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ΤΡΟΜΟΣ ΣΤΟ ΑΤΤΙΚΟΝ 
Νοσηλεύτρια δέχθηκε επίθεση με

μαχαίρι από ασθενή, που στη συνέχεια
έθεσε τέλος στη ζωή του 

Σ υναγερμός σήμανε χθες το πρωί στο
νοσοκομείο Αττικόν  καθώς ένας ασθε-
νής επιτέθηκε με μαχαίρι σε νοσηλεύτρ-

ια και έπειτα έπεσε από τον 5ο όροφο του νοσο-
κομείου, βάζοντας τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ΠΟΕΔΗΝ, κ.
Μιχάλη Γιαννάκο, ένας άνδρας που νοσηλευόταν
στο καρδιολογικό τμήμα,  τραυμάτισε σοβαρά τη
νοσηλεύτρια.

Στη συνέχεια πήδηξε στο κενό από τον 5ο
όροφο του νοσηλευτικού ιδρύματος, δίνοντας
τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με Πρόεδρο Εργαζομένων του Αττι-
κού, Γιάννη Ρίζο, ο 59χρονος άνδρας βρισκόταν
σε μετεγχειρητική παρακολούθηση όταν περίπου
στις 5 το πρωί επιτέθηκε με μαχαίρι  στη
νοσηλεύτρια της βάρδιας, την τραυμάτισε στο
κεφάλι και στη συνέχεια ανέβηκε πάλι στον πέμ-
πτο όροφο του νοσοκομείου και έπεσε στο κενό.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Εργαζομένων του
Αττικού η νοσηλεύτρια βρίσκεται σε κατάσταση
σοκ, ωστόσο φέρει ελαφρά τραύματα.

«Η νοσηλεύτρια δέχθηκε άμεσα ιατρική βοήθεια
για την συρραφή των θλαστικών τραυμάτων της,
υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων και νοσηλεύεται
εκτός κινδύνου. Ο δράστης του περιστατικού
μετά την αυτοχειρία του, μεταφέρθηκε στο Τμήμα
Επειγόντων Περιστατικών, όπου και διαπιστώθη-
κε ο θάνατός του. Η Ελληνική Αστυνομία έχει ήδη
επιληφθεί  της υπόθεσης.», αναφέρει  μεταξύ
άλλων σε ανακοίνωσή της η διοίκηση του νοοκο-
μείου.

Η ανακοίνωση του “Αττικόν”
Σήμερα το πρωί, Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020

και ώρα 5:20 π.μ., η νοσηλεύτρια βάρδιας της
Καρδιοχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου
μας, δέχθηκε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο από
νοσηλευόμενο ασθενή, ο οποίος στη συνέχεια
έθεσε τέλος στη ζωή του.

Η νοσηλεύτρια δέχθηκε άμεσα ιατρική βοήθεια
για την συρραφή των θλαστικών τραυμάτων της,
υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων και νοσηλεύεται
εκτός κινδύνου.

Ο δράστης του περιστατικού μετά την αυτοχει-
ρία του, μεταφέρθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περ-
ιστατικών, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Η Ελληνική Αστυνομία έχει ήδη επιληφθεί της
υπόθεσης.

Εκφράζουμε τη θλίψη μας για το συμβάν και
συμπαραστεκόμαστε στο προσωπικό του Νοσο-
κομείου μας, που με αυτοθυσία πασχίζει και προ-
σφέρει  καθημερινά τις καλύτερες υπηρεσίες
υγείας προς τους πολίτες. Ευχόμαστε στην τρα-
υματισμένη νοσηλεύτρια, ταχεία και  πλήρη
ανάρρωση.

Τηλεφωνική επικοινωνία Κικίλια με τον διοικ-
ητή του Αττικόν

Σημειώνεται πως ο Υπουργός Υγείας Βασίλης
Κικίλιας επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Διοικ-
ητή του ΠΓΝ «Αττικόν» Σπύρο Αποστολόπουλο,
ενημερώθηκε για την κατάσταση της υγείας της
νοσηλεύτριας που τραυματίστηκε τις πρώτες
πρωινές ώρες και ζήτησε από τον Διοικητή να
της μεταφέρει τις θερμές ευχές του για ταχεία και
πλήρη ανάρρωση.
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Σ
υνεδριάζει αύριο  Τετάρτη  2
Σεπτεμβρίου, και ώρα 19:00 ,
μέσω τηλεδιάσκεψης., το Δ.Σ.

Ασπροπύργου  , για τη συζήτηση και τη
λήψη αποφάσεων επί των   θεμάτων της
Ημερήσιας Διάταξης.

Θέμα 1ο:Έγκριση  11ης Αναμόρφωσης
Προϋπολογισμού, Οικονομικού έτους 2020,
Δήμου Ασπροπύργου.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής
Υπηρεσίας, κος Φίλιππος Πάνου.

Θέμα 2ο:Συμμετοχή του Δήμου Ασπροπύρ-
γου στο «Πανελλήνιο Δίκτυο για τους 17
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης ΟΗΕ, Πολιτι-
σμός, Παιδεία, Περιβάλλον Ο.Τ.Α.».

Εισηγητής: Ο Γενικός Γραμματέας κος
Ευστάθιος Ρεστέμης.

Θέμα 3ο: Σύμφωνο Συνεργασίας του
Δήμου Ασπροπύργου ως μέλος του
Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ. με το Σωματείο με την επων-
υμία: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ».

Εισηγητής: Ο Γενικός Γραμματέας κος
Ευστάθιος Ρεστέμης. 

Θέμα 4ο:Λήψη απόφασης επί της 244/2020
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα
: «Λήψη απόφασης για την έγκριση της τρο-

ποποίησης του κανονισμού λειτουργίας του
Δημοτικού Νεκροταφείου, σύμφωνα με την υπ’
αριθ. πρτ. 14877/30-07-2020 Εισήγηση του
Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής, κος Αντώνιος
Καραμπούλας.

Θέμα 5ο:Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού
του έργου που χρηματοδοτείται από τον προϋ-
πολογισμό  δημοσίων επενδύσεων της ΣΑΕΠ
085-1».

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής
Υπηρεσίας, κος Φίλιππος Πάνου.

Θέμα 6ο:Πρόταση τροποποίησης στο Ο.Τ.
58 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του
Δήμου Ασπροπύργου.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών
Υπηρεσιών, Αειφόρου Ανάπτυξης και Πράσιν-
ης Ενέργειας. 

Θέμα 7ο: Επικαιροποίηση της
υπ΄αριθμ. 432/2014 απόφασης περί Συμψηφ-
ισμού επικειμένων ιδιοκτησίας ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ και ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ
ΜΑΡΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ στην περιοχή
ΡΟΥΠΑΚΙ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής
Υπηρεσίας, κος Φίλιππος Πάνου.

Θέμα 8ο:Παραχώρηση του υπ΄αριθμ. Ζ-
0994 οικογενειακού τάφου, επ’ ονόματι
ΒΑΤΟΥΓΙΟΥ ΦΙΛΙΩ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής, κος Αντώνιος
Καραμπούλας.

Θέμα 9ο: Παραχώρηση του
υπ΄αριθμ. Θ-0230-8 οικογενειακού τάφου, επ’
ονόματι ΓΚΟΣΤΙΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΑΣ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής, κος Αντώνιος
Καραμπούλας.

Θέμα 10ο: Παραχώρηση του
υπ΄αριθμ. Η-0099 οικογενειακού τάφου, επ’
ονόματι ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΓΚΑΛΙΝΑ ΤΟΥ
ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής, κος Αντώνιος
Καραμπούλας.

Συνεχίζεται στη σελ. 4

ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΥΡΙΑΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Σύμφωνο Συνεργασίας του Δήμου Ασπροπύργου ως μέλος του Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ. με το 
Σωματείο με την επωνυμία: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ»

Στα μέσα Σεπτεμβρίου , ως είθισται
κάθε χρόνο, θα ξεκινήσουν οι εγγρα-
φές των  νεοεισαχθέντων στα Ανώτα-
τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.  Σχετική
εγκύκλιος θα εκδοθεί από το υπουρ-
γείο Παιδείας τις επόμενες ημέρες.

Για την εγγραφή των επιτυχόντων θα λει-
τουργήσει  σύστημα της υποχρεωτικής ηλεκ-
τρον ικής εγγραφής χωρίς την αναγκαιότητα
κατάθεσης δικαιολογητικών και χωρίς να
απαιτείται η μετάβαση των επιτυχόντων στις
Σχολές και τα Τμήματα επιτυχίας τους. Με τον
τρόπο αυτό οι επιτυχόντες δεν επιβαρύνον-
ται με το πρόσθετο κόστος της μετακίνησης
για την εγγραφή τους και με την επιπλέον δια-
δικασία της συλλογής και αποστολής δικαιο-
λογητικών.

Η διαδικασία εγγραφής στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση θα πραγματοποιείται   με αίτηση
των επιτυχόντων για τη Σχολή ή το Τμήμα
επιτυχίας τους μέσω ηλεκτρον ικής εφαρμογής
του υπουργείου Παιδείας στην ηλεκτρον ική
διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr,
εισάγοντας  τον 8ψηψιο κωδικό εξετάσεων
υποψηφίου και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης
(password) που χρησιμοποίησαν για την
εισαγωγή τους στην ηλεκτρον ική εφαρμογή
του Μηχανογραφικού Δελτίου.  

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρον ική εφα-
ρμογή οι σχολικές μονάδες θα παρέχουν
υποστήριξη στους επιτυχόντες όσον αφορά
τους κωδικούς πρόσβασης, ενώ μετά την
είσοδο στην εφαρμογή θα υπάρχει διαθέσιμο
αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης για τη διευκόλ-
υνσή τους, καθώς και συνοπτικές οδηγίες σε
κάθε βήμα.

Μέσα από την ηλεκτρον ική εφαρμογή οι
επιτυχόντες, στην περίπτωση που έχουν
εγγραφεί από προηγούμενο έτος σε Σχολή ή
Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα 

δηλώνουν τη Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο
είναι ήδη εγγεγραμμένοι και θα αιτούνται ταυ-
τόχρονα τη διαγραφή τους, προκειμένου να
ολοκληρωθεί η εγγραφή στη νέα Σχολή ή στο
νέο Τμήμα.

Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές σε Τμήματα
καταργηθέντων ΤΕΙ θα αιτούνται τη διαγραφή
τους αναζητώντας αρχικά το Ίδρυμα (Πανε-
πιστήμιο), στο οποίο εντάχθηκε το οικείο
Τμήμα και εν  συνεχεία το (σε μεταβατική
ακαδημαϊκή λειτουργία) Τμήμα του ΤΕΙ, από το
οποίο επιθυμούν να διαγραφούν.

Η αίτηση εγγραφής των επιτυχόντων μέσω
της ηλεκτρον ικής εφαρμογής του Υπουργείου
Παιδείας ενέχει χαρακτήρα Υπεύθυνης
Δήλωσης.

