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Ανάρτηση οριστικών πινάκων για την
Κοινωφελή Απασχόληση 36.500 ανέργων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Απασχόλησης
του Δήμου Ασπροπύργου για την περαιτέρω διαδικασία
σελ.2

Καθέλκυση της Πυραυλακάτου – 7
στα Ναυπηγεία Ελευσίνας

σελ. 7

Δ. Παπαστεργίου: Έχουμε να δώσουμε
μια ακόμα δύσκολη μάχη
Χρειάζεται να υπάρξει άμεσα κινητοποίηση κι αυξημένη επαγρύπνηση
των υπηρεσιών και του προσωπικού των Δήμων

σελ. 3

σελ. 2-8

Αναχώρησε κλιμάκιο της
ΕΜΑΚ από την Ελευσίνα
για να προσφέρει
βοήθεια στη Βηρυτό

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΕΣ

ΧΑΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΕΙΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΙΝΔΟΥ !

σελ. 7

ΕΡΕΥΝΑ: Η τηλεργασία μπορεί να αυξηθεί έως και 300%

σελ. 5

σελ. 3

2-θριάσιο
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Καμπόλης Παναγιώτης Α.
Πλάτωνος 1, 2105572588
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Ζαχαρίου Σεβαστή Κ.
Εθνικής Αντιστάσεως 98 & Περσεφόνης,
2105547900
ΜΑΝΔΡΑ

Λουκόπουλος Σωτήριος Ν.
Στρατηγού Ρόκα Ν. 84, 2105556375
AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΣΑΝΙΔΑ Δ. ΧΡΥΣΟΥΛ
ΑΛεωφόρος Φυλής 47, 133 51 Φυλή (ή Χασιά)
Εφημερεύει 08:00 - 22:00
ΧΑΪΔΑΡΙ
Μάτσια Πολυξένη Δ.
Θερμοπυλών 60 & Ηπείρου, 2105984393
08:00-14:00 &17:00-23:00

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

Hλιοφάνεια . Η θερμοκρασία από
21 - 31 βαθμούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Αστέριος, Αστέρης, Αστριν ός, Αστεριν ός, Αστριν ή,
Αστέρω, Αστερία, Αστρούλα, Αστεριν ή *
Νικάν ωρ, Νικάν ορας
Ημέρα μν ήμης για την γεν οκτον ία των Ασσυρίων

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

Ανάρτηση οριστικών πινάκων για την
Κοινωφελή Απασχόληση 36.500 ανέργων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στο Γραφείο Απασχόλησης του Δήμου Ασπροπύργου
για την περαιτέρω διαδικασία

Τ

ο
Γραφεί ο
Α π α σ χό λ η σ η ς
του Δήμου Ασπροπύργου σας ενημερώνει
ότι, αναρτήθηκαν, τη Δευτέρα 03/08/2020,
στη
δι αδι κτυακή πύλη του
ΟΑΕΔ w w w .oaed.gr o
Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων, στο Πρόγραμμα «Προώθηση της
Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς
Χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης για 36.500 άτομα σε
Δήμους,
Περι φέρει ες,
Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοι ας
Περι φερει ών
(ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων», για 36.500 θέσεις
εργασίας θέσεις πλήρους απασχόλησης, καθώς
και ο Οριστικός Αποκλειομένων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στο Γραφείο Απασχόλησης του Δήμου Ασπρο-

πύργου (Σαλαμίνος 20, Ασπρόπυργος), από Δ
ευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10:00 έως τις
15:00,
στα
τηλέφωνα
2132006489
–
2105576704 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email), info@apasxolisiasp.gr, προκειμένου να
ενημερωθούν για την περαιτέρω διαδικασία.

Καθέλκυση της Πυραυλακάτου – 7
στα Ναυπηγεία Ελευσίνας

Π

αρουσία του Υ πουργού
Εθν ικής
Αμύν ης Ν. Παν αγιωτόπουλου, του Αρχ ηγού
ΓΕΕΘΑ Κων /ν ου Φλώρου
και του Αρχ ηγού ΓΕΝ κ.
Πετράκη, πραγματοποιήθηκε η καθέλκυση της Πυραυλακάτου – 7 στα Ναυπηγεία
Ελευσίν ας.
Η
ν αυπ ήγηση
των
πλοίων από το Ναυπηγείο
Ελευσίν ας και η παράδοση
τους στο Πολεμικό Ναυτικό
είν αι μια ιδιαίτερα θετική
εξέλιξη π ου απ οδεικν ύει
την μεγάλη ώθηση π ου
μπ ορεί ν α δώσει στην
ελλην ική
οικον ομία
η
αν αβίωση της ελλην ικής
ν αυπηγικής και επισκευαστικής βιομηχ αν ίας, υπογραμμίζει σε αν ακοίν ωσή της
η δημοτική αρχ ή Ελευσίν ας . Το γεγον ός δε, ότι τα
πλοία κατασκευάστηκαν από το Ναυπηγείο Ελευσίν ας,
αποδεικν ύει ότι το Ναυπηγείο μπορεί ν α είν αι βασικός
πυλών ας της ν αυπηγικής και επισκευαστικής βιομηχ αν ίας.
Η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των Ναυπηγείων δημιουργεί ν έες προσδοκίες σε όλους μας,
κυρίως όμως, στους 600 εργαζόμεν ους και τις οικογέ-

ν ειες τους που έχ ουν ταλαιπωρηθεί τα τελευταία χ ρόν ια.Ως Δημοτική Αρχ ή, είμαστε σίγουροι ότι από αυτή
την συμφων ία η πόλη μας μπορεί ν α βγει κερδισμέν η.
Οι θέσεις μας όμως ήταν , είν αι και θα είν αι με το
μέρος των εργαζομέν ων , την διασφάλιση των θέσεων
και των δεδουλευμέν ων τους.
Καλοτάξιδη η ν έα Πυραυλάκατος !
Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Δήμαρχ ος Ελευσίν ας
κ. Οικον όμου με τον Αν τιδήμαρχ ο κ. Παππά.
Συνεχίζεται στη σελ. 8
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Αναχώρησε κλιμάκιο της ΕΜΑΚ
από την Ελευσίνα για να προσφέρει
βοήθεια στη Βηρυτό

θριάσιο-3

Εργασίες επισκευής στο 1ο
Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου

Σ

Α

ναχώρησε κλι μάκι ο
της ΕΜΑΚ από το
Αεροδρόμιο της Ελευσίνας για να προσφέρει βοήθεια στη Βηρυτό.
Συγκεκριμένα κλιμάκιο της

1ης ΕΜΑΚ με 12 πυροσβέστες
1 διασωστικό σκύλο και 2
οχήματα με ειδικό εξοπλισμό
αναχώρησε την Τετάρτη από
την Ελευσίνα με Α/Φ C130 για
την Βηρυτό προκειμένου να

συνδράμει σε επι χει ρήσει ς
έρευνας και διάσωσης μετά
την ι σχυρή έκρηξη που
σημειώθηκε και ισοπέδωσε την
πόλη σκορπώντας τον θάνατο
και την δυστυχία

υνεχίζεται το έργο συντηρήσεων και αναβαθμίσεων σε προαύλια και κτίρια σχολείων
του Δήμου Χαϊδαρίου που χρηματοδοτείται
από το πρόγραμμα «Φιλόδημος 2» του Υπουργείου Εσωτερικών. Το έργο περιλαμβάνει μεταξύ
άλλων ανακατασκευές δαπέδων σε σχολικά γήπεδα, τοποθέτηση μονώσεων σε σχολικά κτίρια και
αντικαταστάσεις στεγών.
Αυτές τις ημέρες
βρίσκονται σε εξέλιξη οι
εργασίες επισκευής της στέγης του 1ου Δημοτικού
Σχολείου Χαϊδαρίου.
Οι εργασίες της συγκεκριμένης εργολαβίας εκτελούνται χωρίς διακοπή μέσα στο καλοκαίρι, με
σκοπό μαθητές και εκπαιδευτικοί να βρουν τα
σχολεία έτοιμα με την έναρξη της προσεχούς σχολικής χρονιάς.

