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Νέα Συνεδρίαση του
Περιφερειακού
Συμβουλίου Αττικής
σήμερα 4 Αυγούστου
Θα συζητηθούν οι όροι της

προγραμματικής σύμβασης
για πολιτιστική χρήση

των διατηρητέων κτιρίων των οικισμών

του τ. ΟΕΚ, καθώς και των Κτηρίων ΙΡΙΣ
1 & 2 στην Ελευσίνα
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Χρηματοδότηση για έναν υποδειγματικό χώρο
παιxνιδιού, εξασφάλισε ο δήμος Ελευσίνας

Δημιουργείται σε μια περιοχή με έλλειψη κοινοχρήστων χώρων,

σελ.2

Οι δράσεις της My Grand Road συνεχίζονται με το βλέμμα στραμμένο στο
μέλλον μέχρι να μηδενιστούν οι νεκροί στην άσφαλτο.

ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
TOY ΘΡΙΑΣΙΟΥ Η

‘’MY GRAND ROAD’’
ΜΕ ΠΛΗΘΟΣ

ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
σελ. 5

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Έκλιναν το γόνυ στους

εκτελεσθέντες Αγωνιστές

Ο Δήμος
Μάνδρας - Ειδυλλίας
τίμησε με κάθε
σεβασμό
τη μνήμη των 50
ηρώων στην Αγία
Σωτήρα
σελ. 9

σελ. 3

Πάνω από 600 πρόστιμα για μη
τήρηση των υγειονομικών μέτρων
το Σαββατοκύριακο
σελ. 2
Υποχρεωτική
η χρήση μάσκας και
στους εξωτερικούς
χώρους
των πλοίων μέχρι τις
18 Αυγούστου

σελ. 9
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΓΚΙΟΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΓΚΙΟΚΑ ΑΝΝΑ ΣΙΑ ΟΕ
Λεωφόρος Δημοκρατίας 20, 2105573243
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΓΚΟΛΕΜΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Ιερά Οδός 22, 2105546448
ΜΑΝΔΡΑ

Ρούτης Κωνσταντίνος Χ.
Κοροπούλη Βαγγέλη 15, 2105551954
AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Καμπόλη Αικατερίνη Ι.
Μητροπόλεως 52 & Κανελλοπούλου 2,
2102475608
ΧΑΪΔΑΡΙ
ΖΩΓΑ Θ. ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
Κέκροπος 14 & Φαβιέρου,
2105812323

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

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Μαξιμιλιανός, Ξακουστός, Εξακουστοδιανός,
Εξακουστωδιανός, Εξακουστός, Ξακουστή
Αγίων Επτά Παίδων εν Εφέσω

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

Στην περιοχή του Αεροδρομίου

Χρηματοδότηση για έναν υποδειγματικό χώρο
παιxνιδιού, εξασφάλισε ο δήμος Ελευσίνας
Δημιουργείται σε μια περιοχή με έλλειψη κοινοχρήστων χώρων,
Πόρους από το
Πράσινο Ταμείο για
την κατασκευή πρότυπης παιδικής χαράς
στην περιοχή του Αεροδρομίου, εξασφάλισε
ο Δήμαρχος Ελευσίνας Α. Οικονόμου.
Συγκεκριμένα
σε
ανακοίνωση της δημοτικής
αρχής
επισημαίνεται
ότι,
η
δημιουργία της παιδικής
χαράς
είναι
σημαντική διότι θα
αποτελέσει χώρο αναψυχής παιχνιδιού και
εκτόνωσης για τα παιδιά, στάσης και αναψυχής για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής.
Το έργο εντάχθηκε στις 29/07 στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του πράσινου ταμείου « Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου », σύμφωνα με την πρόταση της Τεχνικής Υπηρεσίας, που κρίθηκε επιλέξιμη και αφορά σε
έναν υποδειγματικό χώρο παιχνιδιού.
Η νέα παιδική χαρά, αποτελεί αναγκαιότητα μιας και
δημιουργείται σε μια περιοχή με έλλειψη κοινοχρήστων

χώρων, θα διαθέτει
οκτώ τύπους οργάνων
με έξι πολυλειτουργικές δομές, επαρκή
πράσινο και πλούσιο
φωτισμό.
Βασικός στόχος της
μελέτης είναι η δημιουργία ενός υποδειγματικού χώρου παιχνιδιού τόσο ως προς την
ασφάλεια και τα ποιοτικά, λειτουργικά και
παιδαγωγικά χαρακτηριστικά, όσο και ως
προς την προσβασιμότητα.
Συγκεκριμένα,
η
προσβασιμότητα και η
ένταξη δραστηριοτήτων για χρήση των οργάνων παιδικής χαράς και από ΑμεΑ, αποτελεί σημαντική παράμετρο
του σχεδιασμού, που ενισχύει τη συμμετοχή στο παιχνίδι
όλων των παιδιών, χωρίς αποκλεισμούς και ανεξαρτήτως ικανοτήτων τους.
Ως Δήμος χρησιμοποιούμε κάθε μέτρο, μέσο και πρόγραμμα, διεκδικώντας εντατικά και δυναμικά πόρους
που θα κάνουν τον Δήμο μας καλύτερο.

Πάνω από 600 πρόστιμα για μη τήρηση των
υγειονομικών μέτρων το Σαββατοκύριακο

Ε

ντατικοί είναι και πάλι οι έλεγχοι σε όλη τη
χώρα από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής
Αστυνομίας για την εφαρμογή των μέτρων
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού.
Στο πλαίσιο αυτό την, Κυριακή, βεβαιώθηκαν σε
όλη την επικράτεια 304 παραβάσεις για μη χρήση
μάσκας - μη τήρηση προβλεπόμενης απόστασης
κι επιβλήθηκαν ισάριθμα διοικητικά πρόστιμα 150
ευρώ, ως εξής:
120 στην Αττική
34 στο Νότιο Αιγαίο
24 στην Κρήτη
20 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
19 στη Στερεά Ελλάδα
18 στη Θεσσαλονίκη
15 στα Ιόνια Νησιά
13 στην Κεντρική Μακεδονία
12 στη Θεσσαλία
12 στο Βόρειο Αιγαίο
οκτώ στην Ήπειρο
τέσσερα στη Δυτική Ελλάδα
τέσσερα στην Πελοπόννησο και
ένα στη Δυτική Μακεδονία.
Από προχθές έχουν βεβαιωθεί συνολικά 615
παραβάσεις κι έχουν επιβληθεί ισάριθμα διοικητικά πρόστιμα των 150 ευρώ.

Παράλληλα, διαπιστώθηκαν έξι παραβάσεις για
κανόνες λειτουργίας καταστημάτων και ιδιωτικών

επιχειρήσεων (απαγόρευση λειτουργίας, μη
χρήση μάσκας από το προσωπικό, ποσοστό τετραγωνικών μέτρων επιφανείας ανά άτομο, αποστάσεις τραπεζοκαθισμάτων, μη δήλωση ραντεβού και
λίστας πελατών κλπ), ενώ συνελήφθησαν δύο
άτομα. Από την 1η Αυγούστου έχουν βεβαιωθεί
συνολικά 27 σχετικές παραβάσεις.
Επι πλέον, σε επτά άτομα που δεν εί χαν
συμπληρώσει την ηλεκτρονική φόρμα PLF (
Passenger Locator Form από ταξιδιώτη, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 500 ευρώ. Από το
Σάββατο έχουν βεβαιωθεί συνολικά οκτώ σχετικές
παραβάσεις.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση με σκοπό την προστασία
της δημόσιας υγείας.
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Οι δράσεις της My Grand Road συνεχίζονται με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον μέχρι να μηδενιστούν οι νεκροί στην άσφαλτο.

ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, Η ‘’MY GRAND ROAD’’

Ο

Ιούλιος του 2020 ήταν γεμάτος με
δράσεις με θέμα την πρόληψη των
τροχαίων δυστυχημάτων. Υλοποιήθηκε πρόγραμμα στους Δημοτικούς παιδικούς
Σταθμούς του Δήμου Ελευσίνας μετά από
πρωτοβουλία του προέδρου της Κοινωφελούς
Επιχείρησης του Δ. Ελευσίνας τον κ. Φώτη
Τατάκη. Στη συνέχεια συμμετείχαμε στην 1η
εκδήλωση του φιλοζωικού σωματείου Αδέσποτος Παλμός με ομιλία υπό τον τίτλο << Ασφαλή μεταφορά και μετακίνηση των κατοικίδιων
μας >> σε συνεργασία με την πρόεδρο Μαρία
Αρκομάνη.
Οι δράσεις συνεχίστηκαν στους Δημοτικούς παιδικούς σταθμούς του Δ. Μάνδρας
Ειδυλλίας όπου μαζί με τον πρόεδρο του
ΔΟΚΑΠ κ. Κώστα Ρόκα, ενημερώσαμε τα
παιδιά για το ΣΤΟΠ , την ζώνη ασφαλείας
αλλά και για το ποδηλατικό κράνος. Στην
συνέχεια μεταβήκαμε στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ασπροπύργου μαζί
με την αντιδήμαρχο Παιδείας κα Σοφία
Μαυρίδη, όπου οι μαθητές για 2η φορά ( 1ο
εργαστήρι Σεπτέμβριος 2019) ενημερώθηκαν
για τον τρόπο αναγνώρισης των πινακίδων σήμανσης
αλλά συνάμα και για τον ποδηλατικό εξοπλισμό.
Τέλος, υλοποιήθηκε εδικό πρόγραμμα τριών (3)
θεματικών ενοτήτων στα Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης του Δήμου Ασπροπύργου ( ΚΔΑΠ) σε
συνεργασία με τον πρόεδρο της ΚΕΔΑ κ.Σαββίδη Παντελή. Τα παιδιά μέσα από τα εργαστήρια και τον διάλο-

γο ενημερώθηκαν για το ΣΒΑΚ , για την Οδική Ασφάλεια και τη χρήση των εξοπλισμών ασφαλείας καθώς
επίσης και για την ασφαλή μεταφορά κατοικιδίων με
όχημα. Αξιοσημείωτη αποτελεί η προσφορά της εθελόντριας της ΕΛΕΘΙΠ κα Ελένη Τζιάκου, η οποία ενημέρωσε τα παιδιά για τα άλογα αλλά και για την Θεραπευτική Ιππασία.

Προϋπολογισμοί Δήμων 2021:

Οι δράσεις της My Grand Road συνεχίζονται με
το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον μέχρι να μηδενιστούν
οι νεκροί στην άσφαλτο.
My Grand Road team

αρ.6 η δομή του Π/Υ και η
συμπ λήρωση των κωδικών
αριθμών του.

Εκδόθηκε η ΚΥΑ οδηγιών για την κατάρτισή τους

Εκδόθηκε και φέτος, όπως κάθε
χ ρόν ο, η Κοιν ή Υ π ουργική
Απ όφαση Εσωτερικών
και
Οικον ομικών για παρέχ ει τις
αν αγκαίες Οδηγίες για την
κατάρτιση του προϋπολογισμού
των Δήμων για το οικον ομικό
έτος 2021.

Σύμφων α με την παρ.1 του
αρ.77 του ν .4172/2013 ως
ισχ ύει, η ΚΥ Α εκδίδεται «τον

Ιούλιο κάθε έτους».
Φέτος, το σχ ετικό Φ.Ε.Κ.
κυκλοφόρησε την
Κυριακή
(Φ.Ε.Κ.
Β’ 3170/1.8.2020,
ημ/ν ία κυκλοφορίας 2.8.2020),
εν ώ της έκδοσής της προηγήθηκε η αριθμ. 54/15.7.2020 σχ ετική Απόφαση της Εκτελεστικής
Επιτροπής της ΚΕΔΕ.

Στο άρθρο 1 περιλαμβάν ον ται
οι γεν ικές Οδηγίες κατάρτισης

του προϋπολογισμού, το άρθρο
2 αφορά τις διαδικασίες σύν ταξης, ψήφισης και ελέγχ ου, εν ώ το
μείζον εν διαφέρον εν τοπίζεται
στο άρθρο 3 που ορίζει τις ειδικές Οδηγίες κατάρτισης του Π/Υ
για το 2021.
Στο άρθρο 4 προβλέπεται η
μετον ομασία κωδικών αριθμών ,
ώστε πλέον ν α περιλαμβάν ουν
και το όν ομα “Αν τών ης Τρίτσης”

Με εκτίμηση

Μπ ορείτε ν α δείτε όλες τις
Οδηγίες για τον Π/Υ 2021 στο
πλήρες κείμεν ο της ΚΥ Α.

και το όν ομα “Φιλόδημος Ι”. Στο
ίδιο άρθρο, αν αφέρεται ο τρόπος εγγραφής των επιχ ορηγήσεων για την υλοποίηση του
Προγράμματος “Βοήθεια στο
Σπίτι”.
Στο αρ.5 Οδηγίες για τις υποχ ρ
εωτικές αν αμορφώσεις και στο

Υ πεν θυμίζεται ότι στην αριθμ.
2/30551/21.7.2020
Εγκύκλιο
του Υ πουργείου Οικον ομικών
το προβλεπόμεν ο δημοσιον ομικό αποτέλεσμα του εν οποιημέν ου Προϋπ ολογισμού της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το
2021 είν αι ελλειμματικό κατά
143 εκατομμύρια ευρώ.

4-θριάσιο
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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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Νέα Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου
Αττικής σήμερα 4 Αυγούστου 2020
Θα συζητηθούν οι όροι της προγραμματικής σύμβασης για πολιτιστική χρήση
των διατηρητέων κτιρίων των οικισμών εργατικών κατοικιών του τ. ΟΕΚ,
καθώς και των Κτηρίων ΙΡΙΣ 1 & 2 στην Ελευσίνα

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής,
κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του,
Χρ. Θεοδωρόπουλου, πρόκειται να συνεδριάσει σήμερα 4-8-2020 και ώρα 15:30.
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με
τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e:
Presence.gov.gr.
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
1.
Γν ωμοδότηση επί της Στρατηγικής
Μελέτης Περιβαλλον τικών Επιπτώσεων
(ΣΜΠΕ) για το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο
(ΕΠΣ) για την πυρόπληκτη περιοχή των
Δημοτικών Εν οτήτων Νέας Μάκρης και Ραφήν ας των Δήμων Μαραθών ος και Ραφήν αςΠικερμίου, Περιφέρεια Αττικής .
(Συν εισηγητές οι Εν τεταλμέν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. Ε. Κοσμίδη και κ. Α. Κατσιγιάν ν ης)
2.
Γν ωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλον τικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στο
πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλον τικών όρων (ΑΕΠΟ) της υφιστάμεν ης δραστηριότητας αποθήκευσης και διακίν ησης
συσκευασμέν ων μη επικίν δυν ων και
επικίν δυν ων προϊόν των της εταιρείας «DEI
LOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» η οποία
είν αι εγκατεστημέν η επί της οδού Χίου, στη
θέση Άγιος Γεώργιος Ασπροπύργου του
ν ομού Αττικής.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ.
Ν. Παπαδάκης)
3.
Έγκριση τροποποίησης και παράτασης «Προγραμματικής Σύμβασης διαχείρισης κρουσμάτων επιδημίας COVID-19
κατ΄οίκον – Επιχειρησιακό Σχέδιο Ερμής,
μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Ιατρικού Συλλόγου Αθην ών ».
(Συν εισηγητές οι Αν τιπεριφερειάρχες κ. Αθ.
Βαθιώτης και κ. Ν. Πέππας)
4.
Έγκριση λήψης προσωριν ών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας επί των
οδών Παν επιστημίου και Φιλελλήν ων και εφαρμογής της μελέτης προσωριν ής Φωτειν ής
Σηματοδότησης σε (5) κόμβους, που προβλέπον ται στα πλαίσια υλοποίησης σχεδίου σχετικά με τη λήψη προσωριν ών κυκλοφοριακών
μέτρων και ρυθμίσεων στην περιοχή του
κέν τρου της Αθήν ας, λόγω συν δρομής επιτακτικών αν αγκών για την αν τιμετώπιση
σοβαρού κιν δύν ου δημόσιας υγείας που
συν ίσταν ται στη μείωση του κιν δύν ου διασποράς του κορον οϊού COVID-19, με στόχο
την αύξηση του χώρου για την μετακίν ηση
των πεζών και των μετακιν ούμεν ων με ήπια
μέσα μετακίν ησης στην περιοχή του κέν τρου
της Αθήν ας.
(Εισηγήτρια η Εν τεταλμέν η Περιφερειακή
Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)
5.
Έγκριση σκοπιμότητας, σύν αψης

