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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Hλιοφάνεια . Η θερμοκρασία από

23 - 33  βαθμούς Κελσίου

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
3,7,11,15,19,23,27

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ευάνθης, Ευανθία, Εύα

Ευφρόσυνος, Φρόσυνος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Καμπόλης Γεώργιος Δ.
Ειρήνης 30, 2105574683

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
Λουκοπούλου Σοφία Σ.

Βενιζέλου Ελευθερίου 39, 2105560390

MAΝΔΡΑ

Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ.
Εργατικές Κατοικίες, 2105541721

AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

Πρινιανάκης Γεώργιος Ι.
Παναγίας Γρηγορούσης 29, Ζεφύρι, 13451,

2102385080

ΧΑΪΔΑΡΙ
Παπαθεοδώρου Αντιγόνη Θ.

Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου 46,
2105815897

Εξιχνιάσθηκε ανθρωποκτονία 
77χρονου στη Μάνδρα

Ε
ξιχνιάσθηκε από το
Τμήμα Εγκλημάτων

κατά Ζωής και Προσωπι-
κής Ελευθερίας της
Διεύθυνσης Ασφάλειας
Αττικής, η υπόθεση ανθρ-
ωποκτονίας  77χρονου
Έλληνα, η οποία δια-
πράχθηκε την 4-8-2020
στη Μάνδρα Αττικής.

Το θύμα είχε βρεθεί,
μεσημβρινές ώρες της 4-
8-2020, εντός της μονοκα-
τοικίας όπου διέμενε
μόνος του, χωρίς τις αισθ-
ήσεις του ενώ σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέ-
ταση ο θάνατος του άτυχου 77χρονου επήλθε από
ασφυξία .

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., συνελήφ-
θη 18χρονος αλλοδαπός, γνωστός του θύματος.
Ως κίνητρο του εγκλήματος φέρεται η ληστεία.

Εσπασαν κάθε ρεκόρ: 372 κρούσματα
μέσα σε 24 ώρες στην Ελλάδα

3344  ΚΚΡΡΟΟΥΥΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΣΣΕΕ  ΕΕΡΡΓΓΟΟΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΟΟ  
ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ      

Σ
τα 372 αν έρχ ον ται τα ν έα κρούσματα κορον οϊού στην  Ελλάδα, σύμφων α με την  εν ημέρωση του ΕΟΔΥ.
Πρόκειται για τον  υψηλότερο αριθμό που έχ ει αν ακοιν ωθεί από την  αρχ ή της παν δημίας. Από αυτά 164
προέρχ ον ται από γν ωστές συρροές, 114 στην  Πέλλα, 34 σε εργοστάσιο αν ακύκλωσης στον  Ασπρόπυργο

και τα 21 εν τοπίστηκαν  κατόπιν  ελέγχ ων  στις πύλες εισόδου της χ ώρας. 
Ο συν ολικός αριθμός των  κρουσμάτων  είν αι 12452, εκ των  οποίων  το 55.5% άν δρες. 2324 (18.7%) θεωρ-
ούν ται σχ ετιζόμεν α με ταξίδι από το εξωτερικό και 5511 (44.3%) είν αι σχ ετιζόμεν α με ήδη γν ωστό κρούσμα. 49
συμπολίτες μας ν οσηλεύον ται διασωλην ωμέν οι. 
Η διάμεση ηλικία τους είν αι 70 ετών . 12 (24.5%) είν αι γυν αίκες και οι υπόλοιποι άν δρες. To 87.8%, των  δια-
σωλην ωμέν ων , έχ ει υποκείμεν ο ν όσημα ή είν αι ηλικιωμέν οι 70 ετών  και άν ω. 167 ασθεν είς έχ ουν  εξέλθει από
τις ΜΕΘ. Τέλος, έχ ουμε 4 ακόμα καταγεγραμμέν ους θαν άτους και 297 θαν άτους συν ολικά στη χ ώρα. 110
(37.0%) γυν αίκες και οι υπόλοιποι άν δρες. Η διάμεση ηλικία των  θαν όν των  συμπολιτών  μας ήταν  τα 78 έτη και
το 96.3% είχ ε κάποιο υποκείμεν ο ν όσημα ή/και ηλικία 70 ετών  και άν ω.
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Στην “καρδιά” των Άνω Λιοσίων το μεγάλο
έργο της  ανάπλασης του Ιστορικού Κέντρου

Σ
την “καρδιά” των Άνω Λιοσίων έφτασε το
μεγάλο έργο της  ανάπλασης του Ιστορικού
Κέντρου. Συγκεκριμένα, σε αυτή τη φάση,

διαμορφώνεται ο οδός “Πέτρου Λιώσα” που εφά-
πτεται στην πίσω πλευρά του Δημαρχείου. 

Mε το έργο που έχει ολοκληρωθεί κατά το
μεγαλύτερο μέρος του, αυξήθηκε  το πλάτος των
δρόμων, οι οποίοι επιστρώθηκαν  με ειδικούς
κυβόλιθους. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως
η ρύση των όμβριων υδάτων έχει σχεδιαστεί προς
τον κεντρικό άξονα των δρόμων, για την προστασία
της περιοχής από πλημμυρικά φαινόμενα. 

Παράλληλα δημιουργήθηκαν δεκάδες  θέσεις
στάθμευσης και προστατευμένης γραμμής τυφλών,
ενώ ενισχύθηκε θεαματικά ο ηλεκτροφωτισμός με
φωτιστικά τύπου led. 

Η ανάπλαση αφορά σε συνολική επιφάνεια 20
χιλ. τετραγωνικών μέτρων και ανακατασκευάζονται
οι οδοί: Γρηγορίου Λαμπράκη, Εθν. Αντιστάσεως,
17ης Νοεμβρίου, Π. Λιόσα, Δημαρχείου, Μητρ-
οπόλεως, Παπαναστασίου, 28ης Οκτωβρίου,
Παπανδρέου, Ελ Βενιζέλου, Ηλέκτρας, Αχαρνών,
Δαβάκη, Αθηνών, Πάρνωνος, Παναγούλη καθώς
και η πλατεία Μητροπόλεως. 

Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια
Αττικής και υλοποιείται από το Δήμο Φυλής καθώς
βασίζεται σε μελέτη και επίβλεψη της Τεχνικής
Υπηρεσίας. 

ΔΗΜ ΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΗΜ ΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Παραλαβή συστήματος Παραλαβή συστήματος 
θερμομέτρησης θερμομέτρησης 
από την ΠΕΔΑαπό την ΠΕΔΑ

Στα πλαίσια προστασίας του πολίτη από
την εξάπλωση του covid-19, ο δήμος
Ελευσίνας παρέλαβε  από την Περιφερεια-
κή Ένωση Δήμων Αττικής, , σύστημα θερ-
μομέτρησης για την τοποθέτηση του στο
Δημαρχείο Ελευσίνας. 

Το σύστημα θερμομέτρησης της Περιφε-
ρειακής Ένωσης, έρχεται να προστεθεί
στον εξοπλισμό που διαθέτει η Δημοτική
Αρχή, για την προστασία της υγείας των
εργαζομένων και των πολιτών και τοποθ-
ετήθηκε στην είσοδο του Δημαρχείου,
έτσι ώστε εργαζόμενοι και πολίτες θα θερ-
μομετρούνται κατά την είσοδο τους στο
Δημαρχείο. 

Υπενθυμίζεται ότι η εξυπηρέτηση των
πολιτών από τις Υπηρεσίες του Δήμου
γίνεται κατόπιν ραντεβού και με όλα τα
απαραίτητα μέτρα προστασίας.

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ)

Η Διεύθυνση Πολεοδομίας και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ασπροπύργου
(Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφ. Δημοκρατίας 18) ως Αρχή Σχεδιασμού για την τρο-
ποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δ. Ασπροπύργου της Π.Ε. Δυτι-
κής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Κ.Υ.Α.
ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 (Β’ 1225), όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. οικ.
40238/2017 (Β’ 3759) όμοιά της:
Α) ανακοινώνει ότι τόσο η ίδια όσο και το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρ-
ειας Αττικής, διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του Φακέλου Στρατ-
ηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του συγκεκριμένου σχεδίου προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό,
Β) προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως ή / και ηλεκτρονικά και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, προς

την Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υ.Π.ΕΝ. (Λεωφόρος Αλεξάνδρας 11, Τ.Κ. 11473 Αθήνα ,sec.dipa@prv.ypeka.gr), μέσα σε προθεσμία τριάντα
(30) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής. 
Το κείμενο της ΣΜΠΕ βρίσκεται αναρτημένο στον δικτυακό τόπο https://www.dimosaspropyrgou.gr/media/docs/stratigiki-meleti-perivallontikon-epiptoseon.rar 
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Συνάντηση του Δημάρχου Ελευσίνας με
Διευθυντές Σχολικών Μονάδων 

Σ
υν άν τηση με τους Διευθυν τές των  Σχ ολικών  Μον άδων  Α-Βάθμιας και
Β-Βάθμιας Εκπαίδευσης, εν όψει της έν αρξης  λειτουργίας των  σχ ολείων
του Δήμου, πραγματοποίησε ο Δήμαρχ ος Ελευσίν ας κ. Οικον όμου την

Τετάρτη 09/09.
Σκοπός της συν άν τησης ήταν  ο άμεσος συν τον ισμός των  δράσεων  που
χ ρειάζεται ν α γίν ουν , εν όψει της επικείμεν ης έν αρξης της ν έας σχ ολικής
χ ρον ιάς. 
Συγκεκριμέν α, συζητήθηκαν  εκτεν ώς ζητήματα που αφορούν  την  εύρυθμη
λειτουργία των  σχ ολικών  μον άδων  και την  διασφάλιση της υγείας μαθητών
και εκπαιδευτικών  στη δύσκολη υγειον ομική κρίση που διαν ύουμε, την  στε-
λέχ ωση των  σχ ολείων  με σχ ολικές καθαρίστριες και τις σχ ολικές υποδομές.
Ο Δήμαρχ ος κ. Οικον όμου τόν ισε πως η Δημοτική Αρχ ή έχ ει αν αλάβει όλα
τα αν αγκαία μέτρα ώστε ν α λειτουργήσουν  τα σχ ολεία με ασφάλεια για τους
μαθητές, το εκπαιδευτικό προσωπικό, αλλά και τις οικογέν ειες τους, ακολο-
υθών τας πιστά τις οδηγίες των  αρμοδίων  επιστημόν ων .