Δ. Παπαστεργίου: Έχουμε να δώσουμε
μια ακόμα δύσκολη μάχη

Χρειάζεται να υπάρξει άμεσα κινητοποίηση κι αυξημένη επαγρύπνηση
των υπηρεσιών και του προσωπικού των Δήμων

“Η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού οφείλει για μια
ακόμη φορά ν α βρεθεί στην «πρώτη γραμμή» της εθν ικής προσπάθειας για την αν αχ αίτιση του κορων οΐ ού,
αν αλαμβάν ον τας πρωτοβουλίες ο κάθε Δήμος ξεχ ωριστά” σημειών ει με επιστολή του προς όλους τους
δημάρχ ους ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Παπαστεργίου.
Ιδιαίτερα ζητάει κιν ητοποίηση υπηρεσιών και κυρίως
δημοτικής αστυν ομίας αλλά και καμπάν ιες ευαισθητοποίησης των πολιτών .
Διαβάστε όλη την επιστολή
Προς Δήμους της Χώρας

Αγαπητοί Συν άδελφοι,
Κατά τη διάρκεια της παν δημίας του COVID-19 η
Τοπική Αυτοδιοίκηση στο σύν ολό της, με την υπεύθυν η και αποτελεσματική της στάση κατάφερε ν α περιορίσει τις επιπτώσεις της υγειον ομικής κρίσης, στηρίζον τας παράλληλα με κάθε δυν ατό τρόπο τους πολίτες της.
Ωστόσο, ο αυξαν όμεν ος ρυθμός μετάδοσης του
COVID-19 στη χ ώρα μας και η εμφάν ιση μεγάλου αριθμού ν έων κρουσμάτων τις τελευταίες εβδομάδες, που
δεν περιορίζεται μόν ον στα μεγάλα αστικά κέν τρα αλλά
επεκτείν εται σε όλη την Επικράτεια, μας υποχ ρεών ει
ν α κιν ητοποιηθούμε άμεσα, αν δεν θέλουμε τις επόμεν ες ημέρες ν α βρεθούν οι τοπικές κοιν ων ίες μας αν τι-

μέτωπες με έν α ν έο κύμα της παν δημίας, που θα έχ ει
απρόβλεπτες συν έπειες στη δημόσια υγεία αλλά και την
οικον ομία.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού οφείλει για μια
ακόμη φορά ν α βρεθεί στην «πρώτη γραμμή» της εθν ικής προσπάθειας για την αν αχ αίτιση του κορων οΐ ού,
αν αλαμβάν ον τας πρωτοβουλίες ο κάθε Δήμος ξεχ ωριστά, για τη σχ ολαστική τήρηση των προληπτικών μέτρων προστασίας σε όλα τα επίπεδα, αφού αυτός είν αι ο
μον αδικός μέχ ρι σήμερα τρόπος, για ν α αν ακόψουμε το
ρυθμό μετάδοσης του ιού. Δυστυχ ώς αποδείχ θηκε ότι
οι υψηλές θερμοκρασίες δεν μπορούν από μόν ες τους
ν α αν αχ αιτίσουν τη μεταδοτικότητα του COVID-19.
Για το λόγο αυτό χ ρειάζεται ν α υπάρξει άμεσα κιν ητοποίηση κι αυξημέν η επαγρύπν ηση των υπηρεσιών
και του προσωπικού των Δήμων , ιδιαίτερα της Δημοτικής Αστυν ομίας όπου υπάρχ ει, προκειμέν ου ν α διασφαλιστεί η αυστηρή τήρηση των μέτρων , σε όλα τα
επίπεδα. Από τη χ ρήση μάσκας όπου προβλέπεται,
μέχ ρι την αποφυγή συν ωστισμού σε χ ώρους που
συγκεν τρών ον ται πολλά άτομα όπως κέν τρα διασκέδασης, beach bars, καφετέριες, κλπ.
Κρίσιμης σημασίας είν αι και η συν εργασία με της
Υ πηρεσίες Υ γείας των Περιφερειών , για την εφαρμογή
των μέτρων . Σε μικρότερους Δήμους, που δεν υπάρχ ει
Δημοτική Αστυν ομία, είν αι απαραίτητη η συν εργασία
με την Ελλην ική Αστυν ομία, για την αυστηρή επιτήρηση των μέτρων προστασίας και την αποφυγή φαιν ομέ-

ν ων συγχ ρωτισμού.
Ταυτόχ ρον α, οφείλουμε ν α αν αλάβουμε πρωτοβουλίες για την εν ημέρωση κι ευαισθητοποίηση των
πολιτών , ως προς την αν άγκη ν α τηρήσουν ο καθέν ας
ξεχ ωριστά τα μέτρα πρόληψης, αν αδεικν ύον τας την
ατομική ευθύν η ως καθοριστικό παράγον τα για την
αν αχ αίτιση του ιού.
Στην Ελλάδα, ο Αύγουστος αποτελεί παραδοσιακά το
μήν α που οργαν ών ον ται χ ιλιάδες επίσημα αλλά κι
«αν επίσημα» παν ηγύρια, με αφορμή σημαν τικές θρησκευτικές εορτές. Είν αι πολύ κρίσιμο ν α πείσουμε τους
πολίτες και τους επισκέπτες μας ότι έχ ει μεγαλύτερη
αξία αυτή τη χ ρον ιά ν α διαφυλάξουμε την υγεία μας,
από το ν α συμμετάσχ ουμε σε έν α παν ηγύρι στο οποίο
θα υπάρξει συν ωστισμός κι αυξημέν ες πιθαν ότητες
εξάπλωσης του ιού. Το ίδιο προφαν ώς θα πρέπει ν α
ισχ ύσει και για το εν δεχ όμεν ο κάθε άλλης καλλιτεχ ν ικής εκδήλωσης, όπως είν αι για παράδειγμα η διοργάν ωση συν αυλιών , που σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει
ν α επιτρέψουμε ν α εξελιχ θεί σε γλέν τι.

Αγαπητοί Συν άδελφοι,
Τις επόμεν ες μέρες έχ ουμε ν α δώσουμε μια ακόμη
δύσκολη μάχ η, την οποία είμαι βέβαιος ότι μπορούμε
ν α την κερδίσουμε, ώστε από τη μια ν α διασφαλίσουμε
την υγεία των πολιτών των τοπικών μας κοιν ων ιών και
αφετέρου, ν α αποδείξουμε για μια ακόμη φορά την αξία
του θεσμού που υπηρετούμε.

4-θριάσιο
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Δημοσκόπηση:

Αυστηρότερα μέτρα και lock down περιμένουν οι Γερμανοί

Σ

ύμφωνα με δημοσκόπηση που έκανε το Der
Spiegel σε ό,τι αφορά τις οικονομικές συνέπει ες ενδεχόμενων νέων μέτρων, εί ναι
σχεδόν απόλυτη η άποψη ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί.

Νέους αυστηρούς περιορισμούς, ακόμη και έν α ακόμη
«lockdown», αλλά και περισσότερα οικον ομικά προβλήματα αν αμέν ει η συν τριπτική πλειοψηφία των Γερμαν ών για τους επόμεν ους μήν ες, σύμφων α με δημοσκόπηση.
Όπως αν αδεικν ύεται από δημοσκόπηση του περιοδικού «Der Spiegel», το 82% των ερωτηθέν των περιμέν ει είτε «οπωσδήποτε» είτε «μάλλον » αυστηροποίηση
των μέτρων για τον περιορισμό μετάδοσης του κορον οϊού, εν ώ μόν ο έν α 10% εκτιμά ότι δεν θα επιβληθούν ν έοι περιορισμοί.
Σε ό,τι αφορά τις οικον ομικές συν έπειες εν δεχ όμεν ων
ν έων μέτρων , είν αι σχ εδόν απόλυτη (88%) η άποψη
ότι η κατάσταση θα επιδειν ωθεί. Το 52% θεωρεί μάλιστα ότι οι συν έπειες θα είν αι «πολύ αρν ητικές», το 6%
εκτιμά ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω οικον ομικές
συν έπειες, εν ώ υπάρχ ει και έν α 5% που αν αμέν ει
θετική επίδραση από πιθαν ά ν έα μέτρα περιορισμού.
Ερωτώμεν οι πάν τως για την ατομική οικον ομική τους
κατάσταση σε σχ έση με εν δεχ όμεν ους ν έους περιορισμούς λόγω της παν δημίας, οι Γερμαν οί σε ποσοστό
62% δεν αν αμέν ουν αρν ητικές συν έπειες, κατά 30%
πιστεύουν ότι θα έχ ουν οικον ομικές απώλειες, εν ώ το
3% περιμέν ει μάλιστα ότι η οικον ομική του κατάσταση
θα βελτιωθεί.
Στο μεταξύ οι αρν ητές της παν δημίας του κορον οϊού
σχ εδιάζουν ν έες διαδηλώσεις για τις 29 Αυγούστου,
στο Βερολίν ο. Σύμφων α με εκπ ρόσωπ ο της
Αστυν ομίας, οι διοργαν ωτές, η «Πρωτοβουλία κόν τρα
στο ρεύμα 711», έχ ουν ήδη εν ημερώσει ότι θα συγκεν τρωθούν περίπου 17.000 άτομα, εν ώ για την εκδήλωση που προγραμματίζουν στο τέλος της πορείας έχ ουν
αν αφέρει 22.500 άτομα.
Αν άλογη διαδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Βερολίν ο
το προηγούμεν ο Σάββατο, στην διάρκεια της οποίας
συν ειδητά δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμεν ες αποστάσεις εν ώ δεν χ ρησιμοποιήθηκαν προστατευτικές μάσκες. Μαζί με τους αρν ητές της παν δημίας και του εμβολιασμού διαδήλωσαν και ακροδεξιές οργαν ώσεις, εν ώ
πυροδοτήθηκε έν τον η συζήτηση σχ ετικά με το εάν θα
πρέπει ν α ληφθούν αυστηρότερα μέτρα για όποιον
παραβιάζει τους καν όν ες περιορισμού μετάδοσης του
κορον οϊού, ακόμη και για το εάν θα πρέπει ν α αν αθεωρηθεί το όριο της ελευθερίας στις διαδηλώσεις.
Στον αν τίποδα, στο πλαίσιο των πολιτικών προστασίας από τον ιό, οι υγειον ομικές υπηρεσίες στο
Όφεν μπαχ και στην Καρλσρούη ζητούν από τους
γον είς, σε περίπτωση υποψίας μόλυν σης από κορον οϊό, ν α απομον ών ουν τα παιδιά ηλικίας 3-11 ετών σε
διαφορετικό χ ώρο για όλη την διάρκεια της καραν τίν ας
και ν α μην έρχ ον ται σε επαφή μαζί τους ούτε κατά την
διάρκεια του φαγητού. Προειδοποιούν μάλιστα ότι σε
περίπτωση που αυτός ο καν ον ισμός δεν τηρείται, οι
αρμόδιες κρατιδιακές αρχ ές θα μπορούν ν α απομακρύν ουν τα παιδιά από την οικογέν εια για το υπόλοιπο της καραν τίν ας.
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Η τηλεργασία μπορεί να αυξηθεί έως και 300%