και όρων σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης
Πολιτισμικής Αν άπτυξης με τίτλο: «Για την
εν οποίηση, τον εμπλουτισμό και την αν άδειξη του πολιτιστικού ιστού της Αθήν ας",
μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου
Αθην αίων , του Οργαν ισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας του Δήμου Αθην αίων , της
Εταιρείας Τεχν όπολις-Γκάζι Αν ών υμη Εταιρεία ΟΤΑ Προστασίας και αν άδειξης Βιομηχαν ικού-Αρχαιολογικού Πάρκου Αθην ών και της
Αν άπλασης Αθήν α Α.Ε., προϋπολογισμού
14.991.100,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).
(Συν εισηγητές η Αν τιπεριφερειάρχης κ. Ε.
Δουν δουλάκη και ο Αν τιπεριφερειάρχης κ. Γ.
Δημόπουλος)

6.
Έγκριση
σκοπιμότητας,
σύναψης και όρων σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Αποκατάσταση για
πολιτιστικές χρήσεις των διατηρητέων κτιρίων των οικισμών εργατικών κατοικιών του τ. ΟΕΚ, Ελευσίνα
IV και Ελευσίνα V στα Ο.Τ. 41Α (Κτίρια ΙΡΙΣ 1 & 2) & Ο.Τ. 41Γ(Καμινάδα),
μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού &
Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής,
του Δήμου Ελευσίνας, του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, συνολικού προϋπολογισμού
2.200.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
(Συνεισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κοσμόπουλος και η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ.
Ε. Κοσμίδη)

7.
Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάν ης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής
σε Αθλητικές Δράσεις για το έτος 2020.
(Εισηγήτρια η Εν τεταλμέν η Περιφερειακή
Σύμβουλος κ. Μ. Βάρσου)
8.
Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάν ης για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων
των οχημάτων της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Αττικής, προκειμέν ου για την κάλυψη επειγουσών και
εκτάκτων αν αγκών και διάθεσής τους προς το
Πυροσβεστικό Σώμα.
(Εισηγητής ο Αν τιπεριφερειάρχης κ. Ν.
Πέππας)
9.
Έγκριση τροποποίησης της υπ’
αριθμ. 438/2017 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα: «Έγκριση
των προγραμματισμέν ων δράσεων τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Αττικής για το
χρον ικό διάστημα 2018-2020, στο πλαίσιο
υλοποίησης του εγκεκριμέν ου αν αλυτικού
Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για την Τουριστική Προβολή της Περιφέρειας Αττικής για τη
χ ρον ική περίοδο 2016-2020 (Απόφαση

Έγκρισης 138/2016 του Περιφερειακού
Συμβουλίου Αττικής)», ως προς την προσθήκη της Έκθεσης «7th Athens International
Tourism Expo 2020» στις προς υλοποίηση
δράσεις τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Αττικής τρέχον τος έτους 2020, την έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Αττικής σε
αυτήν , και την έγκριση σκοπιμότητας της
σχετικής δαπάν ης.
(Εισηγητής ο Εν τεταλμέν ος Περιφερειακός
Σύμβουλος κ. Θ. Κουτσογιαν ν όπουλος)
10.
Έγκριση λήψης μέτρων σήμαν σης
και εξασφάλισης κυκλοφορίας σύμφων α με τη
μελέτη: «Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων
επί της οδού Λ.Σπάτων », στο πλαίσιο κατασκευής
του
έργου:
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (2017).
(Εισηγήτρια η Εν τεταλμέν η Περιφερειακή
Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)
11.
Έγκριση της συμμετοχής της Περιφέρειας Αττικής στο εταιρικό σχήμα για την
υποβολή της πρότασης για το έργο HEART –
HEAlthier Cities by Implementing Adv anced
urban Blue-Green-based Regenerativ e
Technologies: the HEART approach (HEART
– Υγιέστερες Πόλεις διαμέσου της εφαρμογής
εξελιγμέν ων , αστικών , μπλε – πράσιν ων
τεχν ολογιών για την αν αζωογόν ηση: η προσέγγιση HEART) στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ.
Ν. Παπαδάκης)
12.
Έγκριση υποβολής πρότασης για τη
συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής ως εταίρος
στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο: UIA URBAN INNOVATIVE ACTIONS (UIA –
Αστικές Καιν οτόμες Δράσεις), με το έργο με
τίτλο «URBAN ARCH – Αn urban journey
through Cultural Heritage Protection with
emphasis on circular economy f or European
Sustainable Dev elopment and Growth»
(«Αστικές Καιν οτόμες Δράσεις– Αστική Αψίδα:
Έν α αστικό ταξίδι μέσω της προστασίας της
πολιτιστικής κληρον ομίας με έμφαση στην
κυκλική οικον ομία για την Ευρωπαϊκή Βιώσιμη
αν άπτυξη».
(Εισηγητής ο Εν τεταλμέν ος Περιφερειακός
Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάν ν ης)
13.
Γν ωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλον τικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμεν ου Κομβικού Σταθμού Κιν ητής Τηλεφων ίας
(Κ.Σ.Κ.Τ.) της VODAFONE με κωδική ον ομασία θέσης «ΣΦΕΝΔΑΛΗ ΜΑΛΑΚΑΣΑ
1000015», στη θέση «Σφεν δάλη», του Δήμου
Ωρωπού, της Π.Ε. Αν ατολικής Αττικής, της
Περιφέρειας Αττικής.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ.
Ν. Παπαδάκης)
14.
Γν ωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλον τικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της Μον ά-

δας έρευν ας, αν άπτυξης και παραγωγής φαρμακευτικών σκευασμάτων της εταιρίας
ELPEN Α.Ε. στο Επιχειρηματικό Πάρκο Κερατέας, στο Δήμο Λαυρεωτικής, Π.Ε. Αν ατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ.
Ν. Παπαδάκης)
15.
Γν ωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλον τικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τον
Κομβικό Σταθμό ασύρματης σταθερής τηλεφων ίας, με κωδική ον ομασία «2401117
ΑΙΓΑΛΕΩ», της εταιρείας Connecticore, ο
οποίος πρόκειται ν α εγκατασταθεί, επί εδάφους, στο Δήμο Κορυδαλλού, της Περιφ. Εν ότητας Πειραιώς, Περιφέρειας Αττικής.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ.
Ν. Παπαδάκης)
16.
Γν ωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλον τικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που
αφορά στην τροποποίηση της Απόφασης
Έγκρισης Περιβαλλον τικών Όρων (ΑΕΠΟ)
της μον άδας παραγωγής φαρμακευτικών σκευασμάτων και ιατροτεχν ολογικών προϊόν των
της εταιρίας “DEMO AΒΕE”, η οποία βρίσκεται
εγκατεστημέν η στο 21ο χλμ. της Εθν ικής
Οδού Αθην ών – Λαμίας, στην Δημοτική Εν ότητα Κρυον ερίου, του Δήμου Διον ύσου, Περιφερειακής Εν ότητας Αν ατολικής Αττικής,
Περιφέρειας Αττικής.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ.
Ν. Παπαδάκης)
17.
Έγκριση σύν αψης και όρων
σχεδίου τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Αττικής, και του Δήμου Τροιζην ίας- Μεθάν ων
για το έργο με τίτλο «Μετατόπιση Δικτύων
ύδρευσης Δήμου Τροιζην ίας Μεθάν ων και
Δήμου Πόρου».
(Συν εισηγητές η Αν τιπεριφερειάρχης κ.
Β. Θεοδωρακοπούλου – Μπόγρη και η
Εν τεταλμέν η Περιφερειακή Σύμβουλος
κ. Ε. Κοσμίδη)
18.
Έγκριση σκοπιμότητας συν διοργάν ωσης του 3ου Διεθν ούς Συν εδρίου αγροτεχν ολογίας AgriBusiness Forum 2020, στις 7
Οκτωβρίου 2020 στην Αθήν α.
(Εισηγητής ο Εν τεταλμέν ος Περιφερειακός
Σύμβουλος κ. Στ. Βοϊδον ικόλας)
19.
Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάν ης απον ομής βραβείου σε μαθητή του Πειραματικού Μουσικού Σχολείου Παλλήν ης από
την Περιφερειακή Εν ότητα Αν ατολικής Αττικής.
(Εισηγητής ο Αν τιπεριφερειάρχης κ. Α.
Αυγεριν ός)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