Επίσης εν ημέρωσε τους Διευθυν τές ότι το επόμεν ο διάστημα η Δημοτική Αρχ ή, προτίθεται ν α επισκευάσει φθο-
ρές και βλάβες που παρουσιάστηκαν  σε Σχ ολικές Μον άδες, με τον  προϋπολογισμό του έργου ν α φτάν ει το 1,5.
Οι φθορές που δημιουργήθηκαν  προϊόν τος του χ ρόν ου στα σχ ολεία αλλά και οι εργασίες ν έων  κατασκευών ,
προέκυψαν  κατόπιν  αιτημάτων  των  φορέων  και αυτοψιών  των  Υπαλλήλων  της Τεχ ν ικής Υπηρεσίας.
Στην  συν άν τηση παρευρέθηκαν  ο Αν τιδήμαρχ ος Παιδείας κ. Κουρούν ης όπου έκαν ε εκτεν ή εν ημέρωση στους
Διευθυν τές για τις εν έργειες της Δημοτικής Αρχ ής, ο Αν τιδήμαρχ ος Καθαριότητας κ. Παππάς όπου εν ημέρωσε για
τις απολυμάν σεις των  Σχ ολείων , ο Αν τιδήμαρχ ος Τεχ ν ικής Υπηρεσίας κ. Μαυρογιάν ν ης που εν ημέρωσε για τις
επισκευές των  Σχ ολικών  Μον άδων , ο Αν τιδήμαρχ ος Μαγούλας κ. Μίχ ας όπου εν ημέρωσε για τις εν έργειες που
έχ ουν  γίν ει στην  Δημοτική Κοιν ότητα Μαγούλας και τέλος η Πρόεδρος της Β-Βάθμιας Σχ ολικής Επιτροπής κ. Τζιγ-
κιτζελα η οποία βρίσκεται σε συν εχ ή επικοιν ων ία με τους Διευθυν τές των  Γυμν ασίων  και των  Λυκείων . 
Ως Δημοτική Αρχ ή είμαστε δίπλα σε μαθητές, δασκάλους και καθηγητές, αρωγοί σε κάθε αν άγκη των  Σχ ολείων
μας, εξασφαλίζον τας ασφαλείς και λειτουργικές εγκαταστάσεις. 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ                                                                                     
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
ΑΙΣΧΥΛΟΥ 10 – ΕΛΕΥΣΙΝΑ 19200
Α.Φ.Μ 997374592   Δ.Ο.Υ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Ελευσίν α, 9/09/2020   

Προς όλους τους αρμοδίους 
και τον  τύπο

ΤΗΛ. 210 5547697
e-mail: sinelmama@gmail.com

ΨΗΦΙΣΜΑ 
Γενικής Συνέλευσης

Οι συν ταξιούχ οι του Σωματείου ΙΚΑ Ελευσίν ας και
περιχ ώρων  που συν ήλθαμε σε ΓΣ στο χ ώρο του
πολιτιστικού κέν τρου Λεων ίδας Καν ελλόπουλος, αφού
εγκρίν αμε το διοικητικό και οικον ομικό απολογισμό και
τον  προϋπολογισμό για το επόμεν ο έτος, αποφασίσα-
με τα παρακάτω:
1. Η πολιτική της ΝΔ συν εχ ίζον τας την  πολιτι-
κή των  προηγουμέν ων  κυβερν ήσεων , συν εχ ίζει και
τη κοροϊδία σε βάρος των  συν ταξιούχ ων  και οριστικο-
ποιεί τις περικοπές στις συν τάξεις μας, εφαρμόζον τας
και επεκτείν ον τας τον  ν όμο Κατρούγκαλου. Με την
έκθεση Πισσαρίδη ετοιμάζει ν έα σκληρά μέτρα σε
βάρος όλων  των  ασφαλισμέν ων , με σκοπό ν α παρ-
αδώσει στους αετον ύχ ηδες το ζεστό χ ρήμα των
ταμείων  και τη κατάργηση του κοιν ων ικού χ αρακτήρα
της ασφάλισης.
• Απαιτούμε αποκατάσταση των  συν τάξεων ,
στα προ κρίσης επίπεδα.
• Να αποδοθούν  άμεσα η 13η και 14η
σύν ταξη.
2. Η επιδημία του κορων οϊού χ τυπά ιδιαίτερα
τους ηλικιωμέν ους και τους συν ταξιούχ ους. Δεν  είν αι
ζήτημα προσωπικής ευθύν ης, αλλά κυβερν ητικής
ευθύν ης, αφού ικαν οποιεί όλες τις απαιτήσεις των
επιχ ειρηματιών , χ ωρίς ν α παίρν ει ουσιαστικά μέτρα
για την  εν ίσχ υση του δημόσιου τομέα της υγείας που
σηκών ει και το κύριο βάρος της παν δημίας.
• Απαιτούμε την  πλήρη κάλυψη σε ιατρικό και
ν οσηλευτικό προσωπικό και μέτρα προστασίας στο
Θριάσιο Νοσοκομείο και στο Κέν τρο Υγείας Ελευ-
σίν ας.
• Να γίν ει Κέν τρο Υγείας στη Μάν δρα και ν α
λειτουργήσουν  περιφερειακά ιατρεία στη Μαγούλα και
στις Εργατικές κατοικίες. 
3. Οι κάτοικοι των  πόλεων  του Θριασίου έχ ουν
αφεθεί στις συν έπειες από τη ρύπαν ση του περιβάλ-
λον τος και τη μόλυν ση του υδροφόρου ορίζον τα από
τη λειτουργία τη χ ωματερής, εν ώ ετοιμάζουν  τη
συν έχ ιση της και δημιουργία και άλλων  χ ωματερών
στη Δυτική Αττική.
Κον τά στη χ ωματερή και το βεν ζόλιο που εκπέμπουν
τα διυλιστήρια. Κρύβουν  επιμελώς την  έκθεση του
Δημόκριτου, που μιλάει για αύξηση κατά 30% των
καρκιν ογεν έσεων  στην  περιοχ ή μας.
• Απαιτούμε το κλείσιμο της χ ωματερής στη
Φυλή.
• Καμιά ν έα χ ωματερή στην  περιοχ ή, καμιά
χ ωματερή στο Μελετάν ι.
• Να μη λειτουργήσει η επιχ είρηση τοξικών
αποβλήτων  στη Μάν δρα.
4. Θα συν εχ ίσουμε τη συν εργασία μας με την
Ομοσπον δία μας και τη Συν τον ιστική Επιτροπή
Αγών α όλων  των  Συν ταξιουχ ικών  Οργαν ώσεων . 
Θα συν εχ ίσουμε τη συν εργασία μας με τα άλλα ταξικά
Σωματεία τη περιοχ ής μας, στην  ταξική κατεύθυν ση
πάλης του ΠΑΜΕ, καθώς και με κάθε μαζικό φορέα για
τα προβλήματα της περιοχ ής μας.
5. Θα παλέψουμε για την  ακόμα καλύτερη οργά-
ν ωση των  συν ταξιούχ ων  κα θα αγων ιστούμε για ν α
μπορέσει ν α γίν ει ο λαός ν οικοκύρης στον  τόπο του,
χ ωρίς ν α κάν ουν  κουμάν το δαν ειστές και τοκογλύφοι.

ΕΝΤΟΛΗ   ΓΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ                   Δ. ΓΚΑΤΖΗΣ

Η
θεατρική ομάδα Άνω
Λιοσίων «Υπερφωτισμέ-
νοι» συμμετέχει στις

«Βραδιές Πολιτισμού» του
Δήμου Αχαρνών και το Σάββατο
12 Σεπτεμβρίου,  παρουσιάζει
με δωρεάν είσοδο στο αμφιθέα-
τρο “Μίκης Θεοδωράκης” τη
βραβευμένη κωμωδία του
συντοπίτη μας Γιάννη Γαλανό-
πουλου «Μετασεισμική Ακολο-
υθία ή Πως Την Κάνουν Οι Κινέ-
ζοι». Η παράσταση ανεβαίνει με
την υποστήριξη του Δήμου
Φυλής.

Η παράσταση έχει παρουσια-
στεί μέχρι στιγμής στο Θέατρο
Πολιτών Περιστερίου και στον
Σταφιδόκαμπο Ηλείας απο-
σπώντας άριστες κριτικές.

Λίγα λόγια για το έργο:
Το έργο παρακολουθεί έναν εφηβικό

έρωτα που ξαναφουντώνει 30 χρόνια
μετά, στην Ελλάδα του 2019, και παράλ-
ληλα εστιάζει στον σύγχρονο κόσμο και
τους ήρωές του, μέσα πάντα από το
λυτρωτικό πρίσμα της κωμωδίας. Στα
ατού της παράστασης συγκαταλέγεται η
συμμετοχή μέσω ήχου της σπουδαίας
ελληνίδας ηθοποιού Ελένης Γερα-
σιμίδου. 

Η «Μετασεισμική Ακολουθία ή Πως
Την Κάνουν Οι Κινέζοι» τον περασμένο
Δεκέμβριο κατέκτησε «Έπαινο Συγγρα-
φής Θεατρικού Έργου» στον Πανελλή-
νιο Διαγωνισμό της Ένωσης Σεναριο-
γράφων Ελλάδος και του Ιδρύματος
Μιχάλης Κακογιάννης (ήταν η δεύτερη
βράβευση για τον συγγραφέα στον ίδιο
διαγωνισμό, μετά την πρώτη του, για το
«Φίδι Στον Κόρφο μου»). Η κωμωδία

αυτή έρχεται τρία χρόνια μετά τις άκρως
επιτυχημένες «Καραμέλες Ούζου» του
Γιάννη Γαλανόπουλου που έκαναν περ-
ιοδεία δύο σεζόν στην Ελλάδα, με
σκηνοθέτη τον Σταύρο Νικολαΐδη και
πρωταγωνιστή τον ίδιο και τον Δημήτρη
Καμπόλη.  

Παίζουν με σειρά εμφάνισης: Σοφία
Γκαραβέλα, Μπαρμπηλένα Τριαντα-
φύλλου, Δημήτρης Μαρτάκος, Κων-
σταντίνος Κοσμάς, Σπύρος Μαυρής,
Δήμητρα Ολυμπία Γαλανοπούλου, Χρι-
στίνα Βασιλείου, Νίκη Πλαβούκου, Άσπα
Κούτρα, Ελευθερία Τριανταφύλλου,
Γιάννης Γαλανόπουλος.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:
Κείμενο - Σκηνοθεσία - Σκηνογραφία -

Μουσικές: Γιάννης Γαλανόπουλος 
Κατασκευή Σκηνικών: Σωτήρης Ρόδης

- Νίκος Τσάνε
Κοστούμια: Υπερφωτισμένοι 
Φωτισμοί: Βασίλης Μπαντούνας
Ήχοι: Νικολέττα Μαστροθανάση 
Στούντιο: S-lab Studio, Νέα Σμύρνη

Φωνή στην εφορία: Ελπίδα Μηναδάκη
Φωνή δημοσιογράφου: Φωτεινή

Σκανδάλη
Φωτογραφίες παράστασης: Δημήτρης

Μανώλαρος 
Αφίσα - Πρόγραμμα Παράστασης:

Λιάννα Βασιλάρα 
Βιντεοσκόπηση: Jim Krass

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ
Η κωμωδία ήταν ανέκαθεν λυτρωτική.

Με μια σύγχρονη και άμεση κωμωδία
συνεχίζουμε την πορεία των Υπερφωτι-
σμένων, με σκοπό να σας κάνουμε να
γελάσετε με την ψυχή σας και να αφήσε-
τε πίσω σας, έστω για δύο ώρες, τις σκέ-
ψεις που σας προβληματίζουν. Μέσα 

από την ιστορία του έργου πιστεύουμε
ότι ο κάθε θεατής θα κερδίσει πολλά,
ανάλογα βέβαια με το πόσο πολύ θα
αφεθεί στους ήρωές μας. Εξάλλου από
αρχαιοτάτων χρόνων η επιρροή της
κωμωδίας ήταν σημαντική και σε κοινω-
νικό επίπεδο. Το έργο που θα δείτε είναι
διανθισμένο με πολλά τραγούδια που
σίγουρα θα σας κάνουν να ταξιδέψετε
μαζί μας σε στιγμές του παλιού ελληνικού
κινηματογράφου κι όχι μόνο. Είμαι πολύ
χαρούμενος για το αποτέλεσμα, μιας και
είμαι και ο συγγραφέας αυτής της νεοελ-
ληνικής κωμωδίας. Όλοι οι συνεργάτες
που δουλέψαμε μαζί, και ιδιαιτέρως οι
ηθοποιοί, στάθηκαν αντάξιοι στους
στόχους που θέσαμε από την πρώτη κιό-
λας ανάγνωση και θα ήθελα να τους
ευχαριστήσω έναν - έναν ξεχωριστά για
αυτό το ταξίδι αλλά και για τον προορισμό
που είναι αυτές οι παραστάσεις. Τέλος,
εκ μέρους των Υπερφωτισμένων θα
ήθελα να ευχαριστήσω δημόσια την
σπουδαία ηθοποιό Ελένη Γερασιμίδου
για την τιμή που μας έκανε με το να
συμμετάσχει αφιλοκερδώς σε αυτήν την
παράσταση με τη φωνή της. 

Γιάννης Γαλανόπουλος

«Μετασεισμική Ακολουθία» στις Αχαρνές 
από τους «Υπερφωτισμένους» Άνω Λιοσίων 

με την στήριξη του Δήμου Φυλής 
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Άμεση παρέμβαση T. Θεοδωρικάκου: 
500.000 € στους δήμους Σαρωνικού και Λαυρεωτικής

Σ
ε άμεση οικονομική
στήριξη των Δήμων
Σαρωνικού και Λαυρ-

εωτικής, που επλήγησαν
από τη καταστροφική πυρκα-
γιά, συνολικά με 500.000
ευρώ, προχώρησε ο υπο-
υργός Εσωτερικών, κ. Θεο-
δωρικάκος, ο οποίος το
μεσημέρι  της Πέμπτης,
επισκέφθηκε τις πληγείσες
περιοχές.