Οι επιτυχόντες μετά την είσοδο στην εφα-
ρμογή θα καλούνται να συμπληρώσουν τον
προσωπικό τους Αριθμό Μητρώου Κοινωνι-
κής Ασφάλισής (ΑΜΚΑ), ο οποίος θα επιβε-
βαιώνεται μέσω διαλειτουργικότητας με το
Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ. Οι εγγραφέντες για να
έχουν πρόσβαση στις ακαδημαϊκές υπηρ-
εσίες της κάθε Σχολής και Τμήματος, θα πρέ-
πει να επιδείξουν στη Γραμματεία του Τμήμα-
τος ή της Σχολής αστυνομική ταυτότητα ή δια-
βατήριο, προκειμένου να γίνει η ταυτοπρο-
σωπία τους. Σε κάθε περίπτωση, η Γραμμα-
τεία δύναται να ζητήσει συμπληρωματικά
δικαιολογητικά από τους εγγραφέντες.

Εγγραφές νεοεισαχθέντων στα ΑΕΙ

Εν τατικοί έλεγχ οι πραγματοποιούν ται σε
όλη τη χ ώρα από τις Υπηρεσίες της
Ελλην ικής Αστυν ομίας για την  εφαρμογή
των  μέτρων  αποφυγής και περιορισμού
της διάδοσης του κορων οϊού.
Στο πλαίσιο αυτό την  Κυριακή 30
Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν  σε όλη
την  επικράτεια (58.240) έλεγχ οι και
βεβαιώθηκαν  οι ακόλουθες παραβάσεις:
(3) παραβάσεις για καν όν ες λειτουργίας
καταστημάτων  και ιδιωτικών  επιχ ειρή-
σεων  (απαγόρευση λειτουργίας, μη
χ ρήση μάσκας από το προσωπικό,
ποσοστό τ.μ. επιφαν είας αν ά άτομο,
αποστάσεις τραπεζοκαθισμάτων , μη
δήλωση ραν τεβού και λίστας πελατών ,
κ.λπ.) και επιβλήθηκε αν αστολή λειτο-
υργίας σε (1) κατάστημα για υπεράριθμο-
υς πελάτες στη Σαν τορίν η.
Από αρχ ές Αυγούστου έχ ουν  βεβαιωθεί
συν ολικά (480) σχ ετικές παραβάσεις και
έχ ουν  συλληφθεί (28) άτομα.

(2) για λειτουργία καταστήματος πέραν
της 24:00 ώρας με επιβολή διοικητικού
προστίμου 10.000 ευρώ και τριήμερη
αν αστολή λειτουργίας, από τα οποία (1)
στην  Αττική και (1) στο Νότιο Αιγαίο.
Από την  έν αρξη εφαρμογής του μέτρου
(Τρίτη 11 Αυγούστου) έχ ουν  βεβαιωθεί
συν ολικά (64) σχ ετικές παραβάσεις.

(6) για μη συμπλήρωση της ηλεκτρον ικής
φόρμας PLF (Passenger Locator Form)
από ταξιδιώτη.
Από αρχ ές Αυγούστου έχ ουν  βεβαιωθεί
συν ολικά (127) σχ ετικές παραβάσεις.

(328) για μη χ ρήση μάσκας – μη τήρηση
προβλεπόμεν ης απόστασης και επιβ-
λήθηκαν  (327) διοικητικά πρόστιμα των
(150) ευρώ και (1) των  (300) ευρώ, ως
ακολούθως:
(46) στην  Κεν τρική Μακεδον ία,
(40) στη Θεσσαλον ίκη,
(38) στη Στερεά Ελλάδα,
(36) στο Βόρειο Αιγαίο,
(30) στην  Αττική,
(27) στην  Κρήτη,
(21) στην  Αν ατολική Μακεδον ία και
Θράκη,
(17) στην  Πελοπόν ν ησο,
(17) στην  Ήπειρο
(16) στη Θεσσαλία,
(12) στα Ιόν ια Νησιά,
(12) στη Δυτική Ελλάδα,
(10) στο Νότιο Αιγαίο και
(6) στη Δυτική Μακεδον ία.
Σημειών εται ότι από αρχ ές Αυγούστου,
έχ ουν  βεβαιωθεί συν ολικά (10.843) παρ-
αβάσεις και επιβλήθηκαν  (10.833) διοικ-
ητικά πρόστιμα των  (150) ευρώ και (10)
των  (300) ευρώ.

ΚΚΚΚοοοορρρρωωωωννννοοοοϊϊϊϊόόόόςςςς::::     ΕΕΕΕκκκκααααττττοοοοννννττττάάάάδδδδεεεεςςςς    τττταααα    ππππρρρρόόόόσσσσττττιιιιμμμμαααα
γγγγιιιιαααα    μμμμηηηη    ττττήήήήρρρρηηηησσσσηηηη    ττττωωωωνννν    μμμμέέέέττττρρρρωωωωνννν    
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Θέμα 11ο: Παραχώρηση του υπ΄αριθμ  Η-0129 οικογε-
νειακού τάφου, επ’ ονόματι ΣΟΪΛΕΜΕΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ
ΗΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ.

Θέμα 12ο: Παραχώρηση του υπ΄αριθμ.  Ζ-1273 οικογε-
νειακού τάφου, επ’ ονόματι ΦΙΝΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΥΦΩΝ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑΣ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής
Επιτροπής, κος Αντώνιος           Καραμπούλας.

Θέμα 13ο: Διαβίβαση της υπ αριθμ. πρωτ.  27099/012-
2019 αίτησης του κου Φωτιάδη Πέτρου, για μεταβίβαση του
οικογενειακού Τάφου.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κος
Φίλιππος Πάνου.

Θέμα 14ο: Μεταβίβαση δικαιωμάτων του υπ αριθμ.  Γ
0077  τάφου από τους κληρονόμους του θανόντος Ανδρέα
Πασχαλίδη του Γεωργίου, στην Σοφία Σιρινίδου του Γεωργίου,
για ηθικούς λόγους.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής
Επιτροπής, κος Αντώνιος  Καραμπούλας.

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

Η συν έχ εια από τη σελ. 3

Δήμος Αιγάλεω: 

Ενίσχυση στους πληγέντες
από το σεισμό του Ιουλίου
2019 -Υψους 730.614 ευρώ
Σε χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης
των δικαιούχων-π ληγέντων κατοίκων της
πόλης στον σεισμό της 19ης Ιουλίου 2019, θα
προχωρήσει ο Δήμος Αιγάλεω.
Με την υπ. αριθμ. 1889/27-8/2020 απόφαση
του δημάρχου Γιάννη Γκίκα εγκρίθηκε η χορήγ-
ηση συνολικού ποσού 730.614 ευρώ. Έτσι
ικανοπ οιήθηκαν αιτήματα των π ληγέντων
πολιτών, με τη σύνταξη και αποστολή στο
υπ ουργείο Εσωτερικών συμπ ληρωματικών
εκθέσεων για την επ ιχορήγηση του Δήμου
Αιγάλεω.
Εντός του Σεπ τεμβρίου οι υπ ηρεσίες του
Δήμου θα προβούν στην έκδοση χρηματικών
ενταλμάτων και στην κατάθεση των αναλο-
γούντων ποσών μέσω τραπεζικών λογαρια-
σμών. Κατά συνέπεια δεν απαιτείται η φυσική
παρουσία των δικαιούχων στις υπηρεσίες του
Δήμου.
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Αδήλωτα Τετραγωνικά στους Δήμους
Ενημέρωση του Δήμου Ελευσίνας για την παράταση έως 30 Σεπτεμβρίου 

Σ
υνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ προχώρησαν σε κλά-
δεμα των επικίνδυνων κλαριών που ακο-
υμπούσαν σε καλώδια της ΔΕΗ σε σημεία

που υπέδειξε ο Πρόεδρος του Συλλόγου
Κατοίκων Παραλίας Ασπροπύργου κ. Αντ. Κονα-
ξής  ικανοποιώντας σχετικό αίτημα του Φορέα της
περιοχής, έτσι ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμε-
νο πρόκλησης βραχυκυκλώματος ή πυρκαγιάς.
Θερμές ευχαριστίες προς τους εργαζόμενους της
ΔΕΔΔΗΕ για την άμεση ανταπόκριση και τη στενή
συνεργασία η οποία θα συνεχιστεί και σε άλλα
σημεία της περιοχής. 

Ε
κ νέου παράταση έως τις 30 Σεπτεμ-
βρίου 2020 έδωσε το Υπουργείο
Εσωτερικών για την υποβολή δήλω-

σης αδήλωτων τετραγωνικών ακινήτων
στους Δήμους.

Η ρύθμιση για τη δήλωση των τετραγω-
νικών στους Δήμους αφορά τους ιδιοκτήτες
ακινήτων που δεν τα έχουν δηλώσει ή
έχουν δηλώσει μικρότερο εμβαδόν από το
πραγματικό, όπως διαμερίσματα, μονοκα-
τοικίες, καταστήματα, γραφεία, αποθήκες,
κ.α. σε νόμιμα κτίρια ή τακτοποιημένα αυθ-
αίρετα.

Εάν δεν δηλωθούν τα σωστά τετραγωνικά
μέτρα, μετά τη λήξη της προαναφερόμενης προθε-
σμίας, θα ισχύσουν ξανά οι προηγούμενες διατά-
ξεις που προέβλεπαν αναδρομικές οφειλές με
πρόστιμα, οι οποίες θα ενεργοποιηθούν είτε όταν
αρχίσουν οι διασταυρώσεις των στοιχείων του
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε με τα στοιχεία του Ε9, στα οποία
έχουν πλέον πρόσβαση οι ΟΤΑ της χώρας, είτε
όταν ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης ή οι κληρονό-
μοι του ζητήσουν πιστοποιητικό μη οφειλής ΤΑΠ
για μεταβίβαση, γονική παροχή ή αποδοχή κληρο-
νομιάς του ακινήτου.

Η πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων
λειτουργεί  στην ηλεκτρονική διεύθυνση
https://tetragonika.govapp.gr/ .

Για να εισέλθει όποιος ενδιαφέρεται σε αυτή και
να ολοκληρώσει τη διαδικασία απαιτούνται συγκε-
κριμένα βήματα:

1. Σύνδεση μέσω των στοιχείων πρόσβασης
στο TAXISnet.

2. Δημιουργία δήλωσης για κάθε ακίνητο για
το οποίο πρέπει να διορθωθούν στοιχεία, επιλέ
γοντας καταρχήν το δήμο στον οποίο βρίσκεται το

ακίνητο.
3. Επιλογή του ακινήτου προς διόρθωση

στοιχείων και τροποποίηση των τετραγωνικών
μέτρων, σύμφωνα με τα δηλωθέντα τετραγωνικά
μέτρα στο Ε9.

4. Υποβολή της δήλωσης.

Περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις θα
δίδονται τηλεφωνικά από το γραφείο Εσόδων του
Δήμου Ελευσίνας στα τηλέφωνα 210 210
5537243-245-241.

Μετά την τηλεφωνική σας επικοινωνία και εφό-
σον κριθεί απαραίτητη η φυσική σας παρουσία
στις υπηρεσίες μας, θα ενημερωθείτε για τον
χρόνο προσέλευσής σας.

Δ. Μεγαρέων: 
Παραλαβή νέου 
απορριμματοφόρου από 
την Περ. Αττικής στις 2/9
Την  Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, ώρα 11:00, στην  Πλατεία

Ηρώων , στα Μέγαρα θα πραγματοποιηθεί η παραλαβή
του ν έου απορριμματοφόρου, δωρεά του ΕΔΣΝΑ της
Περιφέρειας Αττικής.

