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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 επιστρέφον-
ται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Aραιές  νεφώσεις 

Η Θερμοκρασία από  21 - 31  βαθμούς Κελσίου

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Σοφία, Σόν ια, Σοφιαν ή, Σόφη, Πίστη, Πίστις

Ελπίδα, Ελπίς,Αγάπιος, Αγάπη, Σοφιάν ν α
Αγαθοκλής, Αγαθοκλέας, Αγαθόκλεος, Αγαθόκλεια
Ολιβιαν ός, Ολβιαν ός, Ολιβία, Ολίβια ,Παν τολέων , 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Λιόσης Αναστάσιος Κ.Ειρήνης 2 & Αγίου
Δημητρίου, 2105580218

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
Ν Β ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ Τ Σ ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΟΕ 

Παγκάλου 81, 2105547602

MAΝΔΡΑ

Ρούτης Κωνσταντίνος Χ.
Κοροπούλη Βαγγέλη 15, 2105551954

AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

Καμπόλη Αικατερίνη Ι., Μητροπόλεως 52 & 
Κανελλοπούλου 2, 2102475608

ΧΑΪΔΑΡΙ

ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 
Καραϊσκάκη 62, 2105912025

ΥΠΕΣ: Οδηγίες προς ΟΤΑ για τις ληξιπρόθεσμες
υποχρεώσεις φορέων (εγκύκλιος)

Οδηγίες για το περιεχόμενο των μηνιαίων εκθέ-
σεων απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων υποχρ-
εώσεων των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ,
παρέχει με νέα εγκύκλιο του το ΥΠΕΣ.

Ειδικότερα επισημαίνεται ότι:

Σας ενημερώνουμε ότι εφεξής στους αιτιολογι-
κούς πίνακες 3 και 4 της Ενότητας Β «Ληξιπρόθε-
σμες υποχρεώσεις προς τρίτους» των μηνιαίων
εκθέσεων απλήρωτων και  ληξιπρόθεσμων
υποχρεώσεων των φορέων του υποτομέα των
ΟΤΑ είναι υποχρεωτική η διακριτή αποτύπωση
του συνόλου των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων
προς τρίτους που εμπίπτουν στις κάτωθι περι-
πτώσεις:

1. Παραστατικά μη νόμιμων δαπανών προς αντι-
λογισμό. Η εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνει τα
παραστατικά τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέ-

σεις νομιμότητας και δεν είναι δυνατή η πληρωμή
τους. Αυτά τα παραστατικά απορρίπτονται άμεσα
από το μητρώο δεσμεύσεων με αντιλογισμό, ανε-
ξάρτητα από τις εκτιμήσεις του φορέα για την τελι-
κή έκβαση (ενδεχόμενης) δικαστικής διεκδίκησης
των σχετικών απαιτήσεων από τους εκδότες των
παραστατικών. 

συνεχίζεται στη σελ. 4

ΝΕΑ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 
Δεν θα αποφασίζουν οι δήμαρχοι ή οι Αντιπεριφερειάρχες

για κλείσιμο σχολείων λόγω κορωνοϊού

Δεν  θα είν αι αρμόδιοι
οι δήμαρχοι  ή οι  αν τι-
περιφερειάρχες για
αποφάσεις που αφορ-
ούν  το  κλείσιμο σχο-
λείων  λόγω cov id-19.

Συγκεκριμέν α, σε
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ που
κατέθεσε το υπουργείο
Παιδείας και υπογράφει
και ο ΥπΕσ Τ. Θεοδωρι-
κάκος προβλέπεται ότι:

Την  σχετική ευθύν η
έχουν  οι διευθυν τές
εκπαίδευσης.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφ-
ατα το ΥΠΕΣ είχε διαφω-
νήσει με δημάρχους της Λέσβου να προχωρή-
σουν σε κλείσιμο σχολείων.
Τότε επικαλούμενο σχετική ρύθμιση της από
25.2.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ) τόνιζε ότι σχετική αρμοδι-
ότητα έχουν τα υπουργεία Παιδείας και Υγείας.
Μάλιστα, τόνιζε ότι:Ειδικά για τις περιπτώσεις ανα-
στολής λειτουργίας λόγω κορωνοϊού, διατάξεις
που αποδίδουν αρμοδιότητα στους δημάρχους ή
στους αντιπεριφερειάρχες για ολιγοήμερη διακο-
πή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δεν εφαρμό-
ζονται.

Πότε και ποιος αποφασίζει για το  κλείσιμο των
σχολείων
Αναφορικά με τη δεύτερη διάταξη της τροπολογίας,
η οποία αφορά το κλείσιμο σχολικών μονάδων
λόγω του κορονοϊού, η υπουργός Παιδείας είπε
πως με την διάταξη της τροπολογίας θεσπίζεται «η
δυνατότητα η επιβολή του μέτρου της προσωρινής

αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων για την
αντιμετώπιση της διασποράς του κορονοϊού. Η
απόφαση αυτή θα λαμβάνεται από τον διευθυντή
Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
μετά από γνώμη του διευθυντή Δημόσιας Υγείας
και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερεια-
κής Ενότητας, και πάντοτε στην βάση του πρω-
τοκόλλου που έχουν δώσει οι ειδικοί επιστήμο-
νες».
Η υπουργός προσέθεσε πως «έχει συσταθεί μια
ειδική μονάδα, μια task force, αποτελούμενη από
εκπροσώπους των υπουργείων Παιδείας, Υγείας,
του ΕΟΔΥ και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας, η οποία θα παρέχει επιπλέον καθο-
δήγηση στους διευθυντές εκπαίδευσης και στους
διευθυντές Υγείας των Περιφερειών προκειμένου
να εφαρμόζονται τα πρωτόκολλα που έχουν ήδη
εκδοθεί αναφορικά με το πότε κλείνει ενδεχομέ-
νως ένα τμήμα ή μια σχολική μονάδα λόγο κορο-
νοϊού».
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ΕΝΑΡΞΗ ΣΗΜΕΡΑ
ΟΑΕΔ: Αιτήσεις επιχειρήσεων για 9.200 

άνεργους με ελάχιστη επιδότηση 826 ευρώ

Α
πό σήμερα Πέμπτη 17
Σεπτεμβρίου και ώρα
12:00 ξεκιν ούν  οι αιτήσεις

επιχειρήσεων  για 9.200 ν έες
θέσεις εργασίας με κατώτατο
μισθό 830 € και επιδότηση 80%
(αν ώτατο όριο τα 830 € μην ιαία)
για την  πρόσληψη επιδοτούμε-
ν ων  αν έργων  όλων  των  ηλι-
κιών , στο πλαίσιο του αν αβαθμι-
σμέν ου και εν ισχυμέν ου «Προ-
γράμματος μετατροπής της
επιδότησης αν εργίας σε επιχο-
ρήγηση εργασίας μέσω της επιτα-
γής επαν έν ταξης στην  αγορά
εργασίας».

Δηλαδή, για κάθε πρόσληψη, το
ελάχιστο ποσό της επιχορήγησης
των εργοδοτών ανέρχεται σε 826 €
μηνιαία και σε 11.564 € ετήσια.

Το πρόγραμμα επιχορηγεί για 12

μήνες εργοδότες του ιδιωτικού
τομέα που προσλαμβάνουν επιδο-
τούμενους ανέργους με «επιταγές
επανένταξης» σε θέσεις πλήρους
απασχόλησης.

Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι τακτι-
κής επιδότησης στους οποίους
υπολείπεται τουλάχιστον το 50%
της επιδότησής τους, καθώς και
στους επιδοτούμενους μακροχρό-
νια ανέργους, που αποφασίζουν να
μετατρέψουν το επίδομα ανεργίας
τους σε «επιταγή επανένταξης στην
αγορά εργασίας».

Στοχεύοντας στη βελτίωση της λειτο-
υργίας, των κινήτρων και της αποτε-
λεσματικότητας του προγράμματος
που είχε καλύψει μόνο 800 από τις
10.000 θέσεις από το 2017, η τρο-
ποποίηση του προγράμματος περι-
λαμβάνει τις εξής αλλαγές:

- Καθορίζονται στα 830 ευρώ το
μήνα οι ελάχιστες ακαθάριστες απο-
δοχές των ανέργων που προσλαμ-
βάνονται (περίπου 700 € καθαρά)
- Αυξάνεται στο 80% του μισθολογι-
κού και μη μισθολογικού κόστους η
ανώτατη μηνιαία επιδότηση των
επιχειρήσεων, έως τα 830 ευρώ.
Δηλαδή, η ανώτατη επιδότηση για
την πρόσληψη ενός επιδοτούμε-
νου ανέργου υπερδιπλασιάζεται
- Αφαιρείται ο περιορισμός συμμε-
τοχής σε εργοδότες που απασχο-
λούν έως 10 άτομα, διευρύνοντας
τη συμμετοχή σε όλους τους
εργοδότες, ανεξάρτητα από τον
αριθμό του προσωπικού τους
- Αφαιρείται ο περιορισμός συμμε-
τοχής σε επιδοτούμενους μακροχρ-
όνια ανέργους στους οποίους υπο-
λείπονται  τουλάχιστον 2 μήνες
επιδότησης, διευρύνοντας τη
συμμετοχή σε όλους τους επιδο-

τούμενους μακροχρόνια ανέργους
- Απλουστεύεται και γίνεται ταχύτερη
η διαδικασία αίτησης και  πρό-
σληψης ανέργων για τις επιχειρή-
σεις
- Μετατρέπεται σε ηλεκτρονική η
διαδικασία αίτησης και κατάθεσης
δικαιολογητικών για την είσπραξη
της επιχορήγησης από τις επιχει-
ρήσεις
- Καταργείται η 3μηνη δέσμευση για
διατήρηση προσωπικού μετά το
τέλος της 12μηνης επιχορήγησης.

Ο προϋπολογισμός του προ-
γράμματος ανέρχεται  στα
71.293.000 € και καλύπτεται από
πόρους του ΟΑΕΔ. Στην επιχορήγ-
ηση του μισθολογικού και μη μισθ-
ολογικού κόστους συμπεριλαμβά-
νονται και τα αντίστοιχα δώρα Χρι-
στουγέννων και Πάσχα και επίδομα
αδείας.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ 

Επιλύονται χρόνια προβλήματα, όπως αυτό της πρόσβασης του Ναυπηγείου στη θάλασσα, και
καθίστανται αξιοποιήσιμες εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητες για τις εργασίες του Ναυπηγείου.