Ακολούθησε σύσκεψη του
υπουργού με τους
Δημάρχους Σαρωνικού, κ.
Πέτρο Φιλίππου και Λαυρ-
εωτικής, κ. Δημήτρη Λουκά.
Στο πλαίσιο της σύσκεψης,
ο κ. Θεοδωρικάκος ανα-
κοίνωσε ότι κάθε ένας από
τους δύο Δήμους θα λάβει από 250.000 ως έκτακ-
τη επιχορήγηση για αποκατάσταση των ζημιών σε
δημοτικές υποδομές και οδοποιία και ως αποζ-
ημιώσεις προς τις οικογένειες που κάηκαν οι
οικίες τους.

Όπως τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος, τα χρήματα θα
χορηγηθούν, άμεσα, από το Υπουργείο Εσωτερ-
ικών από τη στιγμή που θα κατατεθούν τα απαρ-
αίτητα έγγραφα από τους Δήμους.

Ο υπουργός Εσωτερικών συνάντησε και
συνεχάρη για το θάρρος και την αυτοθυσία της την
υπάλληλο της Πολιτικής Προστασίας Σαρωνικού, κα
Κατερίνα Ιωαννίδου, η οποία κατά τη χθεσινή πυρ-
καγιά, έδωσε μάχη με τις φλόγες στην προσπάθεια
να σωθούν ζωές και περιουσίες.

Κήρυξη περιοχών  της Αν ατολικής Αττικής σε 
κατάσταση Έκτακτης Αν άγκης

Με εντολή του Υφυπουργού Πολιτικής Προ-
στασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά
και απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας, Βασίλειου Παπαγεωργίου, κηρύσσον-
ται σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προ-
στασίας οι Δημοτικές Ενότητες:

• Αναβύσσου,
• Παλαιάς Φώκαιας,
• Σαρωνίδος και
• Καλυβίων-Θορικού
του Δήμου Σαρωνικού, καθώς και
• Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής

της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττι-
κής, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και
τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από
τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που
εκδηλώθηκαν στις 09-09-2020 στις παραπάνω
περιοχές.

Η εν λόγω κήρυξη ισχύει για έξι (6) μήνες

Στο 18,3% η ανεργία τον Ιούνιο

Σ
το 18,3% αν ήλθε το εποχ ικά διορθωμέν ο ποσοστό αν εργίας
φέτος τον  Ιούν ιο κάν ον τας αισθητές στην  οικον ομία τις επι-
πτώσεις της παν δημίας και του lockdown- έν αν τι του διορ-

θωμέν ου προς τα κάτω 17,1% τον  Ιούν ιο του 2019 και του διορ-
θωμέν ου προς τα άν ω 17,3% τον  Μάιο του 2020. 

Όπως προκύπτει από τα στοιχ εία, που έδωσε στη δημοσιότ-
ητα η ΕΛΣΤΑΤ, ο αριθμός των  αν έργων  αν ήλθε στους 836.637,
με το μεγαλύτερο ποσοστό ν α καταγράφεται στις ηλικίες 15-24
(39,3% από 34,4% τον  ίδιο μήν α του 2019).

Οι άν εργοι αυξήθηκαν  κατά 27.091 σε σχ έση με τον  Ιούν ιο του
2019 (αύξηση 3,3%) και κατά 58.146 άτομα σε σχ έση με τον
Μάιο του 2020 (αύξηση 7,5%).

Ο  αριθμός των  απασχ ολουμέν ων  αν ήλθε στους 3.744.630.
Οι απασχ ολούμεν οι μειώθηκαν  κατά 174.217 άτομα σε σχ έση με τον  Ιούν ιο του 2019 (μείωση 4,4%) και

αυξήθηκε κατά 11.640 άτομα σε σχ έση με τον  Μάιο του 2020 (αύξηση 0,3%). 
Αξίζει ν α σημειωθεί ότι οι περιοχ ές όπου καταγράφηκαν  τα μεγαλύτερα ποσοστά αν εργίας είν αι το Αιγαίο

(28,6% τον  Ιούν ιο 2020 από 13,8% τον  Ιούν ιο 2019), η Κρήτη (20,9% από 11,4%) και η Μακεδον ία- Θράκη
(20,5% από 18,7%).

Μαύρος Αύγουστος
στον τουρισμό: 
Mόλις 1,6 εκατ. αφίξεις
Πτώση 58,1% κατέγραψε η αεροπορική κίνηση εξω-
τερικού στην καρδιά του καλοκαιριού. Συνολικά στο
οκτάμηνο η ταξιδιωτική κίνηση παρουσιάζει μείωση
70% καθώς διακινήθηκαν 13,4 εκατ. επιβάτες έναν-
τι 44,9 εκατ. το 2019

Βαθύ κόκκιν ο χ αρακτήρισε την  αεροπορική κίν ηση
και τον  Αύγουστο σύμφων α με τα στοιχ εία που
παρουσίασε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Σε αυτά καταγράφεται μείωση 55,7% στη συν ολική
επιβατική κίν ηση (εσωτερικού - εξωτερικού) καθώς
διακιν ήθηκαν  4.5 εκατ. επιβάτες. Πτώση 58,1%
κατέγραψαν  οι αφίξεις επιβατών  εξωτερικού.

Αν αλύον τας τα αεροπορικά δεδομέν α για τον
Αύγουστο του 2020 προκύπτει ότι διακιν ήθηκαν
στα αεροδρόμια της χ ώρας 4.539.902 επιβάτες,
μείωση 55,7% σε σχ έση με το 2019 όπου είχαν  δια-
κιν ηθεί 10.238.414 επιβάτες.

Ο συν ολικός αριθμός των  πτήσεων  αν ήλθε στις
45.422 με καταγράφον τας πτώση 41,4% σε σχ έση
με το αν τίστοιχ ο διάστημα του 2019 όπου είχ αν
πραγματοποιηθεί 77.555 πτήσεις.
Οι αφίξεις επιβατών  εξωτερικού ήταν  1.667.484
παρουσιάζον τας μείωση 58,1% σε σχ έση με το
2019, όπου είχ αν  αφιχ θεί 3.977.915 επιβάτες.
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ΝΝέέαα  κκλλιιμμααττιισσττιικκάά    σστταα  ΝΝηηππιιααγγωωγγεείίαα  
κκααιι  ΔΔηημμοοττιικκάά  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΦΦυυλλήήςς

--  ΣΣυυννττηηρρήήθθηηκκαανν  τταα  υυφφιισσττάάμμεενναα,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  ππρροοδδιιααγγρρααφφέέςς  

αασσφφααλλεείίααςς  κκααττάά  ττοουυ  κκοορροοννοοϊϊοούύ

Είκοσι τρεις (23) σύγχρονες
κλιματιστικές μονάδες θα
διαθέσει στα Νηπιαγωγεία και
Δημοτικά του Δήμου Φυλής η
Ενιαία Σχολική Επιτροπή
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Η προμήθεια έγινε ύστερα
από καταγραφή και αξιολόγ-
ηση των αιτημάτων των Διε-
υθυντών.

Επίσης, με πρωτοβουλία
του Προέδρου της Σχολικής
Επιτροπής Γιάννη Κρεμύδα,
έχει ήδη ξεκινήσει η συντήρη-
ση όλων των κλιματιστικών
μονάδων της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης με βάση τις
οδηγίες του ΕΟΔΥ, για τον
περιορισμό της μηχανικής
διάδοσης του κορωνοϊού
μέσω των ρευμάτων αέρα που αναπτύσσονται
κατά τη λειτουργία των κλιματιστικών μονάδων. 

Οι νέες κλιματιστικές μονάδες τοποθετήθηκαν

από εξειδικευμένο και πιστοποι-
ημένο τεχνικό.

Ο Πρόεδρος της  Ενιαίας Σχο-
λικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Γιάννης Κρεμύδας
δήλωσε:

“Σε όλες τις  υφιστάμενες κλι-
ματιστικές εγκαταστάσεις των
σχολείων τοποθετήθηκε ειδικό
αντιϊκό φίλτρο ενεργού άνθρα-
κα, ενώ ελήφθησαν τα απαρ-
αίτητα μέτρα για τη σωστή λειτο-
υργία τους και την αποφυγή
δημιουργίας εστιών μόλυνσης
και από άλλους μικροοργανι-
σμούς, με βάση τα υγειονομικά
πρωτόκολλα.

Η χρήση τους θα γίνεται με
απόφαση των Διευθυντών των
σχολείων σε συνάρτηση με τις

οδηγίες των επιστημόνων και με παράλληλη μέρ-
ιμνα για τον συστηματικό φυσικό αερισμό των
χώρων”.

ΚΚΙΙΝΝΗΗΤΤΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ  ΦΦΟΟΡΡΕΕΩΩΝΝ  ΕΕΞΞΩΩ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ  ΔΔΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙΟΟ  ΜΜΕΕΝΝΙΙΔΔΙΙΟΟΥΥ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΑΑ  ΟΟΞΞΥΥΜΜΕΕΝΝΑΑ  
ΠΠΡΡΟΟΒΒΛΛΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΣΣΤΤΙΙΣΣ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΜΜΟΟΝΝΑΑΔΔΕΕΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΠΠΟΟΛΛΗΗΣΣ  

ΜΜεεττάά  ααππόό  κκάάλλεεσσμμαα  ττοουυ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ  ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκώώνν  ΠΠΕΕ  ΑΑνν..  ΑΑττττιικκήήςς  ««ΟΟ  ΣΣωωκκρράάττηηςς»»

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

Οι άδειες που δικαιούνται οι
γονείς με το άνοιγμα σχολείων

Ποιος από τους δύο μπορεί να τη
χρησιμοποιήσει

Ε
ι δ ι κ ή
ά δ ε ι α
λ ό γ ω

κ ο ρ ο ν ο ϊ ο ύ ,
σχ ολική άδεια,
άδεια για ασθέ-
ν εια και γον ική
άδεια δικαι-
ούν ται οι
γον είς τώρα
που υα παιδιά
τους ξεκιν ούν  το σχ ολείο. Το Dikaiologitika News σας
παρουσιάζει ποιες άδειες δικαιούν ται, πόσες μέρες
δικαιούν ται και ποιος από τους γον είς μπορεί ν α κάν ει
χ ρήση της γον ικής άδειας.

Λόγω της παν δημίας, πλέον  χ ορηγείται ειδική άδεια
για εργαζόμεν ους γον είς παιδιών  που θα ν οσήσουν
από τον  κορον οιό. Η ν έα ειδική άδεια θα είν αι συγχ ρ-
ηματοδοτούμεν η από τον  εργοδότη και το κράτος και
θα απαιτεί ιατρική γν ωμάτευση – βεβαίωση, η οποία θα
καθορίζει και τη χ ρον ική της διάρκεια.

Τη ν έα ειδική άδεια, θα μπορούν  ν α λάβουν  οι γον είς
παιδιών  που θα ν οσήσουν  από κορον οϊό, μετά και το
άν οιγμα των  σχ ολείων . Αν  και δεν  θα ν οσούν  κατ
αρχ ήν  οι ίδιοι, δεν  θα μπορούν  για λόγους πρόληψης
ν α πάν ε στη δουλειά τους, όποτε θα δικαιούν ται την
ν έα ειδική άδεια.

