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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Hλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις . Η θερμοκρασία από

21 - 31 βαθμούς Κελσίου

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Νόννα, Νόνα

Αγίας Νόννας μητρός Γρηγορίου Θεολόγου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Αντωνάρας Δημήτριος Γ.
28ης Οκτωβρίου 49, 2105571663

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
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ΜΑΝΔΡΑ

Γιάννου Γεώργιος Ι.
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AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
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ΧΑΪΔΑΡΙ
Χριστοδούλου Αντώνιος Ε.

Ανθέων 35, Χαϊδάρι, 2105814400

‘’ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ’’ ΑΠΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΟΥΣ 

Επιδημιολογική επιβάρυνση στο λεκανοπέδιο Αττικής
αλλά και τα δυτικά προάστια 

Ο σταθερός διψήφιος
αριθμός κρουσμάτων κορο-
νοϊού στην Αττική εδώ και
αρκετό χρονικό διάστημα έχει
προκαλέσει έντονο προβ-
ληματισμό σε κυβέρνηση,
υγειονομική Επιτροπή και
λοιμωξιολόγους, που επιθ-
υμούν να προλάβουν
μεγαλύτερη διασπορά. Το
δεύτερο χειρότερο ρεκόρ από
τον Μάρτιο με 65 συνολικά
κρούσματα που καταγράφηκε
την Πέμπτη 30 Ιουλίου
χτύπησε το καμπανάκι και ουσιαστικά έδειξε ότι πρέπει
να γίνουν άμεσες κινήσεις καθώς από τις 21 Ιουλίου η
κατάσταση μέρα με τη μέρα γίνεται και πάλι ανησυχητική.

Το παράδειγμα του Βελιγραδίου, που μέσα σε μία
εβδομάδα τα 20 κρούσματα έγιναν 100, είναι αυτό που
έχουν στο μυαλό τους οι υπεύθυνοι. Πιο έντονος είναι
βέβαια ο προβληματισμός για τα αστικά κέντρα και ειδικά
για την Αττική.

Οι τρεις περιοχές που φοβίζουν
Σύμφωνα με πληροφορίες του ethnos.gr οι περ-

ιοχές που προβληματίζουν δεόντως τους αρμόδιο-

υς είναι τρεις: το κέν-
τρο της Αθήνας όπου
εντοπίζονται σε τυχαίο-
υς ελέγχους παντού
πλέον κρούσματα,
καθώς και δύο περ-
ιοχές στα δυτικά προά-
στια (Ζεφύρι και Ανω
Λιόσια). Ειδικά στο
κέντρο της Αθήνας
μεμονωμένα κρούσμα-
τα έχουν εντοπισθεί
παντού και σχεδόν σε
κάθε ενότητα. Από την

άλλη φαίνεται ότι και στα δυτικά προάστια υπάρχει
επιδημιολογική επιβάρυνση.

Γι' αυτό και έχει δοθεί εντολή να γίνονται πυκνοί
έλεγχοι αναφέρουν οι ίδιες πηγές του ethnos.gr στα
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς που οδηγούν στις περιοχές
αυτές, ώστε - αν είναι δυνατόν - να εντοπίζονται χωρίς
καθυστέρηση πιθανά ύποπτα κρούσματα. Πάντως, οι
επιστήμονες το επόμενο διάστημα θα παρακολουθούν
στενά τα κρούσματα στην Αττική ώστε αν χρειασθεί να
παρέμβουν. Άλλωστε, τις τελευταίες ημέρες ο αριθμός
τους στο Λεκανοπέδιο βαίνει αυξανόμενος.

Μίνι ανασχηματισμός: 
ΤΤαα  ννέέαα  ππρρόόσσωωππαα  
ττηηςς  κκυυββέέρρννηησσηηςς

Α
ν ακοιν ώθηκε ο
μίν ι αν ασχ ηματι-
σμός ή οι «λειτο-

υργικές βελτιώσεις στο
κυβερν ητικό σχ ήμα»,
όπως χ αρακτηρίστηκε
από πλευράς της
κυβέρν ησης, με τον  Στέ-
λιο Πέτσα ν α απο-
καλύπτει τις αποφάσεις
του Κυριάκου Μητσο-

τάκη για τις αλλαγές στα πρόσωπα του υπουργικού
συμβουλίου. 

O κυβερν ητικός εκπρόσωπος αν ακοίν ωσε την  αν α-
βάθμιση του υφυπουργού Οικον ομικών  Θεόδωρου
Σκυλακάκη σε Αν απληρωτή Υπουργό, αρμόδιο για τη
Δημοσιον ομική Αν άπτυξη.

Την  ίδια ώρα, αν αβαθμίζεται και ο υφυπουργός Αν ά-
πτυξης και Επεν δύσεων  Νίκος Παπαθαν άσης σε
Αν απληρωτή Υπουργό Αν άπτυξης και Επεν δύσεων ,
αρμόδιο για τις Ιδιωτικές Επεν δύσεις και τις Συμπράξεις 

του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.Ο Παν αγιώτης
Τσακλόγλου τοποθετείται στη θέση του Υφυπουργού
Εργασίας και Κοιν ων ικών  Υποθέσεων , αρμόδιου για τα
θέματα Κοιν ων ικής Ασφάλισης, εν ώ η Ζωή Ράπτη,
αν αλαμβάν ει τη θέση της υφυπουργού Υγείας, αρμόδιας
για θέματα Ψυχ ικής Υγείας.

Παράλληλα, ο κ. Νικόλαος Ταγαράς, βουλευτής Κορι-
ν θίας, αν αλαμβάν ει τη θέση του υφυπουργού Περιβάλ-
λον τος και Εν έργειας, αρμόδιου για θέματα Προστασίας
του Περιβάλλον τος.

«Με τις αλλαγές αυτές επιδιώκεται: Η αποτελεσματική
διαχ είριση των  αυξημέν ων  κοιν οτικών  πόρων . Η
εν ίσχ υση του κόσμου της εργασίας και του ασφαλιστι-
κού συστήματος. Η οργαν ωτική εν ίσχ υση του Υπουρ-
γείου Υγείας» τόν ισε χ αρακτηριστικά ο κ. Πέτσας.

Και συμπλήρωσε:
«Η προστασία του περιβάλλον τος και η αν τιμετώπι-

ση των  προκλήσεων  της Κλιματικής Αλλαγής.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιλέγει πρόσωπα από τη

Βουλή και την  κοιν ων ία. Διαφορετικών  ηλικιών  και
εμπειρίας.

Με γν ώμον α τις ικαν ότητες και τη διάθεση για προ-
σφορά, αν εξάρτητα από ιδεολογικές καταβολές.

Μπροστά στις προκλήσεις των  καιρών , έν α ήδη επιτ-
υχ ημέν ο κυβερν ητικό σχ ήμα, δέχ εται λειτουργικές
βελτιώσεις από τον  Πρωθυπουργό για ν α αν ταποκριθ-
εί, ακόμη πιο αποτελεσματικά, στις προσδοκίες των
πολιτών ».

Συνθήκες ασφυξίας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς εν μέσω πανδημίαςΣυνθήκες ασφυξίας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς εν μέσω πανδημίας
Εξάλλου, με συν θήκες απόλυτου συν ωστισμού εκτελούν ται τα δρομολόγια των  Μέσων  Μαζικής Μεταφοράς,
καθώς το αν ώτατο όριο πληρότητας του 65% σπαν ιότατα τηρείται εν ώ από αυτήν  την  εβδομάδα ισχ ύουν  και
τα θεριν ά προγράμματα μειωμέν ων  δρομολογίων  τόσο στα οδικά μέσα όσο και σε αυτά της σταθερής τροχ ιάς.
Κι εν ώ η κυβέρν ηση - θορυβημέν η από την  αύξηση των  «ορφαν ών » κρουσμάτων  κορον οϊού επαν έφερε από
την  Τετάρτη, 29 Ιουλίου, την  υποχ ρεωτική χ ρήση μάσκας σε μια σειρά από καταστήματα και εσωτερικούς χ ώρ-
ους, στο εσωτερικό λεωφορείων , τρόλεϊ και μετρό επικρατεί πλέον  το αδιαχ ώρητο, αφού τα δρομολόγια έχ ουν
αραιώσει σημαν τικά, εν ώ αρκετοί επιβάτες επιμέν ουν  ν α μην  φορούν  προστατευτική μάσκα.
Πολλοί είν αι οι επιβάτες που αν αρωτιούν ται εάν  φέτος δεδομέν ης της παν δημίας του κορον οιού θα έπρεπε ν α
εφαρμοστεί το θεριν ό πρόγραμμα. Ωστόσο, χ ωρίς αυτό καν έν ας εργαζόμεν ος δεν  θα μπορούσε ν α πάρει καλο-
καιριν ή άδεια δεδομέν ου ότι το σύστημα των  αστικών  συγκοιν ων ιών  της πρωτεύουσας λειτουργεί πλέον  με
μηδεν ικές εφεδρείες τόσο σε οχ ήματα και συρμούς όσο και σε αν θρώπιν ο δυν αμικό.
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Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής
Αττικής, Θανάσης Μπούρας, με το από 16/06/2020
Δελτίο Τύπου (ακολουθεί παρακάτω) είχε ήδη λάβει τη
διαβεβαίωση από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφ-
ορών κ. Κώστα Καραμανλή, ότι άμεσα θα εκδοθεί  υπο-
υργική απόφαση για παράταση επιδότησης ενοικίου για
τους πυρόπληκτους. Μετά από συνεχείς επαφές τόσο
με τον ίδιο τον Υπουργό όσο και με την αρμόδια Γενι-
κή Διευθύντρια Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών
Καταστροφών κα Μ. Κλεάνθη εκδόθηκε η ΚΥΑ (ΦΕΚ
3220/3-8-2020, τεύχος Β’ ) (επισυναπτόμενο 2) με την
οποία παρατείνεται για ένα έτος η επιδότηση ενοικίου.
Έτσι γίνεται πράξη η διαβεβαίωση η οποία από τις
16/6/2020 είχε δοθεί στον κ. Μπούρα.  

