορείς. Στην περίπτωση της τηλεφων ικής επικοιν ων ίας, οι αρμόδιοι εργασιακοί
σύμβουλοι θα καταγράφουν την ακριβή ημερομην ία και ώρα,
που αυτή λαμβάν ει χώρα, καθώς και το αποτέλεσμα της επικοιν ων ίας στο πληροφοριακό σύστημα ΟΠΣ ΟΑΕΔ στο πεδίο
«ΕΠΑΦΕΣ- ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ» και θα πραγματοποιούν και την
πρώτη ατομική Συμβουλευτική (βλέπε 10.4.i).

Στις περιπτώσεις, που δεν καθίσταται δυν ατή η επικοιν ων ία τα στοιχεία επικοιν ων ίας αν τλούν ται από την ηλεκτρον ική αίτηση, που υπέβαλε ο ωφελούμεν ος και από το ΟΠΣ
του Ο.Α.Ε.Δ. Η ευθύν η επικαιροποίησης των στοιχείων επικοιν ων ίας, όπως διεύθυν ση ηλεκτρον ικού ταχυδρομείου
(email), αριθμός τηλεφών ου, αν ήκει στους ωφελούμεν ους.
Στις περιπτώσεις που δεν καθίσταται δυν ατή η επικοιν ων ία
των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΠΑ2) με τους επιτυχόν τες
ωφελούμεν ους ή δεν υπάρξει επικοιν ων ία των ΚΠΑ2 με τους
επιτυχόν τες, οι ωφελούμεν οι υποχρεούν ται ν α επικοιν ων ήσουν τηλεφων ικά ή και μέσω email με το αρμόδιο ΚΠΑ2 όπου
είν αι εγγεγραμμέν οι ως άν εργοι εν τός τριάν τα (30) εργάσιμων
ημερών από την αν άρτηση του Οριστικού Πίν ακα Κατάταξης
Αν έργων . Στην περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία των
τριάν τα (30) εργάσιμων ημερών αυτοδίκαια οι επιτυχόν τες
αποκλείον ται από τον Οριστικό Πίν ακα και στη συν έχεια οι
αρμόδιοι υπάλληλοι εν ημερών ουν το Πληροφοριακό Σύστημα
του ΟΑΕΔ στο πεδίο «ΕΠΑΦΕΣ – ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ», για τη μη
προσέλευση των ωφελουμέν ων και προχωρούν στην υπόδειξη των επιλαχόν των βάσει του Οριστικού Πίν ακα Κατάταξης Αν έργων , ακολουθών τας την ίδια διαδικασία, η οποία ακολουθήθηκε για τους επιτυχόν τες ωφελούμεν ους του οριστικού
πίν ακα κατάταξης.

Ο ωφελούμεν ος υποχ ρεούται ν α διατηρεί εν εργό δελτίο
αν εργίας κατά την έκδοση του
συστατικού σημειώματος από
το ΚΠΑ2 και κατά την ημερομην ία ηλεκτρον ικής αν αγγελίας
τοποθέτησής του στον Επιβλέπον τα Φορέα ή/και στην
Υπηρεσία Τοποθέτησης.

Επισημαίν εται ότι δικαίωμα
τοποθέτησης
σε
θέσεις
εργασίας στους Επιβλέπον τες
Φορείς έχουν οι υποψήφιοι,
που έχουν εν ταχθεί στον Οριστικό Πίν ακα Κατάταξης Αν έργων , μόν ο εφόσον διατηρούν την ιδιότητα του αν έργου, τόσο
κατά την υπόδειξή τους από τα ΚΠΑ2, σύμφων α με την παρ.
9.5 της παρούσας, όσο και κατά την τοποθέτησή τους από
τον Επιβλέπον τα Φορέα (αν αγγελία τοποθέτησης στο ΠΣ
ΕΡΓΑΝΗ) και υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα γεν ικά
και τυπικά προσόν τα, που προβλέπον ται στο Κεφάλαιο 6 και
στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της οικείας πρόσκλησης.
Την εν ημέρωση, τόσο των επιτυχόν των , όσο και των επιλαχόν των που καθίσταν ται επιτυχόν τες μετά από αν τικατάσταση, και συν ολικά την διαχείριση των θέσεων (αν τικαταστάσεις κλπ) θα την πραγματοποιεί είτε το ΚΠΑ2 του Επιβλέπον τα Φορέα ή/και της Υπηρεσίας Τοποθέτησης, είτε το
ΚΠΑ2 όπου είν αι εγγεγραμμέν ος ο άν εργος.
Στην περίπτωση που οι ωφελούμεν οι επιτυχόν τες ή οι επιλαχόν τες που καθίσταν ται επιτυχόν τες μετά από αν τικατάσταση, είν αι εγγεγραμμέν οι άν εργοι σε άλλο ΚΠΑ2, τότε ο
εργασιακός σύμβουλος του ΚΠΑ2 του Επιβλέπον τα Φορέα, θα
εν ημερών ει τον ωφελούμεν ο μέσω ηλεκτρον ικής αλληλογραφίας (email), με κοιν οποίηση στο αρμόδιο ΚΠΑ2, ή τηλεφων ικής επικοιν ων ίας προκειμέν ου ν α επικοιν ων ήσει με το ΚΠΑ2
όπου είν αι εγγεγραμμέν ος ως άν εργος σχετικά με την έκδοση
του συστατικού σημειώματος.
Ο εργασιακός σύμβουλος του ΚΠΑ2 του Επιβλέπον τα
Φορέα ή/και της Υπηρεσίας Τοποθέτησης θα έχει τον καθολικό έλεγχο για κάθε θέση του Επιβλέπον τα Φορέα

10.2 Οι ωφελούμεν οι ειδοποιούν ται, σύμφων α με την διαδικασία που αν αλύεται στην αν ωτέρω παράγραφο και εν τός
προθεσμίας πέν τε (5) εργάσιμων ημερών από την εν ημέρωσή τους, τους αποστέλλεται μέσω email συστατικό σημείωμα
προκειμέν ου ν α υποδειχθούν στον Επιβλέπον τα Φορέα
ή/και στην Υπηρεσία Τοποθέτησης. Το συστατικό σημείωμα
αποστέλλεται από το αρμόδιο ΚΠΑ2 όπου είν αι εγγεγραμμέν οι
άν εργοι, μέσω email και στον Επιβλέπον τα Φορέα ή/και στην
Υπηρεσία Τοποθέτησης με κοιν οποίηση στο ΚΠΑ2 του Επιβλέπον τα Φορέα (στην περίπτωση που είν αι διαφορετικό
ΚΠΑ2). Μετά την άπρακτη παρέλευση του αν ωτέρω χρον ικού
διαστήματος η αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), όπου αν ήκει ο
Επιβλέπων Φορέας ή και η Υπηρεσία Τοποθέτησης,
προχωρά στην εν ημέρωση του πρώτου επιλαχόν τα από τον
Οριστικό Πίν ακα Κατάταξης Αν έργων .