Άδεια λόγω κορον οϊού

Οι γον είς εργαζόμεν οι σε περίπτωση ν όσησης από
κορων οϊό COVID-19, των  τέκν ων  τους, βρεφών ,
προν ηπίων  και ν ηπίων , μαθητών  πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τέκν ων  που
φοιτούν  σε ειδικά σχ ολεία ή σχ ολικές μον άδες ειδι-
κής αγωγής και εκπαίδευσης, αν εξαρτήτως ορίου
ηλικίας αυτών , καθώς και ατόμων  με αν απηρία, τα
οποία, αν εξαρτήτως της ηλικίας τους, είν αι ωφελούμε-
ν οι σε δομές παροχ ής υπηρεσιών  αν οικτής φρον -
τίδας για άτομα με αν απηρία, δικαιούν ται ν α κάν ουν
χ ρήσης ειδικής άδειας για την  ασθέν εια των  τέκν ων
για δεκατέσσερις (14) ημέρες ή και για μεγαλύτερο
χ ρον ικό διάστημα σε περίπτωση που αυτό κρίν εται
απαραίτητο με ιατρική γν ωμάτευση ή σε περίπτωση
ν οσηλείας τέκν ου. Η άδεια αυτή χ ορηγείται επιπρό-
σθετα προς άλλες άδειες που αφορούν  στην  ασθέ-
ν εια ή στη ν οσηλεία τέκν ων .

Οι γον είς εργαζόμεν οι, κατά τη διάρκεια της άδειας
λόγω ν όσησης των  τέκν ων  τους, λαμβάν ουν  απο-
δοχ ές: κατά τα δύο τρίτα (2/3) από τον  εργοδότη και
κατά το έν α τρίτο (1/3) από τον  τακτικό προϋπολογι-
σμό. Η άδεια της χ ορηγείται αν εξάρτητα από άλλα
μέτρα για την  αν τιμετώπιση και τον  περιορισμό της
διάδοσης του κορων οϊού COVID-19 στην  αγορά
εργασίας. Για τη χ ορήγησή της δεν  απαιτείται
προϋπηρεσία.

Κιν ητοποίηση έξω από το Δημαρχ είο Αχ αρν ών
για τα οξυμέν α προβλήματα που αν τιμετωπίζουν  οι
σχ ολικές μον άδες του Μεν ιδίου πραγματοποίησαν
την  Τετάρτη το απόγευμα μαζικοί φορείς της πόλης
μετά από κάλεσμα του Συλλόγου Εκπαιδευτικών
ΠΕ Αν . Αττικής «Ο Σωκράτης». Απαίτησαν  από
την  κυβέρν ηση και τη δημοτική αρχ ή ν α ικαν ο-
ποιήσουν  τώρα όλα τα αιτήματα τους, ώστε ν α
αν οίξουν  οι σχ ολικές μον άδες με ασφάλεια και με
όλους τους όρους προστασίας από την  παν δημία. 

Όπως κατήγγειλε ο πρόεδρος του Συλλόγου
Εκπαιδευτικών  ΠΕ Αν . Αττικής «Ο Σωκράτης» δεν
έχ ει παρθεί καν έν α μέτρο για ν α λειτουργήσει η
Προσχ ολική Αγωγή, εν ώ παραμέν ουν  οι άθλιες

υποδομές σε πολλά σχ ολεία της περιοχ ής. Οι φορείς όρισαν  ν έα κιν ητοποίηση στο Δημαρχ είο της περιοχ ής
την  πρώτη μέρα που αν οίγουν  τα σχ ολεία τη Δευτέρα 14 Σεπτέμβρη στη 1 μ.μ. 

Στη συγκέν τρωση απηύθυν ε χ αιρετισμό ο Ιάσον ας Καπλάν ης, μέλος του ΔΣ της Έν ωσης Γον έων  Αχ α-
ρν ών  και πρόεδρος του ΣΕΒΑ καθώς και η Δέσποιν α Χούτα, μέλος του ΔΣ του Συλλόγου ΠΕ Αν . Αττικής «Ο
Σωκράτης». 

(πηγή: 902.gr)
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Tεστ COVID-19 σε όλο το προσωπικό του Αθλητικού και
Πολιτιστικού Οργανισμού “η Πάρνηθα” 
Ιδιαίτερα σημαντική η πρωτοβουλία του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Γ. Μαυροειδή

Μ
ε  ασφάλεια και  την
τήρηση όλων των προ-
στατευτικών μέτρων

ξεκινά  η  νέα  σεζόν,  για όλα τα
Αθλητικά και Πολιτιστικά Τμήμα-
τα του Νομικού  Προσώπου του
Δήμου Φυλής, η “ΠΑΡΝΗΘΑ” .

Με  πρωτοβουλία  του
Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Γεω-
ργίου   Μαυροειδή.  πραγματο-
ποιείται δωρεάν COVID TEST,
σε όλο το προσωπικό του Νομι-
κού Προσώπου ο οποίος μαζί
με τις ευχές του για μια καλή
αθλητική και πολιτιστική χρονιά
παρά τις δύσκολες συνθήκες,
υπογραμμίζει:

“Έχοντας  όλοι μας μεγάλη

ευθύνη,  να προστατέψουμε τα
μέλη των τμημάτων μας και την
απρόσκοπτη λειτουργία τους,
θεωρήσαμε ως υποχρέωση
μας, να τους διασφαλίσουμε  ότι
προσέρχονται  σε  “COVID
FREE” περιβάλλον  όπου τηρ-
ούνται  όλοι  οι  υγειονομικοί
κανόνες.  

Η δράση πραγματοποιείται, με
την  πολύτιμη συνεργασία της
Ιατρού κας   Αικατερίνης Χλίβα,
που συνέδραμε ώστε  να  υποβ-
ληθεί  το προσωπικό μας
(Γυμναστές, γραμματείς, βοηθη-
τικό προσωπικό κλπ) στον σχε-
τικό έλεγχο,  στο νοσοκομείο
ΑΤΤΙΚΟΝ , την οποία κι ευχαρ-
ιστούμε  ιδιαίτερα”

Ελευσίνα      09/09/2020                                  

ΑΙΣΧΥΛΟΥ 10 – ΕΛΕΥΣΙΝΑ 19200
Α.Φ.Μ 997374592   Δ.Ο.Υ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΗΛ. 210 5547697
e-mail: sinelmama@gmail.com

Συναδέλφισσες και Συνά-
δελφοι,

Οι αρχαιρεσίες του Σωμα-
τείου Συνταξιούχων ΙΚΑ
Ελευσίνας και περιχώρων θα
πραγματοποιηθούν ως εξής:

ΤΡΙΤΗ 15/09/2020:

9.00 – 12.00 πρωί και 5.00
– 8.00 απόγευμα στα γραφ-
εία του Σωματείου

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/09/2020:

9.00 – 12.00 πρωί και 5.00
– 8.00 απόγευμα στα γραφ-
εία του Σωματείου

ΠΕΜΠΤΗ 17/09/2020:

9.00 – 12.00 πρωί στα
γραφεία του Σωματείου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/09/2020:

9.00 – 12.00 πρωί στα
γραφεία του Σωματείου

ΣΑΒΒΑΤΟ 19/09/2020:

09.00 – 12.00 πρωί στα
γραφεία του Σωματείου

ΚΥΡΙΑΚΗ 20/09/2020:

09.00 – 12.00 πρωί στα
γραφεία του Σωματείου

ΔΕΥΤΕΡΑ 21/09/2020:

9.00 – 12.00 πρωί και 5.00
– 8.00 απόγευμα στα γραφ-
εία του Σωματείου

ΤΡΙΤΗ 22/09/2020:

9.00 – 12.00 πρωί και 5.00
– 8.00 απόγευμα στη Μάν-
δρα (κεντρική πλατεία)

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/09/2020:

9.00 – 12.00 πρωί και 5.00
– 8.00 απόγευμα στη
Μαγούλα (κεντρική πλα-
τεία)

ΠΕΜΠΤΗ 24/09/2020:

9.00 – 12.00 πρωί στα
γραφεία του Σωματείου

Αιτήσεις υποψηφιότητας
θα γίνονται δεκτές μέχρι τη
Δευτέρα 14/09/2020, ώρα
10.30 το πρωί στα γραφεία
του Σωματείου .

Για την ψηφοφορία απαι-
τούνται ταυτότητα και βιβ-
λιάριο.

Η εφορευτική επιτροπή

1.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΛ.
2.ΑΛΕΤΡΑΣ ΚΩΝ.
3.ΣΑΜΑΡΑΣ ΒΑΣ.

ΑΑΔΕ: Διαθέσιμη η εφαρμογή
myBusinessSupport (οδηγίες)

Α
ν αρτήθηκαν  στην  ΑΑΔΕ οι οδηγίες χρή-
σης για τα αξιόγραφα σύμφων α με την
απόφαση Α.1191/2020.

Με την απόφαση Α.1191/2020 καθορίζονται οι
Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι προϋ-
ποθέσεις και η διαδικασία, σύμφωνα με τις περ. α
και β της παρ. 2 και της παρ. 4 του άρθρου 47 του
ν. 4701/2020, για την υπαγωγή αξιογράφων
οφειλόμενων

α) από επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου και
του τριτογενούς τομέα επί των οποίων έχει βεβαι-
ωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τρά-
πεζα από την 1η Ιουνίου 2020 έως τις 15 Ιουλίου
2020, στο ευεργέτημα της μη καταχώρισης σε
αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς,
που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτο-
υργούν νόμιμα χάριν αυτών και
β) από επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα στο
ευεργέτημα της αναστολής των προθεσμιών
λήξης, εμφάνισης και πληρωμής.
Προκειμένου να υποβάλετε αίτηση για την υπαγω-
γή,από την πλατφόρμα myBusinessSupport, επι-
λέγετε «Οι Εφαρμογές μου» στη συνέχεια
«ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ» και εισέρχεστε στην εφαρμογή.

«Μετακινήσου υπεύθυνα!»

Πρόσκληση  στους δήμους για 
συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή
Εβδομάδα Κινητικότητας 2020

Π
ρόσκληση σε όλους τους δήμους της χ ώρας για
την  Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κιν ητικότητας 2020,
που θα διεξαχ θεί κατά το διάστημα 16-22

Σεπτεμβρίου 2020, απευθύν ει το υπουργείο Περιβάλ-
λον τος και Εν έργειας.
Η «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κιν ητικότητας» εστιάζει κάθε
χ ρόν ο σε διαφορετικά θέματα που συν δέον ται με τη
βιώσιμη αστική κιν ητικότητα. Εφέτος, το θέμα είν αι η
«Πράσιν η μετακίν ηση χ ωρίς ρύπους για όλους» στο
επίκεν τρο της οποίας βρίσκον ται η ηλεκτροκίν ηση, το
ποδήλατο και η πεζοπορία.
Σκοπός των  δράσεων  που υλοποιούν ται το διάστημα

16 με 22 Σεπτεμβρίου είν αι η εν θάρρυν ση των  ευρω-
παϊκών  τοπικών  αρχ ών  στην  εισαγωγή και προώθηση
βιώσιμων  τρόπων  μετακίν ησης στον  αστικό ιστό
καθώς και η ευαισθητοποίηση των  πολιτών  στη χ ρήση
εν αλλακτικών  τρόπων  μετακίν ησής τους.

Το σύν θημα για το φετιν ό θέμα της πράσιν ης
μετακίν ησης με μηδεν ικούς ρύπους είν αι το: «Μετακι-
ν ήσου υπεύθυν α!» στέλν ον τας έτσι το μήν υμα ότι
κάθε μετακίν ηση μπορεί ν α αποτελέσει μια πράξη
ευθύν ης, αφού κάθε μία από αυτή «αφήν ει» το δικό της
εν εργειακό αποτύπωμα.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
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Χωρίς εκ νέου υποβολή οι εκκρεμείς αντιρρήσεις στους δασικούς χάρτεςΧωρίς εκ νέου υποβολή οι εκκρεμείς αντιρρήσεις στους δασικούς χάρτες

Οι εκκρεμείς αντιρρήσεις επί
των δασικών χαρτών είναι
σε ισχύ και οι πολίτες δεν

χρειάζεται να τις επανυποβάλλουν
βάσει συγκεκριμένης Υπουργικής
Απόφασης, ξεκαθαρίζει το ΥΠΕΝ, με
αφορμή ερωτήσεις που έχουν υποβ-
ληθεί από πολίτες.