Ο κ. Μπούρας γνωρίζοντας τα προβλήματα που
έχουν προκύψει από τις φυσικές καταστροφές που
έχουν πλήξει την περιοχή της Κινέττας θα παρακολο-
υθεί στενά την επίλυση όλων των ζητημάτων και θα
βρίσκεται στο πλευρό των κατοίκων της περιοχής. 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
Αντιπρόεδρος
Βουλευτής Δυτικής Αττικής – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 16.6.2020 

Με αφορμή την υπ’  αριθμ. πρωτ. 321/12.6.2020
επιστολή του Δημάρχου Μεγαρέων με θέμα την επιδότ-
ηση ενοικίου πυρόπληκτων στην περιοχή της Κινέττας,
ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής Αττι-
κής, Θανάσης Μπούρας, επικοινώνησε τόσο με την
αρμόδια Γενική Διευθύντρια Αποκατάστασης Επι-

πτώσεων Φυσικών Κατα-
στροφών κα Μ. Κλεάνθη
όσο και με τον Υπουργό
κ. Κ. Καραμανλή και πήρε
την διαβεβαίωση ότι άμεσα
θα εκδοθεί η Κοινή Υπο-
υργική Απόφαση με την
οποία θα παραταθεί για
ένα ακόμη έτος η επιδότ-
ηση ενοικίου των πυρόπ-
ληκτων. 

Όσον αφορά το θέμα
της επιδότησης ενοικίου
λόγω της καταστροφικής
θεομηνίας «ΓΗΡΥΟΝΗΣ»
που έπληξε την περιοχή
της Κινέττας η κα Κλεάνθη
αναμένει σχετική ενημέρ-
ωση από τη Δημοτική

Αρχή προκειμένου να αντιμετωπίσει το θέμα. 
Ο κ. Μπούρας θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό των

πληγέντων από τις φυσικές καταστροφές κατοίκων της
Δυτικής Αττικής και θα παρακολουθεί στενά την επίλυση
όλων των θεμάτων που τους απασχολούν προκειμένου
να αποκατασταθεί πλήρως η καθημερινότητά τους. 

Παρατείνεται για ένα έτος η επιδότηση ενοικίου για τους 
πυρόπληκτους της Κινέτας 

ΑΘ. ΜΠΟΥΡΑΣ: ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΕΖΟΥΜΕ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Τηλεδιάσκεψη με τους προέδρους της ΕΝΠΕ και
ΚΕΔΕ Απόστολο Τζιτζικώστα και Δημήτρη Παπα-
στεργίου και τον Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο
Πατούλη είχε χθες ο υπουργός Εσωτερικών
Τάκης Θεοδωρικάκος.
Ο κ. Θεοδωρικάκος ζήτησε από τους συνομιλητές
του την ένταση των ελέγχων από τη Δημοτική
Αστυνομία και τις υπηρεσίες Υγείας των Περιφερ-
ειών για την εφαρμογή των μέτρων περιορισμού
της διασποράς του κορωνοϊού. 
Στην τηλεδιάσκεψη μετείχε και η Γενική Γραμμα-

τέας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα
του ΥΠΕΣ, κα Βιβή Χαραλαμπογιάννη.

Αμέσως μετά, ο Τάκης Θεοδωρικάκος επι-
κοινώνησε με τον υφυπουργό Πολιτικής Προ-
στασίας Νίκο Χαρδαλιά και τον επικεφαλής της
ομάδας λοιμωξιολόγων και εκπρόσωπο του υπ.
Υγείας για τον κορωνοϊό καθηγητή Σωτήρη Τσιό-
δρα.Ο ΥΠΕΣ ζήτησε από τους κ.κ. Χαρδαλιά και
Τσιόδρα να επανέλθει στο Δημόσιο το κλιμακωτό
ωράριο,καθώς και η τηλεργασία για τους υπαλλή-
λους του Δημοσίου που ανήκουν στις ευάλωτες
ομάδες.

ΕΝΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Επανέρχεται η τηλεργασία και το κλιμακωτό
ωράριο στο Δημόσιο

ΕΦΚΑ: Νέα παράταση στην
καταβολή των εισφορών 
Ιουλίου για τρεις κατηγορίες

Τα χ ρέη αυξήθηκαν  κατά περίπου 1 δισ. ευρώ, με
τις συν έπειες της παν δημίας  του κορον οϊού

Μέχ ρι τις 20 Αυγούστου, 1,5 εκατ. ελεύθεροι επαγ-
γελματίες, αυτοαπασχ ολούμεν οι και αγρότες μπορούν
ν α καταβάλλουν  στον  e-ΕΦΚΑ τις εισφορές Ιουλίου. 

Το διοικητικό συμβούλιο του Φορέα προχ ώρησε
στην  απόφαση ν α δώσει παράταση στις πληρωμές
προκειμέν ου ν α τους διευκολύν ει, καθώς στην  πράξη
πρόκειται για τον  πρώτο μήν α κατά τον  οποίο δεν
ισχ ύουν  οι πρόν οιες που είχ αν  ληφθεί κατά την
πρώτη φάση αν τιμετώπισης της παν δημίας.

Να σημειωθεί ότι η τελευταία έκθεση του Κέν τρου
Είσπραξης Ασφαλιστικών  Οφειλών  (ΚΕΑΟ) κατέγραψε
δραματική αύξηση των  οφειλών  προς τα ασφαλιστικά
ταμεία  κατά το πρώτο τρίμην ο του 2020.
Συγκεκριμέν α σύμφων α με την  Καθημεριν ή τα χ ρέη
αυξήθηκαν  κατά περίπου 1 δις ευρώ, με τις συν έπει-
ες της παν δημίας  του κορον οϊού ν α αφήν ουν  βαρύ
το αποτύπωμά τους στην  ελλην ική οικον ομία, από το
πρώτο κιόλας 15ν θήμερο εμφάν ισης στη χ ώρα μας.
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Ανακοίνωση σχετικά 
με τις ώρες λειτουργίας της

Αισχύλειας Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης

Αγαπητοί Αναγνώστες της Αισχύλειας
Δημοτικής Βιβλιοθήκης
Σας ενημερώνουμε  πως το μήνα Αύγουστο
θα υπάρξουν  αλλαγές στο ωράριο λειτο-
υργίας της Βιβλιοθήκης.

Ώρες Λειτουργίας Βιβλιοθήκης
Από Δευτέρα 3/8/2020 έως Παρασκευή
21/8/2020
ΜΟΝΟ ΠΡΩΙ

Δευτέρα:       8:00 – 16:00

Τρίτη:           8:00 – 16:00

Τετάρτη:       8:00 – 16:00

Πέμπτη:        8:00 – 16:00

Παρασκευή:  8:00 – 16:00
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ΕΕρρώώττηησσηη  γγιιαα  ττηηνν  εεφφααρρμμοογγήή  
ττηηςς  ΔΔίίχχρροοννηηςς  ΠΠρροοσσχχοολλιικκήήςς  
ΑΑγγωωγγήήςς  σσττοο  ΔΔήήμμοο  ΑΑχχααρρννώώνν

Από τη Λαϊκή Συσπείρωση Αχαρνών

Ερώτηση των μελών της Λαικής
Συσπείρωσης Αχαρνών για την εφαρ-
μογή της δίχρονης προσχολικής
Αγωγής

3 Αυγούστου 2020

Κυρία Αντιδήμαρχε,

Η υλοποίηση του προγράμματος
της Δίχρονης Προσχολικής Αγωγής
για το σχολικό έτος 2020-2021,
βρίσκει  το Δήμο με σημαντικές
ελλείψεις σε σχολικές αίθουσες.

Οι γονείς που κάνουν αιτήσεις για
την εγγραφή των παιδιών τους στην
προσχολική αγωγή, δεν έχουν καμία
ενημέρωση για το αν και πώς θα αντι-
μετωπιστούν οι τεράστιες ελλείψεις
στη σχολική στέγη και αν θα λειτο-
υργήσουν τα νηπιαγωγεία από την
έναρξη της σχολικής χρονιάς. Έτσι,

στο παρά πέντε της επόμενης σχολι-
κής χρονιάς, δεν έχουν διασφαλιστεί
οι ελάχιστοι όροι για τη στέγαση των
επιπλέον προνηπίων.

Τα προβλήματα και η παντελής
έλλειψη ενημέρωσης, είτε προς τους
γονείς είτε προς το δημοτικό
συμβούλιο, αντικειμενικά δημιουρ-
γούν ερωτήματα για την έναρξη του
προγράμματος στο Δήμο για το νέο
σχολικό έτος, κάτι που φέρνει σε αδι-
έξοδο νηπιαγωγούς, γονείς και
μαθητές, στρέφοντας μερίδιό τους και
στην ιδιωτική εκπαίδευση.

Μάλιστα, τις τελευταίες ημέρες
υπάρχουν δημοσιεύματα που αναφ-
έρουν ότι με έγγραφό σας προς τη
Δ/νση Π.Ε. Αν. Αττικής, την Περιφερ-
ειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και το
Υπουργείο Παιδείας, ζητάτε την
αύξηση του αριθμού των νηπίων ανά

τμήμα στις αίθουσες ελαφρού τύπου
κατασκευής.

Η αύξηση του αριθμού μαθητών
ανά τμήμα, στοιχειοθετεί  κίνδυνο
στην ασφάλεια των παιδιών σε συνθ-
ήκες πανδημίας, ιδιαίτερα με το
ενδεχόμενο μιας νέας έξαρσης, και
υπονομεύει την εκπαίδευσή τους.
Συνάμα, πέρα από το ζήτημα των
υποδομών ερωτήματα προκύπτουν
και για την εξασφάλιση του απαι-
τούμενου μόνιμου παιδαγωγικού και
βοηθητικού προσωπικού.