Η αν ακοίν σωη του Δήμου Μεγαρέων :

Την  προσεχ ή Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα
11:00 το πρωί στα Μέγαρα, στην  Πλατεία Ηρώων  θα
γίν ει από τον  Δήμαρχ ο Μεγαρέων  Γρηγόρη Σταμούλη,
η παραλαβή του ν έου απορριμματοφόρου αυτοκιν ήτου
για τις αν άγκες του Δήμου Μεγαρέων , δωρεά της Περ-
ιφέρειας Αττικής στο Δήμο Μεγαρέων , με την  παρουσία
του Περιφερειάρχ η Αττικής κ. Γιώργου Πατούλη, του
Αν τιπεριφερειάρχ η Δυτικής Αττικής κ. Λευτέρη Κοσμό-
πουλου και του Προέδρου του ΕΔΣΝΑ κ. Κόκκαλη
Βασίλη.

ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΙΙΑΑ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  
Κόψιμο επικίνδυνων κλαδιών από συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ
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ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΡΥΘΜΙΖΟΥΝ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥΣ 
ΑΑνναασσττοολλήή  κκαατταασσχχέέσσεεωωνν  κκααιι  ππλλεειισσττηηρριιαασσμμώώνν

Δύο νέες προσκλήσεις,
ύψους 400 εκατ. ευρώ (200
εκατ. ευρώ έκαστη) για το
Πρόγραμμα «Αντώνης
Τρίτσης»,  αναρτήθηκαν
την Παρασκευή στη
«Διαύγεια».

Η πρώτη πρόσκληση
αφορά σε έργα για την προ-
στασία του περιβάλλοντος
(διαχείριση αστικών λυμά-
των) και η δεύτερη για έργα
στην παιδεία, τον πολιτι-
σμό, τον τουρισμό και τον
αθλητισμό.

Οι Δήμοι έχουν τη δυνατότ-
ητα να υποβάλλουν προτά-
σεις για την απορρόφηση
των κονδυλίων για τα έργα
που περιλαμβάνονται
στους δύο νέους άξονες
του «Αντώνης Τρίτης»,
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Συγκεκριμένα:

Πρόσκληση ΑΤ02
Η πρόσκληση ΑΤ02, με τίτλο:
«Ολοκληρωμένη διαχείριση
αστικών λυμάτων», καλεί τους
Δήμους, τις Δημοτικές Επιχει-
ρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευ-
σης (ΔΕΥΑ) και τους Συνδέ-

σμους Αποχέτευσης της
Χώρας για την υποβολή προ-
τάσεων, προκειμένου να
ενταχθούν στο Πρόγραμμα
«Αντώνης Τρίτσης», στον
Άξονα Προτεραιότητας «Περι-
βάλλον».

Η πρόσκληση αφορά στη
χρηματοδότηση των παραπά-
νω δικαιούχων για την κατασ-
κευή έργων και την προμήθ-
εια απαραίτητου εξοπλισμού,
με στόχο την ολοκληρωμένη
διαχείριση αστικών λυμάτων
για την προστασία της δημό-
σιας υγείας και τη βελτίωση
της ποιότητας των υπόγειων
και επιφανειακών υδάτων,
των ακτών κολύμβησης και τη
συμμόρφωση με την Οδηγία
91/271/ΕΟΚ.

Ειδικότερα, στην Πρόσκληση
ΑΤ02 προβλέπονται οι εξής
ομάδες δράσεων:

Ομάδα Α
Μελέτες, έργα και προμήθειες
σε προβληματικές ως προς τη
λειτουργία τους/ελλειμματικές
υποδομές διαχείρισης λυμά-
των οικισμών Α’ , Β’  και Γ΄
προτεραιότητας, για την επίτε-
υξη της συμμόρφωσης με την

Κοινοτική Οδηγία
91/271/ΕΟΚ, με βάση τα Περ-
ιφερειακά Επιχειρησιακά Σχέ-
δια Λυμάτων, όπως αυτά
έχουν επικαιροποιηθεί και
εγκριθεί με αποφάσεις της
Επιτροπής Καθοδήγησης
(http://www.mou.gr/el/Pages
/OPWaste.aspx), υπό την
εποπτεία του ΥΠΕΝ και την
επιχειρησιακή υποστήριξη από
την Τεχνική Γραμματεία Λυμά-
των.

Ομάδα Β

Έργα εσωτερικών δικτύων
αποχέτευσης ακαθάρτων και
έργα εγκαταστάσεων επεξερ-
γασίας και διάθεσης λυμάτων
σε Οικισμούς Δ΄ προτεραιότ-
ητας, δηλ. σε οικισμούς με
πληθυσμό αιχμής έως 2.000
ισοδύναμους κατοίκους.

Ομάδα Γ
Έργα/προμήθειες αναβάθμι-
σης ηλεκτρομηχανολογικού
εξοπλισμού υφιστάμενης
Εγκατάστασης Επεξεργασίας
Λυμάτων που έχει παρέλθει
20ετία από την έναρξη λειτο-
υργίας, καθώς και έργα/προ-
μήθειες αναβάθμισης υφιστά-
μενης ΕΕΛ, με στόχο την επα-
ναχρησιμοποίηση μέρους ή
του συνόλου της εκροής για
επωφελείς χρήσεις (άρδευση,
πυρόσβεση, εμπλουτισμό υπό-
γειου υδροφορέα κ.λπ.).

Ο συνολικός προϋπολογισμός
της πρόσκλησης ανέρχεται σε
200.000.000 ευρώ και κατανέ-
μεται ως εξής:

Ομάδα Α: 50.000.000 €
Ομάδα Β: 100.000.000 €
Ομάδα Γ: 50.000.000 €

Ανακοινώθηκαν δύο νέες προσκλήσεις από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»

Α
πό 1ης Ιαν ουαρίου του 2021 «οι πραγματικά
αδύν αμοι οφειλέτες θα ρυθμίζουν  ευν οϊκά το
χ ρέος τους ή θα απαλλάσσον ται. Βάσει όμως

κριτηρίων , με πρώτο την  κατάργηση του απόρρητου για
κάθε περιουσιακό στοιχ είο των  εν διαφερομέν ων , ώστε
ν α γίν ον ται οι αν αγκαίες διασταυρώσεις και ν α μην
διασώζον ται στρατηγικοί κακοπληρωτές, όπως,
δυστυχ ώς, έχ ει επαν ειλημμέν α συμβεί», επισήμαν ε ο
Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συν ε-
δρίαση του Υπουργικού Συν εδρίου.

Αν αφερόμεν ος στο ζήτημα της πρώτης κατοικίας ευά-
λωτων  προσώπων , ο κ. Μητσοτάκης τόν ισε ότι οι ν έες
ρυθμίσεις έχ ουν  έν τον α κοιν ων ικό πρόσημο. «Ειδικά
για τα χ ρέη ευάλωτων  φυσικών  προσώπων  και την
αυτον όητη ηθική δέσμευση του κράτους ν α εξασφ-
αλίσει την  κατοικία τους, οι προβλέψεις του
ν ομοσχ εδίου έχ ουν  έν τον ο κοιν ων ικό πρόσημο. Ίσως
και για αυτό προκαλούν  και αν τιστάσεις από την  πλε-
υρά των  τραπεζών . Η επιλογή όμως είν αι ξεκάθαρα
πολιτική. Μετά την  έγκαιρη προειδοποίηση για όποιον
προσφεύγει στο στάδιο της ρύθμισης, θα αν αστέλλον -
ται κατασχ έσεις και πλειστηριασμοί. Και μετά τη δίμην η
διαβούλευση οι πιο αδύν αμοι θα λαμβάν ουν  ειδική
επιδότηση επί των  ρυθμισμέν ων  δόσεων  του ν έου
δαν είου», αν έφερε ο Πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η επικαιρότητα είν αι
κρίσιμη, αλλά δεν  επιτρέπεται αυτή ν α αν αστείλει το
συν ολικό μεταρρυθμιστικό σχ έδιο της κυβέρν ησης.
«Έτσι ταυτόχ ρον α και παράλληλα με τις πυκν ές πρω-
τοβουλίες που αν αλαμβάν ουμε στα εθν ικά ζητήματα
αλλά και στο μέτωπο της παν δημίας, προχ ωρούμε αδιά-
κοπα και το ν ομοθετικό μας έργο. Αυτόν  τον  δρόμο
ακολουθούμε και σε αυτόν  θα μείν ουμε», συμπλήρωσε.

Ο Πρωθυπουργός χ αρακτήρισε σημαν τική τομή το
ν έο ν ομοσχ έδιο για τη δεύτερη ευκαιρία και τη διευθέτ-
ηση των  οφειλών . «Είν αι έν ας εν ιαίος κώδικας που,
επιτέλους, κλείν ει οριστικά πληγές δεκαετιών  της οικο-
ν ομικής αλλά και κοιν ων ικής πραγματικότητας. Θέτει
έν α ρεαλιστικό, δίκαιο, κοιν ων ικά ευαίσθητο πλαίσιο
γύρω από την  πρώτη κατοικία και χ αράσσει έν αν  σαφή
δρόμο για το πώς θα ρυθμίζον ται χ ρέη προς το Δημό-
σιο, προς τα ταμεία, προς τις τράπεζες, τα οποία συν ο-
λικά φτάν ουν  τα 234 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είν αι
το ύψος του ιδιωτικού χ ρέους σήμερα στην  Ελλάδα»
συν έχ ισε.

«Και τέλος -και αυτό είν αι εξαιρετικά σημαν τικό-
προβλέπει και μέτρα τα οποία θα συν δράμουν  φυσικά
πρόσωπα αλλά και επιχ ειρηματίες, που συν άν τησαν
προβλήματα ν α απαλλάσσον ται από βάρη και ν α
κάν ουν  έν α ν έο ξεκίν ημα. Είν αι αυτό το οποίο απο-
καλούμε “δεύτερη ευκαιρία”», συμπλήρωσε.

Σύμφων α με τον  κ. Μητσοτάκη, η διαδικασία την
οποία προβλέπει το ν ομοσχ έδιο εξελίσσεται σε στάδια:
Πρόληψη, πρώτα με έν α μηχ αν ισμό που θα προειδο-
ποιεί όταν  υπάρχ ει πρόβλημα σε έν α δάν ειο, ρύθμιση
οφειλών  που θα γίν εται με ηλεκτρον ική διαδικασία ή με
φυσική διαμεσολάβηση και θα επικυρών εται δικαστικά,
το στάδιο της πτώχ ευσης το οποίο θα οδηγεί σε απαλ-
λαγή από χ ρέη και τη δυν ατότητα επαν έν αρξης της
επιχ ειρηματικής δραστηριότητας.

«Με λίγα λόγια, το ν έο πλαίσιο από τιμωρητικό γίν εται
δίκαιο και αν απτυξιακό. Ειδικά για τα χ ρέη ευάλωτων
φυσικών  προσώπων  και την  αυτον όητη ηθική δέσμευ-
ση του κράτους ν α εξασφαλίσει την  κατοικία τους, οι
προβλέψεις του ν ομοσχ εδίου έχ ουν  έν τον ο κοιν ων ικό
πρόσημο. Ίσως και για αυτό προκαλούν  και αν τιστά-
σεις από την  πλευρά των  τραπεζών » πρόσθεσε ο
Πρωθυπουργός και συμπλήρωσε: «Η επιλογή όμως
είν αι ξεκάθαρα πολιτική. Μετά την  έγκαιρη προειδο-
ποίηση για όποιον  προσφεύγει στο στάδιο της ρύθμι-
σης, θα αν αστέλλον ται κατασχ έσεις και πλειστηρια-
σμοί. Και μετά τη δίμην η διαβούλευση οι πιο αδύν αμοι
θα λαμβάν ουν  ειδική επιδότηση επί των  ρυθμισμέν ων
δόσεων  του ν έου δαν είου».