Ο
υπ. Οικον ομικών  σε ομιλία του στη Βουλή
τόν ισε ότι βασική προτεραιότητα της κυβέρν -
ησης είν αι η αν αγέν ν ηση της αμυν τικής βιομ-

ηχ αν ίας, εν ώ αν αφέρθηκε και στον  προγραμματισμό
για τα Ελλην ικά ν αυπηγεια Σκαραμαγκά.

Ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι, σύμφων α με την  ειδική
διαχ είριση, η προκήρυξη του πλειοδοτικού διαγων ι-
σμού για την  πώληση των  υπολειπόμεν ων  στοιχ είων
του εν εργητικού τους, του λεγόμεν ου «στρατιωτικού
σκέλους», προγραμματίζεται για το τέλος Σεπτεμβρίου.

Προκειμέν ου ν α υπάρξει μεγιστοποίηση του δυν ητι-
κού επεν δυτικού εν διαφέρον τος και διασφάλιση της
λειτουργικής συν έχ ειας της επιχ είρησης, το υπουργείο
Οικον ομικών , προχ ώρησε σε συν εργασία με τα
συν αρμόδια Υπουργεία, την  ΕΤΑΔ και την  ειδική
διαχ είριση στα ακόλουθα: 

Παρατάθηκε η διάρκεια της ειδικής διαχ είρισης των
Ναυπηγείων  Σκαραμαγκά, η οποία βρισκόταν  κον τά
στη λήξη της, και λόγω της παν δημίας κατέστη δυσχ ε-
ρής η πρόοδος των  εργασιών  της.

Δρομολογήθηκαν  ή δρομολογούν ται η παραχ ώρηση
δικαιώματος αποκλειστικής χ ρήσης αιγιαλού και
θαλασσίου χ ώρου έν αν τι αν ταλλάγματος σε τιμές αγο-
ράς, οι αν ταλλαγές ακιν ήτων  για την  καλύτερη αξιο-
ποίηση των  ακιν ήτων  του ν αυπηγείου, η διευθέτηση
τακτοποίησης αυθαιρέτων  κατασκευών  απαραίτητων

για τη λειτουργία του μελλον τικού ν αυπηγείου, η
πρόοδος προς την  κατεύθυν ση ολοκλήρωσης των
εκκρεμών  αδειοδοτήσεων , η έκδοση των  απαρ-
αίτητων  πιστοποιητικών  και ο σχ εδιασμός της διαδι-
κασίας μεταφοράς της υφιστάμεν ης δομής φιλοξεν ίας
μεταν αστών  σε κατάλληλο χ ώρο, εκτός των  Ναυ-
πηγείων .

Μέσω της τροπολογίας που κατατέθηκε στη
Βουλή: 

Διευκολύνεται η διαδικασία σύναψης συμβά-
σεων ανταλλαγής ακινήτων μεταξύ του ειδικού
διαχειριστή και του Δημοσίου και νομικών
προσώπων που απολαμβάνουν των προνομίων
του Δημοσίου, κατά τη διάρκεια της ειδικής
διαχείρισης. 

Προσαυξάνεται το δικαίωμα παραχώρησης
αποκλειστικής χρήσης του αιγιαλού και του
θαλάσσιου χώρου μπροστά από τις εγκαταστά-
σεις των ναυπηγείων Σκαραμαγκά, στα 49 έτη, με
δυνατότητα παράτασης. 

Με την προτεινόμενη τροποποίηση, κάθε πρό-
σωπο, το οποίο λειτουργεί νομίμως επιχείρηση
ναυπηγείου, θα έχει στη διάθεσή του ένα εύλογο
χρονικό διάστημα αποκλειστικής χρήσης του
αιγιαλού και του αναγκαίου θαλασσίου χώρου για
να αναπτύξει τον επιχειρηματικό σχεδιασμό του
για το ναυπηγείο.

Ρυθμίζεται το ζήτημα διευθέτησης υφιστάμενης
αυθαίρετης εγκατάστασης εντός του αιγιαλού και
θαλασσίου χώρου στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά,
που χρησιμοποιείται για την ανύψωση, τη διευθ-
έτηση, την καθέλκυση και την χερσαία μεταφορά
υποβρυχίων και σκαφών του Πολεμικού Ναυτι-
κού.

«Στόχ ος μας, πέρα από τη μεγιστοποίηση του
επεν δυτικού εν διαφέρον τος για τα στοιχ εία του εν ε-
ργητικού των  Ναυπηγείων  Σκαραμαγκά και την  επωφ-
ελέστερη εκποίησή τους προς όφελος του Ελλην ικού
Δημοσίου, είν αι και η χ άραξη μιας οργαν ωμέν ης πολι-
τικής για το μέλλον  των  ν αυπηγείων », τόν ισε ο κ.
Σταϊκούρας.
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α
ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ο
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ταχ. Δ/ν ση: Λ. Συγγρού 15- 17
Τ.κ. 117 43 Αθήν α
Πληροφ ορίες:Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. :  213 2063534
Φαξ: 213 2063533   
E-mail:  ssona@patt.gov .gr
Ιστοσελίδα: www.patt.gov .gr                    

Αθήν α, 16/09/20
Αρ. πρωτ.: 681850

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της
με αρ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπο-
υργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ
(ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται
ότι: 
Στο Περιφερειακό Συμβούλιο
Αττικής διαβιβάστηκε από τη
Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Αττικής με το με αρ.
πρωτ. 75933/3856/20 έγγραφο η
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων (ΜΠΕ), με ΠΕ.Τ.:
2006320929 και με:
Α) τίτλο έργου: «Μονάδα αποθή-
κευσης γαλακτοκομικών προϊόν-
των με ή χωρίς ψύξη» υποκατ-
ηγορία Α2, ομάδα: 9η, α/α: 229
(Κέντρα Αποθήκευσης και Διανο-
μής με ή χωρίς ψύξη ή κατάψυξη) 
Β) θέση έργου: θέση Δύο Πεύκα,
του Δήμου Ασπροπύργου, Π.Ε.
Δυτ. Αττικής, της Περιφέρειας
Αττικής.
Γ) φορέα έργου: ΦΡΗΣΛΑΝΤ
ΚΑΜΠΙΝΑ A.E.
Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλ-
λοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλ-
λοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής
Ε) Για την παροχή σχετικών περ-
ιβαλλοντικών πληροφοριών: 1)
την αρμόδια υπηρεσία της Περιφ-
έρειας Αττικής ήτοι τη Δ/νση Περ-
ιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής
(Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υπο-
δοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκε-
υή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-
6984302) και 2) το Ηλεκτρονικό

Περιβαλλοντικό Μητρώο  (ΗΜΠ)
μόνο για εγγεγραμμένους χρή-
στες στη διεύθυνση http:
eprm.ypen.gr.  
ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και
λήξης δημόσιας διαβούλευσης:
17/09/20- 29/10/20
Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης
προθεσμίας για κατάθεση από-
ψεων ενδιαφερομένου κοινού:
18/09/20- 29/10/20 στη Γραμμα-
τεία Περιφερειακού Συμβουλίου
Αττικής (E-mail:
ssona@patt.gov.gr/ Φαξ: 213
2063533) ή στη Δ/νση Περιβαλ-
λοντικού και Χωρικού Σχεδια-
σμού της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων
239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)
Η) εφημερίδα δημοσίευσης:
«Θριάσιο» και link δημοσίευσης:
www.patt.gov.gr.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 2

Το συνολικό ποσό των παραστατικών που εκκρεμούν προς αντιλογισμό
στο τέλος του μήνα αναφοράς και που συμπεριλαμβάνονται στις ληξιπρόθε-
σμες υποχρεώσεις του φορέα θα ταξινομείται στους αιτιολογικούς πίνακες
με Λόγο: «Λοιποί νομοθετικοί λόγοι» αναγράφοντας στις

«Παρατηρήσεις» την ένδειξη ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣ
ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟ.

2. Εκκαθαρισμένα ανεξόφλητα παραστατικά με υπαιτιότητα δικαιούχου. Η εν
λόγω κατηγορία περιλαμβάνει παραστατικά που πληρούν τις προϋποθέσεις
νομιμότητας αλλά δεν μπορούν να πληρωθούν λόγω μη προσκόμισης των
δικαιολογητικών πληρωμής από το δικαιούχο (φορολογική και ασφαλιστική
ενημερότητα, ποινικό μητρώο κτλ) ή λόγω αδυναμίας ταυτοποίησης του
δικαιούχου (πχ κληρονόμοι δικαιούχων). Το συνολικό ποσό των παραστα-
τικών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα με υπαιτιότητα δικαιούχου θα ταξι-
νομούνται στους αιτιολογικούς πίνακες με Λόγο: «Μη προσκόμιση δικαιο-
λογητικών από τον δικαιούχο» αναγράφοντας στις «Παρατηρήσεις» την
ένδειξη ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.

Επισημαίνεται σε αυτό το σημείο ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται ο λόγος «Έλλειψη-καθυστερήσεις δικαιολογητικών» για την
περίπτωση των εκκαθαρισμένων δαπανών που δεν έχουν εξοφληθεί με
υπαιτιότητα δικαιούχου. Η χρήση αυτού του λόγου θα πραγματοποιείται μόνο
για τις περιπτώσεις όπου α) καθυστερεί η εκκαθάριση της δαπάνης λόγω
έλλειψης δικαιολογητικών (πχ έγγραφα διαγωνιστικής διαδικασίας, έγγραφα
συμβάσεων κτλ) και β) δεν έχει παρέλθει η προθεσμία των του άρθρου 69ζ
του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

3. Εκκαθαρισμένα ανεξόφλητα παραστατικά με υπαιτιότητα φορέα χρημα-
τοδότησης. Η εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνει παραστατικά ενταγμένων
δαπανών σε χρηματοδοτικά προγράμματα (ΠΔΕ, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟ
ΤΑΜΕΙΟ, Προγραμματικές συμβάσεις κτλ), τα οποία πληρούν τις προϋποθ-
έσεις νομιμότητας αλλά δεν έχεικαταστεί δυνατή η πληρωμή τους διότι εκκρ-
εμεί η εκταμίευση της χρηματοδότησης από τον Φορέα Χρηματοδότησης του
προγράμματος. Το συνολικό ποσό αυτών των παραστατικών θα ταξινομείται
στους αιτιολογικούς πίνακες με Λόγο: «Λοιποί οικονομικοί λόγοι» αναγρά-
φοντας στις «Παρατηρήσεις» την ένδειξη ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (Στοιχεία προγράμματος χρηματοδότησης).