Μ

πορεί να ξεκίνησε ως “αναγκαίο κακό” για
τον περιορισμό της διασποράς της πανδημίας του COVID-19, ωστόσο, όχι μόνο
τείνει να πάρει μόνιμα χαρακτηριστικά, αλλά
ενδυναμώνεται διαρκώς. Ο λόγος για την εξ αποστάσεως εργασία, η οποία όχι μόνο ήρθε για να
μείνει, αλλά ίσως και για να γιγαντωθεί. Σύμφωνα με
έρευνα της Strategy Analytics, ο αριθμός των ατόμων, που εργάζονται από το σπίτι, μακροπρόθεσμα
θα μπορούσε να αυξηθεί έως και 300%, σε σχέση με
τα επίπεδα πριν από την πανδημία του νέου κορονωϊού.
Ραγδαία αύξηση σε σχέση με τα προ COVID-19
επίπεδα αναμένεται να καταγράψει ο αριθμός των εξ
αποστάσεως εργαζόμενων. Το τοπίο της απασχόλησης μεταμορφώνεται ριζικά, καθώς εκατομμύρια
εργαζόμενοι ανά τον κόσμο δηλώνουν ότι θα ήθελαν
να συνεχίσουν να εργάζονται από το σπίτι για
πάντα.
Η εκτεταμένη τηλεργασία αναμένεται να έχει ραγδαίες συνέπειες στο εργασιακό περιβάλλον και όχι
μόνο. Για παράδειγμα, θα έχει ως αποτέλεσμα την
εξάλειψη δισεκατομμυρίων ταξιδιών και μετακινήσεων των εργαζομένων, αλλά και τη σταδιακή μείωση των φυσικών εργασιακών χώρων γραφείων.
“Μια μετατόπιση αυτού του μεγέθους θα είχε σημαντικές επιπτώσεις για τις μεταφορές και άλλους
τομείς, με δισεκατομμύρια ταξίδια μετακινήσεων να
εξαλείφονται κάθε χρόνο”, αναφέρουν οι αναλυτές.
Να σημειωθεί ότι η μελέτη “After the Pandemic:
Scaling the Impact of Sustained Work from Home
Behaviors” βασίστηκε σε 9.000 διαδικτυακές συνεντεύξεις στις ΗΠΑ, τη Γερμανία και το Ηνωμένο
Βασίλειο, που πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο, τον
Απρίλιο και τον Μάιο.

Γρ. Τάσιος (ΠΟΞ):

Μη αδειοδοτημένα
καταλύματα τρύπωσαν στο
«Τουρισμός για Όλους»!

Α

παν τών τας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχ ετικά με δημοσιεύματα
που αν αφέρον ται σε επιδότηση
καταλυμάτων βραχ υχ ρόν ιας μίσθωσης
μέσω του προγράμματος «Τουρισμός για
Όλους», ο Πρόεδρος της Παν ελλήν ιας
Ομοσπον δίας Ξεν οδόχ ων κ. Γρηγόρης
Τάσιος δήλωσε τα εξής:
«Η έν ταξη «από το παράθυρο» της
βραχ υχ ρόν ιας μίσθωσης στα προγράμματα επιδότησης μαζί με τις ν όμιμα αδειοδοτημέν ες επιχ ειρήσεις, απογοητεύει
ολόκληρο τον ξεν οδοχ ειακό κλάδο που
έβαλε «πλάτη» στο άν οιγμα του τουρισμού μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες
συν θήκες. Έν αν κλάδο που καταβάλλει
φιλότιμη προσπάθεια για ν α σωθεί ό,τι
μπ ορεί απ ό τη φετιν ή τουριστική
σεζόν , δαν είστηκε κεφάλαια για ν α επαν αλειτουργήσει χ ωρίς έσοδα και ν α διατηρήσει θέσεις εργασίας.
Την ώρα που όλοι κρεμόμαστε από τα
χ είλη των ειδικών λοιμωξιολόγων για το
εάν και πώς θα συν εχ ίσουμε ν α λειτουργούμε, την ώρα π ου η ελλην ική
κυβέρν ηση λαμβάν ει μέτρα για μείωση

Οι φυλές των τηλε-εργαζόμενων

Η ανάλυση της Strategy Analytics βασίζεται στην
εμφάνιση τεσσάρων νέων ομάδων εργαζομένων
στο
εργασιακό
τοπίο μετά από
την πανδημία.
Οι ομάδα “City
Escapees” αντιπροσωπεύει το
24% των εργαζομένων: τους αρέσει να εργάζονται από το σπίτι
και οι μισοί από
αυτούς θέλουν
να συνεχίσουν
να το κάνουν
για πάντα. Οι
“ F a m i l y
Jugglers”
αποτελούν το
30%
του
συνόλου των
εργαζομένων
και δεν είναι
τόσο θετικοί ως προς
την εργασία από το σπίτι.
Οι “Struggling Commuters” αντιπροσωπεύουν το
37% του συνόλου και είναι εργαζόμενοι χαμηλότερου εισοδήματος στο λιανικό εμπόριο, την υγεία και
τη μεταποίηση, που είναι απίθανο να συνεχίσουν να
τηλε-εργάζονται και στο μέλλον. Οι “Teleworking
Lifers” ήταν πάντα εργαζόμενοι εξ αποστάσεως και
αντιπροσωπεύουν το 9% των εργαζομένων.
Πολλοί εργοδότες εξετάζουν τις πολιτικές τους για

