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Απευθύνουν Κινήσεις Πολιτών Της Πόλης και ζητούν ΕΚΤΑΚΤΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ προς τον  Δήμαρχ ο Ελευσίν ας
απευθύν ουν  3 κιν ήσεις Πολιτών  της πόλης
(ECOELEUSIS, EΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
& ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ) , και ζητούν  ΕΚΤΑΚΤΗ
ΣΥΓΚΛΗΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίν ας
προκειμέν ου ν α δηλωθεί η θέση και η αν τίδραση του
Δήμου, ν α προταθούν  εν έργειες και μέτρα και ν α ληφ-
θούν  σχ ετικές αποφάσεις για την  αν τιμετώπιση της
κατάστασης αν αφορικά με τον  αριθμό των  παροπλι-
σμέν ων  πλοίων  στον  Κόλπο που  βαίν ει αυξαν όμε-
ν ος εν ώ ν έα σαπιοκάραβα ελλιμεν ίζον ται
Όπως αν αφέρεται , μεταξύ άλλων  στην  επιστολή, το

ζήτημα είν αι αρκούν τως σοβαρό και επιπλέον   οι
κιν ήσεις Πολιτών  ζητούν  σε περίπτωση διεν έργειας
της συν εδρίασης του Δημ. Συμβουλίου με τηλεδιάσ-

κεψη ,ν α υπάρξει πρόβλεψη για την  παρέμβαση των  εν διαφερόμεν ων  φορέων  και κατοίκων .

Μ
ε «μενού» την  επικείμενη πα-
ραχώρηση των  λιμέν ων  Αλε-
ξαν δρούπολης και Καβάλας,

το θέμα των  ν αυπηγείων  αλλά και θέ-
ματα εν έργειας και υψηλής τεχνολογίας
βρέθηκαν  στο τραπέζι των  συζητή-
σεων  μεταξύ της ηγεσίας του υπ. Ανά-
πτυξης και αν τιπροσωπείας Αμερι-
καν ών  αξιωματούχων  υπό τον  CEO
του κρατικού χρηματοδοτικού οργαν ι-
σμού των  ΗΠΑ International Develop-
ment Finance Corporation (DFC).

Στη συν άν τηση, παρουσία του
Πρέσβη των  ΗΠΑ στην  Ελλάδα, κ.
Geof f rey  Pyatt, πήραν  μέρος ο Υπο-
υργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων , κ.
Άδων ις Γεωργιάδης, ο Αν απληρωτής
Υπουργός Αν άπτυξης και Επεν -
δύσεων , κ. Νίκος Παπαθαν άσης, ο
διευθύν ων  σύμβουλος του κρατικού
χ ρηματοδοτικού οργαν ισμού των
ΗΠΑ International Dev elopment Fi-
nance Corporation (DFC), κ. Adam
Boehler, ο Αν απληρωτής Υπουργός
Ενέργειας των  ΗΠΑ, κ. Matthew Zais,
η Πρόεδρος της Αμερικαν ικής Τράπε-
ζας Εισαγωγών - Εξαγωγών , κ. Kimber-
ly  Reed, η Υποδιευθύν τρια της Αμερι-
καν ικής Υπηρεσίας Διεθν ούς Αν ά-
πτυξης, κ. Bonnie Glick και άλλα στε-
λέχ η συν ολικά έξι κρατικών  οργαν ι-
σμών  και υπηρεσιών  των  ΗΠΑ.

Σύμφων α με το επίσημο αν ακοι-
ν ωθέν  που εξέδωσε το υπουργείο
Αν άπτυξης «αν τικείμεν ο της συν άν -
τησης ήταν  η περαιτέρω προώθηση
και εμβάθυνση της διμερούς οικονομι-
κής συν εργασίας με έμφαση στις ε-
πενδύσεις σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφ-
έρον τος όπως τα λιμάν ια, τα ν αυ-
πηγεία, η εν έργεια και η υψηλή τεχνο-

λογία».