10.5 Οι ωφελούμεν οι επικοιν ων ούν τηλεφων ικά ή μέσω
email με τον Επιβλέπον τα Φορέα ή/και την Υπηρεσία Τοποθέτησης στον /στην οποίο/α θα απασχοληθούν , εν τός πέν τε
(5) εργάσιμων ημερών από την ημερομην ία υπόδειξής τους
και την έκδοση και αποστολή μέσω email του σχετικού
συστατικού σημειώματος από το ΚΠΑ2 όπου είν αι εγγεγραμμέν οι άν εργοι.
Για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της διαδικασίας, θα
αποστέλλεται ηλεκτρον ικά από το ΚΠΑ2 κατάσταση των υποδειχθέν των ημερησίως στους Επιβλέπον τες Φορείς και οι
Επιβλέπον τες Φορείς θα αποστέλλουν κατάσταση των υποδειχθέν των στο αρμόδιο ΚΠΑ2 που υπέβαλαν ηλεκτρον ικά
το σχετικό συστατικό σημείωμα.
Το συστατικό σημείωμα του επιλεγέν τα ωφελούμεν ου, στο
οποίο θα αποτυπών εται η ημερομην ία παραλαβής του ως εισερχομέν ου από τον Επιβλέπον τα Φορέα ή/και την Υπηρεσία
Τοποθέτησης, θα τηρείται στον φάκελο του προγράμματος.
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Οριστική λύση για την αδειοδότηση κέντρων logistics στη
Δυτική Αττική με νέες νομοθετικές ρυθμίσεις

Λ. Κοσμοπουλος: «Η οικονομία της
Δυτικής Αττικής πρέπει να στηριχθεί
για το σύνολο της κοινωνίας την
επόμενη μέρα του κορωνοϊού»

Ζωτικής σημασίας εξέλιξη για τις επιχειρήσεις και την
οικονομία στη Δυτική Αττική με τις νομοθετικές
ρυθμίσεις του Νόμου 4712 «Διυπηρεσιακή Μονάδα
Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου», ΦΕΚ
Α΄146, που δημοσιεύτηκε στις 29/7/2020.
Με τις παραπάνω νομοθετικές ρυθμίσεις δρομολογείται, σήμερα, η επίλυση σημαντικών προβλημάτων
που απασχολούν μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων της
εφοδιαστικής αλυσίδας και πολλές βιομηχανικές εγκαταστάσεις στο Θριάσιο Πεδίο και στην ευρύτερη περιοχή
της Δυτικής Αττικής.

Συγκεκριμένα, δίνεται οριστική λύση, καθώς παρατείνονται οι προθεσμίες για τη γνωστοποίηση ή την
έγκριση εγκατάστασης ή λειτουργίας των Κέντρων
Αποθήκευσης και Διανομής (logistics) και παράταση
προθεσμίας τεχνικής ανασυγκρότησης των ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων- παράταση προθεσμιών των νόμων 3982/2011 και 4302/2014, λόγω
COVID– 19 και προθεσμιών εκσυγχρονισμού των
επιχειρήσεων.
Σχετικά, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος δήλωσε ότι: «Οι παρατάσεις που
δόθηκαν και ευνοούν τις επιχειρήσεις της περιοχής μας,
ανάμεσα στις οποίες και ο καίριος τομέας των logistics,
είναι αποτέλεσμα των πολύμηνων προσπαθειών που
κατέβαλε ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής
Δυτικής Αττικής, κ. Θανάσης Μπούρας, τον οποίο και
ευχαριστώ για τη συμβολή του.
Οι νομοθετικές αυτές ρυθμίσεις δίνουν μια ανάσα, για
την αύξηση των επενδύσεων και τις θέσεις εργασίας.

Κινέτα: Συνάντηση στελεχών του ΚΚΕ με
το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας

Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να στηρίζουμε τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και να διασφαλίζουμε νέες
θέσεις εργασίας στην περιοχή μας».

Εντοπίστηκε νεκρός 75χρονος
κολυμβητής
στους Αγίους Θεοδώρους

Ανακοίνωση της αντιπροσωπείας
της Τ.Ε. Βορειοδυτικής Αττικής η
οποία επισκέφθηκε την Τοπική
Κοινότητα Κινέτας.

«Την Παρασκευή 31 Ιουλίου αντιπροσωπεία της ΤΕ Βορειοδυτικής Αττικής του ΚΚΕ
με επικεφαλής τον Γιώργο Τάτση μέλος της
ΕΠ της Κ.Ο Αττικής του ΚΚΕ και Γραμματέα της ΤΕ Βορειοδυτικής Αττικής του Κόμματος επισκέφθηκε τα γραφεία της Τοπικής Κοινότητας Κινέτας όπου είχε συνάντηση με το ΔΣ με επικεφαλής την Πρόεδρό
του κ. Αλεξάνδρα Μπαλτσιώτη. Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης εκπρόσωπος της
Επιτροπής Πλημμυροπαθών Κινέτας.
Στην αντιπροσωπεία του Κόμματος συμμετείχαν
επίσης, ο Δημήτρης Μπακάλης μέλος του Γραφείου της
ΤΕ Βορειοδυτικής Αττικής του ΚΚΕ, ο Αντώνης Χοροζάνης δημοτικός σύμβουλος Μεγαρέων με τη Λαϊκή
Συσπείρωση, ο Γιώργος Κάππος εκλεγμένος τοπικός
σύμβουλος Κινέτας με τη Λαϊκή Συσπείρωση και ο
Πάνος Χρήστου στέλεχος του Κόμματος.

Τη συνάντηση απασχόλησαν οξυμένα προβλήματα
της περιοχής. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ανάγκη
να υπάρξουν άμεσα μέτρα για την αντιπλημμυρική
θωράκιση της Κινέτας καθώς μετά τη μεγάλη πυρκαγιά
του 2018, η περιοχή παραμένει ουσιαστικά ανοχύρωτη.

Η καμένη δασική έκταση δεν έχει ακόμα καθαριστεί,
το ρέμα της Πίκας (το μοναδικό που φτάνει στη θάλασσα) δεν έχει ακόμα πλήρως αποκατασταθεί από την
μεγάλη πλημμύρα που έπληξε την περιοχή τον περασμένο χειμώνα. Και βέβαια παραμένει το μεγάλο πρόβλημα της μη διευθέτησης ρεμάτων που κυριολεκτικά
σβήνουν μέσα στον οικισμό, χωρίς να έχει γίνει μέχρι
στιγμής το παραμικρό.
Τα μόνα έργα που προγραμματίζονται είναι αποσπασματικά και ουσιαστικά θα επιδεινώσουν το πρόβλημα στην περιοχή της Κάτω Κινέτας.

Είναι δικαιολογημένη η ανησυχία των κατοίκων της
περιοχής καθώς φοβούνται ότι θα βρεθούν μπροστά σε
νέους κινδύνους και νέες καταστροφές τον ερχόμενο
χειμώνα.
Επίσης στη συνάντηση καταγγέλθηκε ο μεγάλος γολγοθάς των κατοίκων για τις όποιες αποζημιώσεις ακόμα
και για την πρώτη κατοικία, ενώ αποθηκευτικοί χώροι
και δεύτερη κατοικία δεν αποζημιώνονται.

Ακόμα και πενιχρές διευκολύνσεις που είχαν εξαγγελθεί μετά από την πίεση του λαού της περιοχής δεν
έχουν ακόμα εφαρμοστεί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
είναι το γεγονός ότι ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων έχει πάρει απόφαση για απαλλαγή των πληγέντων από τα δημοτικά τέλη, αυτή η απόφαση καρκινοβατεί ή προχωράει με πολύ αργούς ρυθμούς.
Από της πλευρά της, η αντιπροσωπεία του Κόμματος
δήλωσε ότι θα στηρίξει τα δίκαια αιτήματα των κατοίκων
και θα αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε να αναδειχτούν
και να ικανοποιηθούν.
Υπογράμμισε δε, ότι ο αγώνας των κατοίκων της
περιοχής για να μην καίγονται στην πρώτη φωτιά και
να μην πνίγονται στην πρώτη βροχή είναι αναντικατάστατος και ότι οι κομμουνιστές της περιοχής θα δώσουν
όλες τις δυνάμεις τους σε αυτή την κατεύθυνση».