των μεγάλων απωλειών του 2020 και
στήριξη των επιχ ειρήσεων , είν αι απορίας άξιον , πώς… τρύπωσαν στο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» μη αδειοδοτημέν α από το υπουργείο Τουρισμού καταλύματα, τα οποία δυστυχ ώς
δέχ ον ται τουρίστες χ ωρίς ν α έχ ουν τις
προδιαγραφές ασφαλείας (πιστοποιητικό πυρασφάλειας), χ ωρίς ν α τηρούν
υποχ ρεωτικά υγειον ομικά πρωτόκολλα
και χ ωρίς ν α αποδίδουν τους αν αλογούν τες φόρους και τέλη στο κράτος
(ΦΠΑ, φόρο διαμον ής, τέλος παρεπιδημούν των , δημοτικά τέλη φωτισμού
επ αγγελματικής στέγης, εν ώ δεν
ελέγχ ον ται για τους πραγματικούς τζίρους).
Η θέση μας για τα καταλύματα
βραχ υχ ρόν ιας μίσθωσης π αραμέν ει
πάγια και ξεκάθαρη. Έχ ουμε καταθέσει
επαν ειλημμέν ως τις προτάσεις μας. Το
υφιστάμεν ο ν ομοθετικό πλαίσιο από το
2016 είν αι τουλάχ ιστον αν επαρκές και
διάτρητο.
Κάποια στιγμή πρέπει ν α αποφασίσει
η ελλην ική Πολιτεία εάν τελικά θέλει ν α
θέσει συγκεκριμέν ους καν όν ες, όπως
γίν εται και σε άλλες χ ώρες. Άλλωστε
αυτό επιβάλλεται για την προστασία του
τουριστικού μας προϊόν τος, του καταν αλωτικού κοιν ού και των ν όμιμα αδειοδοτημέν ων επιχ ειρήσεων ».
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την εργασία εξ αποστάσεως, αλλά η έρευνα καθιστά σαφές ότι ένα σημαντικό ποσοστό των εργαζομένων, ιδίως εκείνων που είχαν προηγουμένως
εγκατασταθεί σε γραφεία, θα ήταν ευτυχείς να
συνεχίσουν να εργάζονται μόνιμα από το σπίτι. “Η
εργασία από το σπίτι έχει σίγουρα προβληματικά
σημεία, όπως η απομόνωση,
η
έλλειψη
κοινωνικοποίησης, οι
δ υ σ κο λ ί ε ς
στην επικοινωνία
για
ορισμένους
υπαλλήλους.
Αλλά αυτά τα
προβλήματα
δεν
θεωρούνται τόσο
σημαντικά,
όσο τα οφέλη,
που
εξασφαλίζει η εξ αποσ τ ά σ ε ω ς
εργασία”,
σημειώνουν οι
αναλυτές.
“Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι άνθρωποι απολάμβαναν το
γεγονός ότι δεν μετακινούνταν περισσότερο από
οποιαδήποτε άλλη πτυχή της εργασίας από το σπίτι.
Πολλοί θα χαιρόταν να συνεχίσουν να το κάνουν, αν
το επέτρεπε ο εργοδότης τους. Οι εργαζόμενοι
μίλησαν. Η μπάλα είναι τώρα στο γήπεδο των εργοδοτών”, καταλήγουν οι αναλυτές.

Συμφωνία για ΑΟΖ υπέγραψαν Ελλάδα και Αίγυπτος

Ο Νίκος Δένδιας βρέθηκε εκτάκτως στο Κάιρο και συναντήθηκε
με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου.
Αμέσως μετά οι δυο άνδρες υπέγραψαν τη συμφωνία

Ο Νίκος Δένδιας και ο Αιγύπτιος
ομόλογός του Sameh Shoukry
υπέγραψαν συμφωνία για την ΑΟΖ
στο Κάιρο.Την ανακοίνωση έκανε ο
Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών.

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος
Δένδιας μετέβη εκτάκτως χθες στο
Κάιρο με βασικό αντικείμενο των
συνομιλιών την οριοθέτηση AOZ
μεταξύ των δυο χωρών.
«Ο υπουργός Εξωτερικών, δέχεται τον Έλληνα ομόλογό του στο Κάιρο για να
συζητήσουν τρόπους ενίσχυσης των διμερών σχέσεων και για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την υπογραφή συμφωνίας για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών μεταξύ των δύο χωρών», έγραψε στο Twitter ο εκπρόσωπος του Αιγυπτιακού ΥΠΕΞ, αναρτώντας δυο φωτογραφίες από τη συνάντηση
Δένδια - Σούκρι.
Στις 18 Ιουνίου ο κ. Δένδιας είχε βρεθεί ξανά στο Κάιρο, σημειώνοντας:
«Ξαναπιάσαμε το νήμα της διαπραγμάτευσης για τη συμφωνία των οικονομικών
ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου. Είχα σήμερα την τιμή να γίνω δεκτός από τον
Πρόεδρο της Αιγύπτου, τον Αλ Σίσι, στον οποίο μετέφερα τους θερμούς χαιρετισμούς
του πρωθυπουργού της Ελλάδας, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Του μετέφερα επίσης
τη διακηρυγμένη βούληση της χώρας μας να συσφίξουμε τους δεσμούς φιλίας και
συνεργασίας με την Αίγυπτο».

6-θριάσιο
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Προεόρτια της Κοιμήσεως
Θεοτόκου στις Αχαρνές

Την Τετάρτη 12 Αυγούστου 2020 μετά την Παράκληση
θα τελεστεί το Ιερόν Ευχέλαιο.
Την Πέμπτη 13 Αυγούστου 2020 μετά την Παράκληση και
ώ ρα 21.00 μ.μ. – 00.30 μ.μ. θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία.
Την Δευτέρα 10 Αυγούστου πρω ί και απόγευμα
στον Ι. Ν. Κοιμήσεω ς Θεοτόκου Αχαρνώ ν
το Μυστήριο της εξομολόγησης.

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

Με κατάνυξη και μέτρα
προστασίας ο Μεγάλος
Εσπερινός στη Μεταμόρφωση
του Σωτήρος στα Άνω Λιόσια

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
ΔΕΝ ΘΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟ

Δεν θα κάν ουν στάση στον προαστιακό την
Παρασκευή το Β12 και το 723 λόγω έργων

Η Διεύθυνση Ύδρευσης του Δήμου Φυλής ενημερώνει πως την Παρασκευή 7 Αυγούστου έχουν
προγραμματιστεί εργασίες επισκευής, σε βλάβη
ευρείας έκτασης, που παρουσίασε κεντρικός αγωγής ύδρευσης στη λεωφόρο Φυλής στο ύψος του
Ζαχαροπλαστείου Έμιλυ.
Οι εργασίες θα γίνουν στο καθοδικό ρεύμα προς
Αθήνα και ξεκινήσουν στις 08.00 το πρωί ενώ θα
διαρκέσουν μέχρι τις 14.00 το μεσημέρι. Για το
χρονικό διάστημα που θα γίνονται εργασίες επισκευής θα υπάρχει χαμηλή πίεση στο δίκτυο νερού
για αυτό ενημερώνονται οι δημότες να μην χρησι

μοποιήσουν ηλεκτρικές συσκευές που χρειάζονται νερό για τη λειτουργία τους(πλυντήρια ρούχων,
πιάτων, πιεστικά μηχανήματα κ.α.)
Λόγω της έκτασης της βλάβης ο δρόμος θα μείνει
κλειστός από τη γέφυρα Αυλωνίτου και κάτω. Τα
δρομολόγια των λεωφορείων Β12 θα τροποποιηθούν ως εξής : θα στρίβουν δεξιά στη γέφυρα
Αυλωνίτου θα εισέρχονται στην Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου και από εκεί θα επανέρχονται στη
Λεωφόρο Φυλής. Όλες οι ενδιάμεσες στάσεις
όπως και αυτή στον προαστιακό σταθμό δεν θα
εξυπηρετούνται.
Η γραμμή 723 Φυλή –Άνω Λιόσια θα κάνει αναστροφή στον κυκλικό κόμβο και όχι στην στάση του
προαστιακού.

Με τη συμμετοχή πλήθους πιστών και μεγάλου
αριθμού Ιερέων από πολλές ενορίες του Δήμου
Φυλής , τελέστηκε ο Μέγας Εσπερινός στον Ιερό
Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Άνω
Λιοσίων, την παραμονή της μεγάλης γιορτής το
απόγευμα της Τετάρτης 5 Αυγούστου.
Αξίζει να σημειωθεί πως παρά τα αυστηρά
μέτρα προστασίας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, που φέτος απαγορεύουν τις λιτανεύσεις δεν έλειψαν οι λαμπρές τιμές, οι
οποίες και κορυφώθηκαν με την Αρτοκλασία.
Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις ολοκληρωθηκαν
ανήμερα του εορτασμού της Μεταμορφώσεως
του Σωτήρος το πρωί της Πέμπτης 6 Αυγούστου,
με την Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και το ίδιο
απόγευμα, με τον Εσπερινό και την Παράκληση
της Παναγίας.

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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Δήμος Αχαρνών:

Εγκρίθηκε η κατασκευή μελέτης
αντιπλημμυρικών έργων και ανάπλασης
της Λεωφόρου Καραμανλή

Μ

ετά από πάρα πολλά χρόνια αρχίζει επιτέλους ουσιαστικά η διαδικασία για την κατασκευή ενός μεγαλόπνοου έργου, ενός έργου
που αποτελεί μακροχρόνιο αίτημα και ταυτόχρονα βαθιά ανάσα
για ολόκληρο τον Δήμο Αχαρνών. Πρόκειται για την κατασκευή μελέτης
αντιπλημμυρικών έργων και ανάπλασης της Λεωφόρου Καραμανλή.