Όλη αυτή η κατάσταση αναιρεί τη
δίχρονη προσχολική αγωγή ως
υποχρεωτικό, καθολικό και ενιαίο
δικαίωμα όλων παιδιών και των οικο-
γενειών τους, ως αποτέλεσμα της
διαχρονικά εφαρμοζόμενης από τις
κυβερνήσεις αντιλαϊκής – αντιεκπαι-
δευτικής πολιτικής και υποχρημα-
τοδότησης της εκπαίδευσης, που
είναι άλλωστε στρατηγική της ΕΕ και
πολιτική των αστικών κομμάτων ΝΔ,
ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ η κ. Αντιδήμαρχος,
ποια μέτρα προτίθεται να πάρει η
διοίκηση του Δήμου ώστε:

Την 1η Σεπτεμβρίου να έχουν δια-
σφαλιστεί όλες οι προϋποθέσεις,

υποδομές – προσωπικό, για την
έναρξη της Δίχρονης Προσχολικής
Αγωγής στο Δήμο, χωρίς αναβολή.

Να μην υπάρξει κανένας αποκλει-
σμός νηπίου και κλήρωση για ένταξη
προνηπίων ή νηπίων.

Να σχεδιαστεί ολοκληρωμένα με
κρατική χρηματοδότηση η ανέγερση
νέων σύγχρονων, ασφαλών νηπια-
γωγείων, με όλους τους απαιτούμε-
νους χώρους, υποδομές και μέσα.

Να προσληφθεί όλο το μόνιμο,
αναγκαίο προσωπικό (παιδαγωγικό,
ειδικό παιδαγωγικό, βοηθητικό,
μόνιμο προσωπικό καθαριότητας),
ώστε η παιδαγωγική λειτουργία να
υπηρετείται πλέρια από το ανάλογο
επιστημονικό και βοηθητικό προσω-
πικό.

Να μειωθεί ο αριθμός των μαθητών
σε 15 παιδιά ανά τμήμα.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι

Βασίλης Τοπαλλιανίδης
Παναγιώτα Αγγελοπούλου
Τάσος Τραβασάρος

Επιτροπή Πισσαρίδη: 
Πρωταθλήτρια ευρωζώνης η Ελλάδα
στους έμμεσους φόρους

Ω
ς παράγον τα που τροφοδοτεί
την  φοροδιαφυγή στην  Ελλάδα
εμφαν ίζει το σχ έδιο αν άπτυξης

για την  ελλην ική οικον ομία που κατήρτι-
σε η Επιτροπή Πισσαρίδη το ύψος των
έμμεσων  φόρων  στη χ ώρα μας.

Σύμφων α με την  έκθεση της Επιτρο-
πής Πισσαρίδη, οι έμμεσοι φόροι στην
Ελλάδα αν έρχ ον ται στο 17,14% του
ΑΕΠ, όταν  κατά μέσο όρο στη ζών η του
ευρώ διαμορφών ον ται στο 9,90%. Αυτή
η επιβάρυν ση καθιστά την  Ελλάδα
πρωταθλήτρια στους έμμεσους φόρους
στην  ευρωζών η.

Κατά την  έκθεση της Επιτροπής Πισ-
σαρίδη η διάρθρωση των  φορολογικών
εσόδων  αν ταν ακλά και αν απαράγει τις
χ ρόν ιες στρεβλώσεις και παθογέν ειες
της ελλην ικής οικον ομίας, ήτοι μεγάλη
παραοικον ομία, μεγάλο πλήθος αυτοα-
πασχ ολούμεν ων , χ αμηλή παραγωγικότ-
ητα και προστιθέμεν η αξία, υψηλή

εξάρτηση από την  καταν άλωση, μικρό
ποσοστό οικον ομικά εν εργού πληθυ-
σμού, και υψηλή αν εργία.

Ειδικά για τη φοροδιαφυγή που παρατ-
ηρείται στην  έμμεση φορολογία, στην
έκθεση σημειών εται πως μεγάλο μέρος
των  υπηρεσιών  που αν τιστοιχ εί σε
υψηλό συν τελεστή ΦΠΑ δραστηριοποι-
είται στην  άτυπη οικον ομία και δεν
καταγράφεται. 

Αυτό έχ ει ως αποτέλεσμα η Ελλάδα ν α
εμφαν ίζει τη δεύτερη υψηλότερη υστέρη-
ση στον  ΦΠΑ (VAT gap) στην  ΕΕ, με
33,6% της συν ολικής φορολογικής
απαίτησης.

Αν τίστοιχ α, εν δείξεις για υψηλό ποσο-
στό αδήλωτων  εισοδημάτων  και φορο-
διαφυγής προέρχ εται από το γεγον ός
ότι, αν  και τα άμεσα φορολογικά έσοδα
εν ισχ ύον ται σημαν τικά από τον
ΕΝΦΙΑ, παραμέν ουν  πολύ χ αμηλότερα
από την  υπόλοιπη ευρωζών η.

Κατά την  Επιτροπή Πισσαρίδη,
σημαν τική συν εισφορά στη μεγάλη
έκταση της φοροδιαφυγής έχ ει και η
πολυπλοκότητα του φορολογικού
συστήματος, παρά τις προσπάθειες
απλοποίησης κατά την  τελευταία δεκα-
ετία, εν ώ και η εμπιστοσύν η των
πολιτών  στο φορολογικό σύστημα και
διοίκηση παραμέν ει χ αμηλή.

Όπως τον ίζεται, η υψηλή φορολόγηση
αποθαρρύν ει τη δημιουργία θέσεων
εργασίας για εργαζόμεν ους με ιδιαίτερες
δεξιότητες, καθώς και τις αν τίστοιχ ες

επεν δύσεις, που όμως χ ρειάζεται η
χ ώρα ν α προσελκύσει για ν α επιτύχ ει
ισχ υρούς ρυθμούς αν άπτυξης.
Τέλος, αν  και στην  έκθεση αν αγν ωρίζε-

ται πως το περιθώριο μείωσης των  φορο-
λογικών  εσόδων  ως ποσοστό του ΑΕΠ
κατά την  επόμεν η πεν ταετία είν αι υπα-
ρκτό, αλλά σχ ετικά μικρό, ωστόσο
σημειών εται πως υπάρχ ει σημαν τικό
περιθώριο και αν άγκη για αλλαγή της
δομής των  φόρων , ώστε ν α μειωθούν  οι
στρεβλώσεις και τα αν τικίν ητρα στην
εξωστρεφή επιχ ειρηματικότητα.
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Ε
βδομήντα πέντε χρόνια συμπληρώνον-
ται από το ιμπεριαλιστικό έγκλημα των
ΗΠΑ κατά  του λαού της Ιαπωνίας, όταν

το πυρηνικό μανιτάρι  εξαφάνισε από
προσώπου γης χιλιάδες ανθρώπους στη Χιρ-
οσίμα και το Ναγκασάκι (6 και 9 Αυγούστου του
1945). Τεράστιες οι υλικές καταστροφές με ισο-
πεδωμένες τις δύο πόλεις-στόχους των ΗΠΑ.
Πραγματικός στόχος οι λαοί, η ΕΣΣΔ, το ανε-
ρχόμενο επαναστατικό και εργατικό κίνημα. H
ιμπεριαλιστική προπαγάνδα, ακόμα και σήμε-
ρα,  προσπαθεί να συγκαλύψει τους πραγμα-
τικούς στόχους χρησιμοποιώντας το ψέμα της
«στρατιωτικής αναγκαιότητας» των πληγμάτων
κι ενώ ο Β΄ Παγκόσμιος ιμπεριαλιστικός Πόλε-
μος είχε τελειώσει!

Διανύουμε μια περίοδο εξαιρετικά
επικίνδυνη για τον ελληνικό λαό, για όλους τους
λαούς του κόσμου. Δυναμώνει η επιθετικότητα
των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ και οξύνονται οι  ανταγωνι-
σμοί με τη Ρωσία, την Κίνα με την εμπλοκή
δεκάδων κρατών για το έλεγχο των αγορών,
των πλουτοπαραγωγικών πηγών, των ενεργει-
ακών πόρων και των δρόμων μεταφοράς. 

Εντείνονται οι ανταγωνισμοί ανάμεσα στη
ελληνική και την τουρκική αστική τάξη στο
όνομα της “γεωστρατηγικής αναβάθμισης” για
λογαριασμό των συμφερόντων των οικονο-
μικών ομίλων.

Κλιμακώνεται η Τουρκική επιθετικότητα. 

Αμφισβητείται η Συνθήκη της Λοζάνης και το
πρωτόκολλο του 1926 που καθορίζει τη χερσαία
συνοριακή γραμμή στον Έβρο, ενώ την ίδια
ώρα το προσφυγικό πρόβλημα εντάσσεται στις
γεωστρατηγικές της επιδιώξεις αξιοποιώντας
την άθλια συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας. Πληθαίνουν
οι υπερπτήσεις πάνω απο ελληνικά νησιά,
“γκριζάρεται” το Αιγαίο, συνεχίζονται οι γεω-
τρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ. Ο κίνδυνος θερ-
μού επεισοδίου είναι υπαρκτός και η κυβέρν-
ηση της ΝΔ από κοινού με το ΣΥΡΙΖΑ και τα
άλλα κόμματα καλλιεργούν ψεύτικο εφησυχα-
σμό. Ποντάρουν και προσδοκούν στην παρέμ-
βαση των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, παίζουν
με την αγωνία του λαού μας. Απώτερος στόχος
είναι η μελλοντική συνδιαχείριση των ενεργει-
ακών κοιτασμάτων στο Αιγαίο και την Αν.
Μεσόγειο με Αμερικανονατοική επικυριαρχία.