Εντοπίστηκε δυστυχώς νεκρός αγνοούμενος
κολυμβητής στους Αγίους Θεοδώρους
Συγκεκριμένα την Κυριακή το πρωί, ο 75χρονος
συνταξιούχος ιερέας στη νησίδα Οβριός βρέθηκε
νεκρός μπροστά από τον ισθμό της Κορίνθου, ο
οποίος αγνοείτο από το Σάββατο το μεσημέρι
όταν κολυμπούσε σε περι οχή των Αγί ων
Θεοδώρων.
Η μεγάλη απόσταση, που βρέθηκε τελικά ο
άτυχος ιερέας από εκεί που αρχικά κολυμπούσε,
δικαιολογείται από τους ισχυρούς ανέμους και τα
ρεύματα που επικρατούσαν καθ’ όλη τη διάρκεια
της .
Ο 75χρονος μεταφέρθηκε στο λιμάνι των Ισθμίων
Κορίνθου και με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ
στο νοσοκομείο της περιοχής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Ο άτυχος 75χρονος αναγνωρίστηκε από τους
οικείους του..
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ΓΑΜΟΣ

Ο Λαγός Βασίλειος του Αθαν ασίου και της
Σταυρούλας, το γέν ος Τάτση, που γεν ν ήθηκε
στη Χαλκίδα και κατοικεί στη Μάν δρα
και η Βασιλάκη Ασπασία του Παν αγιώτη
και της Ζωής , το γέν ος Κιπιώτου,
που γεν ν ήθηκε στην Αθήν α και κατοικεί
στην Μάν δρα, θα έλθουν σε γάμο που θα
γίν ει στο Δημαρχείο της Μάν δρας.

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
π αρατείν εται έως
31 Αυγούστου η προθεσμία
υποβολής αιτήσεων από
τις επιχ ειρήσεις του Χαϊδαρίου που δικαιούν ται απαλλαγής απ ό τα Δημοτικά
Τέλη λόγω διακοπής της
λειτουργίας τους για το χ ρον ικό
διάστημα
π ου
ίσχ υσαν οι π εριορισμοί
λόγω
του
κορων οϊού,
σύμφων α με την υπ αριθμ.
66/2020 απ όφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου. Οι
επιχ ειρήσεις
πρέπει ν α
υποβάλλουν αιτήσεις στον Δήμο με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
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 π ρέπ ει ν α υπ οβληθούν μέχ ρι τις
31/8/2020 στον Δήμο από τον ν όμιμο εκπρόσωπο της
επιχ είρησης ή σε διαφορετική περίπτωση με εξουσιοδότηση. Επίσης οι αιτήσεις μπορούν ν α υποβληθούν και ηλεκτρον ικά στο μέιλ esoda@haidari.gr
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Κορονοϊός: Εγκύκλιος με
οδηγίες για τα νοσοκομεία
- Αναστολή των επισκεπτηρίων

κανόνων κοινωνικής απόστασης,
την απολύμανση των χεριών και την
υποχρεωτική χρήση προστατευτικής
μη ιατρικής μάσκας.

To Υπουργείο Υγείας απέστειλε
στους διοικητές των Υγειονομικών
Περιφερειών (ΥΠΕ), εγκύκλιο με
οδηγίες προς τα νοσοκομεία της
χώρας, με στόχο την αποφυγή
διασποράς του κορονοϊού.

Στο πλαίσιο εντατικοποίησης των
μέτρων για την αποφυγή διασποράς
του κορονοϊού και με στόχο την
προστασία των νοσηλευόμενων
ασθενών, το Υπουργείο Υγείας
απέστειλε στους διοικητές των
Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ),
εγκύκλιο με οδηγίες προς τα
νοσοκομεία της χώρας.

Η εγκύκλιος, την οποία υπογράφει
ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών
Υγείας Ι. Κωτσιόπουλος, προβλέπει
μεταξύ άλλων την αναστολή των
επισκεπτηρίων
σε
όλα
τα

νοσηλευτικά ιδρύματα. Έρχεται στη
συνέχεια των ανακοινώσεων του
Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας,
Ν. Χαρδαλιά.
Για νοσηλευόμενους ασθενείς
1.
Αναστέλλεται το επισκεπτήριο
και όπου κρίνεται αναγκαίο, δύναται
να υπάρχει ένας συνοδός στον οποίο
θα δίνεται ειδική άδεια από την
Διοίκηση του Νοσοκομείου.

2. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η παραμονή
στο νοσοκομείο συνοδών που
παρουσιάζουν
οποιοδήποτε
σύμπτωμα
λοίμωξης
ανωτέρου
αναπνευστικού (πυρετός, δεκατική
κίνηση, βήχας, φαρυγγαλγία, ρινική
καταρροή).
3.
Ο συνοδός θα πρέπει να είναι
ενήμερος για την εφαρμογή των

ΕΝΦΙΑ:Ποιοι δικαιούνται έκπτωση 50%

Το προσωπικό ασφαλείας του
Νοσοκομείου είναι υπεύθυνο για την
αυστηρή τήρηση των ανωτέρω.
Για τους ιατρικούς επισκέπτες
1.
Δεν επιτρέπεται η επίσκεψη
των ιατρικών επισκεπτών στις
νοσηλευτικές μονάδες.

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που
αυτό είναι απαραίτητο, θα πρέπει να
υπάρχει ειδική έγκριση από τη
διοίκηση του νοσοκομείου, κατόπιν
εισήγησης του Διευθυντή Ιατρικής
Υπηρεσίας.

Ογκολογικά
Νοσοκομεία
και
Νοσοκομεία με Ογκολογικές Κλινικές
Η
Επιτροπή
Νοσοκομειακών
Λοιμώξεων των Νοσοκομείων να
εξετάσει και να προτείνει άμεσα στις
Διοικήσεις των Νοσοκομείων την
λήψη επιπλέον μέτρων που θα
διασφαλίσουν την ασφάλεια των
ογκολογικών ασθενών.

Οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων σε
συνεργασία
με
τις
Επιτροπές
Λοιμώξεων να μεριμνήσουν άμεσα
για τα παρακάτω:
1.
Την διαχείριση των
ασθενών/επισκεπτών από την είσοδο
του νοσοκομείου έως και τον χώρο
εξέτασης (π.χ. λειτουργία ISOBOX,
σήμανση για διαχωρισμό ροών
ασθενών, κτλ)

2.
Την επάρκεια και την σωστή
εφαρμογή του εξοπλισμού ατομικής
προστασίας (πότε χρησιμοποιείται,
διαδικασία
τοποθέτησης
και
αφαίρεσης)

3.
Η ηλεκτρονική καταχώρηση
όλων των δειγμάτων αλλά και των
θετικών κρουσμάτων στο Εθνικό
Μητρώο Ασθενών είναι ΑΠΟΛΥΤΩΣ
επιβεβλημένη. Η μη συμμόρφωση
αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.
Επισημαίνεται η υποχρεωτική
εφαρμογή ιατρικής μάσκας από
όλους τους εργαζόμενους των
Νοσοκομείων
και
η
χρήση
προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας
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Ο υποψήφιος θα επικοιν ων ήσει εν τός πέν τε (5) εργάσιμων ημερών από την έκδοση και αποστολή μέσω email του συστατικού σημειώματος από το αρμόδιο ΚΠΑ2
όπου είν αι εγγεγραμμέν ος άν εργος, με τον Επιβλέπον τα Φορέα ή/και την Υ πηρεσία Τοποθέτησης στον οποίο θα απασχ οληθεί, πριν ο τελευταίος προβεί στην
ηλεκτρον ική αν αγγελία τοποθέτησης, προκειμέν ου ν α του παρασχ εθούν οι απαραίτητες διευκριν ίσεις σχ ετικά με τον τρόπο προσκόμισης όλων των προβλεπόμεν ων από την παρούσα Δημόσια Πρόσκληση δικαιολογητικών , για τα γεν ικά και
τυχ όν τυπικά προσόν τα καθώς και τους τίτλους σπουδών , όπως αυτά περιγράφον ται στο Κεφάλαιο 6 και τα Παραρτήματα II και III της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.
Η μη υποβολή των απαιτούμεν ων δικαιολογητικών επιφέρει τον αποκλεισμό του.
Η διαδικασία πρόσληψης του ωφελούμεν ου ολοκληρών εται και ν ομιμοποιείται με τη
συμπλήρωση από τον ωφελούμεν ο του απογραφικού δελτίου εισόδου (microdata),
η οποία είν αι υποχ ρεωτική.