Την Πέμπτη 30 Ιουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων της Διεύθυνσης
Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων συνεδρίασαν παρουσία
του Δημάρχου Αχαρνών κ. Σπύρου Βρεττού τα μέλη της Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής (Κ.Σ.Ε.) του άρθρου 140 του Ν. 4070/12, για να γνωμοδοτήσουν επί του αιτήματος του Δήμου Αχαρνών για την έγκριση εκπόνησης της μελέτης και κατασκευής του έργου με τίτλο: «Αποχέτευση
Ομβρίων Λεωφόρου Καραμανλή από Λ. Θρακομακεδόνων έως Οδού Δεκελείας» από τον ίδιο τον Δήμο Αχαρνών, σε συνεργασία με την Περιφέρεια
Αττικής. Το αίτημα του Δήμου εγκρίθηκε ομόφωνα από την Επιτροπή.

Η μελέτη αφορά κυρίως την κατασκευή αγωγού αποχέτευσης όμβριων
υδάτων στη Λ. Καραμανλή, με αποκατάσταση του καταστρώματος για τη
λειτουργικότητα των φρεατίων υδροσυλλογής. Το τμήμα αυτό είναι ουσιαστικά η είσοδος προς τον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας και συγχρόνως
αποτελεί τμήμα του αστικού ιστού του Δήμου Αχαρνών και δυναμικό εμπορικό κέντρο. Η μελέτη ομβρίων συνδυάζεται με μελέτη ανάπλασης – διαμόρφωσης πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων εκατέρωθεν της Λεωφόρου
από τη συμβολή με τη Λεωφόρο Πάρνηθας (διχάλα) μέχρι τον ανισόπεδο
κόμβο του ΟΣΕ στην οδό Δεκελείας.

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΕΣ
ΧΑΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΕΙΤΩΝ
ΣΤΟΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ ΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ
ΠΙΝΔΟΥ !

Ξ

ανά ανοίγουν οι παιδικές χαρές στην Πλατεία Ρειτών στο πεζόδρομο της Νικολαϊδου
και στην Οδό Πίνδου στον Δήμο Eλευσίνας.

Ο Δήμος έχει πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για την
τήρηση των συνθηκών υγιεινής, αλλά και των κανόνων λειτουργίας των χώρων, σύμφωνα με την

Η σύνταξη της μελέτης θα ολοκληρωθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών.
Ο προϋπολογισμός του έργου προβλέπεται ότι θα ανέλθει στο ποσό των
4.300.000 (συμπ. ΦΠΑ) με την κατανομή των ποσών να είναι περίπου 70%
αγωγοί ομβρίων και 30% διαμόρφωση πεζοδρομίων – ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων.
Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από κονδύλια της Περιφέρειας. Το
παρών στη συνάντηση έδωσαν ο Γενικός Διευθυντής του Δήμου κ. Γεωργακόπουλος και ο εντεταλμένος σύμβουλος της Περιφέρειας σε θέματα Χωρικού Σχεδιασμού και Αντιπλημμυρικής Προστασίας κ. Κατσιγιάννης.
Στο περιθώριο της συνεδρίασης ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός τόνισε σχετικά:
«Επιτέλους ύστερα από πολλά χρόνια ένα τόσο σημαντικό έργο, που περιλαμβάνει τα αντιπλημμυρικά και την ανάπλαση της Λεωφόρου Καραμανλή,
αρχίζει ουσιαστικά. Με την έγκριση της απόφασης για την κατασκευή της
μελέτης γίνεται ένα πολύ σημαντικό βήμα για να δοθεί λύση σε ένα μείζον
πρόβλημα για όλη την πόλη».

Κοι νή Υπουργι κή Απόφαση και τι ς
οδηγίες της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής.
Τοποθετήθηκαν νέα δάπεδα και
αντικαταστάθηκαν παιχνίδια και εξαρτήματα όπου χρειάζονταν, έγιναν
οι απαραίτητες επισκευές, ανανεώσεις πιστοποιήσεων και απολυμάνσεις, έτσι ώστε με το άνοιγμα
τους να είναι πανέτοιμες να υποδεχτούν τους μικρούς μας φίλούς.
Δυστυχώς το έργο μας δυσκόλεψαν ορισμένοι που έσπαγαν τα λουκέτα και έμπαιναν μέσα
αυθαίρετα, καθώς και όσοι έκαναν τους βανδαλισμούς.

Αυτές τις φθορές τις αποκαταστήσαμε,
και θα τις αποκαθιστούμε διαρκώς.
Επίσης, τακτικό θα είναι το πλύσιμο
όλων των παι δι κών χαρών, οι
οποίες με πρόγραμμα θα καθαρίζονται και θα απολυμαίνονται,
προκει μένου να εί ναι όσο το
δυνατόν πιο ασφαλείς για την υγεία
των παιδιών.

Θερμή παράκληση, να τηρείτε τους βασικούς κανόνες ατομικής υγιεινής και μέσα στις παιδικές χαρές.
Ας προσέξουμε όλοι, για να είμαστε συνεχώς
υγιείς και ασφαλείς !

8-θριάσιο
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Αυστηρό μήνυμα Ν. Παναγιωτόπουλου:

«Όποιος τολμά να εκστομίσει
απειλές, θα μας βρει απέναντί του»

Συνεχίζεται από τη σελ. 2

Την ανάγκη ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων και ειδικότερα του Στόλου, επισήμανε
φυσικά ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος
Παναγιωτόπουλος, στην ομιλία του με την
ευκαιρία της τελετής καθέλκυσης της πυραυλακάτου υπ’ αριθμόν «7» που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις των «Ναυπηγείων
Ελευσίνος» .
Ο κ. Παναγιωτόπουλος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αυτή είναι η εποχή που οι Ένοπλες
Δυνάμεις πρέπει να ενισχυθούν κι ο καθένας
μας πρέπει να κάνει αυτό που μπορεί, απ’
όπου μπορεί, για να ενισχύσει τις Ένοπλες
Δυνάμεις που εξασφαλίζουν ότι αυτή η χώρα
δεν απειλείται από πουθενά». Διεμήνυσε δε,
ότι «όποιος τολμά να εκστομίσει απειλές, θα
βρει απέναντί του την ποιότητα και τη δύναμη
των Ενόπλων Δυνάμεων σε μέσα και σε ανθρώπους».

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ευχαρίστησε
τους εργαζομένους για τις προσπάθειές τους
να ολοκληρωθούν οι εργασίες ναυπήγησης
κα ι καθέ λκυσης τ ων π υραυλα κά των υπ’
αριθμόν «6» και «7», ενώ αναφέρθηκε αναλυτικώς στις συντονισμένες προσπάθειες της
κυβέρνησης για την ανασυγκρότηση της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας και ειδικά
των «Ναυπηγείων Ελευσίνας», σε σύντομο
διάστημα. «Οι επενδυτικές πρωτοβουλίες είναι
πάντα ευπρόσδεκτες, αρκεί να γίνονται με τις
σωστές προϋποθέσεις, με τις προσήκουσες
διαδικασίες και πάντα στο φως με το εργατικό
προσωπικό που έχει δικαίωμα να αγωνιά περισσότερο από όλους, περισσότερο κι από μας
αλλά και από όλους, ότι αυτό είναι για ένα
καλύτερο μέλλον. Νομίζω αυτές οι προϋποθέσεις εκπληρώθηκαν», σχολίασε.
Εύσημα Γεωργιάδη στις Ένοπλες Δυνάμεις
για την αντίδρασή τους στη τουρκική προκλητικότητα

στην αλυσίδα της ε γχώριας να υπηγικής
βιομηχανίας. Εξέφρασε την ελπίδα πως η νέα
εποχή των ναυπηγείων θα δώσει τη δυνατότητα στο Πολεμικό Ναυτικό να έχει και πάλι αξιόπλοα σκάφη, φτιαγμένα από ελληνικά χέρια,
τιμώντας την ναυτική παράδοση μας. Ο κ.
Γεωργιάδης απέδωσε τα εύσημα στις Ένοπλες
Δυνάμεις για την άμεση κινητοποίησή τους
απέναντι στην πρόσφατη προκλητική στάση
της Τουρκίας.
Την τελετή καθέλκυσης παρακολούθησαν

Η καθέλκυση της πυραυλακάτου «Βλαχάκος» στα Ναυπηγεία Ελευσίνας

Ο υπουργός Ανάπτυξης, ‘Άδωνις Γεωργιάδης, υπογράμμισε ότι τα «Ναυπηγεία Ελευσίνος» περνούν σε μια νέα εποχή που θα τη
χαρακτηρίζε ι η ακμή, η τακτοποίηση των
δεδουλευμένων των εργαζομένων σ’ αυτά, τα
οποία και θα αποτελέσουν βασικό «κρίκο»

Στην τελευτή καθέλκυσης της ΤΠΚ «7» του
Πολεμικού Ναυτικού παραβρέθηκαν επίσης ο
Α ν α π λ η ρ ω τ ή ς Υ π ο υ ρ γό ς Ι δ ι ω τ ι κ ώ ν Ε π ε ν δύσεων και ΣΔΙΤ κ. Νίκος Παπαθανάσης,
Υφυπουργός Εθνικής Αμύνης κ. Αλκιβιάδης
Στεφανής, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης ΠΝ και ο Γενικός
Γραμματέας του ΥΠΕΘΑ κ. Αντώνης Οικονόμου.
Παρόντες ήταν επίσης ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΝΕΧ κ.
Πάνος Ξενοκώστας, παράγοντες της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας, και οι εργαζόμενοι στα ναυπηγεία.
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΕ ΦΕΚ

θριάσιο-9

“Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων
του υποτομέα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Β

γήκε σε ΦΕΚ 3238 Τεύχος Β’ 4
Αυγούστου 2020 η απόφαση
Αριθμ. 2/31648 /ΔΠΓΚ για την
“Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων του υποτομέα των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης”.