Το ενδεχόμενο του «πρώτου πυρηνικού
πλήγματος» που εξετάζεται από χρόνια στο
πλαίσιο του ΝΑΤΟ, το επιβεβαίωσε η Σύνοδος
του ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία (Ιούλιος 2016) κι απει-
λεί τους λαούς, ιδιαίτερα μετά την απόσυρση
των ΗΠΑ από τη Συμφωνία απαγόρευσης των
πυρηνικών μικρού και μεσαίου βεληνεκούς. Η
Ρωσία και η Κίνα δηλώνουν έτοιμες να μπουν
στη θανάσιμη αντιπαράθεση για να προστα-
τεύσουν τα συμφέροντα των δικών τους  μονο-
πωλίων. 

Κλιμακώνονται οι εξοπλισμοί, αυξάνονται οι
πολεμικές δαπάνες σε παγκόσμια κλίμακα σε
βάρος των λαϊκών αναγκών. 

Η κυβέρνηση της ΝΔ συνεχίζει την αντιλαϊκή
πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, τηρώντας κατά γράμμα
τις δεσμεύσεις με τις  ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, την ΕΕ.
Βαδίζει κι αυτή στο δρόμο της εμπλοκής της
χώρας μας σε ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις
και πολέμους και στηρίζει τη γενικότερη ιμπερ-
ιαλιστική διείσδυση στα Βαλκάνια βάζοντας το
λαό μας σε μεγάλες περιπέτειες. 

Την ίδια στιγμή επιχειρεί με το νέο κατά-
πτυστο νόμο για τον περιορισμό των διαδ-
ηλώσεων να επιβάλλει σιγή νεκροταφείου στη
λαϊκή εναντίωση στην παραπέρα εμπλοκή της
χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδια-
σμούς, αλλά και στην αντιλαϊκή πολιτική που
σαρώνει και τα τελευταία εργατικά – ασφαλι-
στικά δικαιώματα. 

Ιδιαίτερα επικίνδυνη είναι η στόχευση της
«ριζοσπαστικοποίησης»  - με ειδικούς μηχανι-
σμούς και μέτρα. Είναι βασικός πολιτικός – ιδε-
ολογικός άξονας των ΝΑΤΟ – ΕE ενάντια στους
λαούς και τα κινήματα που αμφισβητούν την
ιμπεριαλιστική τάξη πραγμάτων.

Έχει αποδειχθεί πως το βάθεμα της εμπλο-
κής της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς αντα-
γωνισμούς οδηγεί στην όξυνση των ελληνοτουρ-
κικών σχέσεων και καταρρέει στην πράξη ο
επικίνδυνος εφησυχασμός που από κοινού καλ-
λιεργούν η κυβέρνηση της ΝΔ και τα άλλα αστι-
κά κόμματα. Οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και η ΕΕ όχι
μόνο δεν εγγυώνται την “ειρήνη, την ασφάλεια,
τη σταθερότητα” στην περιοχή, αλλά “ανάβουν
το φιτίλι” του ιμπεριαλιστικού πολέμου. Στόχος
τους είναι η εξυπηρέτηση των συμφερόντων
των ντόπιων και ξένων μεγάλων επιχειρημα-
τικών ομίλων, η προώθηση των ιμπεριαλι-

στικών σχεδίων στην  περιοχή, με κριτήριο τα
γεωπολιτικά συμφέροντα των ιμπεριαλιστών. 

Η κυβέρνηση της ΝΔ πήρε τη σκυτάλη από το
ΣΥΡΙΖΑ και θα συνεχίσει να δαπανά τεράστια
ποσά στo πλαίσιο των ΝΑΤΟικών σχεδιασμών.
Διατηρεί το δίκτυο των Ευρωατλαντικών
Βάσεων και στρατηγείων και υλοποιεί το σχέδιο
δημιουργίας νέων βάσεων σε Αλεξανδρ-
ούπολη, Σύρο, Στεφανοβίκειο, κ.α.. Τα λιμάνια
Βόλου , Καβάλας ετοιμάζονται να υποδεχτούν
στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ και να προ-
στεθούν ως νέοι κρίκοι στην αλυσίδα των ευρ-
ωατλαντικών βάσεων. Συμμετέχει ενεργά σε
όλες τις ευρωατλαντικές ασκήσεις – πρόβες
πολέμου. 

Το λιμάνι της Σούδας θα συνεχίσει να λειτο-
υργεί ως βάση υποδοχής του ΑμερικανοΝΑΤΟι-
κού στόλου, πυρηνικών υποβρυχίων και αεροσ-
καφών. Τα Ναυπηγεία Ελευσίνας οδεύουν
ταχύτατα στη μετατροπή τους σε επισκευαστι-
κή βάση του 6ου Στόλου των ΗΠΑ. Ο Άραξος
προετοιμάζεται για την αποθήκευση πυρη-
νικών όπλων. 

Οι δρόμοι και τα λιμάνια της Β. Ελλάδας που
είναι κρίσιμα για τη διέλευση βαρέων οπλικών
συστημάτων αποτελούν στόχους σε ενδεχόμε-
νο ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Συνεχίζεται η πολι-
τική αναβάθμισης της  επικίνδυνης  στρατιωτι-
κοπολιτικής συνεργασίας με το Ισραήλ, την ίδια
ώρα που το κράτος – δολοφόνος σφαγιάζει
καθημερινά τον παλαιστινιακό λαό και απειλεί
το Ιράν σε συνεργασία με τις ΗΠΑ. Η συμπαρ-
αγωγή οπλικών συστημάτων με το Ισραήλ,
αποτελεί ένα ακόμα επαίσχυντο βήμα στον
ολισθηρό κατήφορο της κυβέρνησης.  

Οι εξελίξεις απαιτούν ετοιμότητα και επα-
γρύπνηση, συσπείρωση και νέων δυνάμεων
στο αντιιμπεριαλιστικό αντιπολεμικό κίνημα –
στις Επιτροπές Ειρήνης της ΕΕΔΥΕ πανελλαδι-
κά και ενεργό συμμετοχή στην οργάνωση της
πάλης. 

Η ΕΕΔΥΕ καλεί σε μαζική συμμετοχή,
στην αντιιμπεριαλιστική συγκέντρωση
στην πλατεία Ζακλίν Ντε Ρομιγύ στο
Θησείο, την Πέμπτη 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ στις 8
μμ. και πορεία στο ιστορικό κέντρο της Αθή-
νας. Να καταδικάσουμε το έγκλημα των
ΗΠΑ στη ΧΙΡΟΣΙΜΑ και το ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ και να
τιμήσουμε τα θύματα της ιμπεριαλιστικής
θηριωδίας.  

Παλεύουμε και Απαιτούμε:
• Απεμπλοκή της Ελλάδας από

τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και
πολέμους

• Καμιά αλλαγή των συνόρων και
των συνθηκών που τα καθορίζουν

• Να κλείσει η Βάση της Σούδας και
όλες οι Ευρωατλαντικές Βάσεις και στρατ-
ηγεία στην Ελλάδα

• Να επιστρέψουν όλες οι στρατιω-
τικές αποστολές από τις επιχειρήσεις του
ΝΑΤΟ και της ΕΕ στο εξωτερικό

• Να καταργηθούν όλα τα πυρηνι-
κά όπλα. Να απαγορευτούν οι πυρηνικές
δοκιμές.

• Όχι στη μεταφορά πυρηνικών
στο Άραξο και σε οποιαδήποτε άλλη περ-
ιοχή της Ελλάδας

• Αποδέσμευση από ΝΑΤΟ - ΕΕ με
το λαό νοικοκύρη στον τόπο του

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

Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη
7755  χχρρόόννιιαα  ααππόό  ττηη  ρρίίψψηη  ττηηςς  ααττοομμιικκήήςς  ββόόμμββααςς  σσεε  ΧΧιιρροοσσίίμμαα--ΝΝααγγκκαασσάάκκιι

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΖΑΚΛΙΝ ΝΤΕ ΡΟΜΙΓΥ (ΘΗΣΕΙΟ) ΠΕΜΠΤΗ 6  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 ΣΤΙΣ 8 μ.μ.
ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟΥΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ

ΠΟΛΕΜΟΥΣ, ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ
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Μάνδρα: 
Παρακλήσεις στην 
Ιερά Μονή Παναγίας 
Γοργοεπηκόου για τον 
Δεκαπενταύγουστο

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ: Στην Ιερά Μονή
Παναγίας Γοργοεπηκόου Μάνδρας –
Αττικής, οι Ιερές Παρακλήσεις εις την
Παναγία 
( 1 – 14 Αυγούστου ) αρχίζουν στις 19:00.
Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 20:30 ξεκινά η Ιερά Αγρυπνία προς τιμή της Μεταμορφώσεως
του Σωτήρος.
Στην Ιερά Μονή αποθησαυρίζεται και η Θαυματουργή Ιερά Εικόνα της Παναγίας της Γοργο-

επηκόου.

Τηλέφωνο Ιεράς Μονής: 2105550777

Διακοπή νερού σήμερα 5/8
στη Λίμνη Άνω Λιοσίων

Η Διεύθυνση Ύδρευσης του Δήμου Φυλής ενημε-
ρώνει  πως αύριο Τετάρτη 5 Αυγούστου θα διακο-
πεί η  υδροδότηση στην Κάτω Λίμνη Άνω Λιοσίων
από τις 08.00 το πρωί έως τις 14.00 το μεσημέρι,
προκειμένου να επισκευαστεί σοβαρή βλάβη που
παρουσιάστηκε σε κεντρικό αγωγό επί της οδού
Λιβυκού Πελάγους 25. 
Παρακαλούνται οι δημότες να συγκεντρώσουν τις

ποσότητες νερού που τους είναι απαραίτητες.  