4. Εξοφλημένα παραστατικά για τα οποία εκκρεμεί η λογιστική τακτοποίηση.
Η εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνει παραστατικά δαπανών τα οποία είχαν εξο-
φληθεί στην περίοδο αναφοράς αλλά εκκρεμεί η εγγραφή της πληρωμής στο
μητρώο δεσμεύσεων.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής περιπτώσεις:

i. πληρωμή δαπανών μέσω των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης,
ii. εγγραφή τακτοποίησης της πληρωμής της δαπάνης ηλεκτρικού ρεύμα-

τος για το φωτισμό του οδικού δικτύου προς τον πάροχο ηλεκτρικής ενέρ-
γειας (συμψηφισμός με εισπραχθέντα τέλη μέσω των λογαριασμών ηλεκτρι-
κού ρεύματος),

i i i . κατάσχεση σε τραπεζικό λογαριασμό του ΟΤΑ από τον δικαιούχο.
Μέχρι την ολοκλήρωση της τακτοποίησης, το συνολικό ποσό των εν λόγω
παραστατικών θα ταξινομείται στους αιτιολογικούς πίνακες με Λόγο: «Λοιποί
οικονομικοί  λόγοι» αναγράφοντας στις Παρατηρήσεις την ένδειξη
ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ (Παρά-
θεση περίπτωσης).

Σε κάθε περίπτωση, σας επισημαίνουμε ότι τα προαναφερθέντα λογιστικά
γεγονότα θα πρέπει να τακτοποιούνται άμεσα από την οικονομική υπηρεσία
του κάθε φορέα, έτσι ώστε να μην εμφανίζονται στις ληξιπρόθεσμες υποχρ-
εώσεις, δαπάνες που είτε έχουν εξοφληθεί είτε δεν μπορούν να πληρωθ-
ούν διότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις νομιμότητας.

Σας παρακαλούμε για την  άμεση εφαρμογή των  αν ωτέρω, αρχής
γεν ομέν ης από τις εκθέσεις απλήρωτων  και ληξιπρόθεσμων  υποχρ-
εώσεων  του Αυγούστου, οι οποίες πρέπει ν α έχουν  υποβληθεί στην
εφαρμογή «Σύν οψη Μητρώου Δεσμεύσεων » του Γεν ικού  Λογιστηρίου
του Κράτους και της Γεν ικής Γραμματείας Πληροφοριακών  Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) μέχρι την  25η Σεπτεμβρίου 2020.



Β
γήκε η απόφαση για τους γάμους, βαφτίσεις
και κηδείες στην  οποία ορίζεται το όριο
καλεσμέν ων  αλλά και στα πρόστιμα.

Το μεσημέρι της Τετάρτης εκδόθηκε η πρώτη
ΚΥΑ, η οποία ορίζει ποιες επιχ ειρήσεις αν αστέλ-
λουν , υποχ ρεωτικά, από σήμερα τη λειτουργία
τους στην  Αττική.

Το υπουργείο Αν άπτυξης και Επεν δύσεων , αμέ-
σως μετά, απέστειλε τη δεύτερη ΚΥΑ που αφορά
στα όρια συμμετεχ όν των  σε δημόσιες ή κοιν ων ι-
κές εκδηλώσεις. Στην  ΚΥΑ περιγράφον ται αν αλ-
υτικά οι καν ον ισμοί και τα πρόστιμα που αν αλο-
γούν  για κάθε παράβαση.

Ακολουθεί το πλήρες περιεχ όμεν ο της ΚΥΑ για
τα όρια συμμετεχ όν των  σε εκδηλώσεις:

Άρθρο πρώτο

Ανώτατο όριο συμμετεχόντων δημοσίων ή κοι-
νωνικών εκδηλώσεων

Εν τός των  ορίων : α) των  Περιφερειών  Κρήτης και
Αν ατολικής Μακεδον ίας και Θράκης, β) των  Περιφερει-
ακών  Εν οτήτων  Θεσσαλον ίκης, Χαλκιδικής, Λάρισας,
Κέρκυρας, Καρδίτσας, Τρικάλων , Πέλλας, Πιερίας, Κιλ-
κίς, Λέσβου και Ημαθίας και γ) των  Δήμων  Μυκόν ου,
Θήρας, Βόλου, Κατερίν ης, Ρόδου, Ζακύν θου, Κω,
Πάρου και Αν τιπάρου τίθεται αν ώτατο όριο πεν ήν τα
(50) συμμετεχ όν των  σε οποιαδήποτε δημόσια ή κοι-
ν ων ική εκδήλωση, αν εξαρτήτως του αν  αυτή πραγμα-
τοποιείται σε ιδιωτικούς ή δημόσιους, εσωτερικούς ή 

εξωτερικούς χ ώρους, συμπεριλαμβαν ομέν ων  και
τελετών , όπως γάμων , βαπτίσεων , κηδειών , καθώς και
των  συν δεόμεν ων  με τις τελετές αυτές δεξιώσεων  ή
άλλων  εκδηλώσεων .

Στις περιπτώσεις του προηγούμεν ου εδαφίου
ισχ ύουν  οι καν όν ες που έχ ουν  τεθεί με την  υπό
στοιχ εία Δ1α/Γ.Π.οικ.53080/28.8.2020 κοιν ή υπουργι-
κή απόφαση (Β’ 3611), όπως εκάστοτε ισχ ύει, καθώς
και όσοι τίθεν ται με το άρθρο δεύτερο της παρούσας. Η
υπό στοιχ εία Δ1α/Γ.Π.οικ.52831/27.8.2020 (Β’ 3573)
κοιν ή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχ ύει, δεν
θίγεται από την  εφαρμογή της παρούσας. Στο όριο του
πρώτου εδαφίου δεν  συμπεριλαμβάν εται το προσω-
πικό υποστήριξης των  εκδηλώσεων  αυτών .

Η παρ. 1 δεν  καταλαμβάν ει: α) τη λειτουργία κατα-

στημάτων  υγειον ομικού εν διαφέρον τος της παρ. 1 του
άρθρου δεύτερου της παρούσας, β) τις εκδηλώσεις ζων -
ταν ού θεάματος και ακροάματος (όπως παραστάσεις
θεάτρου, χ ορού και μουσικής) και γ) τις υπηρεσίες προ-
βολής κιν ηματογραφικών  ταιν ιών .

Στις περιπτώσεις του προηγούμεν ου εδαφίου
ισχ ύουν  οι καν όν ες που έχ ουν  τεθεί με την  υπό
στοιχ εία Δ1α/Γ.Π.οικ.53080/28.8.2020 κοιν ή υπουργι-
κή απόφαση (Β’ 3611), όπως εκάστοτε ισχ ύει, καθώς
και όσοι τίθεν ται με το άρθρο δεύτερο της παρούσας.

Σε περίπτωση παράβασης των  διατάξεων  της παρ. 1
επιβάλλον ται οι ακόλουθες κυρώσεις: α) Στα φυσικά
πρόσωπα που παρακολουθούν  εκδηλώσεις της παρ. 1
ή συμμετέχ ουν  σε αυτές, κατά περίπτωση, επιβάλλεται
για κάθε παράβαση, με αιτιολογημέν η πράξη της αρμό-
διας αρχ ής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν  πεν ήν τα (150)
ευρώ. 

β) Στις επιχ ειρήσεις που διοργαν ών ουν  εκδηλώσεις
της παρ. 1 επιβάλλεται, με αιτιολογημέν η πράξη της
αρμόδιας αρχ ής, για την  πρώτη παράβαση διοικητικό
πρόστιμο τριών  χ ιλιάδων  (3.000) ευρώ και για τη δεύτε-
ρη παράβαση διοικητικό πρόστιμο πέν τε χ ιλιάδων
(5.000) ευρώ και αν αστολή λειτουργίας για δεκαπέν τε
(15) ημερολογιακές ημέρες. γ) Στην  περίπτωση
φυσικών  προσώπων  που διοργαν ών ουν  εκδηλώσεις
της παρ. 1 επιβάλλεται, με αιτιολογημέν η πράξη της
αρμόδιας αρχ ής, για την  πρώτη παράβαση διοικητικό
πρόστιμο τριών  χ ιλιάδων  (3.000) ευρώ και για τη δεύτε-
ρη παράβαση διοικητικό πρόστιμο πέν τε χ ιλιάδων
(5.000) ευρώ.
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Τ
ον κώδωνα του κινδύνου κρούει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προ-
στασίας για την κακοκαιρία «Ιανός», που αναμένεται να πλήξει τη χώρα
μας τα επόμενα 24ωρα, μετά από έκτακτη σύσκεψη που συγκάλεσε ο

υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Νίκος Χαρδαλιάς.
Στις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας επισημαίνεται

ότι η χαλαζόπτωση μπορεί να καταστεί εξαιρετικά επικίνδυνη για τα ζώα. Τα
φιλοζωικά σωματεία και οι εθελοντές καλούν τους πολίτες να προστατεύσουν
με οποίο μέσο μπορούν τα αδέσποτα ζώα, ιδανικό θα ήταν να φιλοξενηθούν
σε οποιοδήποτε στεγασμένο μέρος καθώς κινδυνεύει η ζωή τους. 

Τα αδέσποτα ζώα αδυνατούν να βρουν ασφαλές κατάλυμα και μπορεί να
παρασυρθούν ακόμη και από τον αέρα. Εκτός από τα αδέσποτα ζώα που
βρίσκονται στο έλεος, υπάρχουν και κάποια δεσποζόμενα ζώα που ζουν
μονίμως αλυσοδεμένα σε αυλές, ταράτσες, χωράφια, κ.ά., αν και είναι παρά-
νομο. Αυτές τις ημέρες θα είναι και εξαιρετικά επικίνδυνο. 

Τουλάχιστον γι’ αυτές τις μέρες οι κηδεμόνες τους ας τα βάλουν στο σπίτι
τους ή έστω σε ασφαλείς χώρους. Κινδυνεύουν πεθάνουν από την κακοκαι-
ρία ανήμπορα και αλυσοδεμένα. Κάθε ζωή έχει αξία, ας προστατεύσουμε τ’
αδύναμα κι ανήμπορα πλάσματα εν μέσω ακραίων καιρικών φαινομένων με
οποίο τρόπο μπορούμε. 

Η προσωριν ή φιλοξεν ία σώζει ζωές κυριολεκτικά. 