Στο τέλος Αυγούστου
αν αμέν εται ν α αν αρτηθούν τα εκκαθαριστικά του
ΕΝΦΙΑ. Η πληρωμή του
φόρου θα αρχ ίσει στο
τέλος Σεπτεμβρίου και θα
ολοκληρωθεί έως και τον
Φεβρουάριο του 2021, σε
έξι δόσεις.
Πολλοί φορολογούμεν οι
θα
κληθούν
να
πληρώσουν το 50% ή και
θα έχ ουν πλήρη απαλλαγή.
Για ν α χ ορηγηθεί έκπτω-

ση 50% στον ΕΝΦΙΑ, θα
πρέπει:
Το συν ολικό φορολογητέο οικογεν ειακό εισόδημα του προηγούμεν ου
φορολογικού έτους ν α
μην υπερβαίν ει τις 9.000
ευρώ,
π ροσαυξημέν ο
κατά 1.000 ευρώ για τον
ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμεν ο μέλος.
Το σύν ολο της επιφάν ειας των κτισμάτων δεν
υπερβαίν ει τα 150 τετραγων ικά και η αξία της

ακίν ητης περιουσίας δεν
υπ ερβαίν ει τα 85.000
ευρώ για τον άγαμο,
150.000 ευρώ για τον
έγγαμο με έν α εξαρτώμεν ο τέκν ο και 200.000
ευρώ για τον έγγαμο με
δύο εξαρτώμεν α τέκν α.
Πλήρης απαλλαγή χ ορηγείται στις οικογέν ειες
π ου είν αι τρίτεκν ες ή
πολύτεκν ες ή περιλαμβάν ουν αν άπ ηρα άτομα
κατά ποσοστά 80% υπό
προϋποθέσεις.

Οι εν διαφερόμεν οι, πέρα από τα δικαιολογητικά, πρέπει ν α προσκομίσουν :
Φωτοτυπία αστυν ομικής ταυτότητας
ΑΦΜ
ΑΜΚΑ
ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)
Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού IBAN

Οι φορείς που θα απασχ ολήσουν τους επιτυχ όν τες προχ ωρούν σε ηλεκτρον ική
αν αγγελία πρόσληψής τους στο Πληροφοριακό Σύστημα «Εργάν η» και εν ημερών ει
τα αρμόδια ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ, τα οποία διαγράφουν τους προσληφθέν τες από τον
Οριστικό Πίν ακα Κατάταξης.
(απο www.af todioikisi.gr,)
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Ολοκληρώθηκαν οι
εργασίες στην
Αγία Παρασκευή στην
καρδιά του Δ. Αχαρνών

Παράδοση από τον
Περιφερειάρχη Αττικής
εξοπλισμού συλλογής
βιοαποβλήτων και καφέ κάδων
στο Δήμο Αγίων
Αναργύρων-Καματερού

Έ

ν α ν έο υπ ερσύγχ ρον ο
απορριμματοφόρο διαλογής
βιοαποβλήτων και 120 καφέ
κάδους για τη συλλογή οργαν ικών
απ οβλήτων π αραχ ώρησε στον
Δήμο Αγίων Αν αργύρων -Καματερού
η Περιφέρεια Αττικής.

Η συγκεκριμέν η δράση εν τάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος
αν ακύκλωση 2020 και αφορά στο
σύν ολο των Δήμων της Αττικής. Ο
Δήμος Αγίων Αν αργύρων -Καματερού με την εν ίσχ υση αυτή αν αμέν εται ν α αν απτύξει ακόμα περισσότερο το π ρόγραμμα αν ακύκλωσης
που έχ ει ήδη ξεκιν ήσει.
Επιπλέον , με το ν έο εξοπλισμό,
παραδόθηκε σημαν τική ποσότητα
κομπόστ το οποίο είν αι προϊόν βιοαπβλήτων και μπορεί ν α αξιοποιηθεί ως λίπασμα καθώς και 2.000
σακούλες συλλογής απορριμμάτων
οι οποίες έχ ουν παραχ θεί από την
αν ακύκλωση των πλαστικών .
Το Περιφερειάρχ η Γ. Πατούλη,
συν όδευε ο Αν τιπ εριφερειάρχ ης
Δυτικού Τομέα Αθην ών Α. Λεωτσάκος, εν ώ από το δήμο παρόν τες
ήταν οι Αν τιδήμαρχ οι Δ. Ζαλα-

κούδης, Σ. Δαν άκος, Γ. Νταούτης
και Σ. Κοτσίν ης.
Ο Περιφερειάρχ ης με δηλώσεις
του συν εχ άρη το δήμαρχ ο για το
έργο που πραγματοποιεί. Ειδικότερα δήλωσε: «Με τον εξοπλισμό που
π αραδίδουμε σήμερα στο δήμο
Αγίων
Αν αργύρων
Καματερού
συμβάλλουμε στην π ροσπ άθεια
εν ίσχ υσης της αλυσίδας αν ακύκλωσης που αν απτύσσεται με τη συν εργασία της Περιφέρειας, του ΕΔΣΝΑ
και των δήμων .
Παραδώσαμε έν α από τα πιο
σύγχ ρον α απορριμματοφόρα για τη
διαχ είριση των βιοαποβλήτων και
120
καφέ κάδους, ώστε στην
π ρώτη φάση ν α μπ ορούν ν α
συλλεχ θούν βιοαπόβλητα,
από
λαϊκές και καταστήματα υγειον ομικού εν διαφέρον τος. Είμαι πεπεισμέν ος ότι αυτή η ομάδα της Δημοτικής Αρχ ής με επικεφαλής το δήμαρχ ο Σταύρο Τσίρμπα θα κάν ουν
ό,τι είν αι δυν ατόν ώστε ν α συμβάλλουν στην προσπάθεια που κάν ουμε για όλη την Αττική προκειμέν ου
ν α καταφέρει ν α γίν ει μια πρότυπη
Περιφέρεια στη διαχ είριση στερεών
απ οβλήτων . Έχ ουμε π ολλά ν α
κάν ουμε για
το Καματερό
και τους Αγ.
Αν αργύρους
και όλη την
Αττική.
Η
Π εριφέρεια
Αττικής απ ό
τη
στιγμή
π
ο
υ
υπ άρχ ουν
ώριμες π ροτάσεις έργων
και σύμφων α
με την προτεραιόπ οιηση
που έχ ουμε

βάλει (αν τιπλημμυρικά, ασφάλεια,
οδοποιία, ποιότητα ζωής) θα είν αι
αρωγός των π ροσπ αθειών του
δήμου».
Από την πλευρά του ο δήμαρχ ος
Σ. Τσίρμπας κατά την τελετή παράδοσης εξέφρασε την ικαν οποίησή
του για τον ν έο εξοπ λισμό,
τον ίζον τας ότι μία περιβαλλον τικά
υγιής πόλη είν αι το ζητούμεν ο.
«Οι δημότες Αγίων Αν αργύρων
Καματερού είν αι πολίτες εν εργοί,
πολίτες περιβαλλον τικά ευαισθητοποιημέν οι και με την κατάλληλη
εν ημέρωση θα αγκαλιάσουν και
αυτή την π ροσπ άθεια. Είμαστε
πρωτοπόροι σε αυτόν τον τομέα
και θα παραδώσουμε στις επόμεν ες
γεν ιές μία π εριβαλλον τικά υγιής
πόλη μειών ον τας τον όγκο των
απ ορριμμάτων . Είμαστε συν οδοιπόροι σε όλη αυτή την προσπάθεια», υπογράμμισε, απευθυν όμεν ος στον Περιφερειάρχ η Αττικής.
Ο κ. Τσίρμπ ας
ευχ αρίστησε
επίσης την Περιφέρεια Αττικής και
προσωπικά τον κο Περιφερειάρχ η
αν αφερόμεν ος στα δύο σημαν τικά
έργα π ου εν τάχ θηκαν
στην
αν αμόρφωση της Περιφέρειας και
αφορούν στον ηλεκτροφωτισμό του
γηπέδου ποδοσφαίρου του Καματερού καθώς και την δημιουργία κολυμβητηρίου.