Όπως προσθέτει το ΥΠΕΝ, με τη νέα
ρύθμιση ενισχύεται αυτή η διαδικασία
διότι δίνεται δικαίωμα στον διοικούμε-
νο να προβάλει και νέους πρόσθετους
ισχυρισμούς -συμπληρωματικούς- επί
της αντίρρησής του, 10 μέρες πριν
από την ορισθείσα ημερομηνία εξέτα-
σής τους.

Συγκεκριμένα στην τελευταία παράγραφο του
άρθρου 7 της Υπουργικής Απόφασης αναφέρεται:

«… για την εξέταση των λοιπών εκκρεμών
αντιρρήσεων, θα λαμβάνονται υπόψη οι λόγοι που 

επικαλείται ο ενδιαφερόμενος και αφορούν στη
σύννομη αλλαγή χρήσης με βάση πράξεις τις
διοίκησης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του
νόμου 4685/2020 (Α` 92). 

Νέοι ισχυρισμοί που επικαλείται ο
ενδιαφερόμενος με το ανωτέρω
περιεχόμενο δύνανται να προβάλ-
λονται εγγράφως στην οικεία
Διεύθυνση Δασών τουλάχιστον
δέκα (10) ημέρες πριν από την ορι-
σθείσα ημερομηνία εξέτασης των
αντιρρήσεων. 

Η οικεία Διεύθυνση Δασών δύνα-
ται να υποβάλει επί των ανωτέρω
ισχυρισμών συμπληρωματική
εισήγηση προ πέντε (5) ημερών
πριν την ορισθείσα ημερομηνία εξέ-
τασης των αντιρρήσεων».

«Αυτά ορίζει η Υπουργική Απόφ-
αση σε εφαρμογή του Νόμου

4685/2020 και αυτά οφείλουν να εφαρμόσουν όλα
τα Δασαρχεία της χώρας. Οποιαδήποτε άλλη ερμ-
ηνεία είναι αυθαίρετη και παράνομη», τονίζει στην
ανακοίνωσή του το ΥΠΕΝ.

Μεγαλώνει η Αττική Οδός: 
Ποιες είναι οι τρεις επεκτάσεις που
«κλείδωσαν» -Το χρονοδιάγραμμα

Μια σημαντική είδηση για την Αττική Οδό αποκάλυψε ο
υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Αχ.
Καραμανλής.

Σύμφωνα με τον κ. Καραμανλή, δόθηκε το «πράσινο φως»
για τη δημοπράτηση τριών έργων, που θα αφορούν σε ισάριθ-
μες επεκτάσεις της Αττικής Οδού. Το έργο θα έχει προϋπολογι-
σμό περί το 1 δισ. ευρώ, ενώ οι επεκτάσεις έχουν ήδη
«κλειδώσει». Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση δείχνει αποφασι-
σμένη να «τρέξει» τη Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας, το οποίο
αποτελεί το μεγαλύτερο δημόσιο έργο της προσεχούς δεκα-
ετίας.Ποιες θα είναι οι τρεις νέες επεκτάσεις της Αττικής ΟδούΟ
Κώστας Αχ. Καραμανλής ανέφερε ότι η διαδικασία θα προχωρή-
σει με τη συμμετοχή των δύο σχημάτων που διεκδικούν το έργο.

Μιλώντας με δημοσιογράφους στο πλαίσιο ενημερωτικής
συνάντησης, ο Κώστας Καραμανλής ανέφερε ότι η διαδικασία
θα προχωρήσει με τη συμμετοχή των δύο σχημάτων που διεκ-
δικούν το έργο.

Όπως τόνισε, τις επόμενες ημέρες το διοικητικό συμβούλιο
της Αττικό Μετρό θα εγκρίνει την αιτιολόγηση που έχει κάνει η
επιτροπή του διαγωνισμού με την οποία έχουν γίνει αποδεκτές
οι τεχνικές προσφορές και των δύο υποψηφίων, ενώ στη
συνέχεια θα ξεκινήσει η υλοποίηση της επόμενης φάσης που
αφορά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.

Ο κ. Καραμανλής αναφέρθηκε – δίχως να μπει σε λεπτομέρ-
ειες – και στο ζήτημα των προσφυγών στη δικαιοσύνη, απε-
υθύνοντας έκκληση ουσιαστικά στα δύο σχήματα που διεκδι-
κούν το έργο (ΑΚΤΩΡ – Ansaldo – Hitachi Rail Italy και ΑΒΑΞ –
Ghella – Alstom Transport) να συμβάλλουν στην απρόσκοπτη
ολοκλήρωση του διαγωνισμού δίχως περαιτέρω νομικές επιπ-
λοκές.

Οι δικαστικές εκκρεμότητες 
Ωστόσο, όπως τονίζουν πηγές της κατασκευαστικής αγοράς,

η διαγωνιστική διαδικασία δεν μπορεί να συνεχιστεί δίχως
πρώτα να εκδικαστούν από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ)
οι προσφυγές των δύο υποψηφίων, οι οποίες αφορούν σε
ενστάσεις επί της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών.

Τον περασμένο Απρίλιο το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο
έκανε αποδεκτές τις αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων και των δύο
διεκδικητών του έργου, με τις οποίες ζητούσαν το πάγωμα του
διαγωνισμού έως ότου εκδικαστούν οι προσφυγές που έχουν
υποβάλει κατά της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών από
την επιτροπή του διαγωνισμού.

Οι προσφυγές αναμένεται να συζητηθούν στο ΣτΕ στο τέλος
του μήνα και η απόφαση του δικαστηρίου ουσιαστικά θα κρίνει
την τύχη του διαγωνισμού, ο οποίος εξελίσσεται με μεγάλες
καθυστερήσεις από το καλοκαίρι του 2017.

Ο Κώστας Καραμανλής μάλιστα εξέφρασε τον έντονο προβ-
ληματισμό του και για το γεγονός ότι η προηγούμενη κυβέρνηση
επέλεξε να υλοποιήσει ξεχωριστό διαγωνισμό για τις πρόδρομες
εργασίες.

Πρόσθεσε ότι η Αττικό Μετρό είναι έτοιμη να υπογράψει
σύμβαση με την εταιρεία ΕΡΕΤΒΟ για το έργο των πρόδρομων 

εργασιών, το οποίο με προϋπολογισμό 39 εκατομμυρίων
ευρώ δίχως ΦΠΑ αφορά στη μετατόπιση δικτύων κοινής ωφέ-
λειας και σε διερευνητικές αρχαιολογικές ανασκαφές.

Δημοπρατούνται τρεις επεκτάσεις της Αττικής Οδού

Ο Κώστας Καραμανλής αποκάλυψε επίσης ότι θα δημοπρατ-
ηθούν τρία έργα με προϋπολογισμό 1 δισ. ευρώ τα οποία αφο-
ρούν σε ισάριθμες επεκτάσεις της Αττικής Οδού.

Το πρώτο έργο θα δημοπρατηθεί τους πρώτους μήνες του
2021 και θα αφορά στη σύνδεση της λεωφόρου Κύμης με την
Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας. Πρόκειται για έργο το οποίο έχει
συζητηθεί επανειλημμένως στο παρελθόν δεδομένου ότι θα
προσφέρει μία επιπλέον επιλογή στους οδηγούς που κινούνται
επί της Αττικής Οδού και επιθυμούν να βγουν στην Εθνική Οδό.

Ένα έτος αργότερα, στις αρχές του 2022, αναμένεται να ξεκι-
νήσει διαγωνισμός για την επέκταση της Αττικής Οδού έως τη
Ραφήνα. Το τρίτο έργο που θα δημοπρατηθεί είναι η σύνδεση
της περιφερειακής Υμηττού με υπόγεια σήραγγα με την λεωφ-
όρο Βουλιαγμένης και η αναμόρφωση της τελευταίας σε ελεύθ-
ερη λεωφόρο με ανισόπεδους κόμβους δίχως φανάρια.

Σύμφωνα με το Γενικό Γραμματέα Υποδομών, Γιώργο Καρα-
γιάννη, η επέκταση της λεωφόρου Κύμης βρίσκεται σε πολύ ικα-
νοποιητικό επίπεδο ωριμότητας και ως εκ τούτου μπορεί να ξεκι-
νήσει σύντομα ο σχετικός διαγωνισμός.

Και οι τρεις επεκτάσεις της Αττικής Οδού θα προχωρήσουν
ως δημόσια έργα, ενώ δεν αποκλείεται στις επεκτάσεις της Ραφ-
ήνας και στη σύνδεση της περιφερειακής Υμηττού να αξιοποιηθ-
εί και η μέθοδος των πρότυπων προτάσεων.

Το υπουργείο Υποδομών προτίθεται σύντομα να νομοθετήσει
τη μέθοδο αυτή, με την οποία δίνεται η δυνατότητα σε ιδιώτες να
προτείνουν έργα – αναλαμβάνοντας και την εκπόνηση των σχε-
τικών μελετών – τα οποία δεν εντάσσονται στο σχεδιασμό της
κεντρικής κυβέρνησης.

Σε ό,τι αφορά το διαγωνισμό για τη νέα σύμβαση παραχώρη-
σης της Αττικής Οδού, ο Κώστας Καραμανλής ξεκαθάρισε ότι θα
προκηρυχθεί από το ΤΑΙΠΕΔ στο οποίο έχει παραχωρηθεί το
σχετικό δικαίωμα από το 2011 με απόφαση της Διυπουργικής
Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων.

Ο υπουργός Υποδομών ανέφερε επίσης ότι θα ληφθούν απο-
φάσεις για το εάν θα ενταχθούν οι τρεις σχεδιαζόμενες επεκτά-
σεις στην παραχώρηση της Αττικής Οδού μετά από τη δημο-
πράτησή τους.

Το σύνολο των εσόδων του Δημοσίου από τη σύμβαση παρ-
αχώρησης της Αττικής Οδού δεσμεύεται για την εξυπηρέτηση
του δημοσίου χρέους.

(πηγή: www.economistas.gr)

Κορωνοϊός: 
Έκτακτα περιοριστικά μέτρα σε
Πέλλα, Ημαθία και Κιλκίς

Μ
ετά από έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποι-
ήθηκε χ θες στο Κέν τρο Επιχ ειρήσεων  της
Πολιτικής Προστασίας και λαμβάν ον τας υπόψη

τα επιδημιολογικά δεδομέν α όπως έχ ουν  διαμορφωθεί
και με τα χ θεσιν ά αποτελέσματα στις Π.Ε. Πέλλας,
Πιερίας, Ημαθίας και Κιλκίς, με εν τολή του Υφυπουρ-
γού Πολιτικής Προστασίας και Διαχ είρισης Κρίσεων ,
Νίκου Χαρδαλιά, με απόφαση του Γεν ικού Γραμματέα
Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειου Παπαγεωργίου και
κατόπιν  εισήγησης και σύμφων ης γν ώμης της Επιτρο-
πής Εμπειρογν ωμόν ων  του Υπουργείου Υγείας, για
επιτακτικούς λόγους αν τιμετώπισης σοβαρού κιν -
δύν ου δημόσιας υγείας και ειδικότερα για τον  περιορι-
σμό της διασποράς των  επιπτώσεων  της ν όσου
COVID-19, αποφασίστηκαν  τα κάτωθι περιοριστικά
μέτρα.

Ειδικότερα αποφασίστηκαν  τα εξής:
Απαγόρευση λειτουργίας όλων  των  καταστημάτων

υγειον ομικού εν διαφέρον τος από τις 12 τα μεσάν υχ τα
έως τις 07.00 της επομέν ης.

Αν αστολή κάθε είδους εκδήλωσης όπως πάρτυ,
εμποροπαν ηγύρεις, λιταν είες, λαϊκές αγορές κλπ

Απαγόρευση κάθε είδους συν άθροισης πολιτών  άν ω
των  9 ατόμων  για οποιον δήποτε λόγο, τόσο σε δημό-
σιο όσο και σε ιδιωτικό χ ώρο.

Στους χ ώρους εστίασης επιτρέπεται μέγιστος αριθμός
ατόμων  σε κάθε τραπέζι έως 4 άτομα, εκτός εάν  πρό-
κειται για συγγεν είς Α’ βαθμού όπου επιτρέπεται έως 6
άτομα.