Χαρακτηριστική είν αι η έκκληση του Φιλοζωικού Σωματείου 
«Αδέσποτος Παλμός» και της Μαρίας Αρκομάν η:
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Την Παρασκευή στις 18/09/2020 θα υπάρξουν ακραία καιρικά φαινόμενα

όπου θα πληγεί η Αττική. Η Δυτική Αττική μια περιοχή όπου έχει χτυπηθεί
άσχημα ας ελπίσουμε ότι θα είναι μια καταιγίδα που θα προκαλέσει τις ελάχι-
στες ζημιές.

ΕΚΚΛΗΣΗ : Όποιος  έχει δεμενα  τα ζώα του , όποιος τα έχει παρατημένα
στην εξοχική του κατοικία  να τηρήσει τους κανόνες ευζωίας του νόμου
4039/12 και να φροντίσει να μην κινδυνέψουν. Η μόνιμη αλυσοδεση θεωρ-
είται παθητική κακοποίηση διότι το ζώο δεν μπορεί να παλέψει με ίσους
όρους για την ζωή του .

Σε περίπτωση που στο ΔΗΜΟ
ΜΕΓΑΡΩΝ (Κινέτα,Αλε-
π ο χ ω ρ ι , Μ έ γ α ρ α , Ν έ α
Πέραμος,Λουτρόπυργος,Νεράκι
κτλ) δείτε ένα ζώο όπου κιν-
δυνεύει, έχει τραυματιστεί, είναι
σε πανικό παρακαλώ καλέστε στο
τηλέφωνο ☎�6946491993 Αρκο-
μάνη Μαρία.Με εκτίμηση

Η ομάδα   ΑΔΕΣΠΟΤΟΣ
ΠΑΛΜΟΣ - STRAY PULSE         

Φιλοζωικό Σωματείο Μεγάρ-
ων

Νέα απόφαση για γάμους και βαφτίσεις, το όριο καλεσμένων και τα πρόστιμα

SOS από την ΓΓΠΠ: Προστατέψτε τα ζώα - Έρχονται ακραία καιρικά φαινόμενα
Έκκληση του Φιλοζωικού Σωματείου «Αδέσποτος Παλμός» στη Δυτική Αττική
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Oι 3 δήμοι με τα περισσότερα
κρούσματα κορονοϊού στην Αττική

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι δήμοι
που υπάρχουν τα περισσότερα κρούσματα
κορονοϊού είναι οι ακόλουθοι: Αθηναίων, Πειραιά
και Κηφισιάς.

Γεγονός το πρώτο κλείσιμο
σχολείου λόγω κορονοϊού

Γεγονός το πρώτο κλείσιμο σχολείου λόγω
κορονοϊού

Κλειστό θα παραμείνει  μέχρι  τις 27
Σεπτεμβρίου το 2ο Λύκειο Καισαριανής, λόγω
κρουσμάτων κορονοϊού.

Το Dikaiologitika News επικοινώνησε με το
σχολείο, το οποίο επιβεβαίωσε ότι θα παραμείνει
κλειστό μέχρι και τις 27/9. Συνεπώς η επιστροφή
των μαθητών στα θρανία θα γίνει  στις 28
Σεπτεμβρίου.

«Αποχαιρέτησαν» στην Ελευσίνα τον αγωνιστή
του ΚΚΕ Θοδωρή Φαρμάκη 

Μέσα σε κλίμα βαθιάς θλίψης και συγκίνησης, στην Ελευ-
σίνα, πλήθος κόσμου «αποχαιρέτησε» τον σύντροφο Θοδωρή
φαρμάκη, που «έφυγε» την Παρασκευή από τη ζωή. Στην πολι-
τική τελετή παρεβρέθηκε αντιπροσωπεία του ΚΚΕ αποτε-
λούμενη από τον Παρασκευά Κώστα και Χιώνη Θοδωρή μέλη
του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και τους Γόντικα Δημήτρη και Κουμπούρη
Δήμο μέλη της ΚΕ του ΚΚΕ.

Σε όλη τη διάρκεια της πολιτικής τελετής, ο σύντροφος
Θοδωρής ήταν σκεπασμένος με τη σημαία του τιμημένου ΚΚΕ,
στο οποίο παρέμεινε πιστός και υπηρέτησε αταλάντευτα σε
όλη τη διάρκεια της ζωής του και παράλληλα είχε τους συντρ-
όφους του σε θέσεις τιμητικής φρουράς στο πλάι του.

Εκ μέρους του ΚΚΕ  τον αποχαιρέτησε ο Γιώργος Μπαγια-
ρτάκης, μέλος του Τ.Γ ΒΔ Αττικής, ο οποίος σημείωσε μεταξύ
άλλων: «Σύντροφε Θοδωρή, είμαστε όλοι εδώ, σα να βρισκό-
μαστε σε συγκέντρωση, διαφορετική όμως από αυτές που
συμμετείχες και πάντα έδινες το παρόν στην πρώτη γραμμή.
Συγκεντρώσεις, που πολλές φορές παλιότερα, εσύ ήσουν ο
ομιλητής, καλώντας τον κόσμο να σηκώσει το κεφάλι και να
παλέψει για το δίκιο του.  Έλεγες στους εργάτες και στους
συνταξιούχους, να οργανωθούν, να παλέψουν και να πάρουν
τα συνδικάτα στα χέρια τους, γιατί ήξερες ότι οι εργάτες οργα-
νωμένοι, ο ένας δίπλα στον άλλο, θα βάλουν εμπόδια στην
λυσσαλέα επίθεση και ότι μέσα από τον αδιάκοπο ταξικό
αγώνα θα φέρουν κατακτήσεις και νίκες.  Τους καλούσες να
συνεχίσουν την πάλη, για να αλλάξει αυτός ο βάρβαρος και
σάπιος κόσμος, για να έρθει η απελευθέρωση των εργαζομέ-
νων από τα καπιταλιστικά δεσμά και να ανοίξει ο δρόμος για
τον σοσιαλισμό κομμουνισμό.

Σήμερα όμως σύντροφε Θοδωρή, είναι μια διαφορετική από
τις άλλες συγκέντρωση. Σήμερα στέκεται μπροστά σου, η οικο-
γένειά σου που λάτρευες και αγαπούσες, η γυναίκα σου Μαρία

και τα αγαπημένα σου παιδιά, η Καίτη και ο Κώστας. Στέκονται
μπροστά σου, τα αδέλφια σου, οι συγγενείς, οι φίλοι σου και
εργατόκοσμος από την Ελευσίνα που αναγνώριζαν το ήθος, την
σεμνότητα σου και σε εκτιμούσαν για την στάση και τη δράση
σου. Στέκονται μπροστά σου, οι παλιοί σύντροφοί σου από το
Κόμμα, οι συναγωνιστές σου από τα εργατικά Συνδικάτα και
από το Σωματείο Συνταξιούχων. Στεκόμαστε μπροστά σου
εμείς, οι νεότεροι στο Κόμμα αλλά και οι νεολαίοι της ΚΝΕ, που
σε γνωρίσαμε τα τελευταία χρόνια, που ζήσαμε μαζί σου τις
δυσκολίες αλλά και τις ομορφιές του αγώνα, παραδειγματιστή-
καμε από την συνέπεια, την σταθερότητά και την μαχητικότητα
σου. Στεκόμαστε εδώ μπροστά σου, με σεβασμό και τιμή για να
σε αποχαιρετήσουμε στο τελευταίο ταξίδι σου».

Εκ μέρους του ΤΣ ΒΔ Αττικής της ΚΝΕ, ο Νάσος Σκοτίδας τόνι-
σε: «Δε θα ξεχάσουμε ποτέ πως μέχρι το τέλος πάλευες σταθ-
ερά για τις υποθέσεις του κόμματος μην υπολογίζοντας κούρα-
ση, αρρώστιες και γηρατειά. Δε θα ξεχάσουμε πως μιλούσες
απλά, λιτά, καθαρά μεταφέροντας μας, όλα όσα η ζωή και οι
αγώνες σου δίδαξαν. Δε θα ξεχάσουμε  πως στάθηκες σε όλη
σου τη ζωή ακλόνητος κομμουνιστής με στέρεη πεποίθηση ότι
αυτός ο κόσμος θα αλλάξει, ότι ο σοσιαλισμός-κομμουνισμός θα
νικήσει. 

Εκ μέρους του σωματείου συνταξιούχων ΙΚΑ Ελευσίνας τον
αποχαιρέτησε ο πρόεδρος του σωματείου, Νίκος Αγγελόπου-
λος, ο οποίος μεταξύ άλλων σημείωσε: « Εκ μέρους του σωμα-
τείου των συνταξιούχων ΙΚΑ Ελευσίνας και περιχώρων σου
απευθύνω τον ύστατο χαιρετισμό. Επίσης σου απευθύνω αυτό
τον ίδιο ύστατο χαιρετισμό εκ μέρους όλου του συνδικαλιστικού
κινήματος της περιοχής μας, αφού για 60 περίπου χρόνια απο-
τελούσες πραγματικά την «καρδιά» του. 

Η τελετή ξεκίνησε με ομιλίες από τον γιο του Κώστα και τον
αδερφό του Ταξιάρχη.

Συνάντηση με τον Δήμαρχο Νίκο Ζενέτο είχε ο νέος 
Διοικητής του Α.Τ. Ιλίου

Ε
θιμοτυπική επίσκεψη στο Δημαρχείο Ιλίου
και συνάντηση με τον Δήμαρχο Νίκο Ζενέ-
το, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννη Χαραλαμπόπουλο και τους αντιδημάρχους
πραγματοποίησε ο νέος Διοικητής του Αστυνομικού
Τμήματος Ιλίου, Αστυνομικός Υποδιευθυντής
Ευστάθιος Σιδερίδης, συνοδευόμενος από τον τέως
Διοικητή, Υπαστυνόμο Α΄ Δημήτρη Χαλδαίο.

