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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΗΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΣ ΣΠ. ΒΡΕΤΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΔΕΚΑ

Αφετηρία για μια νέα εποχή προς όφελος της πόλης και του Αχαρναϊκού λαού

σελ. 9

ΜΕΓΑΛΗ ΦΩΤΙΑ ΑΠΕΙΛΗΣΕ ΤΟΝ
ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Μπαίνει τέλος σε μια
διαδικασία στασιμότητας
τριών ετών

Προγραμματική
Σύμβαση για το ΙΡΙΣ
σελ. 3

Τ ο 4 ο Δ η μ ο τ ι κ ό Α σπ ρ ο π ύ ρ γ ο υ θ α π α ρ α με ί ν ε ι κ λ ε ι στ ό σήμ ε ρ α
1 6 Σ ε π τ ε μ β ρ ί ου γ ια π ρ ο λ η π τ ι κ ού ς λ ό γ ο υ ς ε ξ α ι τ ία ς τ ης π υ ρ κ α γ ι ά ς
σελ. 2
π ο υ π ρ ο κ λ ή θ η κ ε π λ η σίο ν τ ο υ σχ ο λ ε ί ο υ .

ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ
Γ. ΚΩΤΣΗΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΓΕΩΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ
ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ

Περαιτέρω βελτιώσεις σε ΕΝΦΙΑ
και εισφορά αλληλεγγύης

σελ. 3

Το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί έως το τέλος της εβδομάδας για ψήφιση στη Βουλή
σελ. 3

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΕΠΣΔΑ:
ΟΙ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ
ΑΓΩΝΕΣ
ΚΥΠΕΛΛΟΥ
ΤΟ
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 2η ΦΑΣΗ

ΚΑΛΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΟΙ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ
ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΑ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ 4-1 ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
σελ. 10-11

2-θριάσιο

Μεγάλη φωτιά στον
Ασπρόπυργο
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Καμπόλης Παναγιώτης Α.Πλάτωνος 1,
2105572588

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Καρατζάς Γεώργιος Ε.

Ηρώων Πολυτεχνείου 17-19, 2105549375
MAΝΔΡΑ

ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ

Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη, 2105551232
AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Δεληστάθη Μαρία Σ., 28ης Οκτωβρίου 21,
Ζεφύρι, 2102322141
ΧΑΪΔΑΡΙ

ΤΣΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΧΤΣΙΡΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
Κύπρου 25, 2105810742

Μ

εγάλη φωτιά απείλησε εχθές
τον οικιστικό ιστό του Ασπροπύργου.
Η φωτιά ξέσπασε σε χώρο αποθήκης ξυλείας στα δυτικά του Ασπροπύργου.
Λόγω της διεύθυνσης του αέρα
μαύροι καπνοί «σκεπάσαν» μεγάλο
μέρος της πόλης ενώ οι φλόγες
έφτασαν να απειλούν κατοικίες.
Στην επι χεί ρηση κατάσβεσης
κλήθηκε να συνδράμει το Μηχανοκίνητο Ειδικό Τμήμα Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (ΜΕΤΠΕ).
Επίσης σύμφωνα με την πυροσβεστική στο σημείο επιχείρησαν 30
πυροσβέστες με 10 οχήματα. Τέλος
λόγω της πυρκαγιάς σύμφωνα με
την ΕΛΑΣ, διακόπηκε για αρκετή
ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων
στη λεωφόρο ΝΑΤΟ και στην οδό

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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Ο Δήμος Ασπροπύργου
εν ημερών ει ότι, το 4ο
Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου σήμερα Τετάρτη
16 Σεπτεμβρίου 2020 θα
παραμείν ει κλειστό για
προληπτικούς
λόγους
εξαιτίας της πυρκαγιάς που
προκλήθηκε πλησίον του
σχολείου.

Hλιοφάνεια . Η θερμοκρασία από
20 - 30 βαθμούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Εύφημος, Ευφημία, Εύφημη, Εύφη, Ευφημούλα, Ευφούλα, Φούλα , Λουν τμίλλα, Λουν τμίλα
Μελιτίν ος, Μελιτιν ή, Μελιτίν η, Μελιτίν α, Μελίτη,
Μελίτα, Μελίν α

ΘΡΙΑΣΙΟ

ιδιοκτησία:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις
Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος
τηλ.: 6977982173
Διεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερμοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6908604269
Συνδρομές Ετήσιες: 20€
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000
20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου
Γρηγορίου 4, 19300 Ασπρόπυργος
Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας

Κ.Καραμανλή, από το ύψος
της Κριεζή. Λίγο μετά τις
18:00 η πυρκαγι ά τέθηκε
υπό έλεγχο.

Περαιτέρω βελτιώσεις σε ΕΝΦΙΑ
και εισφορά αλληλεγγύης

Το σχ ετικό ν ομοσχ έδιο αν αμέν εται ν α κατατεθεί έως το τέλος της εβδομάδας για ψήφιση στη Βουλή

Περαιτέρω βελτιώσεις σε ΕΝΦΙΑ και εισφορά
αλληλεγγύης, ετοιμάζει η κυβέρνηση.
Το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί
έως το τέλος της εβδομάδας για ψήφιση στη
Βουλή.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ στο MEGA, φαίνεται πως
η μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης θα αφορά και
τα ει σοδήματα από ενοί κι α, ει σοδήματα από
μερίσματα, αλλά και εισοδήματα εμπόρων και
εταίρων.Στο μεταξύ μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού υπάρχουν ιδιοκτήτες που περιμένουν
να δουν τις αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ.
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Μπαίνει τέλος σε μια διαδικασία στασιμότητας τριών ετών

θριάσιο-3

Προγραμματική Σύμβαση για το ΙΡΙΣ

Μ

ε την 218/2020
απόφαση του το
Δ η μ ο τ ι κ ό
Συμβούλιο και την 391/2020
απόφαση της η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου, ενέκριναν τους όρους του σχεδίου
της προγραμματικής σύμβασης πολιτιστικής ανάπτυξης,
για την αποκατάσταση των
διατηρητέων κτιρίων των οικισμών εργατικών κατοικιών
Ελευσίνας.
Έτσι μπαίνει τέλος σε μια
διαδικασία
στασιμότητας
τριών ετών και ανοίγει επιτέλους ο δρόμος, ώστε να ξεκινήσουν τα αναγκαία έργα που
περιλαμβάνονται στο φάκελο
υποψηφιότητας για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης.
Στη σύμβαση προβλέπεται ότι ο ΟΑΕΔ παραχωρεί χωρίς αντάλλαγμα λόγω
χρησιδανείου στο Δήμο Ελευσίνας τα διατηρητέα κτήρια που βρίσκονται στο
ΟΤ 40α (πρώην Ελαιουργική ), στο ΟΤ 41α (πρώην εργοστάσιο ΙΡΙΣ) και ΟΤ
41γ (πρώην καμινάδα).
Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης υπό μορφή χρησιδανείου ορίζεται στα
ενενήντα εννέα έτη με την υποχρέωση ανακατασκευής των κτιρίων να βαραίνει
τον Δήμο Ελευσίνας.

Με την επανάχρηση
των κτηρίων της πρώην
βιομηχανίας ΙΡΙΣ ο
Δήμος Ελευσίνας μπορεί να αποκτήσει ένα
πολυχώρο για πολιτιστικές χρήσεις, όπου θα
φιλοξενηθούν
οι
εκδηλώσεις της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας.
Η δημιουργία του
πολιτιστικού κέντρου
ΙΡΙΣ να συμβάλλει στην
ανάδειξη της βιομηχανικής κληρονομιάς της
πόλης και την βιώσιμη
ανάπτυξή της.
Τα χαρακτηρισμένα ως
μνημεία κτήρια και η καμινάδα του παλαιού εργοστασίου, που αποτελούν
ιδιαίτερα
ενδιαφέροντα
δείγματα μεσοπολεμικής βιομηχανικής αρχιτεκτονικής, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τη βιομηχανική ιστορία της περιοχής της Ελευσίνας και τη μνήμη των
κατοίκων της.
Ως Δημοτική Αρχή με συντονισμένες κινήσεις κάνουμε πράξη ένα αίτημα των
πολιτών και των κατοίκων τους Δήμου μας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις
έτσι ώστε να αφεθεί παρακαταθήκη στη πόλη μας μια σημαντική κτιριακή υποδομή.

ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Γ.ΚΩΤΣΗΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ

Α

ναζητώντας τρόπους επι στημονι κής
ενίσχυσης των εργαλείων πολιτικής προστασίας μιας περιοχής που έχει πληγεί
πολλαπλώς από φυσικές καταστροφές και επιθ-

υμώντας να συμβάλλει στην ενίσχυση του ακαδημαϊκού υποβάθρου της περιοχής, ώστε να
στηριχθεί και μελλοντικά στο επίπεδο της πανεπιστημιακής εξωστρέφειας, ο Βουλευτής της
Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Κώτσηρας πήρε την
πρωτοβουλία να συνδράμει στη δημιουργία επιστημονικών συνεργειών, επωφελών για την περιοχή και τους κατοίκους.
Πρώτο αποτέλεσμα αυτής τη διεργασίας είναι η
στρατηγι κή σύμπραξη μεταξύ της Έδρας
UNESCO “Solid Earth Physics & Geohazards
Risk Reduction” του Ινστιτούτου Φυσικής Εσωτερικού της Γης & Γεωκαταστροφών του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του Ελληνικού
Μεσογειακού Πανεπιστημίου της Ερευνητικής
Μονάδας, με την ονομασία «Μονάδα Μεταφοράς
Τεχνολογίας & Έξυπνων Λύσεων» του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Διατάξεων & Υλικών, του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Δήμου
Μεγαρέων και αποτέλεσμα του συγκεκριμένου
Πρωτοκόλλου αποτελεί η δημιουργία Παρατηρητηρίου Γεωπεριβάλλοντος & Γεωκαταστροφών
(Geoenvironment & Geohazards Observatory 2GO), στο Δήμο Μεγαρέων Αττικής
Βάσει του πρωτοκόλλου συνεργασίας, αντι-

κείμενο του “2GO” είναι η παροχή υψηλού επιπέδου Έρευνας και Εκπαίδευσης, σε ένα έντονα
διεπιστημονικό κλάδο, που συνδυάζει τις Γεωπεριβαλλοντικές Επιστήμες (Γεωλογία, Γεωφυσική, Γεωχημεία) με τη Γεωτεχνολογία και την
Περιβαλλοντική Μηχανική. Η φυσική έδρα του
Παρατηρητηρί ου θα βρί σκεται σε κατάλληλο
χώρο, που θα παραχωρηθεί από το Δήμο Μεγαρέων.
Ως πεδία συν εργασίας ορίζον ται καταρχάς
τα ακόλουθα:
i) Γεωδυν αμική παρακολούθηση της περιοχής (εγκατάσταση Σεισμολογικού Σταθμού
και Δικτύου GPS)
ii) Αν ιχν ευτικά Συστήματα - Δίκτυα Αισθητήρων και Μηχαν ισμοί Έγκαιρης Προειδοποίησης, για πλημμύρες και κατολισθήσεις.
iii) Δια Βίου Εκπαίδευση και Κατάρτιση.
iv ) Συν έργειες σε θέματα Πρακτικής
Άσκησης ν έων Επιστημόν ων .

Ο Βουλευτής δήλωσε: «Συν εχίζω ν α είμαι
παρών με πράξεις για την στήριξη της εξωστρέφειας και της επιστημον ικής εν ίσχυσης
της περιοχής.»

4-θριάσιο

Μόσιαλος: Τα πρώτα εμβόλια δεν θα είναι 100% αποτελεσματικά

Για την αν τιμετώπιση της υγειον ομικής κρίσης του
κορον οϊού μίλησε ο καθηγητής πολιτικής της υγείας
του LSE κ. Ηλίας Μόσιαλος στο συν έδριο του
Economist. Ο καθηγητής αν έφερε ότι «τα εμβόλια,
ειδικά η πρώτη γεν ιά, αποκλείεται ν α είν αι 100%
αποτελεσματικά, άρα θα περάσουμε μία μεταβατική
φάση, αλλά πολύ πιο ήπια από αυτή που περν άμε
τώρα». Τόν ισε μάλιστα ότι «η παν δημία κάποια στιγμή θα περάσει και με την αν ακάλυψη εν ός ασφαλούς
και αποτελεσματικού εμβολίου, αλλά και με τη συν εχ ή
εφαρμογή των μέτρων δημόσιας υγείας».
Για την αν τιμετώπιση του κορον οϊού στην Ελλάδα ο
κ. Μόσιαλος υποστήριξε ότι κιν ηθήκαμε γρήγορα και
λάβαμε «δύσκολα μέτρα για την αν τιμετώπιση της
παν δημίας και γι’ αυτό το σύστημα υγείας άν τεξε και
δεν είχ ε μεγάλη πίεση, κέρδισε το χ ρόν ο ν α αν αδιαταχ θεί, ν α αν αδιοργαν ωθεί, στο βαθμό που αυτό
βέβαια ήταν δυν ατό, έχ ον τας χ ρόν ιες ελλείψεις και
αν επάρκειες».

Στολίδι το 8ο και 10ο Νηπιαγωγείο Άνω
Λιοσίων στη συνοικία της Ζωφριάς
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40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΟΜΕΝΙΔΗ

Με την συμπλήρωση 40 ημερών
από τον θάνατο του πολυαγαπημένου μας πατέρα, παππού και θείου,
Ιωάννη Καλομενίδη,
θα τελεσθεί μνημόσυνο
στις 20 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα
Κυριακή και ώρα 09:30 στον Ιερό
Ναό Αγίων Κωνσταντίνου
και Ελένης στην Ελευσίνα.
Αμέσως μετά θα προσφερθεί καφές
στην καφετέρια "Ρόδον",
στην παραλία Ελευσίνας

Τα παιδιά: Θεόδωρος, Μαρία, Σοφία,
Ευάγγελος και Κυριακή
Τα εγγόνια: Αγάπη, Ιωάννης, Μαρίλια
και Ελισάβετ

Έν α πραγματικό στολίδι παρέδωσε ο Πρόεδρος της
Εν ιαίας Σχ ολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γιάν ν ης Κρεμύδας σε μαθητές και γον είς. Πρόκειται για τα Νηπιαγωγεία 8ο και 10ο Άν ω Λιοσίων
στη Ζωφριά.
Στα Νηπιαγωγεία 8ο και 10ο επισκευάστηκαν οι ζημιές από τον σεισμό του 2019 στην τοιχ οποιία, αποκαταστάθηκε πλήρως η κεραμοσκεπή και τοποθετήθηκε
στέγαστρο από πάν ελ. Οι ολοκληρωτικές παρεμβάσεις
που πραγματοποιήθηκαν έχ ουν μετατρέψει το κτίριο
σε πραγματικό ¨Πυργόσπιτο¨. Επιπλέον , τοποθετήθη-

καν φωτοτυπικό μηχ άν ημα και ψυγείο.
Την ικαν οποίησή του εξέφρασε ο Γιάν ν ης Κρεμύδας,
ο οποίος δήλωσε:
«Η Σχ ολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
έδωσε αγών α με τον χ ρόν ο, προκειμέν ου τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά ν α είν αι όλα έτοιμα για τη ν έα
σχ ολική χ ρον ιά. Η εξαιρετικά ποιοτική δουλειά που
έγιν ε στα σχ ολεία μας αποτυπών ει τον διαρκή αγών α
μας ν α έχ ουν τα παιδιά του Δήμου μας το σχ ολικό
περιβάλλον που τους αξίζει. Αυτή είν αι η θέληση του
Δημάρχ ου Χρήστου Παππού και το δικό μας όραμα».

Ζητούνται αποθήκες για αγορά και ενοικίαση στον
Ασπρόπυργο. Πληροφορίες στο
Μεσιτικό Γραφείο Μαντζουράτου Ελένη.
Τηλέφωνο 6946971237

θριάσιο-5
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ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Καλωσόρισμα για
τη νέα σχολική
χρονιά
Αγαπητοί γονείς, παιδιά μας
Δάσκαλοι και Καθηγητές .

Σας καλωσορίζουμε στη ν έα σχ ολική
χ ρον ιά.
Μια σχ ολική χ ρον ιά που ξεκιν ά με τον
ασυν ήθιστο τρόπ ο π ου τελείωσε η
προηγούμεν η.
Με την επιδημία του Cov id-19 ν α επικαθορίζει αποφασιστικά τις ζωές μας,
συν επώς και τη λειτουργία των σχ ολείων μας.
Ο φυσικός χ ώρος για την ομαλή κοιν ων ική ψυχ ική και ν οητική αν άπτυξη
εν ός παιδιού είν αι το σχ ολείο.
Είν αι αν αν τικατάστατη η δια ζώσης
εκπαίδευση και η δια ζώσης αλληλεπίδραση στη σχ ολική κοιν ότητα. Συν επώς η
μόν η σωστή και υπεύθυν η στάση που
πρέπει ν α έχ ουμε είν αι αν οιχ τά σχ ολεία διεκδικών τας τους αν αγκαίους
όρους για ν α αν οίξουν με ασφάλεια.
Όμως προκαλεί εύλογη αν ησυχ ία σε
όλους τους γον είς με τι όρους θα γίν ουν
όλα τα παραπάν ω, αφού με διαχ ρον ική
ευθύν η όλων των κυβερν ήσεων , το
σύν ολο των σχ ολείων αν τιμετωπίζει
σοβαρά π ροβλήματα: υπ οσυν τήρητα
κτίρια, καθαριότητα, υπ οστελέχ ωση,
που στις σημεριν ές συν θήκες της παν δημίας όλα τα παραπάν ω λειτουργούν
επιβαρυν τικά.
Λίγες ώρες πριν χ τυπήσει το κουδούν ι
με ευθύν η του Υ πουργείου Παιδείας δεν
έχ ουν παρθεί όλα τα αν αγκαία μέτρα.
Αν και το προηγούμεν ο διάστημα, ο
λαός, ιδιαίτερα τα π αιδιά τήρησαν
υπεύθυν η στάση και έδωσαν πολύτιμο
χ ρόν ο στην κυβέρν ηση αυτός δεν αξιοποιήθηκε προς αυτή την κατεύθυν ση.
Έτσι, τα σχ ολεία αν οίγουν με προσλήψεις εκπαιδευτικών μειωμέν ες κατά το
μισό, 23000 φέτος, όταν πέρυσι, χ ωρίς
συν θήκες παν δημίας, προσλήφθηκαν
45000 αν απληρωτές.
Στον Ασπρόπυργο στην πρωτοβάθμια, λείπουν Δάσκαλοι σε αρκετά Δημοτικά και υπάρχ ουν ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις.