6-θριάσιο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υ Π ΟΥ Ρ ΓΕ Ι Ο
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
Ν Η Σ Ι Ω ΤΙ Κ Η Σ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ
ΣΩΜΑΤΟΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
Α.Ε.Ν/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ασπρόπυργος, 04 Αυγούστου
2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Για την πρόσληψη Έκτακτου
Εκπαιδευτικού
Προσωπικού
(Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
και με ωριαία αντιμισθία στην
Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού
(ΑΕΝ) ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικού
έτους 2020-2021 (χειμερινό και
εαρινό εξάμηνο), προκηρύσσει
την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου και ωριαία
αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του του άρθρου 14 του ν.
2638/1998 «Οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης,
μισθολογικές ρυθμίσεις για το
προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις» (A΄ 204), όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 16 του
ν. 3153/2003 (Α΄ 153) και το
άρθρο 9 του ν.3450/2006 (Α΄ 64)
και ισχύει και κατόπιν της αριθμ.
πρωτ. 2904.4/48625/2020/27-072020 Απόφασης ΥNANΠ/ΔΔΥ δ΄,
ανά ειδικότητα και ανώτατο
αριθμό ο οποίος τελικά θα διαμορφωθεί λαμβανομένου υπόψιν
του αριθμού των σπουδαστών
που θα φοιτήσουν, ως κάτωθι:
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ
Α.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
Ε Π Ι Σ ΤΗ ΜΟ Ν Ι Κ Ο Ι
1.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
i.
Ν Α Υ Τ Ι Κ Ω Ν
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
α) Μέχρι δεκατέσσερις (14)
Πλοιάρχους Α΄ τάξης Ε.Ν., εκ των
οποίων οι τρείς (03) μόνο για το
εαρινό εξάμηνο.
β) Μέχρι εννέα (09) Μηχανικούς Α΄ τάξης Ε.Ν. και ελλείψει
υποψηφίων
Επιστημονικούς
Συνεργάτες
Γενικών
και
Τεχνικών Μαθημάτων ειδικότητας Ναυπηγού Μηχανολόγου
Μηχανικού ή Μηχανολόγου
Μηχανικού ή Μηχανολόγου ή
Μηχανικού
Παραγωγής και
Διοίκησης ΠΕ.
γ) Ένα (01) Ραδιοτηλεγραφητή
Α΄ τάξης Ε.Ν.
ii.
ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
α) Μέχρι δύο (02) Χημικούς
Μηχανικούς ή Χημικούς.
β) Μέχρι τέσσερις (04) Νομι-
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κούς και ελλείψει υποψηφίων
Πτυχιούχους Κοινωνιολογίας ή
Πολιτικών Επιστημών.
γ) Μέχρι επτά (07) πτυχιούχους Αγγλικής Φιλολογίας, εκ των
οποίων ο ένας (01) μόνο για το
εαρινό εξάμηνο.
δ) Ένα (01) Ναυπηγό Μηχανολόγο Μηχανικό.
ε) Μέχρι τρείς (03) Ναυπηγούς
Μηχανολόγους Μηχανικούς ή
Μηχανολόγους Μηχανικούς ή
Μηχανολόγους ή Μηχανικούς
Παραγωγής και Διοίκησης ΠΕ.
στ) Μέχρι τέσσερις (04) Μαθηματικούς.
ζ) Μέχρι δύο (02) Φυσικούς.
η) Μέχρι επτά (07) Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς ή Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανικούς Η/Υ ή Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς ή Αυτοματιστές Μηχανικούς ΠΕ.
2.
E Ρ Γ Α Σ ΤΗ Ρ Ι Α Κ Ο Ι
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Ν Α Υ Τ Ι Κ Ω Ν
i.
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
α) Μέχρι δέκα (10) Μηχανικούς
Α΄ ή Β΄ τάξης Ε.Ν. και ελλείψει
υποψηφίων
Εργαστηριακούς
Συνεργάτες
Γενικών
και
Τεχνικών Μαθημάτων ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού ή
Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου ή Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης
ΠΕ ή ΤΕ.
β) Μέχρι δύο (02) Πλοιάρχους
Α΄ ή Β΄ τάξης Ε.Ν.
γ) Μέχρι δύο (02) Ραδιοτηλεγραφητές Α΄ ή Β Τάξης Ε.Ν. μόνο
για το χειμερινό εξάμηνο.
ii.
ΓΕΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
κατόχους πτυχίου ή διπλώματος
Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης, ειδικότητας:
α) Μέχρι δέκα (10) Ναυπηγούς
Μηχανολόγους Μηχανικούς ή
Μηχανολόγους Μηχανικούς ή
Μηχανολόγους ή Μηχανικούς
Παραγωγής και Διοίκησης ΠΕ ή
ΤΕ.
β) Μέχρι επτά (07) Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς ή Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανικούς Η/Υ ή Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς ή Αυτοματιστές Μηχανικούς ΠΕ ή ΤΕ.
γ) Έναν (01) Χημικό Μηχανικό
ή Χημικό.
δ) Μέχρι πέντε (05) ειδικότητας
Πληροφορικής κάτοχους πτυχίου
ή διπλώματος Πληροφορικής
που εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ
ή ΤΕ Πληροφορικής κατά τα
οριζόμενα στο Π.Δ. 50/2001, ως
ισχύει, εκ των οποίων οι τέσσερις
(04) μόνο για το χειμερινό εξάμηνο.
Αν τικείμεν α διδασκαλίας:
Τα διδασκόμενα μαθήματα
κατά το ισχύον πλαίσιο διδασκαλίας όπως αυτό ορίζεται: α)
στους Κανονισμούς Σπουδών
των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, όπως εγκρίθηκαν με τις
υπ’
αριθμ.:
2231.213/39590/2019/29-5-2019 ΚΥΑ
(Β΄ 2028) και Μ 3615.3/03/00

Κ.Υ.Α. (Β΄ 1393), όπως ισχύουν,
β) στον Εσωτερικό Κανονισμό
των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, όπως εγκρίθηκε με τη ν
υπ’
αριθμ.:
2231.213/42286/2019/06-6-2019 ΚΥΑ
(Β΄ 2240) και γ) στα Ωρολόγια και
Αναλυτικά Προγράμματα ΑΕΝ/
Π-Μ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.:
2231.2-9/42341/2019/07-6-2019
Απόφαση ΥΝΑΝΠ (Β΄ 2321) και
την
υπ’
αριθμ.
Μ
3615.1/01/13/09-9-2013 Απόφασης ΥΝΑ (Β΄ 2303).
Η Υπηρεσία διατηρεί το
δικαίωμα να προβεί στην πρόμέρους του αριθμού
σληψη
προσωπικού που προκηρύσσεται, σε περίπτωση μεταβολής των
εκπαιδευτικών αναγκών,
εφόσον αυτή αιτιολογείται στο πρακτικό του οικείου Συμβουλίου
ΑΕΝ, χωρίς αυτό να
εγείρει
οποιαδήποτε απαίτηση από τους
υποψηφίους.
Η προκαλούμενη δαπάνη του
Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού που θα προσληφθεί ως
προς την πληρωμή του υλοποιείται σύμφωνα με την οικεία
νομοθεσία και είναι επιλέξιμη για
συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού προγράμματος
“ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ” του ΕΣΠΑ
2014-2020.