Ο

λοκληρώθηκαν οι εργασίες στον
περιβάλλοντα χώρο της Αγίας
Παρασκευής στο κέντρο των Αχαρνών καθώς και ο φωτισμός του χώρου
από το Δήμο Αχαρνών.
Με παρεμβάσεις τόσο αισθητικές, όσο
και σε θέματα ασφάλειας αλλά και με την
αποκατάσταση του φωτισμού γύρω από
το παρεκ κ λήσι της Αγίας Παρασκ ευής
συνεχίζουμε για να ομορφύνουμε την πόλη.
Ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός
δήλωσε:“Εργαζόμαστε με μικρές και μεγάλες παρεμβάσεις για την αναβάθμιση τόσο
του κέντρου όσο και της ευρύτερης περιοχής των Αχαρνών.
Η Αγία Παρασκευή στο κέντρο των Αχαρνών είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα
ενός πολυσύχναστου, αλλά ξεχασμένου
μέχρι πρότινος σημείου”.

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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Άνω Λιόσια, Ζεφύρι και Φυλή

Σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες συντήρησης
κι επισκευών σε Γυμνάσια και Λύκεια

Μίσθωση
ακινήτων

νέων

Για τη στέγαση του 3ου, 21ου και
17ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών
Δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας μίσθωση νέου ακινήτου για
τη στέγαση του 21ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών
σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4674/11-3-2020.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται
μέχρι και τις 7/8/2020 ημέρα Παρασκευή, στο
πρωτόκολλο του Δήμου σε σφραγισμένο φάκελο,
εντός του οποίου θα υπάρχουν τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά.

Εκτός του φακέλου η αίτηση του ενδιαφερόμενου με την σημείωση για την μίσθωση του 21ου
νηπιαγωγείου ή 3ου νηπιαγωγείου ή 17ου
νηπιαγωγείου.

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω
δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας της
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών (Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Αθ. 1ος όροφος), τηλ. 213-2072361 & 367 ώρες 9:00 π.μ.
έως 14:00 μ.μ.

Μπορεί τα σχολεία να έχουν κλείσει, όμως ο Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου
Φυλής Νίκος Χατζητρακόσιας, παραμένει καθημερινά, συνεπής κι ακούραστος!
Έτσι, εφαρμόζοντας τις οδηγίες του Δημάρχου Χρήστου Παππού, επιβλέπει και συντονίζει τις εργασίες συντήρησης κι επισκευών, προκειμένου τα κτίρια των Γυμνασίων και Λυκείων να είναι έτοιμα να υποδεχθούν μαθητές κι εκπαιδευτικούς για τη νέα σχολική χρονιά 2020-21.
Οι συντηρήσεις που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα σε όλα τα σχολικά κτήρια σε Άνω Λιόσια, Ζεφύρι και Φυλή.
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Στα 22,4 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη
ΟΜ ΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ: Αύ ξηση κερδ οφο ρίας, π αρ ά
τ ις αν τ ί ξο ες σ υ ν θήκ ες τ ο Α΄ ε ξ άμ ην ο τ ου 20 20

Σ

ταθερό κύκλο εργασιών και
αύξηση της κερδοφορί ες,
παρά τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν λόγω της πανδημίας
του κορωνοϊού κατέγραψε ο Όμιλος
ΤΙΤΑΝ κατά το πρώτο εξάμηνο του
2020.
Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος
κύκλος εργασι ών του Ομί λου
TITAN κατά το πρώτο εξάμηνο του
2020 ανήλθε σε 786,3 εκατ. ευρώ,
παραμένοντας ουσιαστικά αμετάβλητος (+0,1%) σε σύγκριση με την
αντίστοιχη περίοδο το προηγούμενο έτος.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA)
αυξήθηκαν κατά 12% και έφθασαν
στα 136,8 εκατ. ευρώ, ενώ το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε
17,4% από 15,6% το πρώτο εξάμηνο του 2019.
Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρο-

υς και δι και ώματα μει οψηφί ας,
αυξήθηκαν κατά 9 εκατ. ευρώ και
ανήλθαν σε 22,4 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την σχετι κή ανακοίνωση, η άμεση αντίδραση του
Ομίλου στις αλλαγές που επήλθαν
στις αγορές, ο επαναπροσδιορισμός των προτεραιοτήτων και η
στοχευμένη στρατηγική, συνέβαλαν
καθορι στι κά στι ς θετι κές αυτές
επιδόσεις. H επίτευξη αυτών των
αποτελεσμάτων δεν θα ήταν εφικτή
χωρί ς τι ς κοι νές προσπάθει ες
διοίκησης και εργαζομένων για τη
διασφάλιση της υγείας και της ζωής
των εργαζομένων του Ομίλου και
των οικογενειών τους, καθώς και
των συνεργατών, των πελατών και
των τοπικών κοινωνιών.
Μετά την απότομη κάμψη της δραστηριότητας του Ομίλου που ήρθε
ως αποτέλεσμα της εφαρμογής

έκτακτων περιοριστικών μέτρων το
Μάρτιο και τον Απρίλιο, οι πωλήσεις στις περισσότερες αγορές μας,
κατέγραψαν σημαντική ανάκαμψη το
Μάιο και τον Ιούνιο. Ο κατασκευαστικός κλάδος χαρακτηρίστηκε αναγκαία δραστηριότητα στις αγορές στις
οποίες έχει παρουσία ο Όμιλος, με
αποτέλεσμα όλα τα εργοστάσια τσιμέντου να συνεχίσουν τη λειτουργία
τους, καλύπτοντας τη ζήτηση στις
τοπικές αγορές.
Οι πωλήσεις στην αρχή του έτους
ξεκί νησαν δυναμι κά, αλλά στη
συνέχεια επηρεάστηκαν από την
εξάπλωση του κορονοϊού και την
επακόλουθη επιβράδυνση των αγορών. Η ανάκαμψη του κατασκευαστικού κλάδου το Μάιο και τον Ιούνιο
αντιστάθμισε εν μέρει την πτώση,
με αποτέλεσμα οι συνολικές πωλήσεις να πλησιάσουν τα επίπεδα της
περσινής χρονιάς. Οι πωλήσεις

τσιμέντου και υλικών με παρεμφερείς ιδιότητες επηρεάστηκαν από τη
μείωση των εξαγωγών από την
Ελλάδα και τη μειωμένη προσφορά
ιπτάμενης τέφρας στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να καταγραφεί πτώση 2%
σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο
του 2019. Οι πωλήσεις έτοιμου
σκυροδέματος κατέγραψαν αύξηση
1,3% και οι πωλήσεις αδρανών
υλικών αυξήθηκαν κατά 2,6%.
Σχετικά με τα αποτελέσματα, ο
πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου, Δημήτρης Παπαλεξόπουλος ανέφερε ότι: «Ανταποκριθήκαμε με μεγάλη ταχύτητα και
ευελιξία στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες. Έτσι μπορέσαμε, και
να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και
την υγεία των εργαζομένων μας,
αλλά και να βελτιώσουμε την κερδοφορία σε δύσκολες συνθήκες αγοράς».
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Αυξημένη κίνηση το Σαββατοκύριακο
σε Ελευσίνα και Πειραιά
– Αναχώρησαν οι πρώτοι αδειούχοι του Αυγούστου

Αυξημένη ήταν η κίνηση
απο το πρωί το Σαββάτου
στα διόδια της Ελευσίνας
καθώς και στο λιμάνι του
Πειραιά με τους πρώτους
εκδρομείς του Αυγούστου
να
εγκαταλείπουν το
κλεινόν άστυ για τις διακοπές τους. Οι πρώτοι εκδρομείς του Αυγούστου εγκαταλείπουν το κλεινόν άστυ
σήμερα, Σάββατο.