Εν ώ εκατον τάδες ώρες δεν έχ ουν
καλυφθεί στην δευτεροβάθμια.
Την ίδια στιγμή τα τμήματα στην
συν τριπτική τους πλειοψηφία είν αι υπερπληθή, τμήματα 24-25 μαθητών , με τα
παιδιά και τους εκπαιδευτικούς ν α είν αι
στοιβαγμέν οι, με μόν η προστασία την
μάσκα!!!!!!!!!!!
Χαρακτηριστικά παραδείγματα :
Ά Γενικό Λύκειο 594 μαθητές σε 24
τάξεις και τί τάξεις !!!!
Ά Γυμνάσιο 404 μαθητές σε 17
τάξεις!!!!

Στην καθαριότητα οι προσλήψεις
κιν ήθηκαν στα π ερσιν ά επ ίπ εδα
συν επώς εάν ο αριθμός δεν επαρκούσε
για τις «καν ον ικές» συν θήκες, φαν ταστείτε τις δυσκολίες που θα προκύψουν
με τα ν έα δεδομέν α, τις επιπλέον απαιτήσεις που προκύπτουν από την εξέλιξη .
Αν αρωτιόμαστε τι θα γίν ει με την λειτουργία των ολοημέρων , πως θα είν αι
καθαρό το σχ ολείο τόσο στην πρωιν ή
βάρδια όσο και κατά την λήξη ώστε ν α
είν αι έτοιμο για την επόμεν η μέρα;
Όταν μάλιστα σε σχ ολεία της πόλης
μας, γον είς, πλήρωσαν από το υστέρημα τους καθαρίστριες προκειμέν ου τα
παιδιά μας ν α μπουν σε καθαρές αίθουσες!!!!!!
Ταυτόχ ρον α, η κατάσταση των
κτιρίων είν αι αρκετά επιβαρυμέν η, από
την χ ρόν ια υποσυν τήρηση, υποχ ρηματοδότηση, στο σύν ολο των σχ ολικών μον άδων του Ασπρόπυργου.
Με κριτήριο τις μορφωτικές ανάγκες των παιδιών μας
Δεν μπορούμε ν α παίξουμε με την
υγεία των παιδιών μας, και των οικογεν ειών μας. Είν αι αν άγκη ν α διεκδικήσουμε ό,τι απαιτείται για ν α ξεκιν ήσουν τα
μαθήματα με ασφάλεια, και παιδαγωγικούς όρους.

Με ευθύν η του Υ πουργείου Παιδείας
ν α καλυφθούν οι αν άγκες σε μόν ιμο
προσωπικό εκπαιδευτικών , καθαριότητας, βοηθητικού προσωπικού.
Τα τμήματα όλα ν α είν αι ολιγομελή 15
παιδιά αν ά τάξη.
Είν αι αν άγκη τώρα ν α υπάρξει σχ εδιασμός για ν α γίν ον ται μαζικά επαν αλαμβαν όμεν α τεστ σε εκπαιδευτικούς και
μαθητές, ν α υπάρχ ει παρουσία από
ν οσηλευτές και γιατρούς στα σχ ολεία
και η κατάλληλη επιστημον ική στελέχ ωση σε κάθε χ ώρο, όχ ι μόν ο για τον κορον οϊό, αλλά σαν επέκταση της δημόσιας
πρωτοβάθμιας φρον τίδας υγείας μέσα
στα σχ ολεία.
Άμεσα ν α χ ρηματοδοτηθεί γεν ν αία η
συν τήρηση των κτιρίων , η εξεύρεση
κατάλληλων χ ώρων για ν α σπάσουν τα
τμήματα, κεν τρικός σχ εδιασμός για την
αν έγερση ν έων σύγχ ρον ων σχ ολικών
κτιρίων .
Αυτά είν αι τα μέτρα που δίν ουν ν όημα
στην περιβόητη «ατομική ευθύν η» και
βάζουν φρέν ο στις διάφορες συν ωμοσιολογικές θεωρίες που διακιν ούν ται
τελευταία επιτείν ον τας την αγων ία των
γον έων αλλά πάν ω απ΄όλα απαλλάσ

σον τας την κυβέρν ηση απ ό την
ευθύν η της ν α πάρει ουσιαστικά μέτρα.
Βολεύει ν α συζητάμε για την μάσκα και
ν α βγαίν ουν εκτός κάδρου όλα τα
ουσιαστικά ζητήματα όπως είν αι κάλυψη
όλων των εκπαιδευτικών κεν ών , τα
σύγχ ρον α κτήρια, η αν αλογία μαθητών
και εκπαιδευτικών .

Κανένα σχολείο δεν λειτουργεί
σωστά χωρίς την ενεργό συμμετοχή
των γονέων. Το σχολείο έχει ανάγκη
τη συμμετοχή μας στην καθημερινή
ζωή του, με τη συνεργασία μας με
τους εκπαιδευτικούς, μέσα από τη
ζωντανή λειτουργία των Συλλόγων
Γονέων.
Για το ΔΣ της ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ
ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ .
Ασπρόπυργος 12/09/2020

Ο πρόεδρος
Τσοκάν ης
Αλέξαν δρος

Η Γεν . Γραμματέας
Μαρν ίκα Ξέν ια

Μέλος στην Εθνική Επιτροπή για τα
Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ)
ο Αθανάσιος Μπούρας
Με απόφαση του πρωθυπουργου

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν Υ54/9.9.2020 Απόφαση του
Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 722
–επισυνάπτεται-), ο κος Αθανάσιος Μπούρας, Αντιπρόεδρος
της Βουλής των Ελλήνων και Πρόεδρος της Επιτροπής
Θεσμών και Διαφάνειας, διορίστηκε ως εκ της θέσεώς του
μέλος στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ).

Η Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αποτελεί έναν εθνικό θεσμό, ένα
ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της Ελληνικής Πολιτείας, που ασχολείται με θέματα προστασίας και προώθησης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Σκοπός της ΕΕΔΑ, σύμφωνα με τον ιδρυτικό της νόμο Ν.2667/1998, βασισμένο
στις Αρχές του Παρισιού, που υιοθετήθηκαν από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών
και αργότερα από το Συμβούλιο της Ευρώπης, είναι η συνεχής επισήμανση σε όλα τα
όργανα της Πολιτείας της ανάγκης αποτελεσματικής κατοχύρωσης των Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου όλων όσων διαβιούν στην ελληνική επικράτεια.
Η δραστηριότητα της ΕΕΔΑ αφορά θέματα, που άπτονται ζητημάτων της εθνικής,
διεθνούς και ευρωπαϊκής προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Ο κος Μπούρας θα ανταποκριθεί και σε αυτά τα καθήκοντα με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο, με σκοπό την προάσπιση και προστασία των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων στη
χώρα μας.

6-θριάσιο
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ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ

Κορωνοϊός: Τα 6 νέα μέτρα που θα εφαρμοστούν
από σήμερα στην Αττική
Τα μέτρα για την Αττική από 16 έως
30 Σεπτεμβρίου είναι τα εξής:

Ο

κ. Νίκος Χαρδαλιάς, κατά τη διάρκεια της καθιερωμέν ης εν ημέρωσης του υπουργείου Υ γείας για
τον κορων οϊό, αν ακοίν ωσε χ θες το
ν έο «πακέτο» μέτρων για την Αττική,
έπειτα από τις εισηγήσεις της Επιτροπής των λοιμωξιολόγων και τα αυξημέν α
κρούσματα στο Λεκαν οπ έδιο.Μεταξύ
των μέτρων π ου αν ακοίν ωσε η
κυβέρν ηση είν αι η υποχ ρεωτική χ ρήση
της μάσκας σε όλους τους κλειστούς
χ ώρους εργασίας (δημόσιους και ιδιωτικούς) όπ ως και σε όλους τους
αν οιχ τούς χ ώρους συν αθροίσεων (πχ
πλατείες, στάσεις λεωφορείων , ουρές σε
καταστήματα, πορείες – διαδηλώσεις,
εκδηλώσεις πολιτικών κομμάτων ) όπου
δεν μπορεί ν α τηρηθεί ο καν όν ας της
απόστασης 1,5 μέτρου.Δείτε τα 6 μέτρα
για την Αττική

Θυμίζουμε ότι ο κανόνας των 50
ατόμων σε όλες τις συναθροίσεις
παραμένει σε ισχύ, όπως και το
άνοιγμα του λιανεμπορίου στις
10:00 πμ, με εξαίρεση τα σούπερ
μάρκετ, τους φούρνους, τα καταστήματα τροφίμων κλπ.
Για όλα τα μέτρα που έχουν τον χαρακτήρα της υποχρεωτικότητας θα
πραγματοποιούνται συστηματικοί
έλεγχοι από το συντονιστικό κέντρο
ελέγχων κατά του COVID-19 και θα
επιβάλλονται πρόστιμα σε επιχειρήσεις και ιδιώτες που δεν συμμορφώνονται.

Ορίζεται ως υποχρεωτική η χρήση
μάσκας σε όλους τους κλειστούς
χώρους εργασίας (δημόσιους και
ιδιωτικούς) όπως και σε όλους τους
ανοιχτούς χώρους συναθροίσεων
(πχ πλατείες, στάσεις λεωφορείων,
ουρές σε καταστήματα, πορείες –
διαδηλώσεις, εκδηλώσεις πολιτικών
κομμάτων) όπου δεν μπορεί να τηρηθεί ο κανόνας της απόστασης 1,5
μέτρου.