Σημαντική απόφαση για τη μετακίνηση Ατόμων με Αναπηρία
- Χορήγηση Δελτίων Στάθμευσης σε αυτοκίνητα γονέων ή παιδιών ΑμεΑ

Λύση σε ένα πρόβλημα που επηρέαζε την
καθημερινότητα πολλών ΑμεΑ δίνει με απόφαση
του ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ.
Κώστας Καραμανλής.

Ειδικότερα, επιτρέπεται πλέον η χορήγηση
Δελτίων Στάθμευσης για ΑμεΑ και στις περι-
πτώσεις που το ΙΧ αυτοκίνητο δεν ανήκει στο
φυσικό πρόσωπο που δικαιούται την άδεια,
αλλά στους γονείς του ή στα παιδιά του.

Με τον τρόπο αυτό διορθώνεται μία αδικία που
υπήρχε, καθώς ανήλικα ΑμεΑ ή ενήλικες ανίκανοι
προς δικαιοπραξία, ενώ είχαν άμεση ανάγκη για
κατοχή άδειας στάθμευσης, δεν μπορούσαν να
την αποκτήσουν. Και αυτό διότι το ΙΧ αυτοκίνητο
που χρησιμοποιούν για τις μετακινήσεις τους δεν
είναι ιδιοκτησία τους, αλλά ανήκει για παράδειγ-
μα στους γονείς ή τα παιδιά τους. 

Μέχρι σήμερα, ο γονέας ανήλι-
κου ΑμεΑ έπρεπε για παράδειγμα
να μεταβιβάσει στο παιδί του το ΙΧ
αυτοκίνητο, για να λάβει το Δελτίο
Στάθμευσης που δικαιούται , με
όλα τα γραφειοκρατικά προβλήμα-
τα που αυτό συνεπαγόταν.

Με την απόφαση του κ. Καρα-
μανλή, οι δικαιούχοι ΑμεΑ λαμβά-
νουν το Δελτίο Στάθμευσης και
εφόσον το ΙΧ αυτοκίνητο ανήκει
στους γονείς ή τα παιδιά τους.

Ο Υπουργός Υποδομών και
Μεταφορών δεσμεύτηκε ότι  το
μέτρο αυτό είναι μια πρώτη ανα-
κούφιση για πολλές κατηγορίες
συνανθρώπων μας που είναι  απαραίτητη η
υπηρεσία αυτή.

Συγχρόνως δήλωσε ότι το Υπουργείο εξετάζει
παρεμβάσεις για την πρόληψη των παραγόντων 

που οδηγούν σε κοινωνικό αποκλεισμό ή στον
αποκλεισμό από αγαθά και υπηρεσίες, καθώς και
ότι θα ανακοινωθεί άμεσα η σχετική σειρά μέτρων.
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ΑΑκκύύρρωωσσηη  γγάάμμωωνν  κκιι  άάλλλλωωνν  ττεελλεεττώώνν  λλόόγγωω  ττωωνν  ννέέωωνν  
μμέέττρρωωνν  γγιιαα  ττοονν  κκοορρωωννοοϊϊόό::  ΑΑνναακκοοίίννωωσσηη  ττηηςς  ΓΓΓΓΕΕΠΠΚΚ
Σύμφωνα με το άρθρο 4 της

απόφασης με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.
48976-31.7.2020 της κοινής υπο-
υργικής απόφασης Β3165 (Κανόνες
τήρησης αποστάσεων και  άλλα
μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες
και άλλους χώρους συνάθροισης
κοινού στο σύνολο της Επικράτειας,
προς περιορισμό της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19), ορίζε-
ται ότι για το χρον ικό διάστημα
από τις 3 Αυγούστου 2020 έως τις
15 Αυγούστου 2020:

α) σε τελετές, όπως γάμους,
βαπτίσεις, κηδείες, καθώς και

β) σε συν δεόμεν ες με τις τελε-
τές της περ. α) δεξιώσεις και
άλλες κοιν ων ικές εκδηλώσεις,

ο αν ώτατος αριθμός προσκεκ-
λημέν ων , δεν  επιτρέπεται ν α
υπερβαίν ει τα εκατό (100) άτομα.

Κατόπιν  των  αν ωτέρω προϋ-
ποθέσεων , καταν αλωτές που:

(α) ακύρωσαν  προγραμματι-

σμέν η τελετή ή άλλαξαν  ημερομ-
ην ία ή μείωσαν  τον  αριθμό των
καλεσμέν ων ,

(β) έχουν
πληρώσει στην
ε π ι χ ε ί ρησ η
με βάση το
α ρ χ ι κ ό
συμφων -
η τ ι κ ό
κάποιο
χρημα-
τ ι κ ό
ποσό,

(γ) έχει

προκύψει
διαφων ία με
την  επιχείρη-
ση όσον  αφορά
την  τροποποίηση
του συμφων ητικού και
τυχόν  μείωση του τιμήματος ή
επιστροφή μέρους της προκατα-
βολής, και

(δ) η απευθείας διαπραγμάτευ-
σή τους με την  επιχείρηση δεν

έχει αποδώσει,

δ ι ατηρ-
ο ύ ν

τη ν

δυνατότ-
ητα εξωδι-

καστικού συμβι-
βασμού με την προσφυγή στους
φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφ-
ορών (φορείς ΕΕΔ), που αναφέρον-
ται στο Μητρώο των Φορέων Εναλ-

λακτικής Επίλυσης Διαφορών
(ΕΕΔ) της με αριθμό
70330οικ./2015 Κοινής Υπουργι-
κής Απόφασης (ΦΕΚ 1421 Β΄) που
είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα
του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων.

Παράλληλα οι καταναλωτές μπορ-
ούν να υποβάλουν την καταγγελία
τους στην Γενική Γραμματεία Εμπο-
ρίου & Προστασίας Καταναλωτή,
ηλεκτρονικά στο email 1520@efpo-
lis.gr, επισυνάπτοντας το σχετικό
συμφωνητικό που έχουν υπογρά-
ψει με την επιχείρηση, είτε μέσω
της γραμμής 1520.

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου
και Προστασίας Καταναλωτή, στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για
την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των καταναλωτών,
παρακολουθεί στενά το θέμα και θα
παρέμβει σε περίπτωση κατά την
οποία θα διαπιστωθεί τυχόν παρά-
βαση των διατάξεων της καταναλωτι-
κής νομοθεσίας.

Αγαπητοί γονείς, 

Σας ενημερώνουμε ότι
οι  αιτήσεις για τους
βρεφονηπιακούς και
παιδικούς Σταθμούς,
μέσω ΕΣΠΑ, δράση
"Εναρμόνισης οικογε-
νειακής και επαγγελμα-
τικής ζωής 2020-2021"
μπορούν να υποβληθ-
ούν μέχρι  τις 5
Αυγούστου 2020, ώρα
23:59. 

Η αίτηση υποβάλλεται
ηλεκτρονικά στον παρα-
κάτω σύνδεσμο του
ιστότοπου της Ελληνι-
κής Εταιρίας Ανάπτυξης
και  Αυτοδιοίκησης
(ΕΕΤΑΑ).
http://www.eetaa.gr, ή
στο paidikoi.eetaa.gr; 
https://www.eetaa.gr/e
narmonisi/paidikoi_sta
thmoi_2020/1707202
0_proskl isis_enarmon-
isi_ada.pdf

https://www.eetaa.gr/e
narmonisi/paidikoi_sta
thmoi_2020/1607202
0_aithsh_2020_help.p
df

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
οι αιτήσεις για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς Σταθμούς,
μέσω ΕΣΠΑ, μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 5 Αυγούστου
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Γ
ια όλο τον Αύγουστο και έως το τέλος

Σεπτεμβρίου η Περιφέρεια Αττικής διορ-
γανώνει ένα πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμ-
μα εκδηλώσεων σε 45 δήμους της Αττικής.Το
πρόγραμμα είναι προϋπολογισμού άνω του

1 εκατ. ευρώ, θα υλοποιηθεί σε περισσότερους από 45
δήμους της Αττικής ενώ εκτιμάται ότι θα συμμετέχουν
πάνω από 600 καλλιτέχνες και εργαζόμενοι στο χώρο του
Πολιτισμού. Το πρόγραμμα  στηρίζει παράλληλα και το
κίνημα support Art workers.

Όπως επισημάνθηκε κατά την παρουσίαση του από
τον Περιφερειάρχη Γιώργο Πατούλη το πρόγραμμα των
εκδηλώσεων, το οποίο ήδη ξεκίνησε και θα ολοκληρωθεί
στις 30 Σεπτεμβρίου, είναι πλουραλιστικό και υψηλής ποι-
ότητας.Δωρεάν εκδηλώσεις για όλουςΣύμφωνα με τους
προβλεπόμενους περιορισμούς λόγω πανδημίας, πάνω
από 80.000 πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακο-
λουθήσουν τις εκδηλώσεις χωρίς καμία οικονομική επι-
βάρυνση. Ωστόσο οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν
εξασφαλίσει έγκαιρα την προμήθεια δωρεάν δελτίων
εισόδου.

Η κατάρτιση του προγράμματος έχει γίνει σε συνεργασία του
Δήμους, οι οποίοι πραγματοποιούν εκδηλώσεις φέτος το καλο-
καίρι καθώς και με σημαντικά Φεστιβάλ (Βράχων, Πέτρας,
Αισχύλεια Ελευσίνας, Ελαιώνα, Φεστιβάλ Παπάγου – Χολαρ-
γού κ.α.).Επιπλέον μέσα από τις εκδηλώσεις που υλοποιούνται
αναδεικνύονται χώροι πολιτισμού και αναψυχής της Περιφέρει-
ας, όπως το Αττικό Άλσος, το Πεδίον του Άρεως και το Πάρκο
Τρίτση.