Αυτοψία στα ναυπηγεία
Ελευσίνας

Ακολούθως, η αμερικαν ική αποστο-
λή συν οδεία της ηγεσίας του υπουρ-
γείου Αν άπτυξης επισκέφθηκαν  - μέ-
σω θαλάσσης με αφετηρία το Λιμάν ι
του Πειραιά - τα Ναυπηγεία Ελευσίνας
όπου είχαν  συνάν τηση με τον  Πρόε-
δρο και Διευθύν ον τα Σύμβουλο της
ΟΝΕΧ, κ. Πάνο Ξενοκώστα και περιη-
γήθηκαν  στις εγκαταστάσεις.

Μετά την  ολοκλήρωση της επίσκεψ-
ης, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε: «Θέλω ιδι-
αιτέρως ν α ευχ αριστήσω τον  κύριο
Μπόιλερ από την  DFC, και όλη την  ο-
μάδα, γιατί δεν  ήρθε μόν ος του, ήρθε
με μία πολύ μεγάλη ομάδα εδώ, όπως
θέλω ν α ευχαριστήσω τον  κύριο Πά-
ιατ, τον  Πρέσβη των  Ηνωμένων  Πολι-
τειών .

Με τον  κύριο Παπαθανάση, ήρθαμε
εδώ πριν  από μερικούς μήνες κι είπα-
με ότι έχουμε βάλει σκοπό του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων  να
λυθεί το θέμα της Ελευσίν ος, ν α διατ-
ηρηθούν  οι θέσεις εργασίας, να πληρ-
ωθούν  οι εργαζόμενοι τα χρήματα που
τους χρωστούν , και τα ν αυπηγεία ν α
περάσουν  σε μία ν έα εποχή ακμής, α-
ποδεικνύον τας ότι η ναυπηγική βιομ-
ηχαν ία μπορεί ν α αν αγεν ν ηθεί στην
Ελλάδα. Όπως το κατάφερε στη Σύρο
ο κύριος Ξενοκώστας με την  Onex, έ-
τσι πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρει κι
εδώ στην  Ελευσίν α και η βοήθεια της
DFC θα είναι εξαιρετικά σημαντική για
αυτό, κι ευχ αριστούμε πάρα πολύ,
γιατί είναι πολύ γρήγορη σε όλες τις δια-
δικασίες, και το project προχωράει α-
κριβώς στο χρονοδιάγραμμα που έχο-
υμε θέσει, με πολύ μεγάλη ταχύτητα,
και με μία πολύ δυνατή αφοσίωση, για
ν α είμαι ειλικριν ής, άρα ευχαριστούμε
πάρα

ΣΣττηηνν  ττεελλιικκήή  εευυθθεείίαα
Αντιπροσωπεία Αμερικανών αξιωματούχων
επισκέφτηκαν τα ναυπηγεία Ελευσίνας

Συνεχίζεται στη σελ. 4
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Μ
ε απόφαση του Προέδρου και του Διοικητικού
Συμβουλίου της Κεν τρικής Έν ωσης Δήμων
Ελλάδας, ο Δήμαρχ ος Ελευσίν ας κ. Αργύριος

Οικον όμου και ο Αν τιδήμαρχ ος Τεχ ν ικής Υπηρεσίας κ.
Αθαν άσιος Μαυρογιάν ν ης συμμετέχ ουν  σε επιτροπές
της Κ.Ε.Δ.Ε.

Συγκεκριμέν α ο Δήμαρχ ος κ. Οικον όμου συμμετέχ ει
στην  επιτροπή Θεσμών  και Διαφάν ειας της Κ.Ε.Δ.Ε.
Αν τικείμεν ο της επιτροπής είν αι η εν ίσχ υση της διαφ-
άν ειας και του ελέγχ ου, την  αξιοκρατία και την  χ ρηστή
διαχ είριση των  Δήμων .