18 Σεπτεμβρίου ανοίγει το Δημοτικό
Κολυμβητήριο Χαϊδαρίου
Τηλεφωνική συνεννόηση για ώρες και ραντεβού

Από την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου ξεκινά η λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητήριου Χαϊδαρίου, μετά την πραγματοποίηση από την Τεχνική Υπηρεσία εργασιών συντήρησης και επισκευών στους χώρους του. Με τις εργασίες αυτές αντιμετωπίζονται προβλήματα που παρουσιάζονταν εδώ και χρόνια στο Κολυμβητήριο και
προκαλούσαν δυσκολίες στην ομαλή λειτουργία του ή ακόμη και την διακοπή της σε
κάποιες περιπτώσεις. Παράλληλα ολοκληρώνεται τις προσεχείς ημέρες και ο διαγωνισμός για την ανάθεση της συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού του Δημοτικού Κολυμβητήριου.
Το Δημοτικό Κολυμβητήριο ανοίγει με τήρηση όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων: Χρήση μάσκας στους κλειστούς χώρους, ατομικός κολυμβητικός εξοπλισμός
(σανίδα-pool buoy κ.λ.π.), χρήση αποδυτηρίων και απαραίτητο το ντους πριν την
είσοδο στην πισίνα αλλά ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΝΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ.

Ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκας
σε
όλους
τους
υπόλοιπους
ανοιχτούς υπαίθριους χώρους.

Καθορίζεται η λειτουργία των λαϊκών αγορών στο 50%, με υποχρεωτική χρήση μάσκας για παραγωγούς
και καταναλωτές, με 3 μέτρα απόσταση πάγκων (και με δυνατότητα
παράλληλης λειτουργίας της αγοράς
στην ίδια περιοχή εντός της ίδιας
εβδομάδας).
Ορίζεται όριο 6 ατόμων στα τραπεζοκαθίσματα των Κέντρων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ).

Σε όλες τις συναυλίες που πραγματοποιούνται σε ανοιχτούς χώρους τίθεται
όριο
πληρότητας
50%,
υποχρέωση για παρακολούθηση
αποκλειστικά από καθήμενους,
υποχρεωτική
χρήση
μάσκας,
απαγόρευση αλκοόλ και καπνίσματος.

Σε ο,τι αφορά τα ΚΥΕ με ζωντανή
μουσική (Κέντρα Διασκέδασης) αναστέλλεται η λειτουργία τους για 14
ημέρες.

Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
Δήμου Ελευσίνας
ΞΕΚΙΝΟΥΝ
ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ

Αγαπητοί συμπολίτες μας

Σας ενημερώνουμε πως ξεκινούν οι
εγγραφές για τα μουσικά όργανα της
Φιλαρμονικής
του
Ν.Π.Δ.Δ.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Δήμου Ελευσίνας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα στα
παρακάτω μουσικά όργανα :

Τρομπέτα
Σαξόφωνο
Τρομπόνι
Κόρνο
Φλάουτο
Τούμπα
Βαρύτονο
Κλαρινέτο
Κρουστά
Γκραν κάσα
Ταμπούρο
Οι εγγραφές θα γίνονται στο ισόγειο
του Νομικού Προσώπου Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
, στην αίθουσα “ΣΤΕΚΙ”, τις εργάσιμες
ημέρες, καθημερινά 10:00 – 13:00 &
17:00 – 20:00
Πληροφορίες
614/629/601

:

210

–

55

65

Από τις 18/09/20 θα κάνουν χρήση του
κολυμβητηρίου οι αθλητές της Α.Ε. Χαϊδαρίου, της κολύμβησης, της τεχνικής
κολύμβησης και της υδατοσφαίρισης, των
τμημάτων της αγωνιστικής και της προαγωνιστικής κατηγορίας.
Από την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου θα
μπορούν να κάνουν χρήση του Κολυμβητήριου οι αθλούμενοι του προγράμματος “ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ”
(δημότες- κάτοικοι- ετεροδημότες), πάντα
χωρίς χρήση ντους κατά την έξοδο από την
πισίνα, προκειμένου να αποφευχθεί ο
συγχρωτισμός μέσα στο χώρο των αποδυτηρίων και να μπορέσουν να κολυμπήσουν
και τα μικρότερα παιδιά.
Τις προσεχείς ημέρες θα ανακοινωθεί η ημερομηνία έναρξης και για τις
υπόλοιπες κατηγορίες αθλητών και αθλουμένων.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΡΑΝΤΕΒΟΥ : ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ 15/09/2020 ΣΤΟ
ΤΗΛ.ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ: 210-5980511 ,
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 08.00-13.00 & 17.00-20.00.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ :

Μέσα στην εβδομάδα ανοίγει το «myBusinessSupport» για το επίδομα Ιουλίου -Ποιους αφορά

Τ υποβολή αιτήσεων από τους δικαιούχους της «Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού» για τον Ιούλιο.

ην τρέχουσα εβδομάδα θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ για την

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, η «Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού» (επίδομα) χορηγείται σε επαγγελματίες των οποίων οι επιχειρήσεις παρέμειναν κλειστές με κρατική εντολή.
Η διαδικασία, που θα ξεκινήσει μέσα στην εβδομάδα, θα αφορά τις επιχειρήσεις -και τους εργαζόμενους
αυτών- που παρέμειναν κλειστές τον Ιούλιο.Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου
πιστώθηκε, για τον Ιούνιο, ποσό συνολικού ύψους 7,4 εκατ. ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς
22.544 δικαιούχων της «Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού».
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ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ
ΤΟΥΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟ ΚΑΙ
ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΟΥΛΙΑΣΗ

Με πρώτιστο στόχο την ασφάλεια των παιδιών
και των οικογενειών τους ξεκίνησαν τη λειτουργία τους, από την 1η Σεπτεμβρίου 2020, οι
Παιδικοί Σταθμοί Άνω Λιοσίων, Ζεφυρίου και
Φυλής.
Ακολουθώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα της
Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού, έχουν λάβει όλα τα
ενδεδειγμένα μέτρα και συγκεκριμένα:
•
Το Παιδαγωγικό και βοηθητικό προσωπικό των Σταθμών, κάνει χρήση της προστατευτικής μάσκας, σε όλους τους κλειστούς χώρους
και κατά την ετοιμασία και επιμέλεια του φαγητού.
•
Αλκοολούχα αντι σηπτι κά δι αλύματα
υπάρχουν σε όλους τους χώρους των Σταθμών
(τα οποία φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά),
ώστε να γίνεται η απαραίτητη εφαρμογή σε χέρια
ή και σε επιφάνειες.
•
Τα παιδιά χωρίζονται σε τμήματα που
αποτελούνται σταθερά από τα ίδια παιδιά, οι
δραστηριότητες πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένη αίθουσα, για κάθε τμήμα και με το ίδιο προσωπικό. Το φαγητό σερβίρεται σε αίθουσα του
κάθε τμήματος.
•
Η υγιεινή των χεριών (πλύσιμο), εφαρμό-

Αί σιο τέλος
στην υπ όθεση
ε ξα φ ά ν ι σ η ς το υ
4 1χρο νου στην
Ελευσίνα

Αίσ ιο τέλο ς εί χε η περ ιπέτ ε ι α τ ο υ 4 1 χ ρ ο ν ο υ Αν τ ώ ν η
Τσ ι α π λ ι ά . Τα ί χ ν η τ ο υ ε ί χ α ν
χαθεί από τι ς 3 1
Αυ γο ύ στο υ. Όπως αν αφ έ ρε ι
σ τη ν α να κοί νω σή το υ το
Χ α μ ό γ ε λο τ ο υ Π α ι δ ι ο ύ , ο
4 1χ ρο νο ς βρ έ θηκ ε και ε ίνα ι
κ α λ ά σ τ η ν υ γ ε ί α το υ .
Α ν α λυ τ ι κ ά η α ν α κ ο ί ν ω σ η
τ ο υ Χ α μ ό γ ε λο υ το υ Π α ι δ ι ο ύ :
"Η πε ρι πέ τε ια το υ Aντώ νη
Τσ ι α π λ ι ά , 4 1 ε τ ώ ν , έ λ η ξ ε
αισ ίω ς δί νο ντα ς τ έ λ ος σ τη ν
αγ ων ία τω ν δ ικώ ν το υ α νθρ ώ πω ν πο υ τ ο ν α ν α ζ η τ ο ύ σ α ν . Ο A ν τώ ν η ς Τσ ι α π λ ι ά ς β ρ έ θ η κ ε κ α ι ε ί ν α ι κ α λά
σ τ η ν υ γ ε ί α τ ο υ . « To Χ α μ ό γ ε λ ο το υ Π αιδ ι ού » θ α βρ ίσ κε τ α ι κ ο ν τ ά σ τ ο ν Αν τώ ν η
Τσ ι α π λ ι ά κ α ι τ η ν ο ι κ ο γ έ ν ε ι ά
το υ γ ι α ο τ ι δ ή π ο τ ε
χ ρεια στ εί" .
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ζεται από παιδιά και
προσωπι κό,
πολλές
φορές κατά την διάρκει α της ημέρας π.χ.
πριν και μετά το φαγητό, την τουαλέτα, το
παιχνίδι κ.τ.λ.
•
Η καθαρι ότητα
σε χώρους, επιφάνειες
και αντι κεί μενα, εί ναι
καθημερινή και με την
όσο δυνατόν μεγαλύτερη συχνότητα.