Εξέχουσα θέση στις εκδηλώσεις έχει η συνεργασία με
το Εθνικό Θέατρο της Ελλάδος.

Στο πλαίσιο αυτό το θέατρο του Αττικού άλσους ανοίγει τις
πύλες του, παίρνοντας κάθε υγειονομική προφύλαξη, για οκτώ
παραστάσεις του εμβληματικού αριστουργήματος του Αισχύλου
«Πέρσες» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Λιγνάδη.Ο Γιώργος
Πατούλης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο Φεστιβάλ «Στη σκιά
των Βράχων» το οποίο αν δεν είχε στηριχθεί από την Περιφέρ-
εια κινδύνευε να αναβληθεί. Αντίστοιχα σημείωσε ότι με τη συνε-
ργασία της Περιφέρειας πραγματοποιείται το φεστιβάλ Ελαιώνα
το οποίο προάγει το αρχαίο ελληνικό ιδεώδες με ειδικό αφιέρ-
ωμα φέτος στο Σοφοκλή.

Οπως τόνισε ο Γιώργος Πατούλης το πρόγραμμα
δομήθηκε πάνω σε τρείς άξονες:

Α. Τη στήριξή μας σε μεγάλα και αγαπημένα στο ευρύ
κοινό Φεστιβάλ της Αττικής.

Β. Τη συνεργασία μας με τους Δήμους της Αττικής,
συνδράμοντας τις προσπάθειές τους αλλά και δημιο-
υργώντας νέους τοπικούς πολιτιστικούς θεσμούς, όπως η
«Εβδομάδα Θεάτρου» στην Ελευσίνα.

Γ. Την ανάδειξη των χώρων Πολιτισμού της ίδιας της
Περιφέρειας Αττικής, με αιχμή του δόρατος το υπαίθριο
θέατρο στο Αττικό Άλσος όπου έχουμε την πολύ σημαντι-
κή συνεργασία με το Εθνικό Θέατρο».

5-8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – ΘΕΑΤΡΟ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ, «Πέρσες»
του Αισχύλου, θεατρική παράσταση από το Εθνικό ΘέατροΤο
πρόγραμμα μέχρι και τον Σεπτέμβριο περιλαμβάνει εκδηλώσεις
για όλα τα γούστα.Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των
εκδηλώσεωνΑυγουστος

5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – ΘΕΑΤΡΟ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ, «Πέρσες»
του Αισχύλου, θεατρική παράσταση από το Εθνικό Θέατρο6
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – ΘΕΑΤΡΟ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ, «Πέρσες» του
Αισχύλου, θεατρική παράσταση από το Εθνικό Θέατρο

7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – ΘΕΑΤΡΟ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ, «Πέρσες»
του Αισχύλου, θεατρική παράσταση από το Εθνικό Θέατρο

8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – ΘΕΑΤΡΟ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ, «Πέρσες»
του Αισχύλου, θεατρική παράσταση από το Εθνικό Θέατρο•
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ, αυλή 2ου Δημοτικού Σχολείου Αίγινας, «Τα
τετράδια της Ανζέλ Κουρτιάν», θεατρική παράσταση με τη Χρι-
στίνα Αλεξανιάν

9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – ΘΕΑΤΡΟ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ, «Πέρσες»
του Αισχύλου, θεατρική παράσταση από το Εθνικό Θέατρο-
ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ, ΑΝΑΡΓΥΡΕΙΟΣ ΚΑΙ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΣ
ΣΧΟΛΗ ΣΠΕΤΣΩΝ, Μουσική συναυλία

11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – ΘΕΑΤΡΟ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ, «Πέρσες»
του Αισχύλου, θεατρική παράσταση από το Εθνικό Θέατρο

12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – ΘΕΑΤΡΟ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ, «Πέρσες»
του Αισχύλου, θεατρική παράσταση από το Εθνικό Θέατρο

13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – ΘΕΑΤΡΟ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ, «Πέρσες»
του Αισχύλου, θεατρική παράσταση από το Εθνικό Θέατρο

14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ, ΠΑΡΑΛΙΑ
ΤΥΜΒΟΥ, Συναυλία με τη Λαϊκή Ορχήστρα Άννας Μπιθικώτση

18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΛΩΝΟΥ,
ELAIΩNAS FESTIVAL

19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΛΩΝΟΥ,
ELAIΩNAS FESTIVAL20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΚΟΛΩΝΟΥ, ELAIΩNAS FESTIVAL– ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ,
«Ο Βασιλιάς Βάτραχος», παιδική θεατρική παράσταση από το
Θέατρο «Θυμέλη»

21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ, «Μουσικό Λεύκω-
μα», μουσικοθεατρική παράσταση από το θέατρο «Θυμέλη»•
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, ΕΥΡΥΠΙΔΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ, Συναυλία με
τη Γλυκερία και τη Μελίνα Κανά• ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΑΡΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, «Μαρία Πολ-
υδούρη», θεατρική παράσταση με τη Φωτεινή Φιλοσόφου•
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ, ΘΕΑΤΡΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ, «Μαρίκα Κοτο-
πούλη, Το Αγρίμι», θεατρική παράσταση με τη Δήμητρα Παπα-
δήμα• ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ, Μουσική Συναυλία με το Σπύρο
Πολυκανδριώτη

23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ, ΘΕΑΤΡΟ
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ, Συναυλία με την Όλγα Βενέτη

24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ - ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-
ΥΜΗΤΤΟΥ, ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ, συναυλία
με τη Φωτεινή Βελεσσιώτου, «Στην Υγειά του Ρεμπέτικου…»,
Αφιέρωμα στη Σ. Μπέλλου, στον Στ. Βαμβακάρη και στον Β.
Τσιτσάνη

25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ - ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-
ΥΜΗΤΤΟΥ, ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ, συναυλία
με τον Μανώλη Μητσιά, «50 χρόνια η σούστα πήγαινε μπρο-
στά… επειδή σ’ αγαπώ..»

26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΘΕΑΤΡΟ
ΠΕΤΡΑΣ, συναυλία με τον Νίκο Πορτοκάλογλου, τους Μπλε,
τον Στάθη Δρογώση και την Αγάπη Διαγγελάκη• ΔΗΜΟΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΑΡΑΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, «Μαρίκα Κοτοπούλη, Το Αγρίμι», θεατρική
παράσταση με τη Δήμητρα Παπαδήμα

27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ - ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-
ΥΜΗΤΤΟΥ, ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ, συναυλία
του Γιώργου Κατσαρού, «Όταν το σαξόφωνο μαγεύει το φεγ-
γάρι…»• ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ, «CINE ALIMOS», FILM FOOD
FESTIVAL• ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ, ΘΕΑΤΡΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ,
«ART», θεατρική παράσταση με τους Θοδωρή Αθερίδη, Άκη
Κούρκουλο κ.α.

28 Αυγούστου ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ - ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-
ΥΜΗΤΤΟΥ, ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ, «ART»,
θεατρική παράσταση με τους Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, Θανά-
ση Τσαλταμπάση και Θανάση Κουρλαμπά

28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΘΕΑΤΡΟ «ΑΛΙΚΗ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ», συναυλία με τη Στέλλα
Κονιτοπούλου– ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ - ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-
ΥΜΗΤΤΟΥ, ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ, «ART»,
θεατρική παράσταση με τους Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, Θανά-
ση Τσαλταμπάση και Θανάση Κουρλαμπά– ΔΗΜΟΣ
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, ΘΕΑΤΡΟ «Μ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ», συναυλία με
το Μανώλη Λιδάκη• ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ -
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΕΤΡΙΝΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, FILM FOOD FESTIVAL

• ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ, ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΣ
ΘΕΟΓΝΙΔΟΣ, «Το σύμπαν του Αϊνστάϊν», θεατρική παρά-
σταση με το Θανάση Θεολόγη κ.α.• ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ,
Συναυλία με το Γιάννη Κότσιρα και την Ελευθερία Αρβανι-
τάκη

29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΒΕΑΚΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ,
συναυλία με τη Λένα Αλκαίου και τη Σοφία Βόσσου. Φιλική
συμμετοχή ο Μαυρίκιος Μαυρικίου.- ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ -
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ, ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ
ΒΡΑΧΩΝ, συναυλία με τον Παντελή Θαλασσινό «Μ’ ένα καρά-
βι τραγούδια από τη Χίο…»- ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ,
ΑΛΣΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, FILM FOOD FESTIVAL

- ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ, Θεατράκι Νέας Περάμου, «Δον
Καμίλο», θεατρική παράσταση με τον Πέτρο Ξεκούκη κ.α.-
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ, ΘΕΑΤΡΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ, Συναυλία με
την Παυλίνα Βουλγαράκη

30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΘΕΑΤΡΟ «Δημήτρης Κιντής», συναυλία με τη Λία Βίσση «4
συχνότητες»– ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΙΘΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ,
«ΑRT», θεατρική παράσταση με τους Χρήστο Χατζηπανα-
γιώτη, Θανάση Τσαλταμπάση και Θανάση Κουρλαμπά–
ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ, ΚΑΤΡΑΚΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ, «Πέρσες» του
Αισχύλου, θεατρική παράσταση από το Εθνικό Θέατρο- 

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΑΓΡΟΚΗΠΙΟΥ, «Δον Καμίλο», θεατρική παράσταση με
τους Πέτρο Ξεκούκη, Γιώργο Ματαράγκα, Ελένη Φιλίνη,
Τόνυ Δημητρίου κ.α.- ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ «CINE ALIMOS»,
FILM FOOD FESTIVAL

31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, «Ο βασιλιάς πεθ-
αίνει», θεατρική παράσταση από το θίασο «Μοντέρνοι Καιρ-
οί»Σεπτέμβριος

1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
- ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΘΕΑΤΡΟ «Μ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ», «Το