« Το 60% των εισπραχθέντων ποσών
επιχορήγησης, παρακρατείται ισόποσα
κατά τα έτη 2022 έως και 2027 από τους
προβλεπόμενους στα άρθρα 259 και 260
του ν.3852/2010 πόρους που εγγράφονται
κατ’ έτος στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών για τους ΟΤΑ.
Τα εν λόγω ποσά παρακρατούνται από
τους υπόχρεους ΟΤΑ, στο πλαίσιο της
μηνιαίας διαδικασίας κατανομής από το
Υπουργείο Εσωτερικών των αποδιδόμενων σε αυτούς Κεντρικών Αυτοτελών
Πόρων, αρχής γενομένης από την 1η
Ιανουαρίου 2022, ως εξής:
σε 48 μηνιαίες δόσεις για ποσά επιχορήγησης μέχρι διακόσιες χιλιάδες ευρώ (
<=200.000 € ),
σε 60 μηνιαίες δόσεις για ποσά επιχορήγησης άνω των διακοσίων χιλιάδων
ευρώ ( >200.000 € ) και μέχρι τις εξακόσιες χιλιάδες ευρώ ( <=600.000 € ),
σε 72 μηνιαίες δόσεις για ποσά επιχορήγησης άνω των εξακοσίων χιλιάδων
ευρώ ( >600.000 € ).
Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ
Α’ και Β’ βαθμού, η επιστροφή του 60%
της εισπραχθείσας επιχορήγησης πραγματοποιείται σε τραπεζικό λογαριασμό
που καθορίζει το Υπουργείο Εσωτερικών,

Α

σύμφωνα με το διακανονισμό που ισχύει για τους
ΟΤΑ. »
Οι πιστώσεις του 40%
μεταφέρονται για τον
σκοπό αυτό σε ΑΛΕ του
Ειδικού Φορέα 1007206-0000000
«Γενική
Γραμματεία Εσωτερικών
και Οργάνωσης» του τακτικού προϋπολογισμού
του Υπουργείου Εσωτερικών από τον ΑΛΕ
2910601003 του Ειδικού
Φορέα
1023-7110000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι ΟΤΑ οφείλουν να ολοκληρώσουν την
αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων μέχρι
την 31η Αυγούστου 2020, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων οπότε η πληρωμή
δύναται να ολοκληρωθεί μέχρι και τις
30.9.2020. Τυχόν υπόλοιπα της επιχορήγησης που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την
εξόφληση ληξιπρόθεσμων εντός προθεσμίας, επιστρέφονται στον κρατικό προϋπολογισμό.
Η μεταφορά των πιστώσεων για την
έκτακτη επιχορήγηση των ΟΤΑ και η
εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ως ανωτέρω, πραγματοποιείται
με την ακόλουθη διαδικασία:
Μετά τη δημοσίευση της παρούσας και
με βάση τα οικονομικά στοιχεία που έχει

στη διάθεσή της, η Γενική Διεύθυνση
Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (εφεξής αρμόδια Γενική Διεύθυνση) του Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠΕΣ) αξιολογεί
τους ΟΤΑ ως προς την αναγκαιότητα
χρηματοδότησής τους για την εξόφληση
ληξιπρόθε σμων υποχρεώσεων.
Κατόπιν, και με ευθύνη του Προϊσταμένου της αρμό- διας Γενικής Διεύθυνσης,
υποβάλλεται στο ΓΛΚ πρόταση επιχορήγησης, συνοδευόμενη από αναλυτική κατάστα- ση των δικαιούχων φορέων, επί της
οποίας αναγράφε- ται και το προτεινόμενο
ποσό επιχορήγησης για κάθε φορέα.
Το προτεινόμενο ποσό επιχορήγησης
ανά φορέα δεν μπορεί να ξεπερνά το
ύψος των ληξιπρόθεσμων υποχρε-

Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων τον
15Αύγουστο αφήνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

ν οιχ τό άφησε το εν δεχ όμεν ο ν α ληφθούν μέτρα τον Δεκαπεν ταύγουστο για τον κορον οϊό ο κυβερν ητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας. Ποια τα ν έα μέτρα που αν ακοίν ωσε. «Θα πάρουμε όποια μέτρα χ ρειάζον ται πάν τα σε συν εν ν όηση με τους ειδικούς. Πηγαίν ουμε μέρα -μέρα, αυτή η εβδομάδα είν αι μια κρίσιμη εβδομάδα αφύπν ισης. Καλούμε τους
πολίτες ν α τηρούν τα μέτρα που συστήν ουν οι ειδικοί προκειμέν ου ν α μπορέσουμε ν α περιορίσουμε το εν δεχ όμεν ο έξαρσης
της παν δημίας. Αν χ ρειαστεί ν α πάρουμε πρόσθετα μέτρα θα το δούμε μετά τη σύσκεψη της Δευτέρας, τόν ισε ο κυβερν ητικός
εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας απαν τών τας σε ερώτηση για το εάν θα ληφθούν πρόσθετα μέτρα εν όψει του Δεκαπεν ταύγουστου.

Τηλεδιασκέψεις για τον κορονοϊό
«Από την προηγούμεν η εβδομάδα ο πρωθυπουργός προχ ώρησε στην καθιέρωση τακτικών τηλεδιασκέψεων με τον επικεφαλής της Επιτροπής των λοιμωξιολόγων καθηγητή κ. Σ, Τσιόδρα, συν αρμόδιους υπουργούς και κυβερν ητικά στελέχ η» σημείωσε ο κ. Πέτσας και προσέθεσε: «Αυτή τη βδομάδα κρίθηκε αν αγκαίο ν α χ τυπήσει η καμπάν α του κιν δύν ου ακόμη πιο δυν ατά. Είχ αμε την έκτακτη παρέμβαση του επικεφαλής της Επιτροπής των λοιμωξιολόγων κ. Σ. Τσιόδρα και του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας κ. Ν. Χαρδαλιά, που εξέφρασαν , αφεν ός την αν ησυχ ία των ειδικών , και αφετέρου την επαγρύπν ηση των
Αρχ ών . Προχ θες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη που είχ ε με τους συν αρμόδιους υπουργούς και
τους ειδικούς, υπογράμμισε ότι "Φοράμε όλοι μάσκα σε κλειστούς, αλλά και σε αν οιχ τούς χ ώρους όπου δεν γίν εται ν α τηρηθούν οι απαραίτητες αποστάσεις. Αποφεύγουμε μαζικές συν αθροίσεις και χ ώρους έν τον ου συγχ ρωτισμού. Και βέβαια απορρίπτουμε τις θεωρίες συν ομωσίας που καλούν σε απειθαρχ ία στα μέτρα που εισηγούν ται οι ειδικοί". Είν αι ήδη προφαν ές - και
πιστοποιείται από τα επίσημαστοιχ εία - ότι η αύξηση των κρουσμάτων οφείλεται κυρίως στη χ αλάρωση που σημειώθηκε μετά
την άρση των περιοριστικών μέτρων ».

Κορονοϊός: Οι τρεις εστίες ανησυχίας
Συνεχίζοντας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι στη φάση αυτή έχουν εντοπιστεί τρεις εστίες ανησυχίας:
«Η πρώτη αφορά στις συχ ν ές διελεύσεις Ελλήν ων , ομογεν ών και όσων έχ ουν άδεια παραμον ής στην Ελλάδα από τις χ ώρες
της Βαλκαν ικής. Κάποιοι εξακολουθούν ν α πηγαιν οέρχ ον ται σαν ν α μην συμβαίν ει τίποτα. Και αγν οούν την έξαρση της παν δημίας στις χ ώρες αυτές, όπως αποδεικν ύεται από τα καθημεριν ά επιδημιολογικά δεδομέν α.Η δεύτερη εστία αν ησυχ ίας, αφορά
τις συν αθροίσεις ορθίων , κυρίως στα μπαρ, αλλά και σε γάμους, βαπτίσεις και άλλες κοιν ων ικές εκδηλώσεις. Κάποιοι συμπολίτες
μας αγν οούν τις συστάσεις των ειδικών και τις προειδοποιήσεις μας. Δεν εν ν οούν ν α καταλάβουν ότι φέτος είν αι αλλιώς και
στις κοιν ων ικές μας εκδηλώσεις και στη διασκέδαση. Και θέτουν σε κίν δυν ο τον εαυτό τους, τους αν θρώπους που αγαπούν ,
την κοιν ων ία στην οποία ζούμε.Η τρίτη πηγή αν ησυχ ίας, εν τοπίζεται στα μέσα μαζικής μεταφοράς» αν έφερε.