Επίσης ο Δήμαρχ ος Ελευσίν ας, λόγω της προη-
γούμεν ης ιδιότητας του, συμμετέχ ει στο Πειθαρχ ικό
Συμβούλιο Αιρετών .

Στην  επιτροπή Οργάν ωσης και Ηλεκτρον ικής Διακ-
υβέρν ησης συμμετέχ ει ο Αν τιδήμαρχ ος Τεχ ν ικών
Υπηρεσιών  κ. Αθαν άσιος Μαυρογιάν ν ης. Αν τικείμεν ο
της επιτροπής είν αι η εισαγωγή τεχ ν ολογιών  και ν έων
διοικητικών  πρακτικών  στη Δημόσια Διοίκηση.

Και οι δύο επιτροπές παράγουν  σημαν τικό έργο και
αποτελέσματα χ ρήσιμα για όλους τους Δήμους.

Ο
βουλευτής της Νέας
Δημοκρατίας κ. Γιώργος
Κώτσηρας κατέθεσε

Ερώτηση προς τον Υπουργό
Εθνικής Άμυνας σχετικά με την
διάνοιξη του παραλιακού πεζο-
δρόμου κάτωθεν της Σχολής
Πυροβολικού στην περιοχή της
Νέας Περάμου, που αποτελεί
ένα αίτημα της Τοπικής Αρχής
πολλών ετών, αλλά μέχρι και
σήμερα  δεν έχει ολοκληρωθεί.

Ο κ. Κώτσηρας τονίζει στην
ερώτηση προς το Υπουργό ότι: 

«Η συνέχιση του υφιστάμενου
παραλιακού δημοτικού πεζοδρ-
όμου νοτίως της Σχολής Πυρο-
βολικού κρίνεται αναγκαία, τόσο
για την ασφαλή διέλευση των
μαθητών του Γυμνασίου και του
Λυκείου της περιοχής, όσο και
των δημοτών, αποφεύγοντας τον
κίνδυνο σοβαρών ατυχημάτων».

Ο Βουλευτής ζήτησε το χρονο-
διάγραμμα για τη συνέχιση και
παράδοση του εν λόγω έργου.

Ο κ. Κώτσηρας δήλωσε:
«Βρίσκομαι  αδιάκοπα δίπλα
στους πολίτες της Δυτικής Αττι-
κής, χρησιμοποιώντας κάθε
διαθέσιμο κοινοβουλευτικό
μέσο προκειμένου να κάνουμε
τη ζωή των δημοτών ευκολότε-
ρη».

ΣΣφφοοδδρρόόττααττηη  
σσύύγγκκρροουυσσηη    

φφοορρττηηγγώώνν  σσττοο  ύύψψοοςς  
ττοουυ  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ  

ΣΣεε  σσοοββααρρήή  κκααττάάσστταασσηη  22  οοδδηηγγοοίί

ΑΑιιμμααττηηρρόό  ττρροοχχααίίοο  ααττύύχχηημμαα  σσηημμεειιώώθθηηκκεε  λλίίγγοο
μμεεττάά  ττιιςς  88..3300  xxθθεεςς  ττοο  ππρρωωίί  σσττηηνν  ΕΕθθννιικκήή  ΟΟδδόό
κκοοννττάά  σσττοο  ύύψψοοςς  ττοουυ  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ..
ΥΥππόό  ααδδιιεευυκκρρίίννηησσττεεςς  αακκόόμμαα  σσυυννθθήήκκεεςς,,  σσυυγγκκρρ--
οούύσσττηηκκαανν  ττρρίίαα  φφοορρττηηγγάά  μμεε  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  νναα
ννοοσσηηλλεεύύοοννττααιι  σσεε  σσοοββααρρήή  κκααττάάσστταασσηη  δδύύοο
οοδδηηγγοοίί..
ΓΓιιαα  ττοονν  ααππεεγγκκλλωωββιισσμμόό  ττωωνν  οοδδηηγγώώνν  εεππιιχχεείίρρηησσεε
ηη  ΠΠυυρροοσσββεεσσττιικκήή  ΥΥππηηρρεεσσίίαα  μμεε  ττέέσσσσεερραα  οοχχήήμμαατταα
κκααιι  1122  άάννττρρεεςς..