Β.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης
της Προκήρυξης, στον Τύπο ή
στην ιστοσελίδα του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του Υπουργείου
(Αναζήτηση: Ανά είδος/Πράξεις
Οργανωτικού και Διοικητικού
Περιεχομένου/Προκήρυξη πλήρωσης
θέσεων),
ήτοι
την
19/08/2020, ημέρα Τετάρτη.
Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά υποβάλλονται ή
αποστέλλονται
ταχυδρομικώς
«ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ
–
με
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ» ή με courier στην
Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού
Ασπροπύργου,
ταχυδρομική
διεύθυνση Παραλία Ασπροπύργου, Ταχ. Κώδικας 19100 (Για το
εμπρόθεσμο της αίτησης λαμβάνεται υπόψη είτε ο αριθμός πρωτοκόλλου που έλαβε, εάν υποβλήθηκε στη Γραμματεία της Ακαδημίας, είτε η ημερομηνία της σφραγίδας του Ταχυδρομείου - courier εάν εστάλη ταχυδρομικά).
Εφιστάται η προσοχή των
υποψηφίων στην ορθή, σύμφωνα
με τους όρους της παρούσας,
συμπλήρωση της αίτησης. Σε
περίπτωση που υποψήφιος διαπιστώσει οποιοδήποτε λάθος ή
παράλειψη ή επιθυμεί την τροποποίηση της αίτησής του, οφείλει
να υποβάλει νέα αίτηση, εντός
της οριζόμενης, με την παρούσα,
προθεσμίας.
Δικαιολογητικά που θα προσ-

κομίζονται μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών
δεν γίνονται δεκτά. Στην κατά το
προηγούμενο εδάφιο απαγόρευση αποδοχής εκπρόθεσμων
πιστοποιητικών ή δικαιολογητικών περιλαμβάνονται και
αυτά που είναι συμπληρωματικά
ή διευκρινιστικά εκείνων που
έχουν κατατεθεί εμπροθέσμως.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης, τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των
προσληφθέντων θα παραμένουν
στο αρχείο της Υπηρεσίας. Στους
υποψηφίους που δεν προσελήφθησαν, τα δικαιολογητικά δύναται να επιστραφούν, κατόπιν σχετικής αίτησης τους, μετά τη λήξη
του εκπαιδευτικού έτους για το
οποίο είχε υποβληθεί υποψηφιότητα.

Γ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Στο πλαίσιο εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, οι
εκπαιδευτές υποχρεούνται να
συμβάλουν στην επίτευξη των
στόχων της Πολιτικής Ποιότητας,
όπως αυτή περιγράφεται στο
ισχύον Εγχειρίδιο Ποιότητας της
ΑΕΝ. Επίσης, υποχρεούνται για
την εφαρμογή και τήρηση των
ισχυουσών
διαδικασιών,
Οδηγιών και Εντύπων του Συστήματος διαχείρισης Ποιότητας.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΗΣ
Δ.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Περίληψη της προκήρυξης
αυτής δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες και αν δεν υπάρχουν, σε
εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες
της έδρας της ΑΕΝ/Ασπροπύργου. Η δαπάνη της δημοσίευσης
βαρύνει τις πάγιες προκαταβολές
Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ) της ΑΕΝ που προκηρύσσονται οι θέσεις.
Πλήρες αντίγραφο της προκήρυξης αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε Π.Ν.Ο., Π.Ε.Π.Ε.Ν.,
Π.Ε.Μ.Ε.Ν., Π.Ε.Μ.Μ.Ε.Κ.Ε.Ν.,
Υ.ΝΑ.Ν.Π/Δ.Δ.Υ 4ο και τοιχοκολλάται
στο
Κατάστημα της
ΑΕΝ/Ασπροπύργου και στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου
Ασπροπύργου. Επίσης αναρτάται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (Αναζήτηση:
είδος
απόφασης/
Ανά
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) και στην ηλεκτρονική
διεύθυνση
www.ynanp.gr.
Πληροφορίες παρέχονται
όλες τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου στα
τηλέφωνα
2105575986
και
2105574171-3. - Αρμόδιοι οι
Ανθυπασπιστής Λ.Σ. ΡΟΖΗΣ
Αντώνιος και Αρχικελευστής Λ.Σ.
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Άννα.
Ο Διοικητής

Αν τιπλοίαρχος
Λ.Σ.
ΜΑΝΔΑΛΑΚΗΣ Ν. Γεώργιος

Για θέματα των πρατηριούχων καυσίμων
ενημερώθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής

Ζ

ητήματα που αφορούν στη λειτουργία των πρατηρίων
καθώς και στην αν τιμετώπιση των γραφειοκρατικών διαδικασιών στην εξυπηρέτηση των επαγγελματιών από τις
Διευθύν σεις Μεταφορών της Περιφέρειας Αττικής βρέθηκαν
στο επίκεν τρο της συν άν τησης που είχε αν τιπροσωπεία της
Παν ελλήν ιας Ομοσπον δίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ) με τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη.
Στη συν άν τηση συμμετείχαν ο Εν τεταλμέν ος Περιφερειακός
Σύμβουλος Επεν δύσεων και Δικτύων Επιχειρήσεων Ν.
Παπαγεωργίου, ο Πρόεδρος της ΠΟΠΕΚ Γ. Ασμάτογλου, ο Α’
Αν τιπρόεδρος Η. Ξυδάκης, ο Ειδικός Σύμβουλος καυσίμων
της Ομοσπον δίας Δ. Μακρυβέλιος και ο Τεχν ικός Σύμβουλος
της Π.Ο.Π.Ε.Κ Π. Καραν άσιος.
Στο πλαίσιο της συζήτησης ο Πρόεδρος της ΠΟΠΕΚ Γ. Ασμάτογλου κατέθεσε στον Περιφερειάρχη την πρόταση της ομοσπον δίας για τα πρατήρια καυσίμων και εν έργειας ν α είν αι οι
κατεξοχήν χώροι τροφοδοσίας οχημάτων με καύσιμα και
εν έργεια, καθώς διαθέτουν όλες τις προϋποθέσεις που μπορούν ν α τα καταστήσουν ως τις περισσότερο κατάλληλες
επιχειρήσεις για την αποκλειστική χρήση και εγκατάσταση
των ταχυφορτιστών . Επιπλέον έγιν ε ιδιαίτερη αν αφορά σε
ζητήματα που σχετίζον ται με τον τρόπο εξυπηρέτησης των
επιχειρήσεων τους από τη Διεύθυν ση Μεταφορών και επικοιν ων ιών της Περιφέρειας. Όπως επισήμαν αν λόγω γραφειοκρατίας υπάρχουν αιτήματα τα οποία για ν α απαν τηθούν
απαιτούν ται αρκετοί μήν ες.
Ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης επισήμαν ε ότι καταν οεί την
αγων ία των πρατηριούχων στα ζητήματα που αφορούν στην
ν έα εποχή των εν αλλακτικών καυσίμων και τόν ισε ότι πρόκειται για έν α θέμα που θα πρέπει ν α εξεταστεί από την Κεν τρική Διοίκηση με γν ώμον α την καλύτερη και ασφαλέστερη
εξυπηρέτηση των πολιτών .
Στη συν έχεια υπογράμμισε ότι στα ζητήματα που αφορούν
αρμοδιότητες της Περιφέρειας θα καταβληθεί η μεγαλύτερη
δυν ατή προσπάθεια προκειμέν ου ν α βελτιωθεί το πλαίσιο λειτουργίας και ν α εξυπηρετούν ται με ποιοτικό και αποτελεσματικό τρόπο το ταχύτερο δυν ατό.

«Η Περιφέρεια Αττικής και εγώ προσωπικά θα είμαι αρωγός της
προσπάθειας επίλυσης κάθε γραφειοκρατικής δυσκολίας η
οποία ταλαιπωρεί τους επαγγελματίες πρατηριούχους. Όπως
πράξαμε και στην περίπτωση των διπλωμάτων που χιλιάδες
πολίτες είχαν ταλαιπωρηθεί για πολλούς μήν ες και με δική μας
παρέμβαση εξυπηρετήθηκαν , έτσι και στην περίπτωση των
επιχειρήσεων καυσίμων θα λειτουργήσουμε άμεσα και αποτελεσματικά. Στόχος μας η μείωση της γραφειοκρατίας και η
ταχύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επαγγελματιών ».
Μάλιστα προς την κατεύθυν ση αυτή ζήτησε από τον
Εν τεταλμέν ο Περιφερειακό Σύμβουλο Γ. Παπαγεωργίου
ν α έχ ει στεν ή συν εργασία με την ΠΟΠΕΚ για ν α επιλυθούν τα γραφειοκρατικά προβλήματα. Για το λόγο
αυτό ζήτησε ν α υπάρξει υπόμν ημα στο οποίο θα προτείν ουν συγκεκριμέν ες λύσεις των ζητημάτων που
τους ταλαιπωρούν .

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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Παράδοση 6 ποδηλάτων από τον Πρόεδρο του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. στους τυχερούς της εκδήλωσης

«Κάνω ποδήλατο γιατί…»
Π

αραδόθηκαν τα ποδήλατα στους έξι τυχερούς της
εκδήλωσης επικοινωνιακού χαρακτήρα «Κάνω
Ποδήλατο γιατί…» που διοργάνωσε το Τμήμα
Αθλητικών Δραστηριοτήτων του Οργανισμού Άθλησης
και Φροντίδας, Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας του Δήμου
Ασπροπύργου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου.