Πολλοί επιλέγουν να
ταξιδέψουν οδικώς για να
αποφύγουν αεροπλάνα,

Ανησυχία για κύμα
απολύσεων από Σεπτέμβριο

Εντείνονται οι φόβοι για μπαράζ απολύσεων και περισσότερη μερική
απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα από τον Σεπτέμβριο

Για την κατάσταση που επικρατεί στον ιδιωτικό τομέα αλλά και για όσα επίκεινται
στα εργασιακά αρχής γενομένης από τον Σεπτέμβριο, εξ’ αφορμής των οικονομικών
δεδομένων που προκάλεσε η πανδημία και στη χώρα μας, μίλησε στην εκπομπή
«MEGA Σαββατοκύριακο» ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων,
Θέμης Γρηγοριάδης,
Σύμφωνα με τον κ. Γρηγοριάδη, το τρέχον έτος θα υπάρξουν αρκετές απολύσεις.
Όπως, τόνισε, μάλιστα, μετά τις άδειες του καλοκαιριού, το κύμα των απολύσεων θα
είναι μεγάλο.
Παράλληλα, υποστήριξε ότι όταν οι εργοδότες σταματούν τις αναστολές εργασίας
και προχωρούν σε απολύσεις, δεν υφίσταται καμία προστασία για τους εργαζομένους, ειδικά για τους εποχικούς υπαλλήλους.
Ακόμα, εξέφρασε τον φόβο ότι πέρα από τις απολύσεις και την αύξηση της ανεργίας, θα αυξηθεί κατά πολύ και η μερική απασχόληση.
«Πρέπει να δοθούν νέα κίνητρα και να προστατευθούν οι θέσεις εργασίας»
σημείωσε με νόημα.

πλοία και χώρους όπου
υπάρχει
συνωστισμός.
Έτσι η κίνηση στα διόδια
της Ελευσίνας ήταν ιδιαίτερα αυξημένη το προηγούμενο διήμερο
Το ίδιο αυξημένη βέβαια
ήταν κι η κίνηση και στο
λιμάνι του Πειραιά.
Εν τω μεταξύ, χθες ήταν
κι η τελευταία μέρα του
καύσωνα, καθώς να αναπτύχθηκαν σε διάφορες
περιοχές
έντονες
νεφώσεις με σποραδικές
βροχοπτώσεις .

Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020

10-θριάσιο

Ο ΑΟ ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ....

Το ΔΣ του ΑΟ ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ευχαριστεί τους εξής ποδοσφαιριστές ΑΝΔΡΕΑ
ΓΑΛΑΝΟ, ΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΚΟ, ΝΤΑΟΥΤ ΣΤΑΦΑΙ και
ΝΙΚΟΛΑ ΚΑΛΑΪΤΖΗ για την προσφορά τους
στην ομάδα και τους εύχεται ότι καλύτερο στη
ζωή τους αλλά και στην ποδοσφαιρική τους
καριέρα.

Ιδιαίτερα ευχαριστούμε το ΝΙΚΟΛΑ γιατί εκτός
από ποδοσφαιριστής είχε εν εργό ρόλο και
στην προώθηση της ομάδας στα social media.

Ευχαριστούμε παιδιά για την παρουσία σας
στην ομάδα μας , ν α ξέρετε ότι η πόρτα της
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ παραμέν ει αν οικτή για παιδιά σαν εσάς

Η ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ ΜΕ ΕΞΙ ΝΕΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ

Η Αργώ Μεγάρων αν ακοίν ωσε
σωρεία παικτών ώστε ν α γίν ει
παν ίσχ υρη στο πρωτάθλημα.
Πήρ ε τον Καλλιπέτση Ιερόθεο
22 ετών αμυν τικό χ αφ.
Ο Θάκης έχ ει μεγάλη εμπειρία
στην κατηγορία αφού αγων ίζεται
από την ηλικία των 16 ετών στα
πρωταθλήματα Α και Β κατηγοριας
στην ΕΠΣΔΑ... Ξεκίν ησε στην
Αργώ τα ποδοσφαιρικά του βήματα
στο αν τρικό τμήμα της ομαδας....
Εχ ει παν ηγυρίσει Πρωτάθλημα με
την ομάδα Μίμα Μικρασιατική και ο
τελευταίος σταθμός του ήταν ο
Μεγαρικός.
Η διοίκηση της Αργώ ευχ αριστεί
τον Μεγαρικό για την παραχ ώρηση
του ποδοσφαιριστή.
Ο 29 χρονος Andi Paluka προστέθηκε στο ροστερ ...παίζει
Αμυν τικό χ αφ και Κεν τρικό χ αφ

και είν αι έν ας ποδοσφαιριστής που
μπορεί ν α προσφέρει πολλά στην
ομάδα με την ποιότητα του .

Επίσης αποκτήθηκε και ο 25 χρονος Στέφανος Μπούρης που
αγων ίζεται με την ίδια ευκολία και
στις δύο πλευρές ως μπακ.
Κώστας Βοιδήλας έν ας παίκτης με
τεράστια εμπειρία αφού έχ ει αγων ιστεί ...Σε Ατταλο Νέας Περάμου...Μίμα Μικρασιατική...Μεγαρικό....Ευκλείδη , Αργώ Μεγαρων ,
έχ ει κατάκτησει πρωταθλήματα με
Ατταλο, Ευκλείδη, Μίμα Μικρασιατική, Μεγαρικο, κύπελλο με τον
Ατταλο, έν ας παίκτης που ο χ αρακτήρας και το πάθος για το ποδοσφαιρο είν αι το μεγάλο του όπλο.

Πάρης Μπέλσης ένας ποδοσφαιριστής κόσμημα για την κατηγορία...έχ ει αγων ιστεί σε Αργώ

Μεγάρων ...Μίμα
Μικρασιατική...Μεγαρικό και τώρα
ξαν ά επιστρέφει στο λιμάν ι του..
Ο Πάρης αγων ίζεται στην θέση του
σέν τερ φορ και έχ ει πετύχ ει αρκετά και σημαν τικά γκολ το κυριότερο στοιχ είο του όμως είν αι ο Χαρακτήρας του αφού σε όποια ομάδα
και αν αγων ίστηκε άφησε τις
καλύτερες εν τυπώσεις.

Κωνσταντίνος Φολερός...Ο
Κώστας θα έχ ει διπλό ρόλο στην
ομάδα αφού θα είν αι και προπον ητής στην Ακαδημία. Είν αι 17
χ ρον ών έχ ει αγων ιστεί στην Μίμα
Μικρασιατική και η θέση του ειν αι
σέν τερ μπακ.
Σας καλωσορίζουμε στην ομάδα
μας και σας ευχ όμαστε υγεία και
πολλές επιτυχ ίες!!!!

AN.TΣ.

Πωλείται

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

οικία ισόγειο
και πρώτος

όροφος στο

Παλαιοχώρι

Μάνδρας σε
48

800 μέτρα

οικόπεδο .