Υποχ ρεωτική η χ ρήση μάσκας τόσο σε εξωτερικούς
όσο και σε εσωτερικούς χ ώρους.

Σημειών εται ότι σε συν εν ν όηση με το Υπουργείο
Οικον ομικών  για τις επιχ ειρήσεις που επηρεάζον ται,
υπάρχ ει η δυν ατότητα αν αστολής σύμβασης εργασίας
των  εργαζομέν ων .

Στις παραπάν ω περιοχ ές μεταβαίν ουν  ειδικά κλιμά-
κια της Εθν ικής Αρχ ής Διαφάν ειας (Ε.Α.Δ) και της
ΕΛ.ΑΣ. για εν τατικοποίηση των  ελέγχ ων  και για την
πιστή εφαρμογή και επιτήρηση των  μέτρων  στους
χ ώρους εποπτείας τους.

Τέλος, τα παραπάν ω περιοριστικά μέτρα ισχ ύουν  για
14 ημέρες από την  Παρασκευή 11-09-2020 και ώρα
06.00 έως και την  Παρασκευή 25-09-2020 και ώρα
06.00.
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Ξεκινούν ξανά οι Δραστηριότητες
των Τμημάτων του Πνευματικού 

Κέντρου Ασπροπύργου 
Τ

ο Πν ευματικό Κέν τρο
Ασπροπύργου, για
άλλη μια σχολική χρο-

ν ιά ξεκιν άει τις δραστηριότ-
ητες των  Τμημάτων  του, μετά
την  αν αγκαστική διακοπή
τους την  προηγούμεν η περίο-
δο, λόγω της παν δημίας του
COVID-19. 

Έχοντας πάντα ως πρωτα-
ρχικό μέλημα την προστασία της
υγείας των μελών μας και λαμ-
βάνοντας όλα τα απαραίτητα
μέτρα που αφορούν στη λειτο-
υργία των δομών καλλιτεχνικής
εκπαίδευσης, καλούμε να πλαι-
σιώσετε τα Τμήματά μας, που
για το σχολικό έτος 2020-2021
είναι τα παρακάτω: 

� Δημοτικό Ωδείο: κλα-
σικό πιάνο, αρμόνιο, ακορντε-
όν, βιολί, κλασική κιθάρα, ηλεκ-
τρική κιθάρα & ηλεκτρικό
μπάσο, μπουζούκι , κλασικά
κρουστά, ντραμς, πνευστά (φλά-
ουτο, κλαρινέτο, σαξόφωνο,
τρομπέτα, τρομπόνι), σύγχρονο τραγούδι, μουσι-
κή προπαιδεία, ανώτερα θεωρητικά, ειδικό
αρμονίας, προετοιμασία για εισαγωγή σε Μουσικά
Σχολεία και Τμήματα Μουσικών Σπουδών

� Παραδοσιακοί Χοροί
� Εικαστικά
� Θεατρική αγωγή
Επιπλέον λειτουργούν τα Σύνολα: Φιλαρμον ι-

κής, Εγχόρδων , Ποπ-Ροκ Mουσικής και Χορ-
ωδίας (παιδιών /εφήβων  & εν ηλίκων ).

Για την συμμετοχή σε οποιοδήποτε από τα παρ-
απάνω Τμήματα, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει μέχρι
τις 25 Σεπτεμβρίου να συμπληρώσουν τη σχετική
Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και να τη
στείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
eggrafes@pkda.gr ή να απευθυνθούν στη Γραμ-
ματεία του Τμήματος Επιμόρφωσης στο 

Ισόγειο του Πνευματικού Κέντρου, καθημερινά
11.00 π. μ. -7.00 μ. μ.

Η Αίτηση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος είναι ανα-
ρτημένη στον επίσημο
ιστότοπο του Δήμου
Α σ π ρ ο π ύ ρ γ ο υ
www. d i m o sa sp ro p y r-
gou.gr και του  Πνευματι-
κού Κέντρου
www.pkda.gr

Η συμπλήρωση της
Αίτησης κρίνεται  απαρ-
αίτητη για τον καλύτερο
προγραμματισμό της λει-
τουργίας των επιμέρους
δραστηριοτήτων μας και
την αυστηρή τήρηση όλων
των μέτρων, τόσο στα ατο-
μικά όσο και στα ομαδικά
μαθήματα. 

Για περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε να
απευθύνεστε καθημερινά,
τις ίδιες ώρες, στα τηλέφ-
ωνα του Πνευματικού Κέν-

τρου 210-5577191 & 210-5577593. 
Γιατί ποιος μπορεί να φανταστεί τη ζωή χωρίς…

μουσική, τραγούδι, χορό, εικαστικά, θέατρο…

Για το Δ.Σ. του Πνευματικού 
Κέντρου Ασπροπύργου

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Α. Καγιάς
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Πραγματοποιήθηκε σε
ανοικτή εγκατάσταση στο
“Soccer Land” στην Ελευ-

σίνα η κλήρωση του πρωταθλήμα-
τος και του κυπέλλου στην Δυτική
Αττική για την νέα ποδοσφαιρική
χρονιά 2020-2021.
Τα σωματεία εκπροσωπήθηκαν

από 1 άτομο, και τηρήθηκαν οι
αποστάσεις μεταξύ των παρευρισ-
κομένων όπως ορίζει το πρωτό-
κολλο της επιστημονικής επιτρο-
πής της Γενικής Γραμματείας Αθλ-
ητισμού και του Ε.Ο.Δ.Υ. στο
πλαίσιο εφαρμογής προληπτικών
μέτρων για την καταπολέμηση του
κορωνοϊού.

1η αγων ιστική
Ηρακλής Ελευσίν ας – Μεγαρικός
Ζωφριά – Μικρασιατική
Νέα Πέραμος – Βύζας Μεγάρων
Λαμπερή Ελευσίν ας – Πυρρίχ ιος
Εθν ικός Παν οράματος – ΠΑΟΚ Μάν δρ-
ας
Αστέρας Μαγούλας – Σκορπιός Φυλής
Απόλλων  Πον τίων  – Θρασύβουλος

2η αγων ιστική

Πυρρίχ ιος – Βύζας Μεγάρων
ΠΑΟΚ Μάν δρας – Νέα Πέραμος
Σκορπιός Φυλής – Λαμπερή Ελευσίν ας
Θρασύβουλος – Εθν ικός Παν οράματος
Μικρασιατική – Αστέρας Μαγούλας
Μεγαρικός – Απόλλων  Πον τίων
Ζωφριά – Ηρακλής Ελευσίν ας

3η αγων ιστική

Πυρρίχ ιος – ΠΑΟΚ Μάν δρας
Βύζας Μεγάρων  – Σκορπιός Φυλής
Νέα Πέραμος – Θρασύβουλος
Λαμπερή Ελευσίν ας – Μικρασιατική
Εθν ικός Παν οράματος – Μεγαρικός
Αστέρας Μαγούλας – Ζωφριά
Ηρακλής Ελευσίν ας – Απόλλων  Πον τίων

4η αγων ιστική

Σκορπιός Φυλής – ΠΑΟΚ Μάν δρας
Θρασύβουλος – Πυρρίχ ιος
Μικρασιατική – Βύζας Μεγάρων
Μεγαρικός – Νέα Πέραμος
Ζωφριά – Λαμπερή Ελευσίν ας
Απόλλων  Πον τίων  – Εθν ικός Παν ορά-
ματος
Αστέρας Μαγούλας – Ηρακλής Ελευσίν ας

5η αγων ιστική

Σκορπιός Φυλής – Θρασύβουλος
ΠΑΟΚ Μάν δρας – Μικρασιατική
Πυρρίχ ιος – Μεγαρικός
Βύζας Μεγάρων  – Ζωφριά
Νέα Πέραμος – Απόλλων  Πον τίων
Λαμπερή Ελευσίν ας – Αστέρας Μαγούλας
Ηρακλής Ελευσίν ας – Εθν ικός Παν ορά-
ματος

6η αγων ιστική

Μικρασιατική – Θρασύβουλος
Μεγαρικός – Σκορπιός Φυλής
Ζωφριά – ΠΑΟΚ Μάν δρας
Απόλλων  Πον τίων  – Πυρρίχ ιος
Αστέρας Μαγούλας – Βύζας Μεγάρων
Εθν ικός Παν οράματος – Νέα Πέραμος

Λαμπερή Ελευσίν ας – Ηρακλής Ελευ-
σίν ας

7η αγων ιστική

Μικρασιατική – Μεγαρικός
Θρασύβουλος – Ζωφριά
Σκορπιός Φυλής – Απόλλων  Πον τίων
ΠΑΟΚ Μάν δρας – Αστέρας Μαγούλας
Πυρρίχ ιος – Εθν ικός Παν οράματος
Βύζας Μεγάρων  – Λαμπερή Ελευσίν ας
Ηρακλής Ελευσίν ας – Νέα Πέραμος

8η αγων ιστική

Ζωφριά – Μεγαρικός
Απόλλων  Πον τίων  – Μικρασιατική
Αστέρας Μαγούλας – Θρασύβουλος
Εθν ικός Παν οράματος – Σκορπιός
Φυλής
Λαμπερή Ελευσίν ας – ΠΑΟΚ Μάν δρας
Νέα Πέραμος – Πυρρίχ ιος
Βύζας Μεγάρων  – Ηρακλής Ελευσίν ας

9η αγων ιστική

Απόλλων  Πον τίων  – Ζωφριά
Μεγαρικός – Αστέρας Μαγούλας
Μικρασιατική – Εθν ικός Παν οράματος
Θρασύβουλος – Λαμπερή Ελευσίν ας

Σκορπιός Φυλής – Νέα Πέραμος
ΠΑΟΚ Μάν δρας – Βύζας Μεγάρων
Ηρακλής Ελευσίν ας – Πυρρίχ ιος

10η αγων ιστική

Αστέρας Μαγούλας – Απόλλων  Πον τίων
Εθν ικός Παν οράματος – Ζωφριά
Λαμπερή Ελευσίν ας – Μεγαρικός
Νέα Πέραμος – Μικρασιατική
Βύζας Μεγάρων  – Θρασύβουλος
Πυρρίχ ιος – Σκορπιός Φυλής
ΠΑΟΚ Μάν δρας – Ηρακλής Ελευσίν ας

11η αγων ιστική

Εθν ικός Παν οράματος – Αστέρας
Μαγούλας
Απόλλων  Πον τίων  – Λαμπερή Ελευ-
σίν ας
Ζωφριά – Νέα Πέραμος
Μεγαρικός – Βύζας Μεγάρων
Μικρασιατική – Πυρρίχ ιος
Θρασύβουλος – ΠΑΟΚ Μάν δρας
Ηρακλής Ελευσίν ας – Σκορπιός Φυλής

12η αγων ιστική

Λαμπερή Ελευσίν ας – Εθν ικός Παν ορά-
ματος
Νέα Πέραμος – Αστέρας Μαγούλας
Βύζας Μεγάρων  – Απόλλων  Πον τίων
Πυρρίχ ιος – Ζωφριά
ΠΑΟΚ Μάν δρας – Μεγαρικός
Σκορπιός Φυλής – Μικρασιατική
Θρασύβουλος – Ηρακλής Ελευσίν ας

13η αγων ιστική

Εθν ικός Παν οράματος – Βύζας Μεγάρων
Αστέρας Μαγούλας – Πυρρίχ ιος
Απόλλων  Πον τίων  – ΠΑΟΚ Μάν δρας
Ζωφριά – Σκορπιός Φυλής
Μεγαρικός – Θρασύβουλος
Ηρακλής Ελευσίν ας – Μικρασιατική
Νέα Πέραμος – Λαμπερή Ελευσίν ας
Οι αγών ες θα ξεκιν ήσουν  το Σαββα-
τοκύριακο 26-27/9.

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΕΠΣΔΑ:Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ Α' ΚΑΙ Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πραγματοποιήθηκε σε ανοικτή εγκα-
τάσταση στο “Soccer Land” στην
Ελευσίνα η κλήρωση του κυπέλλου
στην Δυτική Αττική για την νέα ποδο-
σφαιρική χρονιά 2020-2021.
Οι αγώνες είναι διπλοί και θα πραγ-
ματοποιηθούν 12-13/9 και 16-20/9.