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, κ. Ιωάννης Κατσαρός
παρέδωσε στην πιο μικρή και στην πιο μεγάλη τυχερή
της παρέας, τα ποδήλατα συνοδευόμενα από τα
αντίστοιχα κράνη τους. Για τα υπόλοιπα παιδιά η παραλαβή έγινε από συγγενικά τους πρόσωπα. Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συμμετέχοντες για τη στήριξη
που δείχνουν σε κάθε είδους δράσεις
του
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.
Ευχές για ένα όμορφο καλοκαίρι!

Είναι μεταξύ των 24 ιδρυτικών μελών
Ενεργή συμμετοχή του Δήμου Μάνδρας

- Ειδυλλίας στο Δίκτυο Πόλεων SDG17 Greece

Ο

Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης είναι μεταξύ των 24 ιδρυτικών μελών του Πανελλήνιου
Δικτύου Πόλεων για τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξη του Ο.Η.Ε.

Το “SDG 17 Greece” αποτελεί φορέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την ανάδειξη των κατευθυντήριων αρχών, πολιτικών και πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης.
Αριθμεί ήδη 103 μέλη, 17 Δήμοι έχουν ήδη λάβει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την ένταξη τους και
ακόμη 62 βρίσκονται στο στάδιο λήψης απόφασης για την ένταξη τους.

Τομείς δραστηριοποίησης του δικτύου - μέλη του οποίου είναι Δήμοι, ακαδημαϊκά ιδρύματα, Οργανισμοί,
δίκτυα και άλλοι φορείς – αποτελούν ο Πολιτισμός, η Παιδεία, το Περιβάλλον και η Ανάπτυξη.
Το “SDG 17 Greece” διεξήγε την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020 εκλογές και συγκροτήθηκε σε Σώμα, με το Δήμαρχο Χρήστο Στάθη να εκπροσωπεί το Δήμο, συμμετέχοντας στις εργασίες της πρώτης γενικής συνέλευσης
από τη θέση του Γραμματέα.
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8-θριάσιο

ΕΙΧΑΝ ‘’ΧΤΥΠΗΣΕΙ’’ ΣΕ ΚΙΝΕΤΑ, ΜΕΓΑΡΑ ΚΑΙ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

Εξαρθρώθηκε συμμορία που έκλεβε συστηματικά από χώρους
στάθμευσης και επιχειρήσεις ενοικίασης /πώλησης σκαφών
Αφ αιρούσαν σκάφ η αναψυχής, εξωλέμβιες μηχανές, εξαρτήματα σκαφ ών και οχήματα.

Ε

ξαρθρώθηκε από το Τμήμα
Ασφαλεί ας Μεγάρων, σε
συνεργασία με το Τ μήμα
Ασφαλεί ας Αλί μου, εγκληματι κή
ομάδα, τα μέλη της οποίας διέπρατταν συστηματικά διακεκριμένες κλοπές από χώρους στάθμευσης και
επι χει ρήσει ς
ενοι κί ασης
και
πώλησης σκαφών αναψυχής
Συνελήφθησαν, πρωι νές ώρες
της 20-7-2020, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Νοτιοανατολικής Αττικής, του
Τμήματος Ασφαλείας Αλίμου, της
Ο.Π.Κ.Ε. και της Άμεσης Δράσης

(Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), δύο (2) αλλοδαποί
ως μέλη της συμμορίας. Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται δύο (2)
επιπλέον μέλη της συμμορίας.
Από την έρευνα προέκυψε ότι
από αρχές Νοεμβρίου 2019 έως το
Μάιο του 2020, δραστηριοποιήθηκε εγκληματική ομάδα, τα μέλη της
οποί ας δι έπρατταν συστηματι κή
στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής
αλλά και της περιφέρειας κλοπές
από χώρους στάθμευσης και
επι χει ρήσει ς
ενοι κί ασης
και
πώλησης σκαφών αναψυχής.
Συγκεκριμένα αφαιρούσαν σκάφη
αναψυχής, εξωλέμβι ες μηχανές,
εξαρτήματα σκαφών και οχήματα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

οι αιτήσεις για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς Σταθμούς,
μέσω ΕΣΠΑ, μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 5 Αυγούστου
Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι
οι αι τήσει ς γι α τους
βρεφονηπι ακούς και
παι δι κούς Σταθμούς,
μέσω ΕΣΠΑ, δράση
"Εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2020-2021"
μπορούν να υποβληθούν
μέχρι
τι ς
5
Αυγούστου 2020, ώρα
23:59.

Η αίτηση υποβάλλεται
ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο του
ιστότοπου της Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης
και
Αυτοδι οί κησης
(ΕΕΤΑΑ).
http://www.eetaa.gr, ή
στο paidikoi.eetaa.gr;
https://www.eetaa.gr/e
narmonisi/paidikoi_sta
thmoi _2020/1707202
0_proskl isis_enarmonisi_ada.pdf

https://www.eetaa.gr/e
narmonisi/paidikoi_sta
thmoi _2020/1607202
0_aithsh_2020_help.p
df

Από τη μέχρι
στιγμής έρευνα
ε ξι χνι άσθηκαν
δεκατρείς (13)
περι πτώσει ς
κλοπών σε
Μ έ γ αρ α,
Κ ι ν έ ττα,
Κ αλύ β ι α,
Άλι μο, Σπάτα,
Κορωπί, Παιανία,
Κερατέα, Αφίδνες,
Ωρωπό, Ξυλόκαστρο
και Θεσπρωτία.
Από τις συνακόλουθες έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -26κάρτες κινητής τηλεφωνίας, -7- κινητά τηλέφωνα, χρηματικό ποσό -

2.000ευρώ και 3- οχήματα.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν
στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

θριάσιο-9
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Υποχρεωτική η χρήση μάσκας και στους εξωτερικούς χώρους
των πλοίων μέχρι τις 18 Αυγούστου

Υ

ποχρεωτική γίνεται από σήμερα έως
και τις 18 Αυγούστου,η χρήση της
μάσκας και στους εξωτερικούς χώρους των πλοίων, όπως αποφασίστηκε στη
σημερινή τηλεδιάσκεψη του Πρωθυπουργού
με τους Σωτήρη Τσιόδρα, Βασίλη Κικίλια,
Βασίλη Κοντοζαμάνη και Νίκο Χαρδαλιά,
ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Στέλιος Πέτσας, κατά την ενημέρωση των
συντακτών.

Ο κ. Πέτσας, ξεκίνησε την ενημέρωσή του,
με αναφορά στα βασικά συμπεράσματα που
εξάγονται από τη μέχρι τώρα πορεία όσον
αφορά στον κορονοϊό.
Όπως σημείωσε, «πρώτον, η Ελλάδα έχει
καλύτερη επιδημιολογική εικόνα από τις περισσότερες άλλες χώρες. Δεύτερον, η Ελλάδα
κατάφερε να ελέγξει τα εισαγόμενα κρούσματα από
τουρίστες με τα μέτρα που διαδοχικά πήρε στις πύλες
εισόδου της χώρας. Εχθρός στη μάχη κατά της πανδημίας
παραμένει ο εφησυχασμός στο εσωτερικό και τα φαινόμενα χαλάρωσης που τρέφουν τον κορονοϊό. Τέταρτον, ο
εφησυχασμός οδήγησε σε αύξηση κρουσμάτων σε πολλές περιφέρειες της χώρας, αλλά κυρίως στα αστικά κέντρα. Πέμπτον, η αύξηση των κρουσμάτων δεν έχει οδηγήσει μέχρι στιγμής σε σημαντική πίεση στο σύστημα
υγείας».
Ενδεικτικά είπε πως «οι νοσηλευόμενοι στης ΜΕΘ ήταν
13 χθες 2 Αυγούστου έναντι 11 στις 2 Ιουλίου, 17 στις 2
Ιουνίου, 44 στις 2 Μαΐου και 81 στις 2 Απριλίου 2020». Και
πρόσθεσε ότι «αντίστοιχα οι διασωληνωμένοι ήταν 12
χθες 2 Αυγούστου έναντι 8 στις 2 Ιουλίου, 11 στις 2 Ιουνίου, 37 στις 2 Μαΐου και 92 στις 2 Απριλίου».
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προχώρησε επίσης