Βάσει όσων  δήλωσε ο Πρωθυπουργός, και στο τελικό
στάδιο, αυτό της πτώχ ευσης, τα ευάλωτα ν οικοκυριά θα
έχ ουν  δίπλα τους την  παρέμβαση του κράτους και δεν
θα χ άν ουν  το σπίτι τους από κάποιον  ν έο ιδιοκτήτη.
«Αν τίθετα, αυτό θα μεταφέρεται σε έν αν  ν έο φορέα
διαχ είρισης ακιν ήτων , που θα μισθών ει το σπίτι μόν ο
σε εκείν ους για 12 χ ρόν ια. Η πολιτεία θα επιδοτεί και
πάλι το εν οίκιο, εν ώ ο δαν ειολήπτης θα διατηρεί το
δικαίωμα της επαν αγοράς όταν  μπορέσει ν α το ασκή-
σει» διευκρίν ισε.

Ευχαριστήρια επιστολή
από τον Σύλλογο 
Προστασίας του Δάσους
“ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ”

Ευχαριστήρια επιστολή ανάρτησε ο
Σύλλογος Προστασίας του Δάσους
” ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ ” με αφο-
ρμή την δωρεά 17 αντιπυρικών
στολών & 2000l tr πετρελαίου
κίνησης, για τα πυροσβεστικά οχή-
ματα του Συλλόγου.

Συγκεκριμένα η
ανακοίνωση
αναφέρει :

“ Ο
σύλλογος
θα ήθελε
να ευχαρι-
σ τ ή σ ε ι
θερμά την εται-
ρία Fulgor-Hel lenic
Cables για την δωρεά 17 αντιπυρ-
ικών στολών και την Motor Oil
Hellas για την δωρεά 2000ltr πετρ-
ελαίου κίνησης! Ευχαριστούμε
που ακόμα μια φορά σταθήκατε
δίπλα μας !”
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Μ ε την παρ-
ο υ σί α ση
του προ-

γράμματος οδικής
αγωγής «Ζω Δυτικά
με ασφάλεια» έπεσε
φέτος η αυλαία
στους Δημοτικούς
Παιδικούς Σταθ-
μούς της πόλης μας
για το σχολικό έτος
2019-2020. 

Η Αντιδήμαρχος
Κοινωνικής Προ-
στασίας, Παιδείας,
Πολιτισμού και Νεο-
λαίας, κα. Σοφία Μαυρίδη βρέθηκε κοντά στους μικρούς μαθητές επι-
σημαίνοντας τη χρησιμότητα και την ανάγκη ευαισθητοποίησης των παι-
διών σε θέματα οδικής αγωγής και ασφάλειας, ενώ παράλληλα δεν παρέ-
λειψε να ευχαριστήσει όλο το προσωπικό των Σταθμών μας για την προ-
σφορά του, για ακόμη μία χρονιά, τονίζοντας την σπουδαιότητα του έργου
που πραγματοποιείται στις δομές του Δήμου μας. 

Μέσα από τη βιωματική δράση οι μικροί μαθητές είχαν την ευκαιρία να
γνωρίσουν βασικούς κανόνες οδικής κυκλοφορίας όπως πινακίδες-σήμαν-
ση και οδική συμπεριφορά, από τον εκπρόσωπο του Μη Κερδοσκοπικού
Οργανισμού «My Grand Road», κ. Σωτήρη Γιαννόπουλο. 

Για την υλο-
ποίηση του προ-
γράμματος οι
αυλές των παι-
δικών σταθμών
μετατράπηκαν σε
ποδηλατοδρόμο-
υς και τα παιδιά
ενημερώθηκαν για
το STOP, το
φανάρι, το ποδή-
λατο, τη ζώνη
ασφαλείας  και για
την ορθή χρήση
του παιδικού
καθίσματος.

Στο τέλος του προγράμματος εκτέθηκαν όλες οι εργασίες των παιδιών που
πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια όλης της χρονιάς υπό την επίβλεψη
και την παρότρυνση των άξιων παιδαγωγών των Σταθμών μας, ενώ παράλ-
ληλα   οι ίδιοι φρόντισαν με πολλή αγάπη και μεράκι να επιμεληθούν τους
αναμνηστικούς φακέλους με τις ζωγραφιές και τις εργασίες των μικρών
μαθητών. 

Η λήξη της φετινής χρονιάς επισφραγίστηκε με την απονομή
βεβαιώσεων συμμετοχής σε όλα τα παιδιά που παρακολούθησαν το πρό-
γραμμα οδικής αγωγής αλλά και την προσφορά πλούσιων δώρων με την
φροντίδα και την επιμέλεια  πάντα του Δήμου μας. 

ΣΕ "ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥΣ" ΜΕΤΑΤΡΑΠΗΚΑΝ ΟΙ ΑΥΛΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Τα διαρκείας της ΑΕΚ για
τα Άνω Λιόσια 

Κάλεσμα στον κόσμο της ομάδας για μαζι-
κή στήριξη με αφορμή την είσοδο στο νέο

της σπίτι.

ΗΚΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε ότι τέθηκαν σε κυκλο-
φορία τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν
καλώντας τον κόσμο σε μαζική στήριξη ενό-

ψει της στέγασής της στο κλειστό των Άνω Λιοσίων.

Στην ανακοίνωση, επισημαίνονται μεταξύ άλλβν τα
εξής:

Η ΑΕΚ Β.C. ενημερώνει, ότι ξεκινά η διάθεση των
εισιτηρίων Διαρκείας της αγωνιστικής περιόδου 2020-
2021, με διακύβευμα τη μεγαλύτερη πρόκληση της
ιστορίας της, τη στέγασή της στο δικό της σπίτι, στα
Άνω Λιόσια.

Η αβεβαιότητα ως προς την προσέλευση θεατών
στους αγώνες εξακολουθεί να απασχολεί σύμπασα
την αθλητική κοινότητα, αφού δεν έχει απαντηθεί 

εξαιτίας των επιδημιολογικών δεδομένων, αν θαα-
νοίξουν οι πόρτες των γηπέδων έστω για περιορισμέ-
νο αριθμό κόσμου. Η ΑΕΚ B.C. πιέζει προς κάθε
κατεύθυνση, ωστόσο, για ν’ αποφασίσουν οι αρμόδιοι
το αυτονόητο. Σε μία εποχή, λοιπόν, που το ελληνικό
μπάσκετ βάλλεται πανταχόθεν και από τις οικονομικές
συνέπειες της πρωτοφανούς πανδημίας, η Διοίκηση
δεν επέλεξε τον εύκολο δρόμο.

Καινοφανώς, η κοινωνία μας αντιμετωπίζει τις
επωδυνέστερες ημέρες της, από ιδρύσεως του Συλλό-
γου μας σε καιρό ειρήνης. 

Καίπερ υφίσταται αυτό το ζοφερό οικονομικο-υγειο-
νομικό περιβάλλον η ΑΕΚ BC για άλλη μία φορά σε
περίοδο κρίσης,  δεν οπισθοχώρησε. Δεν φυγο-
μάχησε. Δεν κρύφτηκε. Τουναντίον. Παρέμεινε στις
επάλξεις και δημιούργησε με το μεγαλύτερο «μπάτ-
ζετ» της ιστορίας της, το ποιοτικότερο ρόστερ της ιστο-
ρίας της, προκειμένου ν’ ανταποκριθεί στις υψηλές
απαιτήσεις.

Διοίκηση-Παίκτες-Προπονητές-στελέχη της ΑΕΚ
B.C. έχοντας ως σταθερά την εμπιστοσύνη στο
πλάνο, που από το 2014 ακολουθείται πιστά, με από-
τοκο επιτυχίες εντός και εκτός γηπέδων, έπραξαν και
πάλι το καθήκον τους, κι αυτό θα πράξουν ξανά.

ΔΗ.Φ.Α. Έναρξη λειτουργίας των
παιδικών Σταθμών απο 3/9

Οι Παιδικοί Σταθμοί της
Δημοτικής Φροντίδας
Αχαρνών, είναι πανέτοι-
μοι να υποδεχτούν τους
μικρούς μας μαθητές. Την
Τετάρτη 26-08-2020 έγινε
απολύμανση και την Πέμ-
πτη 27-08-2020 έγινε
απεντόμωση. Το  προσωπικό από 1η Σεπτέμβρη θα
είναι στις θέσεις τους, ανανεωμένο και ξεκούραστο,
να υποδεχτεί στις 3 Σεπτέμβρη τους μικρούς μας
φίλους.

Η πρόεδρος κ. Αγγελική Ζαχαριάδη  και το προσω-
πικό της ΔΗ.Φ.Α. σας εύχονται  καλή, αισιόδοξη
σχολική χρονιά!!!
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ΝΝέέαα  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  ττοουυ  ΠΠΕΕΣΣΥΥ  ΑΑττττιικκήήςς  ττηηνν  ΤΤεεττάάρρττηη
Στην ημερήσια διάταξη έργα που αφορούν την Ελευσίνα,το Χαϊδάρι, τη Μάνδρα και την Οινόη

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής,
κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου
του, Χρ. Θεοδωρόπουλου, πρόκειται

να συνεδριάσει την Τετάρτη, 2-9-2020 και ώρα
15:30. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με
τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e:
Presence.gov.gr.

Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης της συνεδρία-
σης της 2-9-2020:

Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής
σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και
του Δήμου Σαλαμίνας για την εκπόνηση της
μελέτης: «Εκπόνηση Τεχνογεωλογικής Μελέτ-
ης κατολισθητικών φαινομένων, στη Νήσο
Σαλαμίνας (περιοχή Πόρτο Φίνο, Κακή Βίγλα
κλπ)»,συνολικού προϋπολογισμού
165.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

(Συνεισηγήτριεςη Αντιπεριφερειάρχης κ. Β.
Θεοδωρακοπούλου – Μπόγρη και η Εντετα-
λμένηΠεριφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της
τροποποίησης – παράτασης της προγραμματι-
κής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής
και του Δήμου Αίγινας για την υλοποίηση του
έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ
ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΛΟΗΣ» του Δήμου
Αίγινας.

(Συνεισηγήτριεςη Αντιπεριφερειάρχης κ. Β.
Θεοδωρακοπούλου – Μπόγρη και η Εντετα-
λμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της
τροποποίησης – παράτασης της προγραμματι-
κής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής
και του Δήμου Κυθήρων για την υλοποίηση του
έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
ΜΑΝΙΤΟΧΩΡΙ ΚΥΘΗΡΩΝ» του Δήμου Κυθ-
ήρων.

(Συνεισηγήτριεςη Αντιπεριφερειάρχης κ. Β.
Θεοδωρακοπούλου – Μπόγρη και η Εντετα-
λμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου τροπο-
ποίησης-παράτασης της προγραμματικής
σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και
του Δήμου Ελληνικού- Αργυρούπολης για το
έργο με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις διαφόρων
οδών του Δήμου Ελληνικού- Αργυρούπολης».