Ανταλλαγή
με

διαμέρισμα
τηλέφωνο

6974 311 396.
Τιμή

συζητήσιμη
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΡΩΤΗ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟΝ
ΒΥΖΑΝΤΑ ΜΕΓΑΡΩΝ

Την Δευτέρα 3 Αυγούστου και ώρα 19:00 θα ξεκιν ήσει
η προετοιμασία του Βύζα Μεγάρων .Οι παίκτες πρέπει
ν α βρίσκον ται ν ωρίτερα στο γήπεδο του Βύζα στις
18:00 θα μοιραστεί το αθλητικό υλικό και θα γίν ει η
πρώτη προπόν ηση της χ ρον ιάς με τις οδηγίες του
προπον ητή Τάκη Χριστόπουλου του γυμν αστή Πάικου Λεβεν τούρη και του γυμν αστή τερματοφυλάκων
Δημήτρη Κόκκαλη.

ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ 2012:
ΑΝΕΝΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΤΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ TEAM....

ΤΑ ΦΙΛΙΚΑ

13/8 Με Κερατσίν ι( εκτός έδρας)
22/8 Με Αγιο Γε΄ψργιο Κοριν θίας (εν τός έδρας)
29/8 Με Αχ ιλλέα Κάτω Αχ αρν ών (εκτός έδρας)

AN.ΤΣ.

Η
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΠΑΤΗΛΑ ΣΤΙΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ

Ο Ακράτητος αν ακοίωσε ότι η
Σπυριδούλα Πατήλα αν αλαμβάν ει υπ εύθυν η δημοσίων
σχ έσεων .
Η Σπυριδούλα Πατήλα ασχ ολείται εν εργά με τα κοιν ά,
με ιδιαίτερη “προϋπηρεσία” στα θέματα αθλητισμού.
Διετέλεσε Πρόεδρος της Αθλητικής Έν ωσης Ζεφυρίου
(ΑΕΖ), Δημοτική Σύμβουλος Φυλής και Αν τιπρόεδρος
του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργαν ισμού. Έχ ει
επίσης ασχ οληθεί με την προώθηση και τις δημόσιες
σχ έσεις στην Έν ωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δυτικής Αττικής (ΕΠΣΔΑ) και σε ομάδες ποδοσφαίρου
Εθν ικών κατηγοριών , όπως η Παν αχ αϊκή, τα Τρίκαλα,
ο Ιων ικός, ο Αχ αρν αϊκός και το Αιγάλεω. Αν ήκει σε
γν ωστό γραφείο μάν ατζερ με αρκετές μεταγραφές στο
εν εργητικό της κ στο My Play er Camp για προετοιμασία αθλητών .
Η ίδια δήλωσε:
Είν αι τιμή μου ν α αν ήκω πλέον στην οικογέν εια του
ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ ..η ομάδα του τόπου μας που αγων ίζεται
στην Γ! Εθν ική κατηγορία και μας κάν ει περήφαν ους
για το έργο της σε αυτές τις δύσκολες εποχ ές.
Εύχ ομαι καλή ποδοσφαιρική χ ρον ιά!!!

ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΑΟ ΜΙΜΑ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ

Με όνειρα και φιλοδοξίες ξεκινάει η προετοιμασία της ομάδας μας σήμερα 3 Αυγούστου στο
ανακαινισμένο Δημοτικό γήπεδο Μεγάρων ( Βύζα
). Ένα υπέροχο αμιγώς ποδοσφαιρικό γήπεδο ,
το ιστορικότερο της Δυτικής Αττικής.
Η συγκέντρωση των ποδοσφαιριστών θα πραγματοποιηθεί στις 17.00 όπου θα μοιραστεί το αθλητικό υλικό και θα γίνει παρουσίαση του ΔΣ και
του πλάνου της χρονιάς .
Η πρώτη προπόνηση θα ξεκινήσει στις 18.00.
Ευχόμαστε καλή ποδοσφαιρική χρονια σε όλες
τις ομάδες και σε όλους τους ποδοσφαιριστές να
είναι υγιής χωρίς τραυματισμούς!

Η διοίκηση της ομάδος αν αν εών ει τις συν εργασία με
τους κόουτς Αθην ά Ρεν τούμη και Γιάν ν η Ποραν ίδη και
οι οποίοι συν εργάστηκαν την προηγούμεν η χ ρον ιά
στην ομάδα του Θριάσιου με απόλυτη αγων ιστική
Επιτυχ ία.
Μια ν έα συν εργασία ηρθε στο προσκήν ιο με γν ώμον α
την σωστή εκγύμν αση σε όλους τους προτοποριακούς
πλέον τρόπους των αθλητριών της Ελευσίν ας.
Cath Kali Η Κατερίν α είν αι 28 ετών και δραστηριοποι-

είται εδω μια 5 ετία στον χ ώρο του f itness και του Αθλητισμού.
Εργάζεται ως Personal trainers στο Gy mbase στην
Γλυφάδα.
είν αι απόφοιτος της Basetraining με ειδικότητα στο
sports perf ormance με Πιστοποίηση στην Κλιν ική Διατροφή e - learning του Καποδιστριακού Παν επιστημίου
Αθην ών .
Έχ ει παρακολουθήσει πολλά σεμιν άρια παν ω στο
f unctions training στο kids Athletics και στο sports
massage.
Σύν τομα ξεκιν άει το Μεταπτυχ ιακό της Στο sports perf ormance and conditioning σto UNNINETUNO UNIVERSITY OF ITALY .
Η Κατερίν α θα προσφέρει στην ομάδα μια πρωτοποριακή και σύγχ ρον η μέθοδο προπόν ησης σε συν έργασια με την Coach Ρεν τούμη Αθην ά για μια την άρτια
προετοιμασία των αθλητριών .

Καλώς όρισες Κατερίν α στην Οικογέν εια μας...
Σου ευχ όμαστε καλή Αρχ ή....Η προετοιμασία έχ ει ορισθεί για τις 24/8 στο Δημοτικό γηπεδο Γ.Ρουμελιώτης
όπου θα διαρκέσει για 6 εβδομάδες σε καθημεριν ή
βάση(στο ίδιο γήπ εδο)συν οδευόμεν η απ ό Φιλικά
παιχ ν ίδια προετοιμασίας για ν α βγούν τα τελικά
συμπεράσματα.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΛΑΝΟΣ

Ο 32 χρονος(20-6-1988) κεντρικός αμυντικός Ανδρέας Γαλανός έμεινε ελεύθερος από τον ΑΟ Μίμα
Μικρασιατική Μεγάρων και αναζητά τη νέα του ποδοσφαιρική στέγη.
Εχει αγωνιστεί ακόμα στον Ατταλο Ν. Π, στην Νέα Πέραμο, ΠΑΟ Καματερού, Αθηναικό κ.α.

ΞΕΚΙΝΟΥΝ 10/8 ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Οι εγγραφές της Ακαδημίας θα ξεκινήσουν από
10 Αυγούστου και ώρα 18:00 έως 20:00 καθημερινά στα γραφεία της Ακαδημίας.

ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΠΗΡΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΦΗ

AN.TΣ.