τονίζοντας: «Έκτον: η κύρια πηγή ανησυχίας για διασπορά στην κοινότητα είναι οι χερσαίες πύλες εισόδου από τις
οποίες εισέρχονται Έλληνες έχοντας άδεια διαμονής και
ομογενείς καθώς και ο συγχρωτισμός σε κοινωνικές
εκδηλώσεις, στη διασκέδαση και στα μέσα μεταφοράς.
Έναντι αυτής της κατάστασης η κυβέρνηση χτυπά το κουδούνι της αφύπνισης: καλεί όλους τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των ειδικών και να συμμορφώνονται με
τα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς. Ταυτόχρονα
παίρνει συνεχώς νέα μέτρα και αντίμετρα. Ήδη από την
Παρασκευή κρίθηκε επιβεβλημένο μετά από συνεννόηση
με την επιτροπή των εμπειρογνωμόνων να ληφθούν επιπλέον μέτρα. Αφορούν: την υποχρεωτική χρήση μάσκας
μέχρι το τέλος Αυγούστου σε όλους τους κλειστούς χώρους συμπεριλαμβανομένων των χώρων λατρείας ενώ εξαιρούνται οι χώροι εστίασης. Την αναστολή επισκεπτηρίων
σε κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων όπως τα γηροκομεία,
σε δομές ευάλωτων ομάδων όπως οι άστεγοι και πρό-

σφυγες, και νοσοκομεία. Τη θέσπιση ορίου εκατό
ατόμων σε τελετές γάμων, βαπτίσεων και κηδειών.
με τήρηση όλων των υφιστάμενων υγειονομικών
κανόνων. Την απαγόρευση από σήμερα έως και
την Κυριακή 9 Αυγούστου, ορθίων πελατών σε όλα
τα νυχτερινά κέντρα. Την παράταση της απαγόρευσης, έως τις 31 Αυγούστου, των πανηγυριών και
άλλων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων, των μέτρων τήρησης αποστάσεων σε παραλίες, των μέτρων προστασίας σε επαγγελματικά τουριστικά
πλοία. των μέτρων προστασίας στα ΚΥΤ και των
μέτρων τήρησης αποστάσεων. Και τέλος, την
παράταση μέχρι τις 15 Αυγούστου της αναστολής
αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων με
Τουρκία, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία, της
υποχρέωσης για αρνητικό μοριακό τεστ (PCR) 72
ωρών για τους προερχόμενους αεροπορικώς από
τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς και των μέτρων που εφαρμόζονται στα
χερσαία σύνορα της χώρας».
Υποχρεωτική η χρήση μάσκας και στους εξωτερικούς χώρους των πλοίων μέχρι τις 18 Αυγούστου

Ωστόσο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε: «Όμως,
φροντίζουμε, τα μέτρα να συνοδεύονται με αντίμετρα. Για
παράδειγμα, η απαγόρευση όρθιων πελατών σε όλα τα
νυκτερινά κέντρα από τις 3 έως και τις 9 Αυγούστου 2020,
συνοδεύτηκε με την επέκταση της δυνατότητας αναστολής
των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις στους τομείς της εστίασης, του πολιτισμού και του
αθλητισμού από 1 έως και 31 Αυγούστου 2020. Έτσι, την
ώρα που εξαιτίας των μέτρων περιορισμού του κορονοϊού, μειώνεται ο τζίρος των επιχειρήσεων, αναλαμβάνουμε
τη στήριξη των εργαζομένων στους τομείς της οικονομίας
που πλήττονται».

«’Εκλιναν το γόνυ» σε ένδειξη σεβασμού στο μεγαλείο της θυσίας των 50 ηρώων
Ετήσια τελετή στη μνήμη των εκτελεσθέντων Αγωνιστών από τις γερμανικές
δυνάμεις κατοχής, πραγματοποίησε ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας

Τ

ην καθιερωμέν η ετήσια τελετή στη
μν ήμη των πεν ήν τα εκτελεσθέν των Ελλήν ων Αγων ιστών την 9η
Αυγούστου 1944 από τις γερμαν ικές
δυν άμεις κατοχ ής, πραγματοποίησε την
Κυριακή 2 Αυγούστου ο Δήμος Μάν δραςΕιδυλλίας.
Μέσα σε έν τον η συγκιν ησιακή φόρτιση η Δημοτική Αρχ ή με επικεφαλής το
Δήμαρχ ο Χρήστο Ε. Στάθη, σύλλογοι της
περιοχ ής και οικογέν ειες των εκτελεσθέν των , «έκλιν αν το γόν υ» σε έν δειξη
του ελάχ ιστου σεβασμού στο μεγαλείο
της θυσίας των πεν ήν τα ηρώων .
Κατόπιν προτροπής του Δημάρχ ου οι
παρευρισκόμεν οι βημάτισαν τη διαδρομή από το Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του
Σωτήρος μέχ ρι το σημείο εκτέλεσης και
π ροαν ήγγειλε την τοπ οθέτηση κατά
μήκος αυτής πεν ήν τα κυπαρισσιών , σε
αν άμν ηση του φρον ήματος και της
θυσία τους.
Ο κος Στάθης χ αιρέτισε την εκδήλωση
με τα π αρακάτω λόγια: «Αύγουστος
1944. Η Ελλάδα ζει τον Αύγουστο της
Αν τίστασης, τον Αύγουστο της θυσίας.
Ο Ελλην ικός Λαός αρν είται ν α σκύψει το
κεφάλι στο Γερμαν ό κατακτητή…
Είν αι οι απόγον οι του Θουκυδίδη που

δίν ει από την Αρχ αία Ελλάδα το σύν θημα: «Το εν αν τιούμεν ον τω δυν αστεύον τι δήμος ων όμασται» δηλαδή
«αυτό που εν αν τιών εται στο δυν άστη,
λέγεται λαός».
Η καρδιά του ελλην ικού λαού αποδεικν ύεται πιο δυν ατή από τις σφαίρες των
εκτελεστικών
απ οσπ ασμάτων
και
μεγαλύτερη από το φόβο των δοσίλογων …

9 Αυγούστου 1944…
Τούτα τα χ ώματα της Αγίας Σωτήρας,
βάφον ται από το αίμα πεν ήν τα Ελλήν ων Αγων ιστών , μεταξύ των οποίων
βρίσκον ται πέν τε Μαν δραίοι… Εκτελέστηκαν από τους Γερμαν ούς κρατών τας
ψηλά το κεφάλι και το εθν ικό φρόν ημα.
76 χ ρόν ια μετά… και αυτόν τον Αύγουστο, η αν άμν ηση έχ ει ραν τεβού με τον
υπέρτατο ηρωισμό…
Και αυτόν τον Αύγουστο μπροστά στο
μν ημείο των εκτελεσθέν των Ελλήν ων ,
τα σωθικά μας γεμίζουν από την τελευταία πν οή των ηρώων μας…
Και αυτόν τον Αύγουστο ο ν ους σταματά απότομα, αιχ μαλωτίζεται θαρρείς
και παραδίδεται στο μεγαλείο των 50
συμπατριωτών μας …

Των π εν ήν τα ηρώων π ου αιχ μαλωτίστηκαν αλλά δεν π αραδόθηκαν ,
εκτελέστηκαν αλλά δε ν ικήθηκαν , έφυγαν από τούτον τον κόσμο αλλά έμειν αν
στην αιων ιότητα της πατρίδας μας…

76 χ ρόν ια μετά και η θυσία τους γεμίζει
τις καρδιές μας υπερηφάν εια, θάρρος,
ελπίδα, υποχ ρέωση… Αλλά και θλίψη,
οργή, υποχ ρέωση ν α κρατήσουμε αν αμμέν η τη φλόγα της αγάπης για την Ελλάδα μας…
Οι λέξεις είν αι μικρές για ν α περιγράψουν το αν άστημα σας… Αδύν αμες ν α
εξωτερικεύσουν τα συν αισθήματα μας…
Τα ον όματα σας όμως δον ούν τον αέρα,
στερεών ουν και εμπν έουν τις γεν ιές
στον υπέρτατο αγών α για την ελευθερία
της Ελλάδας και των Εθν ών του
κόσμου».
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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
800 μέτρα

48

Η εταιρεία Advisor Service
Pack ζητά προσωπικό:
.Άνδρες & γυναίκες για
picking και scanner
.Άνδρες & γυναίκες για
ανειδίκευτη εργασία.
.Χειριστές μηχανημάτων
clark BT
. Οδηγό με δίπλωμα Δ΄
κατηγορίας
. ηλεκτροσυγκολλητές

Μισθός πολύ ικανοποιητικός με ένσημα.