(Συνεισηγήτριεςη Αντιπεριφερειάρχης κ. Δ.
Νάνου και η Εντεταλμένη Περιφερειακή
Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της
τροποποίησης – παράτασης της προγραμματι-
κής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής
και του Δήμου Νέας Ιωνίας για την υλοποίηση
του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ της ΟΔΟΥ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» του Δήμου Νέας
Ιωνίας.

(Συνεισηγήτριεςη Αντιπεριφερειάρχης κ. Λ.
Κεφαλογιάννη και η Εντεταλμένη Περιφερειακή
Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου τροπο-
ποίησης-παράτασης της προγραμματικής
σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και
του Δήμου Ηρακλείου για το έργο με τίτλο
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ
ΟΔΩΝ ΠΛΑΠΟΥΤΑ ΚΑΙ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ
ΣΤΟ Ο.Τ.238Γ».

(Συνεισηγήτριεςη Αντιπεριφερειάρχης κ. Λ. 

Κεφαλογιάννη και η Εντεταλμένη Περιφερεια-
κή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου
της τροποποίησης – παράτασης της προ-
γραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφ-
έρειας Αττικής και του Δήμου Χαϊδαρίου για
την υλοποίηση του έργου με τίτλο:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» του Δήμου Χαϊδαρίου.

(Συνεισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α.
Λεωτσάκος και η Εντεταλμένη Περιφερεια-
κή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου τροπο-
ποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβα-
σης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του
Δήμου Ραφήνας Πικερμίου για το έργο με τίτλο
«Εργασίες άρσης καταπτώσεων πρανών περ-
ιοχής Βελανιδιάς».

(Συνεισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α.
Αυγερινός και η Εντεταλμένη Περιφερειακή
Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

Καθορισμός αμοιβής δικηγορικής εταιρείας
για το δικαστικό χειρισμό υποθέσεων της Περ-
ιφέρειας Αττικής, οι οποίες έχουν ιδιαίτερη
σημασία και σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδι-
κευμένη νομική γνώση και εμπειρία, δυνάμει
της υπ’ αριθμ. 1568/2020 απόφασης της Οικο-
νομικής Επιτροπής.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέπ-
πας)

Καθορισμός αμοιβής δικηγορικής εταιρείας
για το δικαστικό χειρισμό υποθέσεων της Περ-
ιφέρειας Αττικής, οι οποίες έχουν ιδιαίτερη
σημασία και σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδι-
κευμένη νομική γνώση και εμπειρία, δυνάμει
της υπ’ αριθμ. 1573/2020 απόφασης της Οικο-
νομικής Επιτροπής.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέπ-
πας)

Τροποποίηση των υπ’ αριθμ.102/2020(ο.ε.)
και 160/2020 αποφάσεωντου Περιφερειακού
Συμβουλίου Αττικής σε ό,τι αφορά στις πολιτι-
στικές εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί
για το μήνα Αύγουστο 2020.

(Συνεισηγητές η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε.
Δουνδουλάκη και ο Περιφερειακός Σύμβουλος
κ. Χ. Ράσσιας (Ρώμας))

Ενημέρωση σχετικά με την κατάργηση
τηςκυριακάτικης αργίας στο ιστορικό κέντρο της
Αθήνας.(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ.
Δημόπουλος)

Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη
συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στην έκθε

ση που διοργανώνει το Εθνικό Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) με θέμα «Η συμβο-
λική λειτουργία της Ακρόπολης των Αθηνών
στον σύγχρονο Δυτικό Πολιτισμό».

(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή
Σύμβουλος κ. Μ. Βιδάλη)

Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη
συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στο Πανελ-
λήνιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας 2020 για σκάφη
τύπου BUG, που διοργανώνει ο Ναυτικός Όμι-
λος Βουρκαρίου Σαλαμίνας.

(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή
Σύμβουλος Μ. Βάρσου)

Έγκριση σκοπιμότητας, σύναψης και όρων
σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμι-
κής Ανάπτυξης με τίτλο: «Για την ενοποίηση,
τον εμπλουτισμό και την ανάδειξη του πολιτιστι-
κού ιστού της Αθήνας», μεταξύ του Υπουργείου
Πολιτισμού & Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττι-
κής, του Δήμου Αθηναίων, του Οργανισμού
Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας του Δήμου
Αθηναίων, της Εταιρείας Τεχνόπολις-Γκάζι
Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Προστασίας και ανά-
δειξης Βιομηχανικού-Αρχαιολογικού Πάρκου
Αθηνών και της Ανάπλασης Αθήνα Α.Ε., προϋ-
πολογισμού 14.991.100,00 €  (πλέον  Φ.Π.Α.
24%).

(Συνεισηγητές η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε.
Δουνδουλάκη και ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ.
Δημόπουλος)

Έγκριση σκοπιμότητας, σύναψης και
όρων σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης
Πολιτισμικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Αποκα-
τάσταση για πολιτιστικές χρήσεις των διατ-
ηρητέων κτιρίων των οικισμών εργατικών
κατοικιών του τ. ΟΕΚ, Ελευσίνα IV και Ελευ-
σίνα V στα Ο.Τ. 41Α (Κτίρια ΙΡΙΣ 1 & 2) & Ο.Τ.
41Γ(Καμινάδα), μεταξύ του Υπουργείου
Πολιτισμού & Αθλητισμού, της Περιφέρειας
Αττικής, του Δήμου Ελευσίνας, του Οργανι-
σμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού,
συνολικού προϋπολογισμού 2.200.000,00 €
(συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.).

(Συνεισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε.
Κοσμόπουλος και η Εντεταλμένη Περιφερ-
ειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

Συγκρότηση επιτροπής της παρ. 3 άρθρ-
ου 33 του Ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α /́19-12-
2001) «τεκμήριο ωφέλειας ιδιοκτητών
απαλλοτριωμένων ακινήτων» και ειδικά για
το έργο: «Βελτίωση χάραξης και Διαπλάτ-
υνσης της Π.Ε.Ο. Αθηνών – Θηβών στο
τμήμα Μάνδρας – Οινόης από χ.θ. 0+000,00
έως χ.θ. 9+854,05», προϋπολογισμού
16.653.200,01 € (με Φ.Π.Α.) αναδόχου
«ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.».

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε.
Κοσμόπουλος)

Έγκρισητης συμμετοχής της Περιφέρειας Αττι-
κής στο εταιρικό σχήμα για την υποβολή της
πρότασης για το έργο HEART – HEAlthier
Cities by Implementing Advanced urban Blue-
Green-based Regenerative Technologies: the
HEART approach (HEART – Υγιέστερες
Πόλεις διαμέσου της εφαρμογής εξελιγμένων,
αστικών, μπλε – πράσινων τεχνολογιών για την
αναζωογόνηση: η προσέγγιση HEART) στο
πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν.
Παπαδάκης)

Έγκριση υποβολής πρότασης για τη συμμε-
τοχή της Περιφέρειας Αττικής ως εταίρος στο
ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο: UIA – URBAN
INNOVATIVE ACTIONS (UIA – Αστικές Και-
νοτόμες Δράσεις), με το έργο με τίτλο «URBAN
ARCH – Αn urban journey through Cultural
Heritage Protection with emphasis on circular
economy for European Sustainable
Development and Growth» («Αστικές Καινοτό-
μες Δράσεις– Αστική Αψίδα: Ένα αστικό ταξίδι
μέσω της προστασίας της πολιτιστικής κληρο-
νομίας με έμφαση στην κυκλική οικονομία για
την Ευρωπαϊκή Βιώσιμη ανάπτυξη».

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός
Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)

Έγκριση της συμμετοχής της Περιφέρειας
Αττικής στο εταιρικό σχήμα για την υποβολή της
πρότασης για το έργο CRADLE – Collaborative
Resilience Addressing Disasters in Lasting
Emergencies (CRADLE – Συνεργατική Ανθεκ-
τικότητα για την Αντιμετώπιση Διαρκών Έκτακ-
των Αναγκών) στο πλαίσιο του προγράμματος
HORIZON 2020.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Κόκ-
καλης)

Έγκριση λήψης μέτρων σήμανσης και εξασφ-
άλισης κυκλοφορίας σύμφωνα με τη μελέτη:
«Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων επί της
οδού Λ.Σπάτων», στο πλαίσιο κατασκευής του
έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
(2017).

(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή
Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμι-
σης οδικής κυκλοφορίας για εργασίες που θα
εκτελεστούν στα πλαίσια του έργου «Οριζόντια
και κατακόρυφη σήμανση οδικού δικτύου Περ-
ιφέρειας Αττικής ( Πρώην ΔΕΣΕ)».

(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή
Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλον-
τικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της Μονάδας έρευ-
νας, ανάπτυξης και παραγωγής φαρμακευ-
τικών σκευασμάτων της εταιρίας ELPEN Α.Ε.
στο Επιχειρηματικό Πάρκο Κερατέας, στο Δήμο
Λαυρεωτικής, Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, Περιφ-
έρειας Αττικής.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν.
Παπαδάκης)

Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης απονο-
μής βραβείου σε μαθητή του Πειραματικού
ΜουσικούΣχολείου Παλλήνης από την Περιφε-
ρειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αυγε-
ρινός)
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«Προτιμήσαμε να γίνει
από την ΚΕΔΕ, γιατί στην
ΚΕΔΕ μετέχει το σύνολο
των παρατάξεων και επο-
μένως δεν μπορεί να
υπάρξει καμία αμφιβολία
για τη διαδικασία»,
σημείωσε ο υπουργός
Εσωτερικών.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπε-
νθύμισε ότι το υπουργείο
Εσωτερικών έδωσε αμέσως,
με έκτακτη χρηματοδότηση,
από την προηγούμενη Δευ-
τέρα, ύψους 6,2 εκατ. ευρώ στην ΚΕΔΕ
για να προχωρήσει άμεσα σε διαγωνισμό
για τη χορήγηση δωρεάν μασκών σε
όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτι-
κούς. Την Πέμπτη η Επιτροπή των λοιμω-
ξιολόγων έδωσε τις προδιαγραφές και την
ίδια ημέρα ξεκίνησε ο διαγωνισμός από
την ΚΕΔΕ, με απόλυτη διαφάνεια.

Σε ότι αφορά στην καθαριότητα των σχο-
λείων ο  κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι
έγκαιρα θα βρεθούν στα σχολεία 9.474
υπάλληλοι καθαριότητας, με πλήρη εργα-
σιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, για να
διασφαλιστεί η καθαριότητα στα σχολεία.
«Δώσαμε 28 εκατ. ευρώ περισσότερα από
πέρυσι, για να είναι καθαρά τα σχολεία»,
τόνισε.

Ο υπουργός Εσωτερικών είπε, ακόμη,
ότι θα συνεχιστούν για όσο χρειαστεί τα
μέτρα προστασίας των δημοσίων υπαλλή-
λων και των συναλλασσόμενων με αυτούς,
όπως η τηλεργασία.

Στη δημοσιότητα η πρόσκληση της
ΚΕΔΕ για την προμήθεια μασκών για
μαθητές και εκπαιδευτικούς -Αναλυτικά
η πρόσκληση

Έως 1η Σεπτεμβρίου οι προσφορές
οικονομικών φορέων για την προμήθεια
μασκών για μαθητές και εκπαιδευτικούς

Διαφορετικές οι προδιαγραφές για μαθη-
τές μέχρι 10 και άνω των 10 ετών.