Μέσα σε, ιδιαίτερα, θετικό κλίμα, ο νέος Διοικ-
ητής ενημέρωσε τον Δήμαρχο για θέματα που αφο-
ρούν την αστυνόμευση της περιοχής και διαβε-
βαίωσε πως το Αστυνομικό Τμήμα Ιλίου θα
συνεχίσει, με τον ίδιο ζήλο και την ίδια αποτελε-
σματικότητα, προκειμένου οι πολίτες να είναι και να
νιώθουν προστατευμένοι.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Ιλίου χαρακτήρισε τα θέματα τάξης και ασφάλειας ύψιστης προτεραιότητας για
κάθε περιοχή και εξήρε το έργο των προκατόχων του κ. Σιδερίδη, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα το Ίλιον να συγκα-
ταλέγεται μεταξύ των ασφαλών πόλεων.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, ο κ. Ζενέτος τόνισε: «Με τον νέο Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Ιλίου
είχαμε μία εποικοδομητική συζήτηση, για τον τρόπο με τον οποίο το Τμήμα θα εντείνει ακόμα περισσότερο τις προ-
σπάθειες, ώστε να αποτελεί ασπίδα σε κάθε κάτοικο. Δεν υπάρχει δημοκρατία χωρίς ελευθερία, ούτε ελευθερία
χωρίς κανόνες και ασφάλεια. Παράλληλα, τον διαβεβαιώσαμε ότι ο Δήμος βρίσκεται διαχρονικά στο πλευρό της
Αστυνομίας, συμβάλλοντας, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, στις ανάγκες μιας αποτελεσματικής αστυνόμευσης, που
στέκεται με σεβασμό στο δικαίωμα του πολίτη να είναι ασφαλής στο σπίτι, στη γειτονιά ή την εργασία του».



Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020 θριάσιο-7

Ξεκινούν σταδιακά οι δραστηριότητες των Τμημάτων του
Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α Δ. Ελευσίνας     

Τ
ο Νομικό Πρόσωπο ξεκινάει με την έναρξη
της νέας σχολικής χρονιάς, σταδιακά, τις
δραστηριότητες των Καλλιτεχνικών &

Αθλητικών Τμημάτων του μετά την αναγκαστική
διακοπή αυτών, λόγω της πανδημίας του
COVID-19.

Πρωταρχικό μέλημα της διοίκησης είναι η προ-
στασία της υγείας των εργαζομένων και των
μαθητών.

Έχοντας λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόλ-
ηψης & υγιεινής σύμφωνα με τις οδηγίες του
Ε.Ο.Δ.Υ. σας ανακοινώνει την έναρξη των επα-
νεγγραφών και εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα
παρακάτω τμήματα : 

Τμήματα Υπεύθυνος Καθηγητής
Ρυθμική Αγωνιστική Γυμναστική (Ρ.Α.Γ.)

Βαλαβάνη Γεωργία ( Ζέτα)
ΠιάνοΜαρούγκα Χριστίνα και  Γρηγοράκης

Ιωάννης
Παιδική & Εφηβική ΧορωδίαΓ ρ η γ ο ρ ά κ η ς

Ιωάννης

Βιολί  Να ζ ά ρ ε
Ρεπούσκου Νικολάε
Ντάν

Κιθάρα   Ζ ί μ ν η
Ιωάννα (Μαγούλα)

Επανεγγραφές :
Έναρξη Δευτέρα
14/09/2020     Λήξη:
Π α ρ α σ κ ε υ ή
18/09/2020 

Ωράριο επανεγγρα-
φών καθημερινά  :
10:00 – 13:00 & 17:00 – 20:00, στο ισόγειο του
Νομικού Προσώπου, αίθουσα “ΣΤΕΚΙ”, Παγκά-
λου & Κίμωνος 11 – Ελευσίνα  

Ποσό Επανεγγραφής : 20 ευρώ 
Πληροφορίες : 210 – 55 65 601 & 210 – 55 65

614 – 629 και την ιστοσελίδα του Π.Α.Κ.Π.Π.Α  :
h t t p s : / / p a k p p a . g r
Τέλος σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ξεκινή-

σουν μαθήματα Αγιογραφίας για παιδιά, εφήβο-
υς & ενήλικες όπως και Τμήματα Γυμναστικής
ενηλίκων με τους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγω-
γής του κοινωφελούς προγράμματος Ο.Α.Ε.Δ. ,
με δωρεάν συμμετοχή.

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας για τα Τμήματα
Αγιογραφίας και Γυμναστικής ώστε να οργανωθ-
ούν ολιγομελή τμήματα σύμφωνα με τις οδηγίες
των εγκυκλίων του Υπουργείου Υγείας.

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ 
ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 

Τ ην παράτα-
ση της

δυνατότητας προ-
σφυγής στο
σύστημα της εξ
α π ο σ τ ά σ ε ω ς
εργασίας προβλέ-
πει Κοινή Υπουρ-
γική Απόφαση των υπουργείων Οικονομικών,
Εργασίας και Υγείας, η οποία αναρτήθηκε στη
«Διαύγεια».

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, παρατείνεται, μέχρι και την
31η Δεκεμβρίου 2020, η δυνατότητα του εργοδότη να
καθορίζει με απόφασή του ότι η εργασία που παρέχε-
ται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο από την
ατομική σύμβαση τόπο εργασίας θα πραγματοποιείται
με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, η οποία
θεσμοθετήθηκε ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο με
την περίπτωση α) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από
11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρν-
ητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής
του» (Α' 55), ως κυρώθηκε και ισχύει, λαμβάνοντας
υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου.

Αναστολή Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της
Ελληνικής ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ Εταιρείας στο Πάρκο «Α. Τρίτσης»

Η
ν έα σχ ολική χ ρον ιά καλεί μαθητές, εκπαιδευτικούς αλλά και όλους εμάς που βρισκόμαστε κον τά στην
εκπαιδευτική διαδικασία ν α προσαρμοστούμε σε ν έες συν θήκες. Όσο κι αν  αυτές περιορίζουν  τις ως τώρα
δράσεις μας εν τός και εκτός σχ ολικής μον άδας, καλούμαστε ν α γίν ουμε πιο δημιουργικοί από ποτέ με

σκοπό ν α εξασφαλίσουμε μια χ ρον ιά σωματικά και ψυχ ικά υγιή, ασφαλή και με ευοίων ες προοπτικές για το άμεσο
μέλλον .

Στο πλαίσιο των  μέτρων  για τον  περιορισμό της παν δημίας COVID-19, η Ελλην ική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία
καλείται ν α προσαρμόσει τις διά ζώσης συν αν τήσεις των  μελών  και εργαζομέν ων  της με το ευρύ κοιν ό. Έτσι, στο
επίπεδο της σχ ολικής ζωής, η λειτουργία των  Προγραμμάτων  που βασίζον ται στη βιωματική επαφή με τη σχ ολι-
κή κοιν ότητα αν αστέλλεται για την  περίοδο Οκτωβρίου 2020 – Φεβρουαρίου 2021. Ειδικότερα, τα προγράμματα
Περιβαλλον τικής Εκπαίδευσης στο Πάρκο «Αν τών ης Τρίτσης» και στον  υγρότοπο της Βραυρών ας δεν  θα υλο-
ποιηθούν  για την  αν αφερόμεν η χ ρον ική περίοδο, λαμβάν ον τας υπόψη και τη σχ ετική οδηγία του Υπουργείου
Παιδείας για μη πραγματοποίηση εκπαιδευτικών  επισκέψεων  όπως αυτή ορίζεται στην  από 09/09/2020 με Αρ.
Πρωτ. Φ7/ 118240/Δ1 εγκύκλιο. Επιπλέον , προγραμματισμέν ες δράσεις όπως εργαστήρια για παιδιά και αν οιχ τές
εκδηλώσεις δεν  θα πραγματοποιηθούν  το προσεχ ές διάστημα.

Η απουσία μας είν αι προσωριν ή, εν ώ το Τμήμα Περιβαλλον τικής Εκπαίδευσης της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ θα
συν εχ ίσει ν α υποστηρίζει όλες τις εκπαιδευτικές δράσεις για την  προστασία των  άγριων  πουλιών  και των  βιοτό-
πων  τους, τηρών τας τις απαραίτητες αποστάσεις και όλα τα μέτρα ασφαλείας.

Εν  όψει της ν έας σχ ολικής χ ρον ιάς, καλούμε την  εκπαιδευτική κοιν ότητα ν α αφιερώσει μέρος του πολύτιμου
χ ρόν ου της στην  αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ σε θεματικές εν ότητες που αφορ-
ούν  τα απειλούμεν α είδη, το μεταν αστευτικό ταξίδι των  πουλιών , τις προστατευόμεν ες περιοχ ές της χ ώρας μας,
αλλά και τους αδόμητους χ ώρους, καθώς η προστασία της βιοποικιλότητας είν αι καθοριστικής σημασίας για το μέλ-
λον  όλων  μας. Το σύν ολο του εκπαιδευτικού υλικού είν αι διαθέσιμο στον  ιστότοπο της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ στο
www.ornithologiki.gr/pe.
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Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς 
ΘΕΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΜΕ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
� Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειρ-

αιώς υπέβαλε τη σχετική πρόταση στις 3
Απριλίου προς την Περιφέρεια Αττικής, το
Υπουργείο Ανάπτυξης και την Κεντρική
Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος

Την απόφαση του Περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστο-
λου Τζιτζικώστα να προχωρήσει

στην οικονομική ενίσχυση των μικρών και
πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγ-
ησαν από τον κορωνοϊό με μη επιστρε-
πτέα χρηματοδότηση ύψους 150 εκατ.
ευρώ, χαιρετίζει το Βιοτεχνικό Επιμελ-
ητήριο Πειραιώς. 

Ο Πρόεδρος του ΒΕΠ κ. Ανδριανός
Μιχάλαρος επισημαίνει ότι πρόκειται για
μια πολύ σοβαρή εξέλιξη που υλοποιεί τη
σχετική πρόταση που διατύπωσε το Βιο-
τεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς με σχετική
επιστολή που απέστειλε στην Περιφέρεια
Αττικής, το Υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, καθώς και την Κεντρική
Ένωση Επιμελητηρίων στις 3 Απριλίου.

«Όπως τονίσαμε από
τότε και με το Δελτίο
Τύπου που διανεμήθηκε
στα ΜΜΕ, δεν πρέπει να
χαθεί χρόνος για το
επιχειρείν αλλά απαιτείται
ενίσχυση της πραγματι-
κής οικονομίας με την
αξιοποίηση όλων των
διαθέσιμων χρηματοοικο-
νομικών εργαλείων με τη
μορφή επιδότησης και
όχι δανεισμού», τονίζει. 