•
Κατά την ώρα
προσέλευσης, πραγματοποιείται θερμομέτρηση σε όλα τα παιδιά,
αλλά και στο προσωπικό των Σταθμών.

•
Απαγορεύεται να προσέρχονται στους
Σταθμούς παιδιά που εμφανίζουν πυρετό και
άλλα συμπτώματα, που μοιάζουν με του COVID19. Στην περίπτωση αυτή συστήνεται η επικοινωνία από την οικογένεια με ιατρό και η ανάλογη
ενημέρωση της Υπεύθυνης του Σταθμού.
•
Η είσοδος στον χώρο των Σταθμών, επιτρέπεται μόνο στα παιδιά και στο προσωπικό.
Τα παιδιά παραλαμβάνονται πριν την είσοδο και
οδηγούνται στην αίθουσα τους.

Τις ευχές τους για καλή σχολική χρονιά εκφράζουν σε γονείς, παιδαγωγούς και βοηθητικό
προσωπικό ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς και οι Πρόεδροι των Παιδικών Σταθμών
Άνω Λιοσίων Παναγιώτης Καμαρινόπουλος,
Ζεφυρίου Γιώργος Κούρκουλος και Φυλής
Δημήτρης Πουλιάσης. Εκφράζουν, επίσης, την
αισιοδοξία ότι με την τήρηση των μέτρων προστασίας, όλα θα πάνε καλά, καθώς μάλιστα το
καλοκαίρι έχει γίνει πολύ σημαντική δουλειά
στον τομέα της συντήρησης και του ευπρεπισμού των Παιδικών Σταθμών και στις τρεις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Φυλής.

Δήμος Ελευσίνας,
Λαογραφικός Σύλλογος «Το
Αδράχτι» και Πολεμικό Ναυτικό

Τίμησαν την Μνήμη
του Ελευσίνιου
Ήρωα Αντιπλοιάρχου
Βασίλη Λάσκου

Σε μια λιτή εκδήλωση, λόγω των περιοριστικών
μέτρων για την αποφυγή της εξάπλωσης της πανδημίας, ο Δήμος Ελευσίνας, με τον Λαογραφικό
Σύλλογο «Το Αδράχτι» και το Πολεμικό Ναυτικό,
τίμησαν την Μνήμη του Ελευσίνιου Ήρωα της
Πατρίδας μας Αντιπλοιάρχου Βασίλη Λάσκου.
Ο Βασίλης Λάσκος έχασε τη ζωή του ως κυβερνήτης του υποβρυχίου
«ΚΑΤΣΩΝΗΣ» σε άνιση ναυμαχία με το γερμανικό
πολεμικό, στις 14 Σεπτεμβρίου 1943, μαζί με άλλα
31 μέλη του πληρώματός του.
Σε καιρούς χαλεπούς για την Πατρίδα, σε καιρούς
που η κοινωνία μας έχει ανάγκη από θετικά πρότυπα χρέους και ευθύνης, η αυτοθυσία του Ήρωα
Λάσκου, ας αποτελεί φωτεινό παράδειγμα μίμησης
για όλους μας.

8-θριάσιο
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ΟΑΕΔ: Παράταση μέχρι το τέλος του έτους για τη
ρύθμιση οφειλών δανειοληπτών τ. ΟΕΚ

Π

ΥΠΕΝ: Καμία νέα παράταση
για τα αυθαίρετα

Ν

έα παράταση για τακτοποίηση αυθαιρέτων
δεν θα δοθεί, ξεκαθαρίζει το Υ ΠΕΝ. Όπως
τον ίζει το υπουργείο, «είν αι θέμα θεσμικής
τάξης ν α σπάσει ο φαύλος κύκλος των αν αβολών και
των παρατάσεων στο θέμα αυτό.

Αφεν ός διότι έχ ει δοθεί μέχ ρι τώρα επαρκέστατος
χ ρόν ος στους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων για ν α
προχ ωρήσουν σε τακτοποίηση των ακιν ήτων τους
και αφετέρου διότι καν είς δεν μπορεί ν α διασφαλίσει
ότι και μετά από μια ν έα παράταση, κάποιοι την
τελευταία στιγμή δε θα ζητούν μια ν έα παράταση».
Υ πεν θυμίζεται ότι την 30ή Σεπτεμβρίου 2020 λήγει
η προθεσμία για την τακτοποίηση αυθαιρέτων με
«βαριές» αυθαιρεσίες, «κατηγορίας 5» (κτίρια με πολύ
σοβαρές αυθαιρεσίες, που αφορούν σε υπέρβαση,
τουλάχ ιστον κατά 40%, στην κάλυψη και στη δόμηση
ή κατά 20% καθ' ύψος, χ ωρίς οικοδομική άδεια κά).
Επιπλέον , για τις «κατηγορίες αυθαιρέτων 1 έως 4»
οι ιδιοκτήτες αυτών των αυθαιρέτων θα μπορούν ν α
τα τακτοποιούν και μετά τις 30 Σεπτεμβρίου, με
καταληκτική ημερομην ία την 31η Μαρτίου 2026, καταβάλλον τας -ωστόσο- προσαυξημέν α ποσά τακτοποίησης.
Το ύψος της προσαύξησης είν αι 20% για το πρώτο
έτος καθυστέρησης, εν ώ για κάθε επιπλέον έτος
καθυστέρησης το ποσοστό αυξάν εται κατά 5 μον άδες.
Υ πογραμμίζεται ότι η τακτοποίηση αυθαιρέτων δεν
αφορά σε κατασκευές ή αλλαγές χ ρήσης μεταγεν έστερες της 28ης Ιουλίου 2011. Σημειών εται, ότι υπαγωγή
στη ρύθμιση είν αι απλή και γίν εται με αίτηση του
μηχ αν ικού στο π ληροφοριακό σύστημα και εν
συν εχ εία καταβολή του σχ ετικού παραβόλου.
Ως ημερομην ία υπαγωγής ν οείται η ημερομην ία
καταβολής του παραβόλου. Από την πληρωμή του
παράβολου ο μηχ αν ικός έχ ει στη διάθεση του 18
μήν ες προκειμέν ου ν α ολοκληρώσει την ηλεκτρον ική
υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών .

Το Υ ΠΕΝ, στην αν ακοίν ωσή του ξεκαθαρίζει ρητά,
ότι δεν πρόκειται ν α δοθεί καμία περαιτέρω παράταση, υπεν θυμίζον τας ταυτόχ ρον α, ότι την τελευταία
δεκαετία σχ εδόν όλες οι κυβερν ήσεις με ν ομοθετικές
ρυθμίσεις και διαδοχ ικές παρατάσεις έδωσαν τη
δυν ατότητα και το χ ρόν ο στους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων ν α τακτοποιήσουν τα ακίν ητά τους.

Εν ώ το ίδιο έπραξε και η σημεριν ή ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλον τος και Εν έργειες, με δύο παρατάσεις: μία που δόθηκε τον Δεκέμβριο του 2019 για τις
30 Ιουν ίου 2020 και κατόπιν μία που δόθηκε τον
Ιούν ιο του 2020 για τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Καταλήγον τας, το υπουργείο καλεί όσους
πολίτες έχουν αυθαίρετα και δεν τα έχουν
ακόμα τακτοποιήσει ν α το πράξουν μέχρι τις
30 Σεπτεμβρίου.

αρατάθηκε μέχ ρι τις 31
Δεκεμβρίου 2020,
η
π ροθεσμία
υπ οβολής
ηλεκτρον ικών αιτήσεων για τη
ρύθμιση αποπληρωμής οφειλών
δαν ειοληπτών που χ ορηγήθηκαν από ίδια κεφάλαια του τέως
Οργαν ισμού
Εργατικής
Κατοικίας (ΟΕΚ), ύστερα από
την αρ. 3038/59/2.06.2020
απόφαση του Δ.Σ. του Οργαν ισμού.
Κατόπιν της δημοσίευσης της
αρ.
34920/1896/4.09.2020
απ όφασης
του
Υ π ουργού
Εργασίας
και
Κοιν ων ικών
Υ ποθέσεων στο ΦΕΚ 3907/τ.
Β/14.09.2020, από σήμερα επαν αλειτουργεί η ηλεκτρον ική πλατφόρμα αιτήσεων των δαν ειοληπτών για ρύθμιση
στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr.
Συγκεκριμέν α, στο πεδίο «Κοιν ων ική Πολιτική» οι εν διαφερόμεν οι δαν ειολήπτες επιλέγουν «Ρύθμιση οφειλών
δαν ειοληπτών από ίδια κεφάλαια του τ. ΟΕΚ» και εισέρχ ον ται στην εφαρμογή με τους κωδικούς πρόσβασης
ΤaxisNet.
Στη συν έχ εια ακολουθούν τις οδηγίες που δίδον ται αν αλυτικά στον «Οδηγό Συμπλήρωσης Αίτησης Υ παγωγής για
τις ρυθμίσεις».
Η εξάμην η παράταση της προθεσμίας, που έληγε στις 30 Ιουν ίου 2020, έχ ει ως στόχ ο οι δαν ειολήπτες ν α ωφεληθούν από τις ευν οϊκές ρυθμίσεις αποπληρωμής των οφειλών τους. Οι δαν ειολήπτες δικαιούν ται ν α υπαχ θούν
στις ρυθμίσεις μέχ ρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Χαϊδαρίου
συμμετέχει στη Δράση «ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ»
Σε αυτή τη Δράση συγκεντρώνουμε σχολικά είδη (σχολικές κασετίνες, τετράδια,
ντοσιέ, σχολικούς άτλαντες, στυλό,
μολύβια, γόμες, ξύστρες, ξυλομπογιές,
μαρκαδόρους) και ό,τι άλλο είναι απαραίτητο για ένα μαθητή. Η Κοινωνική
Υπηρεσία του Δήμου θα παραλάβει τα
σχολικά είδη που θα συγκεντρωθούν και
θα τα διανείμει σε παιδιά οικογενειών της
πόλης μας που αντιμετωπίζουν οξυμένα
οικονομικά προβλήματα.
Η Δράση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 13:00 στο ισόγειο του Δημαρχείου Χαϊδαρίου ( οδός Στρατάρχου Καραϊσκάκη
138).
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ΕΠΙΣΗΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΣ ΣΠ. ΒΡΕΤΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΔΕΚΑ

Αφετηρία για μια νέα εποχή προς όφελος της πόλης και του Αχαρναϊκού λαού

Πρακτικό σύμπραξης με την παράταξη της
Δημοτικής Αρχής του Σπύρου Βρεττού υπέγραψαν προχθές ο επικεφαλής της παράταξης
«ΔΕΚΑ» Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος και οι
δημοτικοί σύμβουλοι.
Πρόκειται για μια ιστορικής σημασίας σύμπραξη, η οποία πέραν της ουσιαστικής της
σημασίας για τη λειτουργία του Δήμου, λειτουργεί και ως αφετηρία μιας νέας εποχής για την
Αυτοδιοίκηση σε ευρύτερο πλαίσιο.

Σε δηλώσεις τους ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός και ο κ. Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος αναφέρθηκαν στις συνομιλίες που έγιναν με
ειλικρινείς προθέσεις και τόνισαν πως θα εργαστούν με αποκλειστικό γνώμονα την επίλυση των
προβλημάτων της πόλης και της βελτίωσης της
καθημερινότητας κάθε δημότη.
Σπύρος Βρεττός: Μία σύμπραξη ουσίας, μια
τεράστια ευκαιρία για την πόλη

Στην αρχική τοποθέτηση ο Δήμαρχος Σπύρος
Βρεττός μεταξύ άλλων ανέφερε: «Είναι μια ιστορική στιγμή. Οι δύο μεγαλύτερες Δημοτικές Παρατάξεις των Αχαρνών ενώνουν τις δυνάμεις τους
και συμπράττουν προς όφελος της πόλης και
των δημοτών της. Θέλω να ευχαριστήσω τον
Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο, με τον οποίο
μιλήσαμε πολλές φορές και αντιληφθήκαμε ότι
αυτά που μας ενώνουν είναι πολύ περισσότερα
από αυτά που μας χωρίζουν. Η αγωνία όλων
μας για το μέλλον αυτής της πόλης ουσιαστικά
μας οδηγεί σήμερα στην υπογραφή του πρακτικού σύμπραξης.
Είναι μια σύμπραξη ουσίας , αλλά και μια τερά

Π. Αναγνωστόπουλος: Δίνουμε ένα μήνυμα
μοναδικό, ιστορικό για την πόλη μας

στια ευκαιρία και είμαι πεπεισμένος πως θα
οδηγήσει σε εξαιρετικά αποτελέσματα.
Ο νόμος το επιτρέπει, οι συνδημότες μας το
ζητούν, εμείς το κάνουμε πράξη. Ενώνουμε τις
δυνάμεις μας και τις γνώσεις μας με κοινό στόχο
και σκοπό σε πλαίσια ισοτιμίας.
Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους Δημοτικούς
Συμβούλους και των δύο παρατάξεων που τόσο
θετικά είδαν αυτή τη σύμπραξη και αγκάλιασαν
αυτή την προσπάθεια, τους συνεργάτες μου που
ένα χρόνο τώρα δουλέψαμε σκληρά και να καλωσορίσω τους καινούριους συνεργάτες.
Δεν είχα φανταστεί ποτέ στην πολιτική μου διαδρομή ότι θα βρισκόμουνα σήμερα σε μια τέτοια
θέση, είναι μεγάλη τύχη για μένα, είναι πρωτόγνωρο για τον Δήμο Αχαρνών. Οι δύο μεγαλύτερες παρατάξεις του Δήμου ενώνονται και εκπροσωπούν την πλειοψηφία του Αχαρναϊκού λαού.
Είναι πολύ σπουδαίο το εγχείρημα. Υπερήφανοι δημιουργούμε ένα καλύτερο αύριο».

Ο κ. Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος στη δική
του τοποθέτηση ανέφερε: «Με τον Δήμαρχο
Σπύρο Βρεττό έχουμε μια κοινή διαδρομή ετών η
οποία καταλήγει σε μια μέρα, η οποία όπως
ανέφερε είναι ιστορική. Ιστορική γιατί – όπως
ακριβώς περιέγραψε – οι δύο μεγαλύτερες παρατάξεις παραμερίζουν ενδεχομένως εγωισμούς,
φιλοδοξίες και οδηγούνται πλέον από ένα στόχο,
που είναι το κοινό καλό. Είναι επιλογή μας αυτή
και είμαστε εδώ για να προσφέρουμε με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο από οποιαδήποτε θέση.
Αυτές τις μέρες διεξήχθησαν συζητήσεις σε
πολύ καλό κλίμα, με πολλή δημιουργική διάθεση
και απόλυτη ειλικρίνεια. Διαπιστώσαμε πως
μπορούμε να δούμε την κατάσταση από την ίδια
όχθη του ποταμού. Του ποταμού που πλέον δεν
γυρίζει πίσω, γιατί δεν έχουμε δικαίωμα να
αποτύχουμε. Οποιαδήποτε άλλη πορεία δεν θα
είναι καταστροφική για τη δική μας πολιτική εξέλιξη, αλλά θα είναι καταστροφική για τον τόπο
μας.
Εμείς αυτή τη στιγμή δίνουμε ένα μήνυμα που
είναι μοναδικό, είναι πρωτοφανές και ιστορικό
για την πόλη μας. Είμαι βέβαιος πως είμαστε εδώ
για να γράψουμε ιστορία με Δήμαρχο τον Σπύρο
Βρεττό και να δουλέψουμε όλοι ούτως ώστε
αυτή η ιστορία να γραφτεί με χρυσά γράμματα.
Έχουμε τη δυνατότητα την καθοδική πορεία των
τελευταίων ετών να την αλλάξουμε και να τη
βάλουμε σε άλλη τροχιά. Δήμαρχε, αγαπητοί
συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πραγματικά, ελπίζω
σε μια παραγωγική και δημιουργική διαδικασία».

Τοποθέτηση Κοινωνικών Λειτουργών
σε Δημοτικά σχολεία των Δήμων
Φυλής, Ασπροπύργου και Αχαρνών

Καθορίστηκαν με απόφαση της Υ φυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
Σοφίας Ζαχ αράκη οι 47 σχ ολικές μον άδες των Διευθύν σεων Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης της χ ώρας όπου θα ασκούν καθήκον τα 47 μέλη ΕΕΠ του κλάδου ΠΕ30 Κοιν ων ικών Λειτουργών .
Ειδικότερα και σύμφων α με το ΦΕΚ περιλαμβάν ον ται οι παρακάτω σχ ολικές μον άδες της περιοχ ής όπου θα ασκούν καθήκον τα μέλη ΕΕΠ του κλάδου ΠΕ30 Κοιν ων ικών Λειτουργών για το σχ ολικό έτος 2020-2021.
Η κάλυψη των αν ωτέρω θέσεων θα πραγματοποιηθεί με πρόσληψη μελών
Ε.Ε.Π. που αν ήκουν στον κλάδο ΠΕ30 Κοιν ων ικών Λειτουργών από τους
πίν ακες αν απληρωτών Ε.Ε.Π. του κλάδου ΠΕ30 Κοιν ων ικών Λειτουργών

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020

10-θριάσιο

O ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ
TON STEFANO ABARA

Α ν ακ ο ι ν ώ ν ο υ μ ε
την
έναρξη
συνεργασί ας με
τ
ο
ν
π ο δ ο σ φαι ρ ι σ τή
S T E F A N O
ABARA.
Συμμετεί χε
σε
όλες τις ηλικιακές
κατηγορί ες
στι ς
ακαδημί ες
του
Ο λ υ μ π ι ακ ο ύ
(πρωταθλητής με
Κ15 & Κ20), έχει
αγωνιστεί επίσης
σε Παναχαΐκή Κ20,
Αχαρναΐκό Γ! Εθνική, Αήττητο Σπάτων Β! Εθνική
καθώς και με την Εθνική Αλβανίας Κ17 & Κ19.
Έχει γεννηθεί το 1999 και αγωνί ζεται σαν
αμυντικό χαφ.
Τ ον καλωσορί ζουμε στον Ακράτητο και του
ευχόμαστε καλή ποδοσφαιρική χρονιά.
Εκ του Δ.Σ

ΕΛΙΣ ΝΤΕΡΒΙΣΑΙ: ΦΕΤΟΣ
ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΟΝΙΑ ΜΟY
Ο
19χρονος
ποδοσφαιριστής του
Αίαντα
Παραλίας
Έλις
Ντερβισάι
δήλωσε:<<Η ομάδα
φέτος έχει αφήσει
πίσω της την περσινή χρονιά και βλέπει με αισιοδοξία το
μέλλον
της,
με
σωστή και καλή
συνεργασία μεταξύ
των παικτών μπορεί να καταφέρει
πολλά...