Πληροφορίες στο
τηλέφωνο 2105576682
Διεύθυνση γραφείου:
Νίκης & Σπύρου Λούη
(Γερμανικά),
Ασπρόπυργος 19300

οικόπεδο .

Ανταλλαγή
με

διαμέρισμα
τηλέφωνο

6974 311 396.
Τιμή

συζητήσιμη

θριάσιο-11
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ΕΠΣΔΑ: ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ!
Η ΕΠΟ θα λειτουργήσει Σχολή Ανανέωσης Ταυτοτήτων 2019-2021 διάρκειας 15 ωρών για
επίπεδο διπλωμάτων UEFA A, UEFA B και UEFA
C στις 24-26/8/2020.
Η παρουσίαση των θεμάτων θα πραγματοποιηθεί
με χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας (διαδικτυακά) από την Εκπαιδευτική ομάδα της ΕΠΟ. Το
κόστος συμμετοχής για τη συγκεκριμένη Σχολή
είναι:
- Για τους προπονητές UEFA A , παράβολο
συμμετοχής 60,00 ΕΥΡΩ (υπέρ οικείας ΕΠΣ)
- Για τους προπονητές UEFA B , παράβολο
συμμετοχής 40,00 ΕΥΡΩ (υπέρ οικείας ΕΠΣ)
- Για τους προπονητές UEFA C , παράβολο
συμμετοχής 20,00ΕΥΡΩ (υπέρ οικείας ΕΠΣ)

Το παράβολο θα κατατεθεί από κάθε συμμετέχοντα προπονητή στην ΕΠΣ που ανήκει έως
17/8/2020.

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ

Με στόχο την καλή περσινή σεζόν, ο Πανελευσινι ακός θα αγωνί ζεται φέτος στην Γ΄Εθνι κή
ξεκίνησε από το απόγευμα της Δευτέρας την προετοιμασία του για την νέα αγωνιστική χρονιά.

ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΗ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ Ο ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ο Πυρρίχιος Ασπροπύργου πραγματοποίησε μια σπουδαία μεταγραφή.
Πήρε τον 35χρονο(1984) έμπειρο αμυντικό μέσο Βασίλη Τσιριγώτη.
Ξεκίνησε την καριέρα του στον Ιωνικό, έχει στο ενεργητικό του γεμάτες χρονιές σε Δ’ Εθνική με Αγ. Παρασκευή, Κορωπί, Μαρκό, Ατρόμητο Πειραιά και
Άρη Πετρούπολης, ενώ έχει αγωνιστεί επίσης σε Ωρωπό, ΑΟ Περιστερίου
και Προφήτη Ηλία, ΑΟΑΔ, Παννεαπολικό.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ Ο
ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ

Η Ακαδημία της σχολήγς Ολυμπιακού στα
Μέγαρα ανακοινώνει
τη συνέχιση της συνεργασίας με τον προπονητή Ιερόθεο
Μαργέτη...Ένας
έμπειρος και σεβαστός προπονητής
απ'όλες τις ομάδες
στα Μέγαρα. Πρώτος
διδάξας στην Δυτική
Αττική που δουλεύει
με νεαρούς ποδοσφαιριστές από τα
σπλάχνα των ομάδων.. Χαρακτήρας
χωρίς πολλά λόγια
αλλά με έργα που
αγαπάει το πραγματικό ποδοσφαιρο και μόνο..

Ιερόθεε Καλή Νέα σεζόν, υπομονή, δύναμη και
υγεία ..

Ο τεχνικός της ομάδας, Σταύρος Ψιμουλάκης,
καλωσόρισε τους νέους ποδοσφαιριστές αλλά και
τους παλιούς, και ευχήθηκε μια καλή χρονιά
χωρίς τραυματισμούς.
Ζήτησε επίσης, από όλους να δουλέψουν σκληρά
ώστε να δημιουργηθεί μια καλή ομάδα αντάξια του
ονόματος της. «Βάλαμε τις βάσεις πέρυσι και
φέτος με περισσότερη εμπειρία θα είμαστε ακόμη
πιο έτοιμοι.
Δεν ξέρουμε πως θα εξελιχθεί η σεζόν, όμως
εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι.
Θα αξιολογήσουμε από την αρχή τους πάντες,
όμως έχουμε τον χρόνο να ετοιμαστούμε και να
φτάσουμε στο επίπεδο που θέλουμε καθώς πολλοί ποδοσφαι ρι στές ήταν εκτός αγωνι στι κών
υποχρεώσεων αρκετό καιρό».
ΑΝ.ΤΣ.

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ: Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΚΚΑΣ ΑΝΕΛΑΒΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ

Ο 49χρονος(20-12-1971) Γιάννης Ρόκκας θα είναι υπεύθυνος ακαδημιών στον
Βύζα Μεγάρων. Είναι προπονητής UEFA Α' Καθηγητής Φυσικής Αγωγής στο
ΤΕΦΑΑ Αθηνών.Σπούδασε ποδόσφαιρο στο Εθνικο & Καποδιστριακο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Πέρα από πολύ καλός και έμπειρος προπονητής είναι και ΑΝΘΡΩΠΟΣ με όλη
τη σημασία της λέξης, και αναμένεται να προσφέρει στον ιστορικό Βύζα.
Εχει εργαστεί στον Πανελευσινιακό, ΠΑΣ Τήνου κ.α.
ΑΝ.ΤΣ.

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑ ΜΕΓΑΡΩΝ
Την «επίσημη πρώτη» συγκέντρωσή της για το
2020-2021 και παράλληλα την πρώτη της προπόνηση στα πλαίσια της προετοιμασίας της για το πρωτάθλημα της Α' κατηγορίας Δυτική Αττικής, πραγματοποίησε η ομάδα του Βύζα Μεγάρων χθές το απόγευμα, στη φυσική του έδρα, στο δημοτικό γήπεδο.
Πρόκειται για μια κυριολεκτικά νέα ομάδα καθώς
έχει αλλάξει κατά πολύ το ρόστερ σε σχέση με αυτό
της σεζόν 2019-2020 που ολοκληρώθηκε απότομα
λόγω COVID-19.
Στην φωτό η πρόεδρος Γιάν ν α Ρήγα στο
Ο
νέος προπονητής Τ άκης Χριστόπουλος, ο
αν ακαιν ισμέν ο γήπεδο του Βύζα.
οποίος πλαισιώνεται από τον Πάικο Λεβεντούρη
(γυμναστής, πλέον) και τον Δημήτρη Κόκκαλη(προπονητής τερματοφυλάκων), από την πρώτη, κιόλας, ημέρα έβαλε δύσκολα στους παίχτες του με πολλές
ασκήσεις με μπάλα και τακτικής. Υπεύθυνος στις ακαδημίες θα είναι ο Τεχνικός Διευθυντής των τμημάτων υποδομής o Γιάννης Ρόκκας.
Το πρόγραμμα της προετοιμασίας θα υλοποιηθεί κυρίως στο δημοτικό γήπεδο, το μεγαλύτερο μέρος
του ρόστερ θα έχει συμπληρωθεί μέσα στην εβδομάδα.
ΥΓ. Στο αυριανό φύλλο θα έχουμε πλήρες ρεπορτάζ- φωτό και κους-κους από την πρεμιέρα.
ΑΝ.ΤΣ.
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Ζητούνται αποθήκες για αγορά
και ενοικίαση στον Ασπρόπυργο.
Πληροφορίες στο Μεσιτικό
Γραφείο Μαντζουράτου Ελένη.
Τηλέφωνο 6946971237

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

Τρίτη 4 Αυγούστου 2020

θριάσιο-13

14-θριάσιο

Τρίτη 4 Αυγούστου 2020

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-

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

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-

ΓΑΜΟΣ

Ο ΚΟΚΚΙΝΑΚΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ

Η ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΜΠΕΡΟΒΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ
ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

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:

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες

Επιθυμητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:
Απόφοιτοι Γυμνασίου-Απόφοιτοι
Λυκείου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Επιθυμητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό
Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΑΔΕΙΑ)

ΚΛΑΡΚ

(ΜΕ

Επιθυμητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία:
Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου
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

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΤΟΝ
ΜΕΓΑΛΗ
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
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ
Απαραίτητη
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

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

Τρίτη 4 Αυγούστου 2020

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,