ΌΌππωωςς  ήήτταανν  ααννααμμεεννόόμμεεννοο  σσχχηημμααττίίσσθθηηκκαανν  --
ΟΟυυρρέέςς  χχιιλλιιοομμέέττρρωωνν  κκααθθώώςς  ηη    κκυυκκλλοοφφοορρίίαα  δδιιεε--
ξξααγγόότταανν  γγιιαα  πποολλλλήή  ώώρραα      μμεε  δδυυσσκκοολλίίαα  ααππόό  ττηη
μμίίαα  λλωωρρίίδδαα  ττηηςς  ΕΕθθννιικκήήςς  ΑΑθθηηννώώνν--ΚΚοορρίίννθθοουυ,,  εεωωςς
όόττοουυ  νναα  ααπποομμαακκρρυυννθθοούύνν  τταα  οοχχήήμμαατταα  κκααιι  νναα
ααπποοσσααφφηηννιισσττοούύνν  τταα  ααίίττιιαα  ττοουυ  ττρροοχχααίίοουυ..

ΕΕΕΕξξξξυυυυππππηηηηρρρρέέέέττττηηηησσσσηηηη    πππποοοολλλλιιιιττττώώώώνννν
κκκκααααττττόόόόππππιιιινννν    ρρρρααααννννττττεεεεββββοοοούύύύ

Στις δημοτικές Υπηρεσίες Ελευσίνας έως τις 4 Οκτωβρίου 2020

Ο
Δήμος Ελευσίν ας εν ημε-
ρών ει τους πολίτες ότι μετά
τα ν έα μέτρα που αν α-

κοίν ωσε η Πολιτεία για την  αποτρο-
πή της διασποράς του κορον οϊού,
από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020
και έως τις 4 Οκτωβρίου 2020, η
εξυπηρέτηση των  πολιτών  από
όλες τις υπηρεσίες του Δήμου,
συμπεριλαμβαν ομέν ων  των  ΚΕΠ,
θα γίν εται κατόπιν  ραν τεβού. 

Οι πολίτες μπορούν  ν α επικοιν ω-
ν ούν  στα παρακάτω τηλέφων α,
έτσι ώστε ν α προσέρχ ον ται στις
Υπηρεσίες μόν ο με καθορισμέν ο
ραν τεβού :

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

• Τηλεφων ικό Κέν τρο : 210
55 37 252

• Πρωτόκολλο : 210 55 37
228 - 229                                                                                                                                                                                                                                                       

• Τμήμα Αν θρώπιν ου Δυν α-
μικού : 210 55 37 258, 210 55 37
240, 210 55 37 217

• Ληξιαρχ είο : 210 55 37
251, 210 55 37 283

• Δημοτολόγιο : 210 55 37
230, 210 55 37 232, 210 55 37 263,
210 55 37 280 

• Τμήμα Δημοτικών  Προσό-
δων  – Περιουσίας : 210 55 37 226,
210 55 37 241, 210 55 37 243, 210
55 37 245, 210 55 37 261

• Ταμειακή Υπηρεσία : 210
55 37 249, 210 55 37 250, 210 55
37 253, 210 55 37 260, 210 55 37
285 

• Τμήμα Δημοτικού Κοιμ-
ητηρίου : 210 55 46 072 

• Τεχ ν ική Υπηρεσία : 210
55 37 212 

• Υπηρεσία Δόμησης
(πρώην  Πολεοδομία) : 213 1601
171, 213 1601 115, 213 1601 177 