Τον π ολλά υπ οσχ όμεν ο
τερματοφύλακα
Δημήτρη
Κουφή απέκτησε η Αργώ
Μεγάρων . Ο Δημήτρης έχ ει
αγων ιστεί σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες του Βύζαν τα
Μεγάρων και έχ ει και συμμετοχ ές στην Α κατηγορία με
την ομάδα....του ευχ όμαστε
υγεία και πολλές επιτυχ ίες
με την ομάδα μας.
Ο Δημήτρης παρά το ν εαρό
της ηλικίας του καθώς είν αι
μόλις 20 ετών προορίζεται για βασικός τερματοφύλακας
στην ομάδα μας .
Ευχ αριστούμε την διοίκηση του Βυζα Μεγαρων για την
παραχ ώρηση του ποδοσφαιριστή .
ΠΗΡΕ ΚΑΙ ΣΤΡΑΙΤΟΥΡΗ

Η σημαία επιστρέφει στον ιστό της....η ομάδα της
ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ βρίσκεται στην ευχ άριστη θέση ν α
αν ακοιν ώσει την 2η μεταγραφή της .
Σπύρος Στρατούρης έν ας παίκτης ο οποίος αγων ίζεται
ως κεν τρικός αμυν τικός και έχ ει δώσει τα διαπιστευτήρια του σε όποια ομάδα και αν αγων ίστηκε. Εχ ει
αγων ιστει ΑΕΚ Καβαλας σε Πριν ο Θασου σε Αργω
Μεγαρων ..Μεγαρικο ... Αρη Μεγαρων και στην Δυν αμη
Ασπροπυργου τον τελευταιο χ ρον ο .Το ήθος και η
εργατικότητα σου πιστεύουμε ότι θα είν αι μεγάλη βοήθεια για τους μικρότερους αθλητές μας σε καλωσορίζουμε
και σου ευχ όμαστε καλή χ ρον ιά με υγεία και πολλές
επιτυχ ίες!!!!

12-θριάσιο

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

Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020
Η εταιρία ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ ΑΕ, βιομηχανική εταιρία, με αντικείμενο
την επεξεργασία ανθρακικού
ασβεστίου, αναζητά να προσλάβει
στις εγκαταστάσεις της στη ΒΙΠΕ
Μάνδρας Αττικής για πενθήμερη
8ωρη απασχόληση.
Ανειδίκευτους Εργάτες Παραγωγής (ΚΩΔ: ΑΕΠ)
Αρμοδιότητες:
-Ενσάκιση προϊόντων σε σακιά και μεγασάκους
-Φόρτωση σιλοφόρων οχημάτων
-Εργασίες καθαρισμού και οργάνωσης του χώρου παραγωγής

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

6978087309

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΣΤΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ
ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΓΟ ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
69.44.19.19.00 69.77.23.23.23 ΓΙΩΡΓΟΣ

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

Παρακαλούμε να προωθούνται τα βιογραφικά σας στο dida@iokal.com ή
στο fax: 21 055 52 396 με αναφορά στον κωδικό της θέσης που σας ενδιαφέρει.
21.2.2020
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θριάσιο-13

14-θριάσιο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

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

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

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

Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος 105 τετραγωνικών μέτρων στο
κέντρο του Ασπροπύργου
(Σαλαμίνος & Κολοκο-
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τρώνη). Δεν διατίθεται για
χώρο
εστίασης
(προτίμηση φαρμακείο /
γραφεία)
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

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

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

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

ΑΓΓΕΛΙΑ

6946288952

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται (ενοικίαση ή πώληση) κεντρικό κατάστημα (Οδός Παγκάλου) 300τμ + 100τμ βοηθητικός χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925 &
6949073467
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλείται Οικόπεδο
Στον Ασπρόπυργο στη
θέση Ρυκιά, σε τιμή
ευκαιρίας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6987305649
Πωλείται επιχείριση
καφέ στο κέντρο του
Ασπροπύργου!Πληροφορίες κ.σοφια
τηλ.6909156985

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
μονοκατοικία 100 τ.μ., ισό-

Ζητείται νοσηλευτής-νοσηλεύτρια
για κέντρο ημέρας ΑΜΕΑ στην περιοχή της Ελευσίνας, 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.

γεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το
1 master), κατασκευή '78,
μπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.μ., θέα βουνό, ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κήπος,
ελεύθερη, άριστη κατάσταση, ανακαίνιση '00, τιμή
35.000€ 6986257643

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

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

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

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.
6981035626
Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη φύλαξη παιδιών στις περιοχές Μάνδρας - Μαγούλας & Ελευσίνας. Τηλ. 6979244790

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

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

Κυρία αναλαμβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παιδιών σε περιοχές της
Δυτικής Αττικής με χρόνια
προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553.
ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για
οικιακή βοηθός και

φύλαξη ηλικιωμένων
στην περιοχή της

Δυτικής Αττικής και
Δυτικής Αθήνας.

Τηλ. 6944802271

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 2105573042.
Fax: 210-5576988
"Εταιρεία καθαρισμών
στην Ελευσίνα, ζητεί
καθαρίστρια με δίπλωμα
οδήγησης, κάτοικο περιοχής θριασίου πεδίου.
τηλ: 210 5546957,
6 9 7 6 4 3 6 8 8 2 "
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
«ΟΔΗΓΟΣ Πωλητής, με
δίπλωμα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γαλακτοκομικών προϊόντων
στον Ασπρόπυργο Αττικής. Επιθυμητή προϋπηρεσία σε ex-van πώληση.
Επικοινωνία 10:00-17:00,
2105577698 , email: info@dikomas.gr
Ζητούνται συνεργάτες
για πωλήσεις προϊόντων
σε εκθεσιακούς χώρους,
ηλικίας από 20 έως 35
ετών. Ώρες επικοινωνίας:
11 π.μ. έως 1 μ.μ. – κος
Ηλίας - Τηλ.: 210 24 70
341 - 694 43 88 304 –email: ifonitonamea@gmail.com
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
AΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑ ΓΙΑ
ΜΕΡΙΚΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
(ΠΡΩΙΝΗ) ΜΕ
ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ
6944203411

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ 4ΩΡΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΗΣ
ΜΕΣΟ, ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ:
6932476552
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Γραφείο Απασχόλησης Δήμου Ασπροπύργου

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

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

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

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

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

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

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης Δήμου

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

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

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

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

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

Εφορία Αρχαιοτήτων
Αρχαιολογικό Μουσείο

210 32 19 776
210 55 46 019

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

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

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

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

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

16-θριάσιο
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Δηλώστε συμμετοχή με το ΒΕΠ στην 85η ΔΕΘ


Πρόκληση εκδηλώσεως ενδιαφέροντος επιχειρήσεων – μελών

του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς στη μεγαλύτερη έκθεση της χώρας.
Έως την Τετάρτη 5 Αυγούστου έχουν προθεσμία δηλώσεως συμμετοχής στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης οι επιχειρήσεις –
μέλη του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς.
Η διοίκηση του ΒΕΠ αποφάσισε να διευρύνει τη συμμετοχή του στη 85η Δ.Ε.Θ., που θα πραγματοποιηθεί από 5 έως 13 Σεπτεμβρίου 2020 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, με την παρουσία επιχειρήσεων – μελών του. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και οι βιοτέχνες που ενδιαφέρονται να εκθέσουν προϊόντα και να παρουσιάσουν υπηρεσίες που παρέχουν θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

Να είναι ταμειακώς ενήμεροι.


Ως εκθέτες είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται οι ίδιοι ή προσωπικό τους στον χώρο του περιπτέρου που τους παραχωρήθη-

κε καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης. Το ΒΕΠ ουδεμία επιβάρυνση ή ευθύνη φέρει για το εν λόγω προσωπικό.

Ως εκθέτες υποχρεούνται να ορίσουν ένα άτομο το οποίο θα έχει την ευθύνη της συμμετοχής τους στην έκθεση και θα είναι

αρμόδιο για επικοινωνία με το Επιμελητήριο και την έκθεση.
Διευκρινίζεται από το ΒΕΠ ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας εφ’ όσον έχει δοθεί συγκεκριμένος χώρος από τους διοργανωτές
της εκθέσεως.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στην κ. Ε. Γκλεζάκου ή στον κ. Β. Χρηστίδη καλώντας
στους τηλεφωνικούς αριθμούς 210.417.47.65 και 210.413.11.00. Δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να αποσταλούν στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: press@bep.gr ή τηλεομοιοτυπικώς (φαξ) στον αριθμό 210.417.94.95,