--Ρωτησαμε
για
τους
φετινούς
στόχους..
Θεωρώ πώς πρώτα απο όλα η ομάδα πρέπει να
στοχεύει στην δημιουργία καλού κλίματος εντός και
εκτός γηπέδου και επιπλέον να αρχίσει να παίζει σωστό
ποδόσφαιρο και θεωρώ πως με την βοήθεια του κόουτς μας μπορεί να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα...
Και τέλος ρωτήσαμε για τους Προσωπικούς στόχους
του Έλι Ντερβισάι
Οι στόχοι μου φέτος είναι να κανω μια καλή σεζόν
καθώς ήμουν 2 χρόνια εκτός και πιστεύω είναι η χρονιά μου φέτος να προσφέρω πράγματα και στην ομάδα
αλλά και να βελτιώθω σαν ποδοσφαιριστής.

ΑΝ.ΤΣ.

Το αποτέλεσμα 0-2 υπέρ του Ιάσωνα, αλλά το
ουσιαστικό που είναι και το ζητούμ ενο από ένα
φιλικό παιχνίδι, είναι το συμπέρ ασμα πως η
ομάδα βρίσκεται σε καλό δρόμ ο.
Με την καθοδήγηση του προπονητή κ. Λουμάκη
Παναγιώτη τα κορίτσια έδωσαν τον καλύτερό τους
εαυτό και έδειξαν πως η ομάδα θα είναι αρκετά
ανταγωνιστική φέτος και όπως όλα δείχνουν η
συνέχεια θα είναι καλύτερη.
Ευχαριστούμ ε την ομάδα του Ιάσωνα (διοίκηση,
προπονητή, παίκτριες) για την όμ ορφη φιλική
αναμέτρηση και της ευχόμ αστε καλή αγωνιστική
περίο δο !!!
Προπονητής: (Λουμάκης Παναγιώτης)

Ά ΗΜΙΧΡΟΝΟ : ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΛ. ΜΠΑΛΗ
ΑΝΤ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Θ., ΜΠΑΛΗ ΑΙΚ., ΧΑΨΑ Ν.,
ΓΕΩΡΓΑΛΑ Γ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡ., ΤΕΛΙΑΚΗ ΑΘ.,
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ., ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ Μ.,
ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Φ.
Β´
ΗΜΙΧΡΟΝΟ
:
ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ
ΧΡ.(ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Ζ.), ΒΑΣΙΛΙΚΟΥΔΗ Α.,
ΜΠΑΛΗ Μ., ΝΑΚΟΥ ΑΙΚ., ΔΗΜΟΥ ΑΛ., ΛΟΥΜΑΚΗ ΕΛ.,
ΓΚΙΤΣΑ Φ.

ΚΑΛΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΤΟΥ ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ

Με πολύ καλές εντυπώσεις ξεκίνησαν οι φιλικές
αναμετρήσεις για τα κορίτσια του Ακράτητου. με
αντίπαλο την ομάδα του Ιάσωνα Ιλίο υ (Β’ Εθνική).

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Ακράτητος ευχαριστεί τον επιχειρηματία της
περιοχής και φίλο της ομάδας Κώστα Παπαϊωάννου για την χορηγία του σε μπάλες και εμφιαλωμένα νερά για όλη την φετινή χρονιά. Τέτοιες κινήσεις
στηρίζουν τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και μας
δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε το έργο μας. Ευχαριστούμε πολύ.

θριάσιο-11
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Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ
ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ...

O Πανελευσινιακός ΑΟΚ ενημε-

ΑΕΖ: ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΤΟ
ΦΙΛΙΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΚΕΡΑΥΝΟ ΠΕΤΡ.

ρώνει ότι λόγω ενός εκτάκτου

προβλήματος που προέκυψε, η

Το δεύτερο φιλικό της στα πλαίσια της προετοιμασίας
της πραγματοποίησε η ομάδα της ΑΕ Ζεφυρίου με τον
Κεραυν ό Πετρούπολης 2-2.
Ο προπον ητής Χρήστος Σπηλιόπουλος και ο βοηθός
του Χρήστος Μπουρλής χ ρησιμοποίησαν όλους τους
παίκτες που είχ αν στην διάθεσή τους και έμειν αν ικαν οποιημέν οι από την απόδοσή τους.
Τα τέρματα της ΑΕΖ οι Σπηλιόπ ουλος, Αβράμης.

ομάδα του ΑΟ Πεύκης δεν θα
συμμετάσχει στο Τουρνουά

Καλαθοσφαίρισης που θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο

ΑΕΖ: 1ο ημίχ ρον ο :
Καμπόλης , Δρούμπαλης , Γκιόλιας , Σπηλιόπ ουλος ,
Χατζηγιάν ν ης , Καραν βίρ , Κοτρώτ σιος , Αβράμης ,
Κουτσιούμπας , Καραγιαν ν όπ ουλος , Μπουραν τάς

στην Ελευσίνα.

Η ομάδα που θα συμμετέχει τελικά, αφού αποδέχτηκε την πρόσ-

2ο ημίχ ρον ο :
Καμπόλης (60 Θεοκτίσ του) , Σιριν ίδης , Μπακόπ ουλος
(65 Κληματιαν ός) , Λέλος , Κοτρώτ σιος (60 Τζεβελέκ ος)
, Καραγκούν ης , Μπουν τουβής , Τσέλα , Ζέπ ης , Καραγιαν ν όπ ουλος (60 Καραν βίρ 75 Γιαν ν όπ ουλος) ,
Αν τόν ι .

ΕΠΣΔΑ:
ΟΙ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ
ΑΓΩΝΕΣ
ΚΥΠΕΛΛΟΥ
ΤΟ
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 2η ΦΑΣΗ
Το Σαββατοκύριακο θα γίνουν οι επαναληπτικοί
αγώνες κυπέλλου για την 2η φάση στην Δυτική
Αττική. Αναλυτικά.

Παν ελευσιν ιακός-Ατρόμητος Ελευσίν ας(πρώτο μάτς 40)
Δύν αμη Ασπροπύργου-Πυρρίχ ιος(πρώτο μάτς 0-6)
Νέα Πέραμος-Αστέρας -Μαγούλας(πρώτο μάτς 3-1)
Αργώ Μεγάρων -Εθν ικός Παν οράματος(πρώτο μάτς 1-7)
Ακράτητος-Μεγαρικός(πρώτο μάτς 0-0)
Απόλλων Πον τίων -Λέων (πρώτο μάτς 5-0)
Βύζας Μεγάρων -Ζωφριά(πρώτο μάτς 2-0)
Έν ωση Ασπ ροπ ύργου-Κριός Ασπ ροπ ύργου(π ρώτο
μάτς 0-1)
Ίκαρος Νεοκτίστων -Λαμπερή Ελευσίν ας (πρώτο μάτς
1-1)
Σκορπιός Φυλής-Θρασύβουλος(πρώτο μάτς 2-0)
ΠΑΟ Φυλής-Αίας Παραλίας(πρώτο μάτς 2-1)
Άγιοι
Αν άργυροι
Ελευσίν ας-Αστέρας
Άν ω
Λιοσίων (πρώτο ματς 1-2)
Μικρασιατική-Ερμής Άν ω Λιοσίων (πρώτο μάτς 2-0)
ΠΑΟΚ Μάν δρας-Ηρακλής Ελευσίν ας (πρώτο μάτς 1-4)
Παν λιοσιακός- Ευκλείδης Μεγάρων !!!
Η ΑΕ Ζεφυρίου έχ ει περάσει χ ωρίς αγών α στον επόμεν ο γύρο.
ΑΝ.ΤΣ.

κληση που της έγινε είναι ο Α.Ο.
Νέας Σμύρνης "Ο Μίλων"

ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ
ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΑ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ 4-1
ΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Οι
βετεράνοι
του
Αστέρα
Μαγούλας προετοιμάζόμενοι για
το πρωτάθλημα Παλαι μάχων
νίκησαν τους αντίστοιχους του Ηρακλή Ελευσίνας
με 4-1.
Τα τέρματα του Αστέρα σημείωσαν οι: Μαυροειδής 3 και Τιπτιρής.Για λογαριασμό του Ηρακλή
το τέρμα σημείωσε ο Μαρμαρινός.

Τ ηρήθηκε αυστηρά το Πρωτόκολλο για τον
Covid-19...
Όλοι
οι
ποδοσφαι ρι στές
θερμομετρηθηκαν,καθώς και οι δύο ομάδες
διαθέτουν το πιστόλι θερμομετρησης, Αντι σηπτικό,και Έγγραφο άδειας εισόδου και εξόδου.
Στην φωτογραφία η ομάδα του Αστέρα Μαγούλας
διακρίνονται:

Όρθιοι: Λινάρδος Κώστας, Μπαϊράμογλου Γιώργος, Μαυρίδης Κώστας, Παπαδόπουλος Παναγιώτης, Στραϊτούρης Γιάννης, Καλογήρου

Βασίλης, Δήμας Παναγιώτης, Τυρλής Σωκράτης,Τιπτιρής Δημήτρης
Καθι στοί : Οι κονόμου Παύλος, Μαυροει δής
Θέμης, Ταμπακάκης Αντώνης,Χατζησίμος Μιχάλης, Γιώργος Μπακαλούμης.
ΣΤΙΣ 21/9 ΜΕ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ

Στις 21/9 οι Παλαίμαχοι του Αστέρα θα δώσουν
νέο φιλικό προετοιμασίας στο γήπεδο Δραπετσώνας με την τοπική ομάδα. Το ματς θα ξεκινήσει στις 19:00.
AN.TΣ.
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12-θριάσιο

48

Η εταιρεία Advisor Service
Pack ζητά προσωπικό:

6978087309

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

Μισθός πολύ ικανοποιητικός με ένσημα.