ώσεών του προς τρίτους, όπως αυτό είχε
διαμορφωθεί στις 30.6.2020.
Με την έγκριση του ανώτατου ποσού
επιχορήγησης, οι ΟΤΑ:
α) τροποποιούν, εφόσον απαιτείται,
τους προϋπολο- γισμούς τους, ώστε να
εμφανιστεί το ποσό της έκτακτης επιχορήγησης στο σκέλος των εσόδων, σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας Γενικής
Διεύθυνσης.
Κατά την εγγραφή του ανώτατου ποσού
επιχορήγη- σης στον προϋπολογισμό και
μέχρι την ολοκλήρωση της πληρωμής των
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων που
χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της παρούσας απόφα- σης δεν επιτρέπεται η
εγγραφή πρόσθετων πιστώσεων στο σκέλος των δαπανών, εξαιρουμένων μόνο
των ληξι- πρόθεσμων υποχρεώσεων που
έχουν καταχωρηθεί στις πρόσθετες γραμμές του ΜΔ ως «Νόμιμες δαπάνες καθ’
υπέρβαση πιστώσεων» ή ως «Απεικόνιση
υποχρεώσεων λόγω μη ύπαρξης εγκεκριμένου προϋπολογισμού».
β) υποβάλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών (i) ανα- λυτική κατάσταση με τις
υποχρεώσεις που έχουν κα- ταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι τις 30.06.2020, σύμφωνα με το υπόδειγμα του εντύπου Ε1 της
παρούσας, και (ii) έγγραφη δέσμευση του
Προϊσταμένου Οικονο- μικών Υπηρεσιών
(ΠΟΥ) του φορέα για την πιστή και απαρέγκλιτη εφαρμογή των διατάξεων περί
αναλήψεως υποχρεώσεων, την τήρηση
του λειτουργικού μητρώου δεσμεύσεων
και για τη λήψη μέτρων αποφυγής δημιουργίας νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.
Η αναλυτική κατάσταση συντάσσεται σε
δύο (2) αντίτυπα, το ένα (1) εκ των οποίων
τηρείται στη οικονομική υπηρεσία του
φορέα με ευθύνη του ΠΟΥ, και τίθεται στη
διάθεση οποιουδήποτε ελεγκτικού οργάνου και του ΓΛΚ.
Κατόπιν, οι φορείς προβαίνουν στην
κατά προτεραιότητα εξόφληση των σχετικών ληξιπρόθεσμων υποχρε ώσεων.
Η εξόφληση γίνεται με αύξουσα χρονολογική σειρά (προηγούνται οι παλαιότερες
υποχρεώσεις) και σε κάθε περίπτωση δεν
εξοφλούνται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις
επόμενου έτους πριν την εξόφληση των
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του προηγούμενου κάθε φορά έτους. Η σειρά
εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων μπορεί να ανατρέπεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν αφορούν σε δικαστικές αποφάσεις οι οποίες είναι εκτελεστές,
β) όταν προβλέπονται ποινές και πρόστιμα σε περί- πτωση καθυστέρησης,
όπως τόκοι υπερημερίας κ.λπ.,
γ) όταν δεν προσκομίζονται όλα τα απαραίτητα δι- καιολογητικά,
δ) όταν υφίστανται κωλύματα νομιμότητας για την εξόφλησή τους,
ε) όταν κρίνεται ως επείγουσα η άμεση
πληρωμή λη- ξιπρόθεσμης υποχρέωσης.
Ολη
η
αποφαση
στο
https://www.myota.gr/wpcontent/uploads/2020/08/fek_lixiprothesma.pdf
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10-θριάσιο

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

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Οι εγγραφές ξεκινούν ξανά την Πέμπτη 20/8/20 και καθημερινά 6:30μμ - 9:30μμ στο Kalibaki Arena (έναντι Πυροσβεστικής Ελευσίνας).
Ηλικιακά τμήματα από 5 ετών έως 16 ετών.
Πληροφορίες καθημερινά 6947155947 κος Μέγας Καραμπίνης (Υπεύθυνος Ακαδημίας) και 6944392717 κος Στέλιος Κοντολαιμάκης (Υπεύθυνος Σχολής).
Οι προπονήσεις των ακαδημιών θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 2/9/2020. Ειδικές τιμές στα μικρά ηλικιακά τμήματα και σε αδέρφια.

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

48

θριάσιο-11
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ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΦΕΤΙΝΗΣ ΧΡΟΝΙΑ
ΣΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΤΟΥ ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ

Κλείσιμο της φετιν ής ποδοσφαιρικής χ ρον ιάς με
πίτσα, ν τόν ατς, κουβέν τα και φυσικά μπαλίτσα.
Ο προπον ητής Παν ν αγιώτης Λουμάκης κάν ον τας τον
απολογισμό της χ ρον ιάς συν εχ άρη τα κορίτσια του για
την εξαιρετική προσπάθεια και παρουσία τους στο
γήπεδο, τόσο στις προπον ήσεις όσο και στους αγών ες
του πρωταθλήματος.
Επίσης τόν ισε πως υπάρχ ει μεγάλη εξέλιξη στην
σχ εδόν ολοκαίν ουργια ομάδα που κατέβηκε χ ωρίς
φόβο αλλά με πολύ πάθος στο πρωτάθλημα κι έδωσε
ραν τεβού με τα κορίτσια του στις αρχ ές του Σεπτέμβρη
με πολλές καιν ούριες ιδέες και με πολύ όρεξη για δουλειά.
Στη συν έχ εια πήρε το λόγο η υπεύθυν η του γυν αικείου τμήματος κ. Σακκά κι αφού ευχ αρίστησε τα
κορίτσια για τη συν εργασία, δήλωσε τη στήριξή της
στον προπον ητή και την ομάδα και κατέληξε ότι θα
είν αι δίπλα σε όλους και στον καθέν α ξεχ ωριστά από
οποίο μετερίζι κι αν βρίσκεται.
Ευχ όμαστε καλό καλοκαίρι σε όλη την ομάδα και καλή
αν τάμωση!

ANANEΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ
ΘΡΙΑΣΟΥ 2012

Η

ΠΗΓΑΣΟ

διοίκηση της ομάδος
καθώς
και
η
προπονήτρια Αθηνά
Ρεντούμη έχουν έρθει σε
επαφή με τις παίκτριες οι
οποίες ανήκουν στο δυναμικό
και ανανέωσαν ήδη για την
επόμενη χρονιά, φορώντας
την φανέλα του Πήγασου.
Ο λόγος για την
Μαρία
Κεσίδου ηλικίας 27 ετών η
οποία για 4 έτος θα συνεχίσει να μάχεται στο σύλλογό
μας.
Η Μαρία αγωνίζεται στο κεντρικό άξονα ως επιθετικός
μέσος προσφέροντας εμπειρία ανεβάζοντας έτσι το
αγωνιστικό επίπεδο και την ποιότητα του συνόλου.
Ο σύλλογος μας σου εύχεται καλή αγωνιστική χρονιά.
AΛΛΗ ΜΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ

Άλλη μια σημαντική παραμονή για τον Σύλλογο του
Πήγασου Θριασίου 2102 αποτελεί η Savoula-Xristina
Lipo ηλικίας 25 ετων .Αγωνίζεται στην αμυντική γραμμή
της ομάδος για 4 συνεχόμενες χρονιές αποδεικνύοντας
σε κάθε παιχνίδι την μαχητικότητα της και την εμπειρία
της προσφέροντας τα μέγιστα στην ομάδα.
Ο Σύλλογος μας σου εύχεται καλή αγωνιστική χρονιά

ΝΙΚΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: SOS !!! ΣΏΣΤΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΥ
Κρίσημη η κατάσταση στον Μανδραικό μετά τις
δύο γενικές συνελέυσεις που έγιναν.
Ο πρώην γενικός γραμματέας του Μανδραικού
Νίκος Βλάχος τόνισε:
<<Μετά από 64 χρονιά παρουσίας στα διάφορα πρωταθλήματα, τοπικά αλλά και μέχρι την Γ’
Εθνική ή Ιστορική ομάδα του ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΥ Α. Ο
μετά από δύο Γενικές Συνελεύσεις δεν μπόρεσε να
εκλέξει νέο Δ/Σ για την ποδοσφαιρική περίοδο
2020/2021.Ως εκ τούτου ή ομάδα κατά πάσα
πιθανότητα δεν θα λάβει μέρος φέτος στο Τοπικό
πρωτάθλημα της Ε. Π. Σ. Δ. Α.
Τα τελευταία χρονιά την ομάδα αναλαμβάνουν
άτομα απο άλλες πόλεις , αφού δεν υπάρχει
κανένα ενδιαφέρον απο Μανδραιους οι οποίοι
έχουν οικονομική άνεση, ας μην ξεχνάμε όμως ότι
γύρω απο την Μάνδρα υπάρχουν 350 επιχείρησης που μπορούν να βοηθήσουν οικονομικά τις
δύο ομάδες της Μάνδρας, τον Μανδραικο και τον
ΠΑΟΚ Μάνδρας.