Οι μάσκες θα είναι πάνινες και θα δια-
νεμηθούν από τρεις ανά μαθητή και εκπαι-
δευτικό.

Δημοσιεύτηκε από την Κεντρική Ένωση
Δήμων Ελλάδας η πρόσκληση υποβολής
προσφοράς για την προμήθεια μασκών
για μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό
για λογαριασμό των δήμων της χώρας και
σύμφωνα με την από 22 Αυγούστου Πράξ-
ης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’161),
συνολικού προϋπολογισμού 6.108.199,97
ευρώ.

Εγκρίθηκε από το Υπουργικό
Συμβούλιο -μετά από
εισήγηση του υπ. Περιβάλ-

λοντος και Ενέργειας, Κωστή Χατ-
ζηδάκη- το νέο 10ετές Εθνικό Σχέδιο
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ).Σε
αυτό ελήφθησαν υπόψη τα σχόλια
της διαβούλευσης που υπέβαλαν οι
ενδιαφερόμενοι φορείς και οι
πολίτες.

Μερικοί από τους στόχους για το
νέο ΕΣΔΑ 2020-2030 είναι οι εξής:

Ταφή των απορριμμάτων στο
10% το 2030, πέντε χρόνια νωρίτε-
ρα από την κοινοτική υποχρέωση
(2035)

Παύση της ανεξέλεγκτης διάθε-
σης απορριμμάτων και αποκατάσταση των παράνο-
μων χωματερών μέχρι το 2022

Αύξηση της ανακύκλωσης στο 55% το 2025 και στο
60% το 2030 (συμπεριλαμβανομένων και των βιοα-
ποβλήτων)

Χωριστή συλλογή οργανικών αποβλήτων (καφέ
κάδος) και ανάπτυξη σχετικών υποδομών σε όλη την
επικράτεια για τη μέχρι το 2022

Πλήρης κάλυψη της χώρας μέχρι το 2030 με 43
Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και 43
- 46 Μονάδες Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ).

Λειτουργία τεσσάρων (4) μονάδων παραγωγής
ενέργειας με ενεργειακή αξιοποίηση των υπολειμμά-
των των ΜΕΑ, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη.

Μετά την έγκριση του νέου ΕΣΔΑ 2020- 2030 από το
Υπουργικό Συμβούλιο, ο Κωστής Χατζηδάκης δήλω

σε:«Με οδηγό τις καλές ευρωπαϊ-
κές πρακτικές, προσπαθούμε να
καλύψουμε το χαμένο έδαφος. Προ-
τάσσοντας την ανακύκλωση,
στοχεύουμε να αναστρέψουμε τη θλι-
βερή εικόνα με τις παράνομες χωμα-
τερές και το θάψιμο των σκουπιδιών!

Καθώς είναι γεγονός ότι η Ελλάδα
καταλαμβάνει την 4η χειρότερη
επίδοση στη διαχείριση απορριμμά-
των σε όλη την Ευρώπη, με το νέο
ΕΣΔΑ επιχειρούμε με πράξεις, αυτή η
θέση να γίνει οριστικά παρελθόν. 

Για παράδειγμα, μέχρι τα τέλη του
2020 θα έχουν δημοπρατηθεί 17
σύγχρονες Μονάδες Επεξεργασίας
Απορριμμάτων, από 6 που λειτουρ-
γούν σήμερα.Με τον νέο Οδικό Χάρτη
δείχνουμε τον δρόμο στην Αυτο-

διοίκηση, στη Βιομηχανία, στους φορείς και σε όλους
τους εμπλεκόμενους πώς μπορεί να εκσυγχρονισθεί
η διαχείριση απορριμμάτων. Ταυτόχρονα, κάνουμε
συμμέτοχο τον πολίτη σε αυτή τη νέα εθνική προ-
σπάθεια.Η μεγάλη καθυστέρηση της Ελλάδας καθι-
στά το έργο της διαχείρισης των απορριμμάτων ένα
Ηράκλειο έργο. Ίσως, είναι το πιο δύσκολο ζήτημα
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Είμα-
στε όμως αποφασισμένοι να επιτύχουμε. Είναι θέμα
εθνικού φιλότιμου».

Τ. Θεοδωρικάκος: Προτιμήσαμε να γίνει η 
προμήθεια των μασκών από την ΚΕΔΕ γιατί δεν μπορεί

να υπάρξει καμία αμφιβολία για τη διαδικασία

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Εγκρίθηκε από το Υπουργικό το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 
K. Χατζηδάκης: «Προσπαθούμε να καλύψουμε το χαμένο έδαφος»
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ΓΑΜΟΣ

Ο ΠΕΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΡΓΥΡΩΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΠΑΣΟΥΛΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
Η ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ

ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΟΙΝΟΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ
ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ

ΓΑΜΟΣ

Ο Ανδρέας Καραβίτης του Γεωργίου και της Ροδόκλειας
το γένος Ηλιάδου Λιαδέλη που γεννήθηκε στο Ίλιον

Αττικής και κατοικεί στην Ελευσίνα Αττικής και η Χρι-
στίνα Χαλκιαδάκη του Ιωάννη και της Ειρήνης το γένος

Μαυριτσάκη που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής και
κατοικεί στην Ελευσίνα Αττικής θα έλθουν σε γάμο που

θα γίνει στην Ελευσίνα Αττικής.

ΚΑΛΟΣΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΕ
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΟΥ ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ

Η διοίκηση της ομάδας του Ακράτητου Ανω
Λιοσίων  μετά από προσωπική εισήγηση του
τεχνικού διευθυντή Κώστα Μπαλή αποφάσισε να
στηρίξει με όλες της τις δυνάμεις την προσπάθ-
εια της ΑΕΖ να πετύχει τους φετινούς της στόχο-
υς και προσδοκίες στο πρωτάθλημα της Β!
ΕΠΣΔΑ την φετινή χρονιά παραχωρώντας το
γήπεδο Γ. Παθιακάκης καθώς και να προσφέρει
την βοήθεια της σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας
του συλλόγου.

Η έναρξη προετοιμασίας ξεκίνησε χθές στο
γήπεδο του Ακράτητου με το εξής επιτελείο:

Προπονητής Χρήστος Σπηλιόπουλος
Βοηθός προπονητή Χρήστος Μπούρας
Υπεύθυνος αντρικού τμήματος Γιώργος Λαθο-

υράς
Γενικός αρχηγός Σωτήρης Σερεμέτης
Τεχνικός διευθυντής Παναγιώτης Λουμάκης
Γραφείο τύπου Βαρβάρα Κυριακάκη.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Σ
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ ΜΕ
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΟΝCLUB

Ο
Σκορπιός Φυλής  έχ ον τας
θέσει ως προτεραιότητα την
υγεία και την  ασφάλεια των

παιδιών  – αθλητών  του είν αι στην
ευχ άριστη θέση ν α αν ακοιν ώσει
την  αν αν έωση της συν εργασίας μας
με το Σύστημα Υγείας ΠΑΡΟΝCLUB
(www.paronclub.gr), που εξασφ-
αλίζει αξιόπιστες υπηρεσίες υγείας,
με στόχ ο την  άρτια εξυπηρέτηση
των  αθλητών  και των  οικογεν ειών
τους.

Εν ημερών ουμε γον είς και κηδεμό-
ν ες, ότι στην  αρχ ή της ν έας αγων ι-
στικής περιόδου 2020 - 2021 στις
εγκαταστάσεις του συλλόγου και σε
ημερομην ίες που θα αν ακοιν ωθ-
ούν , θα διεν εργηθούν  σειρά ιατρ-
ικών  εξετάσεων  όπως:

Ηλεκτροκαρδιογράφημα και κλι-
ν ική εξέταση από καρδιολόγο, στις
εγκαταστάσεις της ομάδας.

(Λήψη ιστορικού, μέτρηση συστο-
λικής και διαστολικής πίεσης, μέτρη-
ση παλμών , θερμομέτρηση,
οξυμέτρηση για έλεγχ ο της ποσότ-
ητας οξυγόν ου του αίματος.)

Αιματολογικός έλεγχ ος στις εγκα-
ταστάσεις της ομάδας.

(Γεν ική αίματος, Σάκχ αρο, Ουρία,
Κρεατιν ίν η, Ηπατικά έν ζυμα (SGPT
– SGOT), Μαγν ήσιο, Σίδηρος ορού,
CPK (αξιολόγηση αερόβιου ικαν ότ-
ητας αθλητή), LDH (αξιολόγηση αν α-
ερόβιου ικαν ότητας αθλητή).

Πλήρης έλεγχ ος αν άλυσης
σύστασης σώματος στις εγκαταστά-
σεις της ομάδας.

(Λιπώδη μάζα, Άλιπη μάζα,
Σπλαχ ν ικό λίπος, ΒΜΙ, Βασικός
μεταβολικός ρυθμός, Μυϊκή Μάζα,
Οστική μάζα, Σωματικά υγρά)

Δημιουργία ιατρικού φακέλου με
το ιστορικό και τις εξετάσεις του
κάθε αθλητή.

Χορήγηση βεβαίωσης άθλησης
καθώς και σχ ολικών  βεβαιώσεων
στους αθλητές.

Ιατρική Σφραγίδα καρδιολόγου σε
Κάρτα Υγείας Αθλητή.

Ιατρική βεβαίωση για είσοδο σε
αθλητικές εγκαταστάσεις όπου κατά
την  ημέρα της κλιν ικής εξέτασης ο
αθλητής δεν  εμφάν ισε συμπτώματα
πυρετού, βήχ α, δύσποιν ας, πον ό-
λαιμου, κόπωσης, μυαλγίας, αν ο-
σμίας.

Επιπλέον  στους αθλητές που θα
συμμετέχ ουν  στον  καρδιολογικό
έλεγχ ο, θα δοθεί ον ομαστική κάρτα
του Συστήματος Υγείας
ΠΑΡΟΝCLUB εν τελώς ΔΩΡΕΑΝ για
1 χ ρόν ο, που περιλαμβάν ει μον αδι-
κές ιατρικές παροχ ές, όπως:

Ετήσιο Triplex καρδιάς (Δωρεάν )

στο πολυϊατρείο CITY DOCTORS
Έκτακτα περιστατικά 24 ώρες

πρόσβαση (Δωρεάν )
Πελματογράφημα (Δωρεάν ) στο

πολυϊατρείο CITY DOCTORS
Οδον τιατρική κάλυψη (Δωρεάν

καθαρισμός)
Ετήσιος Προληπτικός Έλεγχ ος

(Δωρεάν )
Απεριόριστες Ιατρικές Επισκέ-

ψεις (Ελάχ ιστη συμμετοχ ή)
Απεριόριστες Διαγν ωστικές Εξε-

τάσεις (Εκπτώσεις έως 70%)
Οφθαλμολογική Κάλυψη (Ελάχ ι-

στη συμμετοχ ή)
24ωρο Ιατρικό Συν τον ιστικό

Κέν τρο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στις παραπάνω
εξετάσεις μπορούν να συμμε-
τέχουν και τα μέλη της οικογε-
νείας του κάθε αθλητή με το ίδιο
κόστος, εφόσον το επιθυμεί ο
Σύλλογος και οι γονείς και εφό-
σον έχει δηλωθεί έγκαιρα η
συμμετοχή.