Δάσος του Αισώπου», παιδική θεατρική παράσταση από
το Θέατρο «Πρόβα»

• ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ, ΘΕΑΤΡΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ, «Πέρσες»
του Αισχύλου, θεατρική παράσταση από το Εθνικό Θέατρο σε
σκηνοθεσία Δημ ’́ητρη Λιγνάδη

2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ, συναυλία με τον
Γιώργο Κατσαρό

• ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, Ανοιχτό Θέατρο Μητροπολιτικού Πάρκου
«Αντώνης Τρίτσης», συναυλία Διαμαντή Διονυσίου, Γρηγόρη
Μπιθικώτση και Χάρη Βαρθακούρη κ.α.• ΔΗΜΟΣ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, χώρος Λιπάσματα, συναυ-
λία Χρήστου Θηβαίου, Παντελή Θαλασσινού και 6 ακόμη καλ-
λιτεχνών• ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ, ΘΕΑΤΡΟ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ, «Οι
Ψευτοσπουδαίες», θεατρική παράσταση με τους Γ. Ατζολετάκη,
Κ. Τζέμο κ.α.• ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΣΑΡΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, «Το Δάσος του Αισώπου», παιδική
θεατρική παράσταση από το Θέατρο ΠΡΟΒΑ• ΔΗΜΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΠΑΛΑΙΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, Μουσική
Συναυλία με το Μάριο Φραγκούλη

3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ,
ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ ΠΑΠΑΓΟΥ, συναυλία με τη Λαϊκή Ορχήστρα
Μίκης Θεοδωράκης

• ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ, ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΣ
ΘΕΟΓΝΙΔΟΣ, «Το δάσος του Αισώπου», θεατρική παρά-
σταση από το Θέατρο ΠΡΟΒΑ

4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Συναυλία με τη
Γλυκερία– ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
«Μ. ΜΕΡΚΟΥΡΗ», «Καληνύχτα μητέρα», θεατρική παράστα-
ση με τις Μαρία Σκούντζου και Αναστασία Παπαστάθη

• ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», «De profundis – Εκ Βαθ-
έων», μουσικοθεατρική παράσταση με τη Μαρία Αναματερού•
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ -ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, ΠΥΡΓΟ ΠΕΤΡΕΖΑ,

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δεκάδες εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο σε 45 δήμους της Αττικής
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Πωλείται

οικία ισόγειο

και πρώτος

όροφος στο

Παλαιοχώρι

Μάνδρας σε

800 μέτρα 

οικόπεδο .

Ανταλλαγή

με 

διαμέρισμα

τηλέφωνο 

6974 311 396.

Τιμή 

συζητήσιμη

Ενοικιάζεται ισόγειο διαμέρισμα
90τ.μ. στην Ελευσίνα, πλησίον
ΔΕΗ. Πλήρως αυτόνομο, χωρίς
κοινόχρηστα. Τιμή ενοικίασης

400€ Τηλ: 6937958083
Ώρες 8:00-13:00 
και 18:00 - 20:00 

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  AAddvviissoorr  SSeerrvviiccee
PPaacckk  ζζηηττάά  ππρροοσσωωππιικκόό::

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

Μισθός πολύ ικανοποιη-
τικός με ένσημα. 

Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 2105576682
Διεύθυνση γραφείου: 
Νίκης & Σπύρου Λούη 

(Γερμανικά), 
Ασπρόπυργος 19300
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Με τον πήχη πιο ψηλά σε σχέση με πέρυσι και
πολλά όνειρα για επιτυχίες, ξεκίνησε την προετοι-
μασία του ενόψει της νέας σεζόν ο Βύζας Μεγάρ-
ων.
Ο προπονητής Τάκης Χριστόπουλος  τόνισε στην
ομιλία του « θα κάνουμε τα πάντα να γίνουμε μια
οικογένεια και αυτό θέλω. Μόνο αν ήμαστε ομάδα
θα αναπτύξουμε δυναμική για να κατακτήσουμε το
στόχο μας.
Θα δουλέψουμε πολύ για να φτιάξουμε την ομάδα
που θέλουμε.

Θέλω να υπάρχει απόλυτη ηρεμία στην ομάδα
όλοι θα κριθούμε στο γήπεδο και πιστεύω ότι με
σκληρή δουλειά θα πετύχουμε».
Θα έρθουν και κάποιοι ακόμα παίκτες και από

εσάς θέλω να κλείσετε τα αυτιά σας σε ότι λένε οι
κακοπροαίρετοι.
Η φανέλα είναι βαριά και θέλω να ήμαστε ψυχικά

δυνατοί και συμπαγείς για να αντέξουμε και τη κρι-
τική.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟ

Tο απόγευμα της Δευτέρας στο δημοτικό στάδιο Ελευ-
σίνας  ομάδα του Πανελευσινιακού πραγματοποίησε την
πρώτη προπόνηση εν όψει της νέας αγωνιστικής περιό-
δου 2020-2021 στο πρωτάθλημα της   Γ΄ Εθνικής.
Οι «σταχυοφόροι» γυμνάστηκαν για πρώτη φορά υπό

τις οδηγίες του Σταύρου Ψιμουλάκη και των συνεργατών
του Μπάμπη Χαραλαμπίδη και Γρηγόρη Βιρβίλη.

ΑΝ.ΤΣ.

ME ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ KAI ΟΡΕΞΗ Η ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΑ ΜΕΓΑΡΩΝ

ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΜΗΛΟ Ο ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
Πολύ σημαν τική προσθήκη στο ρόστερ του
Μεγαρικού για την  ν έα σαιζόν  2020-2021, ο
γκολκήπερ Δημήτρης Χαμηλός. Ο ν έος τερματο-
φύλακας έχ ει αγων ιστεί στις ομάδες:
Δυοβουν ιώτης (Α' Αργολίδας), Παν αυπλιακός (Δ'
Εθν ική), Μελίσσια (Α' Αθήν ας), Δάφν η Ερυθρών
( Α' Βοιωτίας)
Ακράτητος (Α' Δυτικής Αττικής, όπου πήρε και
πρωτάθλημα) Τράχ ων ες (Γ' Εθν ική), Ηρακλής
Γερολακκου (Γ Εθν ική Κύπρου), Μαν δραϊκός (Γ
Εθν ική), Μοσχ άτο (Γ Εθν ική) και πρόσφατα
στον  Βύζα Μεγάρων . Καλώς ήρθες στην  ομάδα
Δημήτρη και σου ευχ όμαστε καλή χ ρον ιά χ ωρίς
τραυματισμούς.

ΑΝ.ΤΣ.

ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΗΤΣΟΣ...
Έν ας ακόμη ταλαν τούχ ος ν έος ποδοσφαιριστής θα
συν εχ ίσει την  καριέρα του στην  ομάδα του ΑΟ Μίμα
Μικρασιατικής.
Ο Αν δρέας Μήτσος είν αι 20 ετών  και αγων ίζεται σε
όλες τις θέσεις της άμυν ας αλλά και ως αμυν τικό
χ αφ.
Πρόκειται για έν αν  Μεγαρίτη ποδοσφαιριστή γέν -
ν ημα θρέμμα του Βύζαν τα Μεγάρων  καθώς
αγων ίστηκε σε αυτόν  από 5 ετών  , περν ών τας από
όλα τα τμήματα υποδομής φτάν ον τας μέχ ρι και την
αν δρική ομάδα.
Καλώς ήρθες στην  οικογέν εια του ΜΙΜΑ Αν δρέα !
Ευχ αριστούμε τη διοίκηση του Βύζαν τα για την
παραχ ώρηση του ποδοσφαιριστή !

AN.TΣ.

Ο ΒΥΖΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΟΝ ΘΟΔΩΡΗΟ ΒΥΖΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΟΝ ΘΟΔΩΡΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟ

Ο ΑΓΣ ΒΥΖΑΣ αν ακοιν ών ει την  έν αρξη της συν εργασίας με τον  ποδο-
σφαιριστή ΘΕΟΔΩΡΟ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟ.
Ο 19χ ρον ος ταλαν τούχ ος ύψους 1,94 τερματοφύλακας, που έχ ει όλο το
μέλλον  μπροστά του, καθώς έχ ει κεν τρίσει τα βλέμματα αρκετών  επαγ-
γελματικών  ομάδων , συμφών ησε σε όλα με την  διοίκηση της ομάδας και
θα αγων ιστεί για έν αν  χ ρόν ο στην  ομάδα μας, αποτελών τας μια λύση
κάτω από τα γκολπόστ για τον  προπον ητή Τάκη Χριστόπουλο.

Αν  και ν εαρός σε ηλικία, ο ποδοσφαιριστής έχ ει παραστάσεις πρωταθλ-
ητισμού αφού ήταν  βασικός στην  ομάδα του Ατρόμητου Χιλιομοδίου
που κέρδισε την  άν οδο στην  Γ’ Εθν ική, Δόξα Βύρων α κ.α.
Καλωσορίζουμε το ν εαρό πορτιέρο στην  ποδοσφαιρική οικογέν εια του
Βύζαν τα και του ευχ όμαστε ν α έχ ει υγεία ώστε ν α βοηθήσει την  ομάδα
μας στην  υλοποίηση των  στόχ ων  της,

ΕΦΥΓΕ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΦΟΣ
Εφυγε από την ζωή σε ηλικία 72 ετών. ο παλιός ποδοσφαιρι-
στής του Πανελευσινιακού, Ειδυλλιακού, και Θρίαμβου Αθήνας
Γιώργος Μπόφος. Τον τελευταίο καιρό είχε πρόβλημα με το
ζάκχαρό του. Η εξόδιος ακολουθία του παλαιού άσσου θα γίνει
σήμερα στις 13.00 στα Βίλλια...Τα θερμά συλλυπητήρια στους
οικείους του. Καλό παράδεισο.
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66997788008877330099

Ζητούνται  αποθήκες για αγορά 
και ενοικίαση στον Ασπρόπυργο. 