1η ΦΑΣΗ
ΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ:

Ατρόμητος Ελευσίνας- Πανελευσι-
νιακός

Πυρρίχιος- Δύναμη Ασπροπύργου

Αστέρας Μαγούλας- Νέα Πέραμος

Εθνικός Πανοράματος- Αργώ Μεγάρ-
ων

Μεγαρικός- Ακράτητος

Λέων- Απόλλων Ποντίων

Ζωφριά- Βύζας Μεγάρων

Κριός Ασπροπύργου- Ένωση
Ασπροπύργου

Λαμπερή Ελευσίνας- Ίκαρος Νεοκ-
τίστων

Θρασύβουλος- Σκορπιός Φυλής

Αίας Παραλίας- ΠΑΟ Φυλής

Αστέρας Άνω Λιοσίων- Άγιοι Ανάργ-
υροι Ελευσίνας

Ερμής Άνω Λιοσίων- Μικρασιατική

Ηρακλής Ελευσίνας- ΠΑΟΚ Μάνδρας

Πανλιοσιακός- Ευκλείδης Μεγάρων

Η ΑΕ Ζεφυρίου χωρίς αγώνα στον
επόμενο γύρο

Απόδοση-Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΗΗ  ΚΚΛΛΗΗΡΡΩΩΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΚΚΥΥΠΠΕΕΛΛΛΛΟΟΥΥ  
ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΔΔΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗ
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H ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 
Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1η αγωνιστική

Ίκαρος Νεοκτίστων  – Ατρόμητος
Ελευσίν ας

Αργώ Μεγάρων  – Κριός Ασπροπύργου
Αίας Παραλίας – Άγιοι Αν άργυροι

Ελευσίν ας
Δύν αμη Ασπροπύργου – Αστέρας

Άν ω Λιοσίων
Λέων  – Ευκλείδης
ΑΕ Ζεφυρίου – Παν λιοσιακός
Ερμής Άν ω Λιοσίων  – ΠΑΟ Φυλής

2η αγων ιστική

Αστέρας Άν ω Λιοσίων  – Άγιοι
Αν άργυροι Ελευσίν ας

Ευκλείδης – Αίας Παραλίας
Παν λιοσιακός – Δύν αμη

Ασπροπύργου
ΠΑΟ Φυλής – Λέων
Κριός Ασπροπύργου – ΑΕ Ζεφυρίου
Ατρόμητος Ελευσίν ας – Ερμής Άν ω

Λιοσίων
Αργώ Μεγάρων  – Ίκαρος Νεοκτίστων

3η αγων ιστική

Αστέρας Άν ω Λιοσίων  – Ευκλείδης

Άγιοι Αν άργυροι Ελευσίν ας –
Παν λιοσιακός

Αίας Παραλίας – ΠΑΟ Φυλής
Δύν αμη Ασπροπύργου – Κριός

Ασπροπύργου
Λέων  – Ατρόμητος Ελευσίν ας
ΑΕ Ζεφυρίου – Αργώ Μεγάρων
Ίκαρος Νεοκτίστων  – Ερμής Άν ω

Λιοσίων
4η αγων ιστική

Παν λιοσιακός – Ευκλείδης
ΠΑΟ Φυλής – Αστέρας Άν ω Λιοσίων
Κριός Ασπροπύργου – Άγιοι

Αν άργυροι Ελευσίν ας
Ατρόμητος Ελευσίν ας – Αίας Παραλίας
Αργώ Μεγάρων  – Δύν αμη

Ασπροπύργου
Ερμής Άν ω Λιοσίων  – Λέων
ΑΕ Ζεφυρίου – Ίκαρος Νεοκτίστων

5η αγων ιστική

Παν λιοσιακός – ΠΑΟ Φυλής
Ευκλείδης – Κριός Ασπροπύργου
Αστέρας Άν ω Λιοσίων  – Ατρόμητος

Ελευσίν ας
Άγιοι Αν άργυροι Ελευσίν ας – Αργώ

Μεγάρων
Αίας Παραλίας – Ερμής Άν ω Λιοσίων
Δύν αμη Ασπροπύργου – ΑΕ Ζεφυρίου
Ίκαρος Νεοκτίστων  – Λέων

6η αγων ιστική

Κριός Ασπροπύργου – ΠΑΟ Φυλής
Ατρόμητος Ελευσίν ας – Παν λιοσιακός
Αργώ Μεγάρων  – Ευκλείδης
Ερμής Άν ω Λιοσίων  – Αστέρας Άν ω

Λιοσίων
ΑΕ Ζεφυρίου – Άγιοι Αν άργυροι

Ελευσίν ας
Λέων  – Αίας Παραλίας
Δύν αμη Ασπροπύργου – Ίκαρος

Νεοκτίστων

7η αγων ιστική

Κριός Ασπροπύργου – Ατρόμητος
Ελευσίν ας

ΠΑΟ Φυλής – Αργώ Μεγάρων
Παν λιοσιακός – Ερμής Άν ω Λιοσίων
Ευκλείδης – ΑΕ Ζεφυρίου
Αστέρας Άν ω Λιοσίων  – Λέων
Άγιοι Αν άργυροι Ελευσίν ας – Δύν αμη

Ασπροπύργου
Ίκαρος Νεοκτίστων  – Αίας Παραλίας

8η αγων ιστική

Αργώ Μεγάρων  – Ατρόμητος Ελευσίν ας
Ερμής Άν ω Λιοσίων  – Κριός

Ασπροπύργου
ΑΕ Ζεφυρίου – ΠΑΟ Φυλής
Λέων  – Παν λιοσιακός
Δύν αμη Ασπροπύργου – Ευκλείδης
Αίας Παραλίας – Αστέρας Άν ω Λιοσίων
Άγιοι Αν άργυροι Ελευσίν ας – Ίκαρος

Νεοκτίστων

9η αγων ιστική

Ερμής Άν ω Λιοσίων  – Αργώ Μεγάρων
Ατρόμητος Ελευσίν ας – ΑΕ Ζεφυρίου
Κριός Ασπροπύργου – Λέων
ΠΑΟ Φυλής – Δύν αμη Ασπροπύργου
Παν λιοσιακός – Αίας Παραλίας
Ευκλείδης – Άγιοι Αν άργυροι

Ελευσίν ας
Ίκαρος Νεοκτίστων  – Αστέρας Άν ω

Λιοσίων

10η αγων ιστική

ΑΕ Ζεφυρίου – Ερμής Άν ω Λιοσίων
Λέων  – Αργώ Μεγάρων
Δύν αμη Ασπροπύργου – Ατρόμητος

Ελευσίν ας
Αίας Παραλίας – Κριός Ασπροπύργου
Άγιοι Αν άργυροι Ελευσίν ας – ΠΑΟ

Φυλής

Αστέρας Άν ω Λιοσίων  – Παν λιοσιακός
Ευκλείδης – Ίκαρος Νεοκτίστων

11η αγων ιστική

Λέων  – ΑΕ Ζεφυρίου
Ερμής Άν ω Λιοσίων  – Δύν αμη

Ασπροπύργου
Αργώ Μεγάρων  – Αίας Παραλίας
Ατρόμητος Ελευσίν ας – Άγιοι

Αν άργυροι Ελευσίν ας
Κριός Ασπροπύργου – Αστέρας Άν ω

Λιοσίων
ΠΑΟ Φυλής – Ευκλείδης
Ίκαρος Νεοκτίστων  – Παν λιοσιακός

12η αγων ιστική

Δύν αμη Ασπροπύργου – Λέων
Αίας Παραλίας – ΑΕ Ζεφυρίου
Άγιοι Αν άργυροι Ελευσίν ας – Ερμής

Άν ω Λιοσίων
Αστέρας Άν ω Λιοσίων  – Αργώ

Μεγάρων
Ευκλείδης – Ατρόμητος Ελευσίν ας
Παν λιοσιακός – Κριός Ασπροπύργου
ΠΑΟ Φυλής – Ίκαρος Νεοκτίστων

13η αγων ιστική

Λέων  – Άγιοι Αν άργυροι Ελευσίν ας
ΑΕ Ζεφυρίου – Αστέρας Άν ω Λιοσίων
Ερμής Άν ω Λιοσίων  – Ευκλείδης
Αργώ Μεγάρων  – Παν λιοσιακός
Ατρόμητος Ελευσίν ας – ΠΑΟ Φυλής
Ίκαρος Νεοκτίστων  – Κριός

Ασπροπύργου
Αίας Παραλίας – Δύν αμη

Ασπροπύργου
Οι αγών ες θα ξεκιν ήσουν  το

Σαββατοκύριακο 26-27/9.

Απόδοση -Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Ακαδημία Μανδραϊκού
Η Ακαδημία Μανδραϊκού είναι πάντα δίπλα στο παιδί

σε αθλητικό αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο. 
Για άλλη μια φορά συμμετέχουμε σε μια κοινωνική

πρωτοβουλία.
Απο Δευτέρα 14/9/2020 μαζεύουμε 

στο Φράγκειο Γήπεδο σχολικές τσάντες, κασετίνες,
τετράδια, ντοσιέ, στυλό, μολύβια, γόμες, ξύστρες, 

ξυλομπογιές, μαρκαδόρους κι ό,τι άλλο
είναι απαραίτητο για έναν μαθητή.

Αντιπροσωπεία από την Ακαδημία μας, θα τα παρ-
αδώσει στον Δήμο, το Σάββατο 19/9 και ώρα 10:00 
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«Καταχωρηστέο
στο ΚΗΜΔΗΣ &
ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ Η Μ Ο Σ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Προμηθειών

Πληροφορίες: Νατάσα Κελεπούρη
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 104, (ά
όροφος)
Τ.Κ. 190 05 Ν. Μάκρη                                                     
Τηλ.22943-20585
Email: promithies@marathon.gr 

Μαραθώνας  10/09/2020
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 16066

ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια υλικών ύδρευ-
σης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει
ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό
κάτω των ορίων με σφραγισμένες
προσφορές και κριτήριο κατακύρω-
σης την πλέον συμφέρουσα από οικο-
νομική άποψη προσφορά, βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η
οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων
που αναλύονται στους όρους της δια-
κήρυξης και για την ανάδειξη προμ-
ηθευτή της Δημόσιας Σύμβασης για
την προμήθεια υλικών ύδρευσης, με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψ-
ης προσφορά, βάσει της τιμής, συνο-
λικού προϋπολογισμού 83.974,46€.
Η δαπάνη θα καλυφθεί από ίδια
έσοδα καθώς και από χρηματοδότηση
του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνι-
κής Ασφάλισης & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
1) Στοιχεία επικοινωνίας αναθέτου-
σας αρχής: Δήμος Μαραθώνος,
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Ταχ.
Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 104, (α  ́όροφ-
ος), Τ.Κ. 190 05 Ν. Μάκρη, Τηλ.
2294320585, 2294320573, email:

promithies@marathon.gr, Δ/νση
Τεχνικών Υπηρεσιών, Δ/νση: Λ. Μαρ-
αθώνος 104, (υπόγειο), Τ.Κ. 190 05 Ν.
Μάκρη, Τηλ. 2294320974,
2294320579, e-mail:
techdep@marathon.gr, Ιστοσελίδα:
www.marathon.gr 
2) Κωδικός CPV: 44115210-4
«Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων»

3) Κωδικός NUTS κύριου τόπου
παράδοσης/εκτέλεσης της υπηρεσίας:
EL 30
4) Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση
και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα
της σύμβασης στην ηλεκτρονική
διεύθυνση του Δήμου
www.marathon.gr.
5) Εναλλακτικές προσφορές: Δεν
επιτρέπεται η επίδοση αντιπροσφο-
ρών, εναλλακτικών προσφορών και
σε περίπτωση υποβολής τους απο-
ρρίπτονται ως απαράδεκτες. 
6) Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο
διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι νόμι-
μα κατέχουν την άδεια για άσκηση
δραστηριότητας συναφή με το αντι-
κείμενο της παρούσας προμήθειας,
και να δύνανται να παρέχουν εχέγ-
γυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης. 
7) Υποβολή προσφορών: Οι προ-
σφορές υποβάλλονται από τους οικο-
νομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω
της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13,
στους όρους της διακήρυξης και στο
άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013, ως
εξής: 
- Ημερομηνία έναρξης υποβολής
προσφορών: 15/09/2020 ημέρα
Τρίτη και ώρα 15:30 
- Καταληκτική ημερομηνία και ώρα
υποβολής προσφορών: 28/09/2020
ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59
- Ημερομηνία αποσφράγισης προ-
σφορών (Διενέργειας Διαγωνι-
σμού): Την τέταρτη εργάσιμη ημέρα
μετά την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών και
συγκεκριμένα 02/10/2020 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. 