Η διοίκηση του ΒΕΠ
εκτιμά πως η απόφαση
που έλαβε ο Περιφερει-
άρχης Κεντρικής Μακε-
δονίας κ. Απόστολος
Τζιτζικώστας για τη μη επιστρεπτέα
χρηματοδότηση με ποσό από πέντε έως
πενήντα χιλιάδες ευρώ στις επιχειρήσεις
θα πρέπει να γίνει παράδειγμα προς αντι-
γραφή, στη σημερινή κρίσιμη συγκυρία
για την αγορά. 

Τα χρήματα προέρχονται από αδιάθετο-
υς πόρους της Περιφέρειας, από ευρωπαϊ-
κά κονδύλια χωρίς να επιβαρύνει τον κρα-
τικό προϋπολογισμό ή τον Έλληνα φορο-
λογούμενο. 

«Τόσο οι θετικές εξαγγελίες που έκανε
ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκ-

ης από τη ΔΕΘ, όσο και
η προοπτική ανάλογων
ενεργειών από τις Περ-
ιφέρειες όλης της
χώρας θα δώσουν
ανάσα στην αγορά
αφού τα χρήματα θα
αξιοποιηθούν άμεσα
από επιχειρήσεις που
επλήγησαν από την
πανδημία», υπογραμ-
μίζει ο Πρόεδρος του
ΒΕΠ. Σημειώνεται ότι
από την αρχή της υγει-
ονομικής κρίσης που
προκλήθηκε από το νέο
στέλεχος κορωνοϊού
“Covid-19” , το Βιο-

τεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς παρακολο-
υθεί τις εξελίξεις, επικοινωνεί συνεχώς με
τις επιχειρήσεις – μέλη του και πραγματο-
ποιεί συνεχεις τηλεδιασκέψεις της Διοι-
κούσας Επιτροπής εκτιμώντας την κατά-
σταση και διαμορφώνοντας τη θέση του.

Διανομή ΤΕΒΑ μηνός 
Σεπτεμβρίου 2020 
από τον
Δήμο Αχαρνών

Η Διεύθυν ση Κοιν ων ικής Πολιτικής του
Δήμου Αχ αρν ών , εν ημερών ει τους Δικαι-
ούχ ους του Κοιν ων ικού Εισοδήματος
Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) που έχ ουν  επιλέξει
ν α είν αι ωφελούμεν οι του Επιχ ειρησια-
κού Προγράμματος «Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής Συν δρομής για το Ταμείο
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους
(ΤΕΒΑ/FEAD)», ότι η διαν ομή των
προϊόν των  θα πραγματοποιηθεί τη Δευ-
τέρα 21 και την  Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου
2020 από τις 09:00 π.μ. έως 16:00μ.μ.,
στο χ ώρο του Κοιν ων ικού Παν τοπωλείου επί της οδού
Αχ αρν έων  Ιππέων  & Μεγάλου Βασιλείου στην  περιοχ ή
του Προφήτη Ηλία.

Τα προϊόν τα που θα διαν εμηθούν  είν αι ελαιόλαδο,
φακές, ζυμαρικά, κοτόπουλο ν ωπό, ζάχ αρη, γάλα εβα-
πορέ, ρύζι, αλεύρι, κριθαράκι, φρυγαν ιές, αφρόλουτρο,
χ αρτί υγείας, συμπυκν ωμέν ος χ υμός ν τομάτας.

Οι δικαιούχ οι του προγράμματος, θα παραλαμβάν ουν
την  ποσότητα που τους αν αλογεί, με την  επίδειξη του
δελτίου της αστυν ομικής τους ταυτότητας και του αριθ-
μού ΑΜΚΑ (σε επίσημο έγγραφο).

Σε περίπτωση που ο ωφελούμεν ος δεν  δύν αται ν α
προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διαν ομής, τα

προϊόν τα μπορούν  ν α παραλαμβάν ον ται από τρίτο
πρόσωπο που φέρει εξουσιοδότηση του ωφελούμεν ου,
με σφραγίδα βεβαίωσης γν ησίου της υπογραφής ή
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, έχ ον τας μαζί και τον
αριθμό ΑΜΚΑ του ωφελούμεν ου (σε επίσημο έγγραφο).

Επισημαίν εται ότι προκειμέν ου ν α τηρηθούν  όλα τα
απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και προς αποφυγή κατα-
στάσεων  συν ωστισμού, οι ωφελούμεν οι θα εν ημερωθ-
ούν  με γραπτό μήν υμα SMS για την  ακριβή ημέρα και
ώρα κατά την  οποία θα πρέπει ν α προσέλθουν  προ-
κειμέν ου ν α παραλάβουν  τα προϊόν τα που τους αν α-
λογούν .

Επιπλέον , θα πρέπει οι ίδιοι οι δικαιούχ οι ν α λάβουν
όλα τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας για την
ασφάλεια όλων .   

Συνάντηση εργασίας για το 
πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»

Πραγματοποίησε ο Δήμαρχος 
Αχαρνών Σπύρος Βρεττός

Σ
υν άν τηση εργασίας πραγματοποίησε ο Δήμαρχος
Αχ αρν ών  Σπύρος Βρεττός στο πλαίσιο προετοι-
μασίας για το χ ρηματοδοτούμεν ο πρόγραμμα

«Αν τών ης Τρίτσης». Στη συν άν τηση συμμετείχ αν  ο
Γεν ικός Διευθυν τής του Δήμου Αχ αρν ών  Νίκος Γεωρ-
γακόπουλος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Παν αγιώτης
Αν αγν ωστόπουλος, Νίκος Δαμάσκος και Χρύσαν θος
Κόν ταρης, όπου έγιν ε εκτεν ής συζήτηση για την  προ-
ετοιμασία του δήμου στη συμμετοχ ή σε μια σειρά
έργων  που θα συμβάλουν  στον  συν ολικό αν απτυξιακό
σχ εδιασμό για την  πόλη των  Αχ αρν ών .
Αξίζει ν α σημειωθεί ότι είν αι η πρώτη συν άν τηση
εργασίας μετά τη σύμπραξη των  δύο μεγαλύτερων  παρ-
ατάξεων  εν ώ αν αμέν ον ται ακόμη περισσότερες με
σκοπό τη πλήρη εν σωμάτωση των  ν έων  συν εργατών
στη Διοίκηση του Δήμου.
Ο Δήμαρχ ος Αχ αρν ών  και οι συν εργάτες του είν αι σε
ετοιμότητα ν α αξιοποιήσουν  κάθε χ ρηματοδοτικό εργα-
λείο που έχ ουν  στην  διάθεση του, όπως κάν ουν  μέχ ρι
σήμερα, πάν τα προς όφελος των  δημοτών .
«Η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του αν απτυξιακού
προγράμματος έργων  “Αν τών ης Τρίτσης” για την  Αυτο-
διοίκηση θα αν αβαθμίσει συν ολικά την  πόλη μας και
γι’αυτό δουλεύουμε συστηματικά» τόν ισε ο Δήμαρχ ος
Αχ αρν ών  Σπύρος Βρεττός.
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AANNEEBBAAIINNOOYYNN  OOII  TTOONNOOII  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΙΙΣΣ  ΜΜΑΑΣΣΚΚΕΕΣΣ  ΓΓΙΙΓΓΑΑΣΣ
ΚΕΔΕ : Είχαμε ενημερώσει την κυβερνηση για τις μάσκες, δεν εισακουσθήκαμε
Το σύνολο της ευθύνης για το φιάσκο

με τις «μάσκες-γίγας» επιρρίπτει στην
κυβέρνηση η Κεντρική Ενωση Δήμων
Ελλάδος (ΚΕΔΕ). Το ανώτατο συλλογικό
όργανο των δημάρχων αποκαλύπτει με
χθεσινή (16 Σεπτεμβρίου) ανακοίνωσή
του ότι είχε ενημερώσει τους αρμόδιους
του υπουργείου Υγείας για το λανθασμέ-
νο μέγεθος των μασκών «χωρίς να εισα-
κουσθεί» και καταλογίζει στην κυβέρν-
ηση απόπειρα μετακύλισης ευθυνών.
«Δεν θα επιτρέψουμε τα παιδιά μας να
γίνουν "μπαλάκι" στο κρυφτούλι ανευθυ-
νο-υπεύθυνων γραφειοκρατών», τονίζει
η ΚΕΔΕ

Με την εν λόγω  ανακοίνωση του αυτο-
διοικητικού οργάνου -είναι η πρώτη
φορά επί προεδρίας Δημήτρη Παπαστε-
ργίου που η ΚΕΔΕ σηκώνει τόσο ψηλά
τους τόνους απέναντι στην κυβέρνηση-
κι απαντά σε σχετικές ηια το θέμα
προχθεσινές δηλώσεις του υφυπουργού
Υγείας, Βασίλη Κοντοζαμάνη. Η ΚΕΔΕ
αφενός επαναλαμβάνει ότι οι μάσκες
που παρέδωσε σε μαθητές και γονείς
βασίστηκαν στις «προδιαγραφές του
υπουργείου Υγείας» οι οποίες «αρχικά
διαβιβάστηκαν από το υπουργείο Εσωτε-
ρικών», αφετέρου εγκαλεί το υπουργείο
για κωλυσιεργία στην αποστολή των
νέων προδιαγραφών ώστε να συνεχιστεί
η διαδικασία παραγωγής μασκών «που
με δική μας εντολή διακόπηκε». Η απο-
στολή των νέων προδιαγραφών «δεν
έχει γίνει μέχρι σήμερα», τονίζει η ΚΕΔΕ.

Ο κ. Κοντοζαμάνης είχε ισχυριστεί
προχθες  κατά την τακτική ενημέρωση
για την πορεία της πανδημίας, ότι

«υπήρξε μία παρεξήγηση σε ό,τι αφορά
το μέγεθος της μάσκας πριν από τη
συρραφή και όχι το τελικό μέγεθος των
δύο μασκών, καθώς το Υπουργείο
Υγείας διαβίβασε απλώς τις προδιαγραφ-
ές στην αρμόδια Αρχή διενέργειας του
διαγωνισμού (σ.σ. εννοεί την ΚΕΔΕ) και
δεν έχει λάβει κάποιο αίτημα για διευ-
κρίνιση επί των προδιαγραφών».