Πληροφορίες στο Μεσιτικό 
Γραφείο Μαντζουράτου Ελένη. 

Τηλέφωνο 6946971237

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΣΤΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ
ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΓΟ ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

69.44.19.19.00 69.77.23.23.23 ΓΙΩΡΓΟΣ

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

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

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

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

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

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

21.2.2020
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 

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

Διατίθεταιοικόπεδο εντος
σχεδίου 1573τ.μ.,προς ενοι-
κιαση ή πώληση στα Νεόκ-
τιστα Ασπροπύργου,τριφα-
τσο με εύκολη πρόσβαση
προς όλες τις  εθνικές  ο-
δούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγελμα-
τικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύρ-
γου (πλησίον ΙΚΑ και στά-
σης λεοφωρείου), 126 τερ-
αγωνικά μέτρα, κατάλληλο
για φαρμακείο.Τηλέφωνο ε-
πικοινωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος ορ-
οφος) στη διασταύρωση
Ασπροπύργου κοντά στο
ΙΚΑ 86 τετραγωνικά μέτρα,
σε οικογένεια που να έχει
σταθερή εργασία
Διατίθεται και για επαγγε-
λματικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.18)

Ενοικιάζεται επαγγε-
λματικός χώρος 105 τετρ-
αγωνικών μέτρων στο
κέντρο του Ασπροπύργου
(Σαλαμίνος & Κολοκο-

τρώνη). Δεν διατίθεται για
χώρο εστίασης
(προτίμηση φαρμακείο /
γραφεία)
Τηλέφωνο επικοινωνίας

6974792931 κος Σταύρος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

- Ενοικιάζεται κατά-
στημα 110 τ.μ. επί της
Λεωφόρου 
Δημοκρατίας και πωλείται 
ο επαγγελματικός εξοπλι-
σμός του. Τηλέφωνο επι-
κοινωνίας 6945334415

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ) 
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ
160τμ.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6973823418.

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

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

6946288952
ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρ-
ικό κατάστημα (Οδός Παγ-
κάλου) 300τμ + 100τμ βο-
ηθητικός χώρος. τηλ. επικοι-
νωνίας:
6934689242.(22.7.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925 &
6949073467 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλείται Οικόπεδο
Στον Ασπρόπυργο στη
θέση Ρυκιά, σε τιμή
ευκαιρίας.
Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6987305649
Πωλείται επιχείριση
καφέ στο κέντρο του
Ασπροπύργου!Πληρο-
φορίες κ.σοφια
τηλ.6909156985

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασκε-
υή γκαρσονιέρα 35 τ.μ.,
στον ημιώροφο, 1 υ/δ mas-
ter, κατασκευή '17, μπάνιο,
προκασκευασμενο, μεταφ-
έρεται στο χωρο σας, τιμή
6.500€, συζητήσιμη , 10:00-
22:00-- 6970343665

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος
τοπος, μονοκατοικία 280
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), μπάνιο, καλή κατά-
σταση, τιμή 60.000€,
συζητήσιμη. 6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣΝέα Ζωή,
μονοκατοικία 100 τ.μ., ισό-

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣΝεόκτι-
στα, μονοκατοικία 90 τ.μ., 3
υ/δ, κήπος 60 τ.μ., καρποφ-
όρα δέντρα, πωλείται λόγω
ανάγκης, τιμή 20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκα-
ρσονιέρα 58 τ.μ., 1ου - 2ου
- 4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
μπάνιο, επιπλωμένη, αυτό-
νομη θέρμανση, κλιματι-
σμός, πόρτα ασφαλείας,
τέντες, θέα θάλασσα,
μεσίτες δεκτοί, τιμή
57.000€, συζητήσιμητηλ:
6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ημιτελής μεζονέτα 162
τ.μ., 2 επίπεδα, ισόγεια,
γωνιακή, 4 υ/δ (το 1
master), 2 μπάνια, σε
οικόπεδο 183 τ.μ., πάρ-
κιν, αποθήκη 25 τ.μ., τιμή
309.000€, συζητήσιμη

Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου πόλεως Ρου-
πακίου 400μ². Τιμή
35.000€
Είκοσι χιλιάδες μετρητά
και 1.500€ τον μήνα.
Πληροφορίες στο 6977-
646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.
6981035626

Κυρία Ελληνίδα ανα-
λαμβάνει τη φύλαξη παι-
διών στις περιοχές Μάν-
δρας - Μαγούλας & Ελευ-
σίνας. Τηλ. 6979244790

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 
ΚΙΝ 6947882562

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ
ΕΝΕΣΕΙΣ) ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ 
ΜΑΝΔΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ  6987708872

Ελληνίδα αποκλειστι-
κή με πείρα ζητά ερ-
γασία για φροντίδα ηλι-
κιωμένων στην περιοχή
του Θριασίου Πεδίου.Τηλ.
6971700804

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛ
6986712390 Κα Βάσω.

Κυρία αναλαμβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παι-
διών σε περιοχές της
Δυτικής Αττικής με χρόνια
προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 210-
5573042. 
Fax: 210-5576988
"Εταιρεία καθαρισμών
στην Ελευσίνα, ζητεί
καθαρίστρια με δίπλωμα
οδήγησης, κάτοικο περ-
ιοχής θριασίου πεδίου.
τηλ: 210 5546957, 
6 9 7 6 4 3 6 8 8 2 "

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
«ΟΔΗΓΟΣ Πωλητής, με
δίπλωμα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γα-
λακτοκομικών προϊόντων
στον Ασπρόπυργο Αττι-
κής. Επιθυμητή προϋπηρ-
εσία σε ex-van πώληση.
Επικοινωνία 10:00-17:00,
2105577698 , email: in-
fo@dikomas.gr

Ζητούνται συνεργάτες
για πωλήσεις προϊόντων
σε εκθεσιακούς χώρους,
ηλικίας από 20 έως 35
ετών. Ώρες επικοινωνίας:
11 π.μ. έως 1 μ.μ. – κος
Ηλίας - Τηλ.: 210 24 70
341 - 694 43 88 304 –e-
mail: ifonitonamea@g-
mail.com  

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
AΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑ ΓΙΑ
ΜΕΡΙΚΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
(ΠΡΩΙΝΗ) ΜΕ
ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ
6944203411

ΓΑΜΟΣ
Ο ΜΠΡΕΓΚΟΥ ΒΑΛΤΕΡ ΤΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΝΤΟΝΙΚΕ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΤΕΜΠΑΡΙ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ
ΦΙΕΡΙ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΚΑΙ Η
ΣΜΥΡΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΡΥΩΤΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ
ΣΤΟΝ ΧΟΛΑΡΓΟ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΠΡΟΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΠΟΥ
ΘΑ ΤΕΛΕΤΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΜΑΓΟΥΛΑΣ

ΓΑΜΟΣ
O Ιάκωβος Τεριζόγλου του Αναγνώστη και της

Σεβαστής το γένος Τσοπάνογλου που γεννήθηκε
στην Πρέβεζα και κατοικεί στην Νίκαια, Πειραιά,
και η Flutura Ymeri του Demir και της Jemine, το
γένος Xhavari, που γεννήθηκε στην Lushnje της
Αλβανίας, και κατοικεί στο Durres της Αλβανίας,

πρόκειται να έλθουν σε γάμο που θα γίνει στο
Δημαρχείο Δυρραχίου (Durres).

ΓΑΜΟΣ
Ο ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΒΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ
ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΚΑΙ Η ΑΡΧΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΟΥΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΡΧΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΝΑΛΑΣ ΣΤΑ ΑΝΩ

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

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

Το Γραφείο Απασχόλησης του
Δήμου Ασπροπύργου ενημε-
ρώνει 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 ΚΛΑΡΚ (ΜΕ

ΑΔΕΙΑ)

Επιθυμητά Προσόντα: 
� Ηλικία: έως 45 ετών
� Προϋπηρεσία: Απαρ-
αίτητη
� Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου

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

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλ-
ησης Δήμου Ασπροπύργου,
Σαλαμίνος 20, Όπισθεν Δημα-
ρχείου.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφ-
ικών: 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 οδήγ-
ησης Γ κατηγορίας με ΠΕΙ,
γνώστες Αττικής.
Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλ-
ησης Δήμου Ασπροπύργου,
Σαλαμίνος 20, Όπισθεν Δημα-
ρχείου.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφ-
ικών: info@apasxolisiasp.gr

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ
ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕΤΑΛΛΩΝ
ΖΗΤΑ 
ΟΔΗΓΟΥΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Άντρες 
Επιθυμητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 50 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτ-
ητο
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ
Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι διπλώματος
Γ κατηγορίας με ΠΕΙ
Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλ-
ησης Δήμου Ασπροπύργου,
Σαλαμίνος 20, Όπισθεν Δημα-
ρχείου.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφ-
ικών: info@apasxolisiasp.gr

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

ΔΔηημμααρρχχεείίοουυ..  ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  
ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr
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ΔΔηηλλώώσσττεε  σσυυμμμμεεττοοχχήή  μμεε  ττοο  ΒΒΕΕΠΠ  σσττηηνν  8855ηη  ΔΔΕΕΘΘ  
�� Πρόκληση εκδηλώσεως ενδιαφέροντος επιχειρήσεων – μελών 

του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς στη μεγαλύτερη έκθεση της χώρας. 

Έως και σήμερα 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 Σεπτεμ-
βρίου 2020 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, με την παρουσία επιχειρήσεων – μελών του. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρή-
σεις και οι βιοτέχνες που ενδιαφέρονται να εκθέσουν προϊόντα και να παρουσιάσουν υπηρεσίες που παρέχουν θα πρέπει να πληρ-
ούν 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,