Το κόστος για όλες τις ανω-
τέρω εξετάσεις και παροχές είναι
20 € τον χρόνο ανά αθλητή.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ε Ν Η
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
19/9/20

Συνεχίζουμε να αναβαθμίζουμε
τις υπηρεσίες που προσφέρουμε
στους αθλητές μας.

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΑΝΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΤΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΗ

Με πολύ ενθουσιασμό και κέφι, σημαντική
προσέλευση παικτών και αρκετή ένταση
ξεκίνησαν οι προπονήσεις του νεοσύστατου
αντρικού τμήματος του Ευκλείδη Μεγάρων  το
οποίο θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της Β'
ΕΠΣΔΑ.

Την ερχόμενη εβδομάδα το πρόγραμμα της
προετοιμασίας θα συνεχιστεί από την Τρίτη 1/9
έως την Παρασκευή 4/9 στο βοηθητικό γήπεδο
του δημοτικού σταδίου στις 8:00.

Πληροφορίες στο 6937 - 420 980 (κος Κίτσιος
Τάσος)
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Ο Ηρακλής Ελευσίνας δια στόματος και επιλογή του προπονητή Μιχάλη
Κατσάφαρου πραγματοποίησε τέσσερις μεταγραφές.Πρόκειται για τους.

Γιώργο Καλαιτζίδη 30 ετών(21/5/1990) αμυντικός μέσος και Δημήτρη
Απαζίδη 26 ετών(8/11/1994) επιθετικός.   Οι δύο ποδοσφαιριετές αγω-
νιζόντουσαν στον Αστέρα Μαγούλας.

Επίσης επέστρεψε ξανά στην ομάδα ο Ηλίας Βάσης που αγωνιστηκε σε
Μανδραικό και Λαμπερή. Και τον Ιωσήφ Λυμπέρη 26 ετών(28/8/1993)
από την Λαμπερή.

Εν τω μεταξύ η προετοιμασία συνεχίζεται με ενταντικούς ρυθμούς με την επίβλεψη του προπονητή Μιχάλη Κατσά-
φαρου του γυμναστή Νίκου Τζαφέρη και του προπονητή τερματοφυλάκων Στέφανο Μπακόπουλο.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ME ENTATIKOYΣ 
ΡΥΘΜΟΥΣ Η 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΝ 
ΙΚΑΡΟ ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ

Συνεχίζεται με εντατικούς
ρυθμούς η προετοιμασία του
Ικαρου Νεοκτίστων με τις εντολες
του προπονητή Κώστα Λινάρδου.
Στην ομάδα επέστρεψε ο Σπύρος
Σιδηρόπουλος ενώ αποκτήθηκε ο 21 χρονος αμυντικός

Στάθης Κέσοβ από τον
Απόλλωνα Ποντίων.Θα
υπάρξουν και άλλες
μεταγραφικές κινήσεις που θα
ανακοινωθούν προσεχώς.
Στην διάρκεια της προετοιμασίας
έχει κελισει δύο φιλικά με
Μικρασιατικη 3/9 και με
Πυρρίχιο 6/9.

Απόδοση : ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΤΟΥ
ΒΥΖΑΝΤΑ ΜΕΓΑΡΩΝ

Πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του
Megara Sports Club η πρώτη συνάντηση
διοίκησης προπονητικού team αθλητών και
γονέων. Η πρόεδρος του Βύζαντα κ. Γιάννα Ρήγα
καλωσόρισε νέους και παλιούς αθλητές ευχήθηκε
για μια νέα χρονιά με υγεία και επιτυχίες και ανα-
φέρθηκε στις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν
στο σύλλογο αλλά και στους στόχους που έχουν
τεθεί στην έναρξη της καινούργιας περιόδου.
Ο τεχνικός διευθυντής κ. Γιάννης Ρόκας ανάλυσε

τον τρόπο λειτουργίας της Ακαδημίας δίνοντας
και τις πρώτες συμβουλές στους αθλητές μας, ενώ
από την ανδρική ομάδα το λόγο πήραν ο προ-

πονητής Τάκης Χριστόπουλος και ο αρχηγός
Τάσος Φλέγγας, τονίζοντας την σπουδαιότητα
της Ακαδημίας στην εξέλιξη και την πρόοδο του
συλλόγου.
Καλή ποδοσφαιρική χρονιά με υγεία σε όλους!

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΗΡΕ ΑΠΑΖΙΔΗ-
ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗ-ΒΑΣΗ-ΛΥΜΠΕΡΗ

Στην συνεχή
προσπάθεια για την
καλύτερη επάνδρωση
σε διοικητικά στελέχη
το Δ.Σ. του συλλόγου o
Aκράτητος  ανακοινώνει
οτι την θέση του Γενι-
κού Αρχηγού στο αντρι-
κό τμήμα θα έχει  ο
κ . Χ ρ ή σ τ ο ς
Αποστολόπουλος, ο
οποι ́ος αποδέχθηκε
την πρόσκληση για να
γι ́νει  συνοδοιπόρος
μας στην προσπάθεια
μας να εδραιωθει ́ ο
ιστορικός Ακράτητος
Άνω Λιοσι ́ων στην Γ´
Εθνική κατηγορι ́α.
Ο Χρήστος Αποστολό-
πουλος είναι Αντιπρόε

δρος του Τοπικού
Συμβουλίου Άνω
Λιοσίων, Αντιπρόεδρ-
ος των Παιδικών
Σταθμών Άνω Λιοσίων
και  έχει  διατελέσει
πρόεδρος σε τοπικούς
πολιτιστικούς συλλόγο-
υς με μεγάλη επιτυχία.

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΥΣ Η ΑΕ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

Ξεκίνησε  με όραμα, στόχους, δύναμη, προσδοκίες και όρεξη η ΑΕ Ζεφυρίου
υπό την  σκέπη του Ακράτητου.Η πρώτη συγκέν τρωση του ανδρικού  τμή-
ματος έγιν ε  στο γήπεδο του Ακράτητου.Μοιράστηκε το αθλητικό υλικό και
ξεκίν ησε η πρώτη για τη ν έα χρον ιά.
Προπονητής  στην  ομάδα είναι ο Σπηλιόπουλος Χρήστος. Βοηθός προπον -
ητή : Μπουρλής Χρήστος.
Υπεύθ. Ανδρικού τμήματος : Λαθουράς Γιώργος. Γεν ικός Αρχηγός : Σερεμέτ-
ης Σωτήρης.
Τεχν ικός διευθυν τής : Λουμάκης Παναγιώτης. Γραφείο τύπου : Κυριακάκη Βαρβάρα
Ευχόμαστε όλοι μας να έχουμε μια καλή ποδοσφαιρική χρον ιά, μακριά από τραυματισμούς και με υψηλούς στόχους.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η διοίκηση ευχαριστεί  θερμά τον  κ. Κωνσταν τίνο Μπαλή για την  πολύτιμη βοήθεια κ στήριξή του στην  ομάδα μας.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΟΟ  ΓΓΙΙΑΑΝΝΝΝΗΗΣΣ  ΜΜΠΠΟΟΤΤΣΣΗΗΣΣ  
ΝΝΕΕΟΟΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΠΠΟΟΝΝΗΗΤΤΗΗΣΣ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ

ΑΑΣΣΤΤΕΕΡΡΑΑ  ΜΜΑΑΓΓΟΟΥΥΛΛΑΑΣΣ

Ο
Γιάν ν ης Μπό-
τσης(5-1-1970)
είν αι ο ν έος

προπον ητής στον
Αστέρα Μαγούλας.

Ο εν  λόγω τεχ ν ικός με
δίπλωμα ΟΥΕΦΑ Α΄
είν αι γν ωστός στη Δυτι-
κή Αττική, έχ ει εργασθ-
εί με επιτυχ ία σε ομά-
δες οι οποίες κατέκ-
τησαν  Κύπελλο στις
Εν ώσεις Δυτικής Αττι-
κής και Αρκαδίας, ήτοι Βύζα Μεγάρων , Απόλλων  Πον -
τίων  Ασπροπύργου, Αίας Παραλίας, Ασπρόπυργος,
Άτταλος Nέας Περάμου, Βρασιές Αρκαδίας, Μαν δραϊ-
κό, Αν ταγόρας Κώ, Ηρακλής Ελευσίν ας, αλλά και ως
προπον ητής των  ομάδων  της ΕΠΣΔΑ.

Στον  Αστέρα Μαγούλας έχ ει κοουτσάρει την  Κ:20 και
για έν α διάστημα δούλεψε στην  Α’ ομάδα με τον
Αν τών η Πριόν α Β΄Εθν ική.

Ως ποδοσφαιριστής έχ ει αγων ιστεί στις ομάδες: Μαν -
δραϊκός, Ολυμπιακός Πειραιά, Καλλιθέα, Λεβαδειακός
Χαϊδάρι, Ατρόμητος, Αιγάλεω, ΠAE Πύργος, Βύζας,
Ζάκυν θος, Χαν ιά, Κερατσίν ι. Διεθν ής με την  Εθν ική
ν έων  και Εθν ική Ελπίδων .

Εν  τω μεταξύ παρελθόν  αποτελεί για τον  Αστέρα οι
Απαζίδης και Καλαιτζίδης.

Η προετοιμασία της ομάδος ξεκιν άει την  Τετάρτη στις
18:30 στο γήπεδο του Αστέρα.

Απόδοση : ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ: 
Ο ΧΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ
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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.ΕΠΙΚΟΙΝΩ
ΝΙΑΣ

69.44.19.19.00
69.77.23.23.23

ΓΙΩΡΓΟΣ

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ 4ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  

ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕΣΟ, ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ: 6932476552 

ΑΓΓΕΛΙΑ

Ζητείται νοσηλευτής-νοσηλεύτρια
για κέντρο ημέρας ΑΜΕΑ στην περιοχή

της Ελευσίνας, 8ωρο. 
Επιθυμητή προϋπηρεσία.

Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση  α'
βοηθειών. Μπορείτε να αποστείλετε τα

βιογραφικά σας στο παρακάτω
mail:oloiemeis17@gmail.com 

Τηλέφωνο επικοινωνίας:2105560464
Παρακαλουμε, μη ξεχνάτε να καταχωρ-

είτε τηλέφωνο επικοινωνίας. 
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ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  AAddvviissoorr  SSeerrvviiccee
PPaacckk  ζζηηττάά  ππρροοσσωωππιικκόό::

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

Μισθός πολύ ικανοποιη-
τικός με ένσημα. 

Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 2105576682
Διεύθυνση γραφείου: 
Νίκης & Σπύρου Λούη 

(Γερμανικά), 
Ασπρόπυργος 19300

Επίδομα 534 ευρώ: Διευρύνονται οι δικαιούχοι των 
μέτρων στήριξης εργαζομένων

Επίδομα 534 ευρώ: Διευρύνονται οι δικαιούχοι
των μέτρων στήριξης εργαζομένων που πλήττονται
σημαντικά από τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης
του κορωνοϊού σύμφωνα με σχετική διάταξη του
υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
για το διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Οκτω-
βρίου.

Μάλιστα οι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού
θα πρέπει ν α υποβάλλουν  μον ομερώς υπεύθυν ες
δηλώσεις στο supportemployees.serv ices.gov .gr.