ΕΠΣΔΑ:

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 2020-21
Η Επιτροπή Υποδομών της Ε.Π.Σ.
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ στην
συνεδρίαση
της
μεταξύ άλλων ασχολήθηκε με τη διεξαγωγή των Πρωταθλημάτων της νέας αγωνιστικής
περιόδου.
Λαμβάνοντας υπόψη
τα μέχρι σήμερα
δεδομένα και με την επιφύλαξη τυχόν άλλων κατευθύνσεων –
αποφάσεων των αρμόδιων αρχών η Ένωση θα διενεργήσει τα
παρακάτω Πρωταθλήματα Υποδομών. Κ-19 (γεν. 2002-2003) και
συμμετοχή μέχρι 4 του 2001 Κ-17 (γεν. 2004-2005) Κ-15 (γεν.
2006-2007) με υποχρεωτική συμμετοχή άνω των 4 αθλητών γεννηθέντων το 2007 καθ’ όλη τη διάρκεια των αγώνων. Υπενθυμίζεται ότι για την Κ 19-17-15 απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη δελτίου.
Για την έκδοση δελτίου απαιτούνται 2 φωτογραφίες , φωτοτυπία
ταυτότητας , προσωπικά δεδομένα και κάρτα υγείας. Κ-13 (γεν.
2008-2009) 9Χ9 Κ-11 (γεν. 2010-2011) 9Χ9 Κ-9 (γεν. 2012-2013)
5Χ5
Υπενθυμίζεται ότι για την Κ13-11-9 απαιτείται πιστοποιητικό

Ο ΑΟ ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ

Η διοίκηση του
ΑΟ Μίμα Μικρασιατικής Μεγάρων ευχαριστεί το
φίλο ΚΩΣΤΑ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ για
την τιμή που μας
έκαν ε ν α
συμμετέχει στην
προπόν ηση των
παιδιών μας !

Κάνω για άλλη μια φορά
έκκληση
προς
κάθε
κατεύθυνση ΣΏΣΤΕ ΤΗΝ
ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΟΜΆΔΑ ΤΗΣ
ΜΆΝΔΡΑΣ.

Επί σης
κάποι α
συγχώνευση που έπεσε
στο τραπέζι δεν είχε αποτέλεσμα. Στην παρούσα
φάση πι στεύω ότι μι α
συνχωνευση θα ήταν καλό
για τις δύο ομάδες της Μάνδρας.

Αυτά τα γράφει ένας άνθρωπος που υπηρέτησε
αυτήν την ομάδα για πάνω απο 10 χρονιά και
δεν είμαι και Γνήσιος Μανδραιος.Τελειωνοντας
να αναφέρω ότι ή περσινή Διοίκηση του Κου
Μπέλλου δεν χρωστά ούτε ένα ευρώ σε κανένα ή
ομάδα είναι καθαρή>>.

γέννησης και 1 φωτογραφία για την έκδοση δελτίου ταυτοπροσωπίας από την Ε.Π.Σ.Δ.Α. Απαραίτητη προϋπόθεση για όλα τα
τμήματα των υποδομών Κ9-11-13-15-17-19 είναι η έκδοση κάρτας υγείας αθλητή. (υποχρεωτική από τον νόμο)
Όλα τα πρωταθλήματα θα ξεκινήσουν στις 26-27 Σεπτεμβρίου
2020. Η υποβολή των απαραίτητων εγγράφων θα ξεκινήσει από
τη 1/9/2020 και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί απαρέγκλιτα
μέχρι τις 14/9/2020.
Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση της Ε.Π.Ο. την νέα αγωνιστική περίοδο οι Προεθνικές Ομάδες θα συγκροτηθούν από αθλητές που έχουν γεννηθεί το 2006 και 2007. Για τυχόν Πληροφορίες
– Διευκρινήσεις απευθυνθείτε στη Γραμματεία της Ένωσης η στα
μέλη της Επιτροπής Υποδομών.
Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των υποδομών από την χρονιά
2020-2021 θα ισχύσουν τα εξής : Ο Σύλλογος που διαθέτει 1
τμήμα υποδομών υποχρεούται να δηλώσει στο πρωτάθλημα 1
τμήμα.
Ο Σύλλογος που διαθέτει 2 τμήματα υποδομών υποχρεούται να
δηλώσει στο πρωτάθλημα 2 τμήματα. Ο Σύλλογος που διαθέτει 3
τμήματα υποδομών υποχρεούται να δηλώσει στο πρωτάθλημα 2
τμήματα.
Ο Σύλλογος που διαθέτει 4 τμήματα υποδομών υποχρεούται να
δηλώσει στο πρωτάθλημα 3 τμήματα. Ο Σύλλογος που διαθέτει 5
τμήματα υποδομών υποχρεούται να δηλώσει στο πρωτάθλημα 4
τμήματα. Ο Σύλλογος που διαθέτει 6 τμήματα υποδομών υποχρεούται να δηλώσει στο πρωτάθλημα 5 τμήματα. Από την επόμενη αγωνιστική χρονιά (2021-2022) όλες οι ομάδες της Β΄ Κατηγορίας θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα τμήμα υποδομών,
τουλάχιστον, που θα πρέπει να παίρνει μέρος στο πρωτάθλημα
των ακαδημιών της Ε.Π.Σ.Δ.Α. Ενώ αυτό είναι ήδη υποχρεωτικό
για τις ομάδες της Α΄ Κατηγορίας.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ ΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΣΤΟΝ ΜΕΓΑΡΙΚΟ

Ο Μεγαρικός φέτος στην
Α΄κατηγορία κυκλοφορεί
τις κάρτες διαρκείας που
αποσκοπούν στην
εν ίσχ υση της ομάδας
για την ν έα σεζόν
2020-2021. Καλούμε
όλους τους φίλαθλους
Μεγαρίτες ν α στηρίξουν
την ομάδα μας στην
προσπάθειά της στην μεγάλη κατηγορία. Μπορείτε
προμηθευτείτε τις κάρτες από τα μέλη του Δ.Σ. & στα
τηλέφων α 6943053073 - 6973991398 - 6948578958.
Πάμε ξαν ά όλοι μαζί...Α.Σ. Μεγαρικός!!!

12-θριάσιο

Ζητούνται αποθήκες για αγορά
και ενοικίαση στον Ασπρόπυργο.
Πληροφορίες στο Μεσιτικό
Γραφείο Μαντζουράτου Ελένη.
Τηλέφωνο 6946971237
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Η εταιρία ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ ΑΕ, βιομηχανική εταιρία, με αντικείμενο
την επεξεργασία ανθρακικού
ασβεστίου, αναζητά να προσλάβει
στις εγκαταστάσεις της στη ΒΙΠΕ
Μάνδρας Αττικής για πενθήμερη
8ωρη απασχόληση.
Ανειδίκευτους Εργάτες Παραγωγής (ΚΩΔ: ΑΕΠ)
Αρμοδιότητες:
-Ενσάκιση προϊόντων σε σακιά και μεγασάκους
-Φόρτωση σιλοφόρων οχημάτων
-Εργασίες καθαρισμού και οργάνωσης του χώρου παραγωγής

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

6978087309

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

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

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

14-θριάσιο
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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

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

ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για
οικιακή βοηθός και

φύλαξη ηλικιωμένων

στην περιοχή της Δυτικής
Αττικής και Δυτικής
Αθήνας.

Τηλ. 6944802271

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-

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

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

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

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

Πωλείται οικία ισόγειο και
πρώτος όροφος στο
Παλαιοχώρι Μάνδρας σε 800
μέτρα οικόπεδο . Ανταλλαγή
με διαμέρισμα τηλέφωνο
6974 311 396.
Τιμή συζητήσιμη
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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
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