«Η θέση αυτή δεν ανταποκρίνεται στην
πραγματικότητα», απάντησε χθες  η
ΚΕΔΕ. «Για την αποκατάσταση της αλήθ-
ειας ξεκαθαρίζουμε προς κάθε κατεύθυ-
νση, ότι οι προδιαγραφές του Υπουρ-
γείου Υγείας, αρχικά διαβιβάστηκαν στο
Υπ. Εσωτερικών και με την υπ' αρ.
πρωτ. 53031/24-08-2020 Απόφαση της
Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουρ-

γείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:
ΨΩΤ946ΜΤΛ6-Μ3Ε) και χωρίς να αλλά-
ξει η παραμικρή προδιαγραφή, διαβιβά-
στηκαν στην Κ.Ε.Δ.Ε.», συμπληρώνει η
Ενωση, εξηγώντας περαιτέρω: «Όλες δε

οι παραπάνω προδιαγραφές, καθο-
ρίστηκαν με το πρακτικό της 109ης Συνε-
δρίασης της Εθνικής Επιτροπής Προ-
στασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του
κορωνοϊού COVID-19, κατόπιν εισήγ-
ησης των επιστημόνων της Επιτροπής
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων
Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους
Παράγοντες».

«Το υπουργείο Υγείας συμμετείχε στην
επιτροπή του διαγωνισμού»

«Οι μάσκες που παραδώσαμε, ανταπο-
κρίνονται σε αυτές ακριβώς τις προδια-
γραφές, χωρίς καμία παρέκκλιση», ανα-
φέρει η ΚΕΔΕ και θυμίζει μάλιστα ότι
στην επιτροπή του διαγωνισμού, για την

αξιολόγηση των προσφορών και των
δειγμάτων των υποψηφίων αναδόχων
«συμμετείχε και εκπρόσωπος του Υπο-
υργείου Υγείας, που ορίστηκε με Απόφ-
αση του Υπουργού, ο οποίος ουδέποτε

κατά την διάρκεια της διαγωνιστικής δια-
δικασίας και της εξέτασης των 93 δειγμά-
των μασκών αμφισβήτησε τις προδιαγρα-
φές, όπως αυτές ετέθησαν στον διαγωνι-
σμό, και ουδέποτε βέβαια έθεσε το παρ-
αμικρό θέμα αναγκαίων διευκρινήσεων,
επί αυτών».

«Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι ηθικό
να γίνεται προσπάθεια μετακύλισης
ευθυνών, όταν η Κ.Ε.Δ.Ε., ενημέρωσε
τους αρμόδιους του Υπ. Υγείας για το
μέγεθος των μασκών, χωρίς να εισακου-
στεί. Σε αυτήν την κρίσιμη συγκυρία,
οφείλουμε όλοι μας να δώσουμε τον
καλύτερο εαυτό μας για να ξεπεραστεί η
κρίση. Η ειλικρινής και ισότιμη συνερ-
γασία και όχι η μετατόπιση ευθυνών
είναι ο ασφαλέστερος δρόμος για να
πετύχουμε το στόχο μας», καταλήγει το
ανώτατο συλλογικό όργανο των
δημάρχων.

Για το θέμα εστάλη και σχετική επιστολή
(σε ανάλογο ύφος με την ανακοίνωση)
του προέδρου της ΚΕΔΕ, Δ. Παπαστε-
ργίου, στον υφυπουργό Υγείας, Β. Κον-
τοζαμάνη.

Τ α πρώτα συμπεράσματα για τη δολοφ-
ονία δύο ανδρών από το Μπαγκλαντές,
μέσα σε χώρο εταιρίας διαχείρισης κον-

τέινερ στον Ασπρόπυργο, εξάγουν οι αστυνο-
μικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Ασφ-
άλειας Αττικής.

Από την  έρευν α προκύπτει ότι η δολοφον ία των  δύο
μεταν αστών  δεν  έγιν ε με τη χ ρήση όπλου αλλά με
θλων  όργαν ο που ακόμα δε μπορεί ν α προσδιορι-
στεί. 
Ο δράστης ή οι δράστες άρχ ισαν  ν α χ τυπάν ε τους

δύο άν τρες με βαρύ αν τικείμεν ο, με αποτέλεσμα ν α
τους προκαλέσουν  θαν ατηφόρες κακώσεις. Οι δύο
άν τρες έφεραν  τραύματα στο κεφάλι και σε άλλα
σημεία του σώματος, που μακροσκοπικά είχ αν  κάν ει
αρχ ικά τους αστυν ομικούς ν α πιστεύουν  ότι μπορεί
ν α οφείλον ται σε πυροβολισμούς. Τελικά αποδείχ τηκε
από την  έρευν α, με τη συν δρομή ιατροδικαστή, ότι
τα τραύματα προκλήθηκαν  από αμβλύ όργαν ο.
Τα θύματα βρέθηκαν  δολοφον ημέν α μέσα σε κον τέ-

ιν ερ εν τός του χ ώρου της εταιρίας. Ο έν ας από τους
δύο άν τρες δουλεύει επί σειρά ετών  στην  εταιρία και
διαν υκτερεύει στο κον τέιν ερ, όπου βρέθηκε ν εκρός.
Την  έρευν α έχ ει αν αλάβει το Τμήμα Αν θρωποκτο-

ν ιών  της Ασφάλειας Αττικής. Αστυν ομικές πηγές αν α-
φέρουν  ότι θα σταλούν  στα εγκληματολογικά εργα-
στήρια ευρήματα για τυχ όν  ταυτοποίηση του δράστη
ή των  δραστών  από γεν ετικό υλικό ή δακτυλικά αποτ-
υπώματα.

Μ όνο την ευθύνη 
διεξαγωγής

του διαγωνισμού 
για τις μάσκες και όχι

τον καθορισμό των
προδιαγραφών, τονίζει

ότι είχε, η Κεντρική Ένωση
Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

Διπλή δολοφονία στον Ασπρόπυργο
Τα πρώτα συμπεράσματα που εξάγουν οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών Ασφάλειας Αττικής.
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Ο Γιάν ν ης Τσακίρης πρόεδρος  του
Ικάρου Νεοκτίστων  μίλησε για την
μέχ ρι τώρα προετοιμασία της ομάδος
αλλά και το πρωτάθλημα.

<<Όπως όλα τα ερασιτεχ ν ικά σωμα-
τεία έτσι και εμείς έχ ουμε ξεκιν ήσει την
προετοιμασία της ομάδας ζών τας μια
πρωτόγν ωρη κατάσταση λόγω του κωρ-
ον οιου.

Η ομάδα βρίσκεται στην  τέταρτη
εβδομάδα προετοιμασίας με τον  προ-
πον ητή μας Κώστα Λιν άρδο Έχ ει κάν ει
3 φιλικά και έν α αγών α κυπέλλου.

Έγιν αν  άλλες 5 μεταγραφές που θα
συν εισφέρουν  στην  προσπάθεια που
γίν εται ν α φτιαχ τεί έν α σύν ολο αν τα-
γων ιστικό αν τάξιο της ιστορίας της ομά-
δας 

Στην  ομάδα ήρθαν  ο Χατζαν των ακης
Κώστας από Ηρακλή Ελευσίν ας με
πολύ καλό πρωτάθλημα πέρυσι και
συμμετοχ ή σε τελικό και ημιτελικό

κυπέλλου αμυν τικός 29 ετών  και με
συμμετοχ ή σε Μαν δραικο Ίκαρο Αία ο
Ματαράγκας Γεράσιμος από Φοίν ικα
Περιστέριου τερματοφύλακας 26 ετών  οι
δίδυμοι Πιπερης Μιχ άλης και Γαβριήλ
επιθετικός και χ άφ 26 ετών  από
Ελικών α και με συμμετοχ ές στον
Αστέρα Μαγούλας και Παν ελευσιν ιακό
και ο Φραγκόπουλος Αριστοτέλης
αμυν τικός 35 ετών  από ΑΣ κωφών  διε-
θν ής με την  Εθν ική ομάδα κωφαλαλων
και με συμμετοχ ή στην  Αρμεν ική 

Όπου άλλου χ ρειαστεί θα γίν ουν
κιν ήσεις ν α εν ισχ υθεί η ομάδα Κάν ο-
υμε σαν  διοίκηση ότι μπορούμε και
θέλουμε κον τά μας όλους όσους θεωρ-
ούν  ότι μπορούν  ν α βοηθήσουν  όπως
μπορεί ο καθέν ας γιατί θεωρούμε ότι
πρέπει ν α υπάρχ ει συν έχ εια με πρό-
σωπα και καιν ούριες ιδέες .

Ελπίζω η πολιτεία ν α βοηθήσει
σύν τομα τα ερασιτεχ ν ικά σωματεία που
φυτοζωουν  με την  υπόσχ εση που
δόθηκε για εν ίσχ υση τους.

Επίσης ελπίζω ν α ξεμπερδεψουμε με
τα πρωτόκολλα που μας έχ ουν  κάν ει
τους παράγον τες ν α μετράμε αν  θα
μπει καν έν ας παραπάν ω στο γήπεδο
αφού η πολιτεία γν ωρίζει ότι στα ερασι-
τεχ ν ικά σωματεία ο κόσμος είν αι μετρ-
ημέν ος στους αγών ες .

Εύχ ομαι σε ολλα τα σωματεία ν α
καταφέρουν  ν α σταθούν  όρθια σε αυτή
την  συγκιρια Να γίν ει έν α καλό πρωτά-
θλημα και στις 2 κατηγορίες και ν α
τελειώσει χ ωρίς τραυματισμούς.

Επίσης ν α προσέχ ουμε όλοι ν α
βγούμε αλώβητοι από αυτή την  περιπέ-
τεια του κωρον οιού>>.