- Α/Α διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ:
96914
Μετά την παρέλευση της καταληκτι-
κής ημερομηνίας και ώρας δεν
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. 
8) Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι
υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν
και δεσμεύουν τους οικονομικούς
φορείς για διάστημα δώδεκα (12)
μηνών από την επόμενη της διενέρ-
γειας του διαγωνισμού
9) Γλώσσα σύνταξης προσφορών:
Ελληνική. 
10) Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα
καλυφθεί από ίδια έσοδα καθώς και
από χρηματοδότηση του Υπουργείου
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
11) Διάρκεια Σύμβασης: Δώδεκα
μήνες από την ανάθεση της σύμβασης
.12) Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμε-
τοχής ορίζεται σε ποσοστό 1,00% του
προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι
677,21 € και η εγγύηση καλή εκτέλε-
σης της σύμβασης σε ποσοστό 5,00%
της συνολικής συμβατικής αξίας για τα
προσφερόμενα είδη, χωρίς το ΦΠΑ. Η
εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει
τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες
μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της
προσφοράς του διαγωνιζόμενου. 
13) Προδικαστική Προσφυγή: Προ-
σφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφ-
ωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016,
όπως ισχύει.   
14) Δημοσιεύσεις: Το συνολικό
κείμενο της διακήρυξης θα αναρτηθεί
στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
(www.promitheus.gov.gr), καθώς και
στο portal του Δήμου
www.marathon.gr, ενώ η παρούσα
περίληψη στις εφημερίδες, το διαύγεια
και τον πίνακα ανακοινώσεων του
δήμου.

Ο Αντιδήμαρχος 
Οικονομικής Διαχείρισης & Διαφά-

νειας

Νικόλαος Ευαγγελόπουλος
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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

48
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
Ενοικιάζεται τριάρι
90τμ 1ου ορόφου
στην Ελευσίνα
πλησίον supermarket
Βασιλόπουλου. Είναι
διαμπερές, φωτεινό,
αυτόνομο, με ξεχωρι-
στή κουζίνα, μεγάλα
μπαλκόνια, χωρις
κοινόχρηστα . Τιμή ε-
νοικίου 360
ευρώ. Τηλ.:
6956036272

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

Διατίθεται οικόπεδο εν-
τος σχεδίου 1573τ.μ.,πρ-
ος ενοικιαση ή πώληση
στα Νεόκτιστα Ασπρ-
οπύργου,τριφατσο με
εύκολη πρόσβαση προς
όλες τις  εθνικές
οδούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

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

Ενοικιάζεται οικία (1ος
οροφος) στη διασταύρω-
ση 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
τετραγωνικών μέτρων
στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαμίνος &
Κολοκοτρώνη). Δεν
διατίθεται για χώρο
εστίασης (προτίμηση
φαρμακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο επικοι-

νωνίας 6974792931 κος
Σταύρος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

- Ενοικιάζεται κατά-
στημα 110 τ.μ. επί της
Λεωφόρου 
Δημοκρατίας και
πωλείται 
ο επαγγελματικός εξοπ-
λισμός του. Τηλέφωνο
ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς
6945334415

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 καραμαγ-
κά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ
ΜΕ 2 WC, AIRCONDI-
TION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται
(ενοικίαση ή πώληση)
κεντρικό κατάστημα
(Οδός Παγκάλου) 300τμ
+ 100τμ βοηθητικός χώρ-
ος. 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 επικοι-
νωνίας 6987305649

Πωλείται επιχείριση
καφέ στο κέντρο του
Ασπροπύργου!Πληρο-
φορίες κ.σοφια
τηλ.6909156985

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασ-
κευή γκαρσονιέρα 35
τ.μ., στον ημιώροφο, 1
υ/δ master, κατασκευή
'17, μπάνιο, προκασκευα-
σμενο, μεταφέρεται 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 κα-
τάσταση, τιμή 60.000€,
συζητήσιμη. 6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα
Ζωή, μονοκατοικία 100
τ.μ., ισόγεια, προσόψεως,
3 υ/δ (το 1 master), κα-
τασκευή '78, μπάνιο, wc,
σε οικόπεδο 400 τ.μ., θέα
βουνό, ανοικτό πάρκιν, α-
ποθήκη, κήπος, ελεύθε-
ρη, άριστη κατάσταση, α-
νακαίνιση '00, τιμή
35.000€ 6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτι-
στα, μονοκατοικία 90
τ.μ., 3 υ/δ, κήπος 60 τ.μ.,
καρποφόρα δέντρα, πω-
λείται λόγω ανάγκης, τιμή
20.000€τηλ: 2105126436

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.

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 Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020 

Υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής
και του Δήμου Ασπροπύργου για το δημοτικό τηλεοπτικό κανάλι ATTICA TV

ΓΓ..  ΠΠΑΑΤΤΟΟΥΥΛΛΗΗΣΣ  --  ΝΝ..  ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΙΙΟΟΥΥ
Αυτό το εγχείρημα είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε να πετύχει,

δυναμώνοντας τη φωνή της Αυτοδιοίκησης 

Ο
Περιφερειάρχ ης Αττικής Γ. Πατούλης και ο
Δήμαρχ ος Ασπροπύργου Ν. Μελετίου υπέγρ-
αψαν   προγραμματική σύμβαση συν εργασίας

με στόχ ο την  προβολή αν απτυξιακών  προγραμμά-
των , πρωτοβουλιών  και δραστηριοτήτων  της Περιφέρ-
ειας και των  Δήμων  της Αττικής, στο δημοτικό τηλεο-
πτικό καν άλι του Ασπροπύργου ATTICA TV. 

Στην  υπογραφή της σύμβασης που έγιν ε στα γραφ-
εία της Περιφέρειας παρέστησαν  επίσης ο Εκτελε-
στικός Γραμματέας της Περιφέρειας Γ. Σελίμης και
ν ομικοί σύμβουλοι της Περιφέρειας Αττικής.

Σύμφων α με τη σύμβαση που υπεγράφη, στόχ οι
της συν εργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του
Δήμου Ασπροπύργου και της Δημοτικής Επιχ είρησης
Τηλεόρασης του Δήμου Ασπροπύργου – ATTICA TV
είν αι: 

α) Να ενισχυθεί γενικότερα η προβολή της Αττι-
κής μέσω της παρουσίασης των αναπτυξιακών
δράσεων της Περιφέρειας Αττικής.

β) Να προβληθεί το πρόγραμμα, η ειδησεογρα-
φία, οι εκδηλώσεις (λόγου, πολιτισμού, αθλητι-
κές), οι αναπτυξιακές δραστηριότητες της Περιφ-
έρειας Αττικής αναφορικά με τις καθ’ ύλην και
κατά τόπον αρμοδιότητές της.

γ) Να πληροφορηθεί ειδικότερα το κοινό για την
δημιουργία ή εκμετάλλευση αναψυκτηρίων, επιμο-
ρφωτικών κέντρων, συνεδριακών κέντρων, εκθε-
σιακών κέντρων, αθλητικών κέντρων, την εκτέλε-
ση επιμορφωτικών και άλλων συναφών προγρ-
αμμάτων, την προβολή κάθε δραστηριότητας
που σχετίζεται με την αναβάθμιση την ποιότητας
ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας Αττικής. 

δ) Να ενισχυθεί η προβολή των αναγκών των
κατοίκων του Δήμου Ασπροπύργου αλλά και

συνολικά των αναγκών των κατοίκων όλης της
Περιφέρειας Αττικής.

Ο Περιφερειάρχ ης Αττικής Γ. Πατούλης επισήμαν ε
πως μέσω αυτής τη συν εργασίας δίν εται η ευκαιρία
μέσα από  έν α αυτοδιοικητικό βήμα, ν α αν αδειχ θούν
προγράμματα και παρεμβάσεις της Περιφέρειας υπέρ
των  πολιτών  και τα οποία σχ ετίζον ται με κρίσιμα
ζητήματα όπως η πολιτική προστασία, η υγειον ομική
πρόληψη και το περιβάλλον .

Παράλληλα σημείωσε ότι δίν εται η δυν ατότητα
εν ίσχ υσης της εξωστρέφειας της Αττικής αλλά και
προβολής των  συγκριτικών  τουριστικών  της πλεον εκ-
τημάτων , καθώς και εν ίσχ υσης των  σχ έσεων  με την
ομογέν εια σε όλο τον  κόσμο.  

Σε δηλώσεις του τόν ισε τα εξής:«Είμαι πολύ χ αρ-
ούμεν ος διότι μέσα από αυτή μας τη συν εργασία με
τον  Δήμο Ασπροπύργου και το ATTICA TV, θα
συν εισφέρουμε έμπρακτα στην  έγκυρη και άμεση
εν ημέρωση των  πολιτών , για διάφορα ζητήματα χ ρη-
στικά, που σχ ετίζον ται με τη ζωή τους. Ξεκίν ησε έν α
αυτοδιοικητικό εγχ είρημα, το οποίο θα δώσει βήμα
στους αν θρώπους της Αυτοδιοίκησης αλλά και στους
ίδιους τους πολίτες.  

Αυτό το εγχ είρημα είμαστε υποχ ρεωμέν οι ν α το
κάν ουμε ν α πετύχ ει, δυν αμών ον τας τη φων ή της
Αυτοδιοίκησης και συμβάλλον τας στην  εμπέδωση της
έν ν οιας της αποκέν τρωσης από το κεν τρομόλο κρά-
τος αλλά και της πολυεπίπεδης διακυβέρν ησης». 

Από τη δική του μεριά, ο Δήμαρχ ος Ασπροπύργου,
Ν. Μελετίου δήλωσε:«Σήμερα ξεκιν άει μία ν έα ημέρα,
μία ν έα πορεία για το καν άλι του ATTICA TV. Πετύχ α-
με με αυτή τη συν εργασία με την  Περιφέρεια Αττικής,
οι πολίτες ν α έχ ουν  τη δυν ατότητα ν α εν ημερών ον -

ται, σε καθημεριν ή βάση, όχ ι μόν ο για τις δράσεις του
Α’ βαθμού, αλλά για τις δράσεις και του Β’ βαθμού, που
είν αι η Περιφέρεια Αττικής. Με αυτόν  τον  τρόπο,
παρέχ ον τας άμεση και σωστή εν ημέρωση, οι πολίτες
θα μπορούν  ν α βρίσκουν  αν ταπόκριση και απαν τή-
σεις σχ εδόν  για κάθε τους αίτημα ή απορία. Θεωρώ ότι
αυτό το εγχ είρημα που κάν ουμε εδώ στην  Αττική θα
πετύχ ει, διότι είν αι κάτι που οφείλουμε ν α στηρίξουμε
όλοι μας.

Το ATTICA TV είν αι έν α καν άλι που αφορά κάθε
πολίτη που εν διαφέρεται εξίσου, τόσο για την  κυβε-
ρν ητική πολιτική, όσο και για την  τοπική και περιφε-
ρειακή πολιτική. Εύχ ομαι τέλος, το καν άλι και όλη
αυτή η προσπάθεια που κάν ουμε από κοιν ού με τον
Περιφερειάρχ η ν α συν τελέσει έμπρακτα στη σωστή
εν ημέρωση, ώστε οι πολίτες ν α καταφέρν ουν  ν α
βρίσκουν  διέξοδο στα αδιέξοδα που τους αφήν ει η
δύσκολη καθημεριν ότητα.»