Πληροφορίες στο
τηλέφωνο 2105576682
Διεύθυνση γραφείου:
Νίκης & Σπύρου Λούη
(Γερμανικά),
Ασπρόπυργος 19300
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θριάσιο-13

Κοντοζαμάνης για φιάσκο
με τις μάσκε ς:

Υπήρξε παρεξήγηση με τις διαστάσεις
Στο αλαλούμ που δημιουργήθηκε με τις μάσκες – γίγας
που διατέθηκαν στους μαθητές αν αφέρθηκε ο υφυπουργός Υ γείας, Βασίλης Κον τοζαμάν ης, κατά την τακτική εν ημέρωση για την πορεία του κορον αϊού.
Ο κ. Κον τοζαμάν ης, αφού επεσήμαν ε ότι η Ελλάδα
είν αι η μόν η χ ώρα που διαθέτει δωρεάν μάσκες στους
μαθητές, παραδέχ τηκε ότι «υπήρξε έν α ζήτημα».

Οι προδιαγραφές, σύμφων α με τον ίδιο, βασίζον ται
στα διεθν ή πρότυπα, υπήρξε όμως «μία παρεξήγηση
σε ό,τι αφορά το μέγεθος της μάσκας πριν από τη
συρραφή και όχ ι το τελικό μέγεθος των δύο μασκών .
Αυτό θα διορθωθεί. Άλλωστε η επιτροπή θα δώσει διευκριν ίσεις επί των προδιαγραφών ».

Όπως υποστήριξε «οι προδιαγραφές θα είν αι ίδιες, γιατί
βασίζον ται στα διεθν ή πρότυπα, δεν αλλάζουν τα
πρότυπα αυτά, δεν κάν ουμε κάτι διαφορετικό από ό,τι
κάν ει ο υπόλοιπος κόσμος. Οι επόμεν ες μάσκες θα
είν αι οι σωστές».

«Δείχ ν ει την ΚΕΔΕ»
Εξήγησε δε, ότι αυτό που έκαν ε το υπουργείο Υ γείας
ήταν ν α διαβιβάσει τις προδιαγραφές στις αρμόδιες
αρχ ές που ήταν υπεύθυν ες για ν α προχ ωρήσουν στο
διαγων ισμό.
Από την πλευρά του ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, πρόσθεσε ότι την ευθύν η
των διαγων ιστικών διαδικασιών την είχ ε η ΚΕΔΕ και ο
μηχ αν ισμός του υπουργείου Εσωτερικών .

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

14-θριάσιο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΠΛΗΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6938036179
Διατίθεται οικόπεδο εντος σχεδίου 1573τ.μ.,προς ενοικιαση ή πώληση
στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου,τριφατσο με
εύκολη πρόσβαση προς
όλες τις εθνικές
οδούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος (ισόγειο)
στη διασταύρωση Ασπροπύργου (πλησίον ΙΚΑ
και στάσης λεοφωρείου),
126 τεραγωνικά μέτρα,
κατάλληλο για φαρμακείο.Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος
οροφος) στη διασταύρωση Ασπροπύργου κοντά
στο ΙΚΑ 86 τετραγωνικά
μέτρα, σε οικογένεια που
να έχει σταθερή εργασία
Διατίθεται και για επαγγελματικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.19)
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Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος 105
τετραγωνικών μέτρων
στο κέντρο του Ασπροπύργου (Σαλαμίνος &
Κολοκοτρώνη).
Δεν
διατίθεται για χώρο
εστίασης (προτίμηση
φαρμακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο
επικοινωνίας 6974792931 κος
Σταύρος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

- Ενοικιάζεται κατάστημα 110 τ.μ. επί της
Λεωφόρου
Δημοκρατίας
και
πωλείται
ο επαγγελματικός εξοπλισμός του. Τηλέφωνο
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
Πολυτεχνείου.
Διαθέτει κήπο 100 τ.μ. ,
μπάρμπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και
τον κόλπο του καραμαγκά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483
EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ
ΜΕ 2 WC, AIRCONDI-

TION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται
(ενοικίαση ή πώληση)
κεντρικό κατάστημα
(Οδός Παγκάλου) 300τμ
+ 100τμ βοηθητικός
χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925
& 6949073467
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλείται Οικόπεδο
Στον Ασπρόπυργο στη
θέση Ρυκιά, σε τιμή
ευκαιρίας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6987305649
Πωλείται επιχείριση
καφέ στο κέντρο του
Ασπροπύργου!Πληροφορίες κ.σοφια
τηλ.6909156985
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασκευή γκαρσονιέρα 35
τ.μ., στον ημιώροφο, 1
υ/δ master, κατασκευή
'17, μπάνιο, προκασκευασμενο, μεταφέρεται στο
χωρο σας, τιμή 6.500€,
συζητήσιμη , 10:0022:00-- 6970343665

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος
τοπος, μονοκατοικία 280
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), μπάνιο, καλή

κατάσταση, τιμή
60.000€, συζητήσιμη.
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΒΝ Νέα Ζωή, μονοκατοικία 100 τ.μ., ισόγεια,
προσόψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78,
μπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.μ., θέα βουνό, ανοικτό πάρκιν, αποθήκη,
κήπος, ελεύθερη, άριστη
κατάσταση, ανακαίνιση
'00, τιμή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα, μονοκατοικία 90
τ.μ., 3 υ/δ, κήπος 60 τ.μ.,
καρποφόρα δέντρα, πωλείται λόγω ανάγκης, τιμή
20.000€τηλ:
2105126436
ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ημιτελής μεζονέτα 162
τ.μ., 2 επίπεδα, ισόγεια,
γωνιακή, 4 υ/δ (το 1
master), 2 μπάνια, σε
οικόπεδο 183 τ.μ., πάρκιν, αποθήκη 25 τ.μ., τιμή
309.000€, συζητήσιμη
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.
6981035626
Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη φύλαξη παι-

ΓΑΜΟΣ

Ο ΜΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΔΟΚΙΑΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

διών στις περιοχές Μάνδρας - Μαγούλας & Ελευσίνας. Τηλ. 6979244790

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
ΚΙΝ 6947882562

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

Ελληνίδα αποκλειστική με πείρα ζητά εργασία για φροντίδα ηλικιωμένων στην περιοχή
του Θριασίου
Πεδίου.Τηλ. 6971700804

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛ
6986712390 Κα Βάσω.
ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 2105573042.
Fax: 210-5576988

"Εταιρεία καθαρισμών
στην Ελευσίνα, ζητεί
καθαρίστρια με δίπλωμα
οδήγησης, κάτοικο περιοχής θριασίου πεδίου.
τηλ: 210 5546957,
6 9 7 6 4 3 6 8 8 2 "
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
«ΟΔΗΓΟΣ Πωλητής, με
δίπλωμα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γαλακτοκομικών προϊόντων
στον Ασπρόπυργο Αττικής. Επιθυμητή προϋπηρεσία σε ex-van
πώληση. Επικοινωνία
10:00-17:00,
2105577698 , email: info@dikomas.gr

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

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

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

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020

θριάσιο-15

Γραφείο Απασχόλησης Δήμου Ασπροπύργου

Το Γραφείο Απασχόλησης του
Δήμου Ασπροπύργου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους
ότι, ζητούνται οι παρακάτω
ειδικότητες:

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες

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

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

ΚΛΑΡΚ

(ΜΕ

Επιθυμητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία:
Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου
ΜΕΓΑΛΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΤΟΝ
ΚΛΑΔΟ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΖΗΤΑ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες
Επιθυμητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 30 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ
Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης Δήμου Ασπροπύργου,
Σαλαμίνος 20, Όπισθεν Δημαρχείου.
Τηλέφωνα
Επικοινωνίας:
2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr

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 οδήγησης Γ κατηγορίας με ΠΕΙ,
γνώστες Αττικής.
Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης Δήμου Ασπροπύργου,
Σαλαμίνος 20, Όπισθεν Δημαρχείου.
Τηλέφωνα
Επικοινωνίας:
2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr

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

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης Δήμου
Ασπροπύργου, Σαλαμίνος 20, Όπισθεν
Δημαρχείου. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489
& 2105576704 Email για αποστολή
Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ
ΤΟΠΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος, Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ
213
2006700-9213
2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

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

Εφορία Αρχαιοτήτων
Αρχαιολογικό Μουσείο

210 32 19 776
210 55 46 019

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

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

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

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

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : 213
20 47 265 , 213 20 47 266 ,
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ :
213 20 47 256
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ :
213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20 47
344
Δ/ΝΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
&
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : 213
20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367
ΤΜΗΜΑ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210 53
23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210 58
21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210 58 22
074
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ
1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

16-θριάσιο

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020