Ρεπορτάζ: 
ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ 

ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΠΟΤΣΗΣ:
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
ΥΠΟΜΟΝΗ
ΓΙΑ ΝΑ
ΚΑΝΟΥΜΕ
ΚΑΤΙ ΣΩΣΤΟ

Ο προπον ητής του
Αστέρα Μαγούλας Γιάν -
ν ης Μπότσης μίλησε
για την  μέχρι τώρα προ-
ετοιμασία της ομάδος
του.
<<Ξεκιν ήσαμε την  προετοιμασία της ομάδας αρκετά αργά. Έχουμε ν α

διαχειριστούμε μια πολλύ δύσκολη κατάσταση, αφού τα παιδιά λόγω
κορων οϊού και καραν τίν ας, έμειν αν  αρκετό χρόν ο μακριά από τις δρα-
στηριότητες, τις αθλητικές και φυσικά του ποδοσφαίρου.
Κάν ουμε μια ν έα αρχή με ν έους παίκτες και με προσθήκες παικτών

που πραγματικά θέλουν  ν α συμβάλουν  σε αυτό το πλάν ο. Χρειάζεται
μεγάλη υπομον ή από όλους για ν α κάν ουμε κάτι το σωστό. Από την
μία μέρα στην  άλλη δεν  μπορείς ν α αν ταποκριθείς στις μεγάλες απαι-
τήσεις του πρωτ/τος αλλά και του κυπέλλου. Δουλεύουμε αρκετα καθ-
ημεριν ά, για ν α βελτιωθούμε σαν  ομάδα.
Οι ποδοσφαιριστές κάν ουν  πολλές προσπάθειες για ν α ξαν αβρούν  τις
σωστές προσεγγίσεις μέσα στο γήπεδο.
Η διοίκηση της ομάδας κάν ει μεγάλες προσπάθειες για ν α μην  μας

λείπει τίποτα>>.
Ρεπορτάζ:  ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥΣΗΣ: 
ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ
ΑΡΚΕΤΑ ΜΕΓΑΛΟΙ

Ο ποδοσφαιριστής του Παν ελευσιν ιακού
Θεόδωρος Τούσης μίλησε για την  ομάδα και
την  προετοιμασία καθώς και για το πρωτά-
θλημα.
<<Η ομάδα έχ ει ξεκιν ήσει την  προετοιμασία
σχ εδόν  με τον  ίδιο κορμό παιχ τών  και ίδιο
τεχ ν ικό team,και έκαν ε 5 με 6 προσθήκες
από το πάν ω ράφι με εμπειρίες και παρα-
στάσεις έτσι ώστε ν α δέσει την  περσιν ή με
την  φετιν ή! Οι προσδοκίες είν αι μεγάλες
αν τάξιες της ιστορίας της ομάδας, όμως με
καθημεριν ή δουλειά,βήμα βήμα θα φτάσο-
υμε στούς στόχ ους της ομάδας οι οποίοι
είν αι αρκετά μεγάλοι!
>>.

AN.TΣ.

ΓΙΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ: ΚΑΝΟΥΜΕ Ο,ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο πρόεδρος  του Ικάρου Νεοκτίστων μίλησε για την μέχρι
τώρα προετοιμασία της ομάδος αλλά και το πρωτάθλημα.



ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΛΑΚΑΣ: 
ΕΧΕΙ ΠΕΣΕΙ ΠΟΛΥ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Ο τεχνικός διευθυντής  στην ακαδημία και στην
πρώτη ομάδα  του ΑΟ Μίμα Μικρασιατικής Γιώρ-
γος  Καραμπλάκας   ανοίγει την καρδιά του και
τονίζει για την μέχρι στιγμής προετοιμασία και το
νέο πρωτάθλημα.
<<Θεωρώ ότι έχει πέσει πολύ το επίπεδο κ θα
είναι ένα μέτριο πρωτάθλημα ποιοτικά.
Από εκεί κ πέρα θα έχει 2-3 ομάδες που θα είναι
μπροστά 3-4 σε δεύτερη φάση κ οι άλλες ομάδες
δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερο.
Για τις ομάδες των Μεγάρων στον Βύζα κάτι του

λείπει θεωρώ ότι δεν έχει πάγκο για να πάρει το
πρωτάθλημα αέρα όπως νομίζουν αν κ εμένα
προσωπικά δεν με χαλάει σαν φίλαθλος του Βύζα

να βάλει σιγά σιγά νέα παιδιά από τα Μέγαρα κ να
έρθει η άνοδο σε βάθος χρόνου.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΓΑΡΙΚΟ;

Ο Μεγαρικος έχει ενισχυθεί σημαντικά μέχρι
εκεί.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΙΜΑ;

Η  δική μου ομάδα έχει ένα πλάνο που το
συνεχίζει πιστά 4-5 έμπειρα παιδιά να πλαι-
σιώσουν νέα παιδιά κ να κάνουμε ένα καλό σύνο-
λο που να βλέπουμε μια ωραία ομάδα χωρίς
στόχο ιδιαίτερο. Πχ 5 θέση κτλ.
Ένας αντικειμενικός στόχος είναι καλύτερα από
πέρσι και με λίγο τύχη μια καλή πορεία στο
κύπελλο.

ΠΟΙΟΝ ΘΕΩΡΕΙΣ ΦΑΒΟΡΙ ΦΕΤΟΣ ΣΤΟ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Τον Βύζα η φανέλα κ το γήπεδο θα παίξει ρόλο
και  μετά ο ΠΑΟΚ Μάνδρας. Έχει έμπειρους
παίκτες κ με σύνολο που παίζουν από πέρσι
μαζί.>>
Υ.Γ  Πέντε  χρόνια που έπαιξε στο πρωτάθλημα
της  ΕΠΣΔΑ είχε 3 πρωταθλήματα και  1 κύπελλο
και έκανε πρωταθλητισμό.

Ρεπορτάζ:  ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020 θριάσιο-11

ΕΥΘΥΜΗΣ ΑΜΠΑΖΑΙ:  
Ο ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΘΑ ΒΡΕΙ 
ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ

Μιλήσαμε με τον ποδοσφαιριστή Ευθύμη Αμπα-
ζάι  ο οποίος λείπει στο εξωτερικό λόγω επαγγε-
λματικών υποχρεώσεων    που έχει άμεση επι-
κοινωνία με τον σύλλογο του Αίαντα Παραλίας και
επαφές με τους ποδοσφαιριστές  μας είπε τη
γνώμη του για την μέχρι τώρα πορεία.

<<Ο Αίας παραλίας φαίνεται να βρίσκει τον
δρόμο του σιγά σιγά επενδύοντας σε όλα τα παι-
διά της ακαδημίας και με μερικές έμπειρες προ-
σθήκες θα προσπαθήσει φέτος να πρωταγωνι-
στήσει.

Ο στόχος δεν είναι η άνοδος αλλά η  δημιουργία
μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα που θα παίζει
ωραίο ποδοσφαίρο. Η  συνταγή είναι η ίδια τα
τελευταία χρόνια με τον προπονητή Ηλία Αμπαζάι
να προωθεί παίκτες συνεχώς στην πρώτη ομάδα.

Το κλίμα είναι εξαιρετικό μέσα στην ομάδα. Η
διοίκηση  απαρτίζεται από πολλά μέλη οι οποίοι
δίνουν μεγάλο αγώνα ώστε η ιστορική αυτή ομάδα
να βρει τoν δρόμο της>>.

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΣΑΦΑΡΟΣ:  
ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Ο προπονητής του Ηρακλή Ελευσίνας μίλησε για
την μέχρι τώρα προετοιμασία της ομάδος του και
για το πρωτάθλημα που ξεκινάει την άλλη εβδο-
μάδα.
<<Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από την προε-
τοιμασία και εγώ και οι συνεργάτες μου. Ξεκινή-
σαμε από της 10 Αυγούστου ώστε να έχουμε όλα
τα παιδιά παλιά και νέα μαζί μας. Ήταν μια
δύσκολη μετάβαση ώστε να επανενταξουμε τους
ποδοσφαιριστές μετά από τόσο μεγάλη αποχή.
Όσο για το πρωτάθλημα όλες η ομάδες ξεκινάνε
από το μηδέν. Θα είναι ένα ανταγωνιστικό πρω-
τάθλημα με πολύ καλές ομάδες ποιοτικές και με
ιστορία. Εύχομαι σε όλους παράγοντες προπον-
ητές ποδοσφαιριστές υγεία και χωρίς τραυματι-
σμούς.

ΑΝ.ΤΣ.



12-θριάσιο Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020 

66997788008877330099

48

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



Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020  θριάσιο-13  

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

40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΟΜΕΝΙΔΗ 

Με την συμπλήρωση 40 ημερών
από τον θάνατο του πολυαγαπημέ-
νου 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

Ζητούνται  αποθήκες για αγορά
και ενοικίαση στον Ασπρόπυργο. 

Πληροφορίες στο
Μεσιτικό Γραφείο 

Μαντζουράτου Ελένη. 
Τηλέφωνο 6946971237
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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 επαγγε-
λματικός χώρος (ισόγειο)
στη διασταύρωση Ασπρ-
οπύργου (πλησίον ΙΚΑ
και στάσης λεοφωρείου),
126 τεραγωνικά μέτρα,
κατάλληλο για φαρμα-
κείο.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 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 (29.10.19)

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
Πολυτεχνείου.
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
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 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

κατάσταση, τιμή
60.000€, συζητήσιμη.
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΒΝ Νέα Ζωή, μονοκα-
τοικία 100 τ.μ., ισόγεια,
προσόψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78,
μπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.μ., θέα βουνό, α-
νοικτό πάρκιν, αποθήκη,
κήπος, ελεύθερη, άριστη
κατάσταση, ανακαίνιση
'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

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 προϋπ-
ηρεσία 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

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

ΓΑΜΟΣ
Ο  ΠΟΛΟΥΧΙΝ ΝΤΙΜΤΡΙ  του  ΑΛΕΞΑΝΤΡ και

της ΤΑΜΑΡΑ  το  γέν ος  ΠΟΛΟΥΧΙΝ  που
γεν ν ήθηκε  στο ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ  και  κατοικεί

στις  ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ,  και  η
ΚΟΒΑΛΕΝΚΕΡ ΑΝΝΑ  του  ΑΛΕΞΕΪ και της

ΜΑΡΙΑ  το γέν ος  ΤΡΟΦΙΜΟΒΑ  που  
γεν ν ήθηκε στη  ΡΩΣΙΑ  και  κατοικεί  στις

ΑΧΑΡΝΕΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ,  πρόκειται 
ν α παν τρευτούν  κι ο γάμος θα γίν ει  

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

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

Το Γραφείο Απασχόλησης του
Δήμου Ασπροπύργου ενημε-
ρώνει τους ενδιαφερόμενους
ότι, ζητούνται οι παρακάτω
ειδικότητες:

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Άντρες 

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ

ΑΔΕΙΑ)

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

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

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

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ
ΚΛΑΔΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ
ΖΗΤΑ 
ΟΔΗΓΟΥΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
Άντρες 
Επιθυμητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Λύκειο
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ
Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι άδειας οδήγ-
ησης Γ κατηγορίας με ΠΕΙ,
γνώστες Αττικής.
Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλ-
ησης Δήμου Ασπροπύργου,
Σαλαμίνος 20, Όπισθεν Δημα-
ρχείου.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφ-
ικών: info@apasxolisiasp.gr

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

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

ΔΔηημμααρρχχεείίοουυ..  ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  
ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr
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