Ειδικότερα, θεσμοθετείται η οικονομική στήριξη των
καλλιτεχνών , δημιουργών  και επαγγελματιών  της τέχνης
και του πολιτισμού καθώς και των  ξεναγών  και των  τουρ-
ιστικών  συνοδών , μέσω της χορήγησης αποζημίωσης
ειδικού σκοπού, εφόσον  δεν  έχουν  σύμβαση εξαρτ-
ημένης εργασίας σε άλλον  εργοδότη ή δεν  λαμβάνουν
τακτική επιδότηση ανεργίας.

Για την  καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, οι
ανωτέρω εργαζόμενοι υποβάλλουν  μονομερώς υπεύθυνη
δήλωση στην  ηλεκτρον ική πλατφόρμα του ειδικού μηχα-
ν ισμού στήριξης των  εργαζομέν ων
supportemployees.serv ices.gov .gr και λαμβάνουν  την
αποζημίωση κατόπιν  διεν έργειας των  απαραίτητων  δια-

σταυρωτικών  ελέγχων  με τα τηρούμενα στοιχεία.
Έτσι είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού

από 1/9/2020 έως 31/10/2020: α) Καλλιτέχνες, δημιουρ-
γοί και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού που
είναι εγγεγραμμένοι έως την  30η/9/2020 στην  ειδική ηλεκ-
τρον ική πλατφόρμα artandcultureprof essionals.ser-
v ices.gov .gr στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινων ικών  Υποθέσεων , β) Τα πρόσωπα που
ασκούν  το επάγγελμα του ξεναγού και είναι υπόχρεα
καταβολής εισφορών  στον  e – ΕΦΚΑ , γ) Οι τουριστικοί
συνοδοί καθώς και τα πρόσωπα που αποφοίτησαν  από
τη διετούς φοίτησης σχολή ξεναγών  εν τός του 2019 και
διαθέτουν  ξεναγική ταυτότητα.

Τα πρόσωπα είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού
σκοπού ύψους 534 ευρώ ανά μήνα και παρέχεται πλήρ-
ης ασφαλιστική κάλυψη επί του ποσού αυτού, εφόσον
δεν  έχουν  σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον
εργοδότη ή δεν  λαμβάνουν  τακτική επιδότηση ανεργίας
από τον  ΟΑΕΔ.

Έτσι όσοι εν ταχθούν  και τους δύο μήνες θα πάρουν
αποζημίωση ειδικού σκοπού συνολικά για τους δύο
μήνες ύψους 1.068 ευρώ. Για την  καταβολή της αποζ-
ημίωσης ειδικού σκοπού υποβάλλουν  υποχρεωτικά
υπεύθυνη δήλωση στην  ηλεκτρον ική πλατφόρμα του
ειδικού μηχαν ισμού στήριξης των  εργαζομένων  support-
employees.serv ices.gov .gr χωρίς να απαιτείται υπεύθυ-
νη δήλωση εργοδότη.

Για τις υποβληθείσες υπεύθυνες δηλώσεις διεν εργείται
διασταυρωτικός έλεγχος αναφορικά με τα στοιχεία της
ειδικής ηλεκτρον ικής πλατφόρμας artandcultureprofes-

sionals.serv ices.gov .gr για την  περίπτωση των  καλλι-
τεχνών , δημιουργών  και επαγγελματιών  της τέχνης και
του πολιτισμού και με τα στοιχεία του e- ΕΦΚΑ για την
περίπτωση των  ξεναγών . Να σημειωθεί ότι οι μονομερείς
σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις των  εποχιακά εργαζομέ-
νων  για τον  μήνα Αύγουστο μπορούν  να υποβάλλον ται
από  1/9/2020 έως και 7/9/2020.

Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού θα πραγ-
ματοποιηθεί από 10/9/2020 έως και 11/9/2020.

Για τον  μήνα Σεπτέμβριο οι σχετικές υπεύθυνες
δηλώσεις των  εργαζομένων  μπορούν  να υποβάλλον ται
από 1/10/2020 έως και 7/10/2020. Η καταβολή της αποζ-
ημίωσης ειδικού σκοπού θα πραγματοποιηθεί από
12/10/2020 έως και 14/10/2020.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Ο.Α.Ε.Δ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
ΣΟΧ1/2020 

Για  την πρόσληψη  προσωπι-
κού  με σύμβαση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου ορισμένου χρόνου,   
για την  κάλυψη των    εποχικών

ή παροδικών  αν αγκών  των
βρεφ ον ηπιακών  παιδικών

σταθμών  του Ο.Α.Ε.Δ.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.

Αν ακοιν ών ει:

Την πρόσληψη, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου, από την ημερομ-
ηνία υπογραφής της σύμβασης
και όχι πέραν της 30-07-2021,
συνολικά εκατόν είκοσι ένα(121)
ατόμων, για την κάλυψη
εποχικών ή παροδικών  αναγκών
των βρεφονηπιακών παιδικών
σταθμών του Ο.Α.Ε.Δ εντός  του

Νομού Αττικής(38)  και των
Νομών Αιτωλ/νίας(7) Άρτας(3),
Αχαϊας(5), Δράμας(2), Ευρυ-
τανίας(2), Ημαθίας(6), Πυλαίας-
Θεσσαλονίκης(5) Θεσπρωτίας(4),
Ιωαννίνων(4),  Καβάλας(12),
Καρδίτσας(11), Λάρισας(5), Μεσ-
σηνίας(1), Ξάνθης(6), Ροδόπ-
ης(4), Σερρών(1) και  Τρικάλων(5)
.
*Η επί μέρους κατανομή των ατό-
μων, εντός εκάστου Νομού, ανα-
γράφεται στην οικεία ανακοίνω-
ση (ΣΟΧ 1/2020) που είναι αναρτ-
ημένη στη διαδικτυακή πύλη του
ΟΑΕΔ: www.oaed.gr

Οι υποψήφιοι  όλων των ειδικο-
τήτων πρέπει να είναι ηλικίας
από 18 έως 65 ετών .

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:  ΤΕ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ - ΔΕ
ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ –
ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ - ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ -
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : αναγράφονται
στην οικεία ανακοίνωση (ΣΟΧ
1/2020 που είναι αναρτημένη στη
διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ:

www.oaed.gr

Πότε και πως υποβάλλον ται οι
αιτήσεις  
Οι ενδιαφερόμενοι  μέσω της
ψηφιακής πύλης του ελληνικού
δημοσίου www.gov.gr. θα
οδηγηθούν   στις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες της Διαδικτυακής
Πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr)
στη σχετική σελίδα υποβολής
ηλεκτρονικής αίτησης ακολο-
υθώντας τη διαδρομή,
https://www.gov.gr/ipiresies/erga
sia-kai-asphalise/apaskholese-
s to -d e m o s i o -to m e a /a i t e s e -
proslepses-stous-brephonepiak-
ous-stathmous-tou-oaed  αφού
καταχωρήσουν   τους προσωπι-
κούς κωδικούς πρόσβασής τους
(username και password) στο
TAXISnet.
Η προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων  είν αι δέκα (10) ημέρες
(υπολογιζόμενες ημερολογιακά)
και αρχίζει από την επόμενη
ημέρα της τελευταίας δημοσίευ-
σης της παρούσας σε τοπικές
εφημερίδες ή της ανάρτησής της
που θα  γίνει στο κατάστημα της
υπηρεσίας μας, στα καταστήματα

των βρεφονηπιακών παιδικών
σταθμών αυτής, όπου προκ-
ηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις
καθώς και στο χώρο των ανα-
κοινώσεων των δημοτικών κατα-
στημάτων  των δήμων,  στους
οποίους αυτά εδρεύουν, εφόσον
η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέ-
στερη της δημοσίευσης στις
εφημερίδες. 

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με
την παρέλευση ολόκληρης της
τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή
είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα
(δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,
τότε η λήξη της προθεσμίας
μετατίθεται την επόμενη εργά-
σιμη ημέρα. 
• Υποβολή αιτήσεως
μετά την καταληκτική ημερομ-
ηνία που θα ορισθεί με Αν α-
κοίν ωση του Διοικητή του
ΟΑΕΔ(www.oaed.gr)  δεν  είν αι
δυν ατή. 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: Ο χάρτης των
αυξήσεων και των αναδρομικών
Τον χάρτη των αυξήσεων και των αναδρομικών για όλους
τους συνταξιούχους παρουσιάζει η εφημερίδα “Ελεύθερος
Τύπος”.
Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, με την εφαρμογή σειράς
ευνοϊκών διατάξεων του νόμου 4670/2020 έρχονται στο
τετράμηνο Σεπτεμβρίου –Δεκεμβρίου αυξήσεις συντάξεων
και αναδρομικά πολλών ταχυτήτων για πέντε κατηγορίες
συνταξιούχων.
Αναλυτικά, οι κατηγορίες που παίρνουν τις αυξήσεις είναι οι
εξής:
1.Παλαιοί συνταξιούχοι προ νόμου Κατρούγκαλου με 30 έτη
ασφάλισης και άνω οι οποίοι θα έχουν νέο επανυπολογισμό
σύνταξης και αυξήσεις σε 5 ετήσιες δόσεις, εφόσον ξεπερά-
σουν το ποσό που λαμβάνουν τώρα ως προσωπική διαφο-
ρά. Η πρώτη δόση δόση καταβάλλεται τον Οκτώβριο και τα
αναδρομικά 12 μηνών θα δοθούν τον Δεκέμβριο.
2.Συνταξιούχοι μετά το νόμο Κατρούγκαλου με 30 έτη ασφ-
άλισης και άνω οι οποίοι θα έχουν επανυπολογισμό σύνταξ-
ης με αύξηση σε μια δόση τον Οκτώβριο και αναδρομικά 12
μηνών τον Δεκέμβριο.
3.Συνταξιούχοι εν  αναμονή με προσωρινή σύνταξη από
τον Μάιο του 2016 και κυρίως από το 2017 και μετά για τους
οποίους έρχεται αύξηση της προσωρινής τους σύνταξης
από τον Σεπτέμβριο με αναδρομικά από τότε που είχαν
κάνει την αίτηση συνταξιοδότησης.
4.Συνταξιούχοι που εξακολουθούν να εργάζονται για τους
οποίους προβλέπεται αύξηση της σύνταξης στο 70% της
αρχικής αντί για το 40% που λαμβάνουν τώρα.Η αύξηση θα
καταβληθεί τελικά στη σύνταξη Οκτωβρίου δηλαδή στην
πληρωμή που θα γίνει προς το τέλος του Σεπτεμβρίου.Τα
αναδρομικά ξεκινούν από Μάρτιο του 2020 δηλαδή θα είναι
για 6μήνες.
5.Αυξήσεις συντάξεων χηρείας από το 50% στο 70% .Είναι
χιλιάδες οι δικαιούχοι συντάξεων χηρείας που δεν έχουν
πάρει την σύνταξη του θανόντος και αναμένεται να δοθούν
αναδρομικά από τον Μάιο του 2019 που ανατρέχει η ισχύς
της ευνοϊκής αυτής διάταξης.
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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

ΚΥΡΙΑ  ζητά εργασία  για
οικιακή βοηθός και

φύλαξη ηλικιωμένων
στην περιοχή της Δυτικής

Αττικής και Δυτικής
Αθήνας.

Τηλ. 6944802271

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 

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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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



16-θριάσιο Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020 

Ζητούνται  αποθήκες
για αγορά 

και ενοικίαση στον
Ασπρόπυργο. 

Πληροφορίες στο
Μεσιτικό Γραφείο

Μαντζουράτου Ελένη. 
Τηλέφωνο 6946971237