• Συν εργεία Ελευσίν ας : 210
55 41 359

• Υπηρεσία Καθαριότητας :
210 55 47 942

• Υπηρεσία Πρασίν ου : 210
55 43 506 

• Κέν τρο Εν ημέρωσης
Πολιτών  : 213 200 68 00 - 06 

• Τμήμα Κοιν ων ικής Πολιτι-

κής : 213 160 1434, 213 160 1436

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ

• Τηλεφων ικό Κέν τρο : 213
214 0410, 213 214 0412, 213 214
0402

• Ληξιαρχ είο : 213 214 0422,
213 214 0424

• Κέν τρο Εξυπηρέτησης
Πολιτών  : 213 214 0425, 210 55 52
013 

Σε κάθε περίπτωση που κριθεί
αναγκαία η προσέλευση στις
Υπηρεσίες του Δήμου μας, παρ-
ακαλούνται οι πολίτες να φορούν
μάσκα, να περιορίζονται στις
απολύτως απαραίτητες επαφές
και να τηρούν τους ατομικούς
κανόνες υγιεινής για την αποτρο-
πή διασποράς της νόσου.

ΣΣΤΤΗΗ  ΒΒΟΟΥΥΛΛΗΗ  ΗΗ  ΚΚΑΑΘΘΥΥΣΣΤΤΕΕΡΡΗΗΣΣΗΗ  
ΔΔΙΙΑΑΝΝΟΟΙΙΞΞΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΙΙΑΑΚΚΟΟΥΥ  ΠΠΕΕΖΖΟΟΔΔΡΡΟΟΜΜΟΟΥΥ  

ΣΣΤΤΗΗ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΗΗ  ΠΠΥΥΡΡΟΟΒΒΟΟΛΛΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΝΝ..  ΠΠΕΕΡΡΑΑΜΜΟΟΥΥ

Ερώτηση από τον βουλευτή Δυτ. Αττικής Γιώργο Κώτσηρα 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΤΙΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
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"Καμπάνες" ύψους
18.200 ευρώ από το 

υπουργείο Ανάπτυξης
λόγω παρεμπορίου

Τα πρόστιμα που επέβαλε η
γραμματεία Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή

Η γεν ική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Κατα-
ν αλωτή του υπουργείου Αν άπτυξης και Επεν δύσεων
αν ακοίν ωσε σήμερα την  εβδομαδιαία επιχ ειρησιακή
δραστηριότητα:

1. Κατά το χ ρον ικό διάστημα από 14.09.2020 έως και
20.09.2020 πραγματοποιήθηκαν  συν ολικά 180 έλεγχ οι
και βεβαιώθηκαν  22 παραβάσεις.

2. Σε συν εργασία με την  Ελλην ική Αστυν ομία, τη
Δημοτική Αστυν ομία Αθήν ας και Θεσσαλον ίκης και
την  συν δρομή των  τοπικών , δημοτικών  και περιφερει-
ακών , αρχ ών , οι επιχ ειρήσεις της ΔΙ.Μ.Ε.Α. για την
αν τιμετώπιση του παράν ομου εμπορίου έλαβαν  χ ώρα
σε Αττική, Θεσσαλον ίκη, Βόλο και Λάρισα.

3. Επιβλήθηκαν  πρόστιμα συν ολικού ύψους 18.200
ευρώ που αφορούσαν  σε παραβάσεις των  Καν όν ων
Διακίν ησης και Εμπορίας Προϊόν των  Υπηρεσιών
(Καν όν ες ΔΙΕΠΠΥ) και του υπαιθρίου εμπορίου
(ν .4497/2017).

4. Κατασχ έθηκε περίπου 1 τόν ος οπωροκηπευτικών ,
αμφιβόλου ποιότητας και ασφάλειας προς βρώση,
καθώς στερούν ταν  των  ν όμιμων  παραστατικών  εμπο-
ρίας και διακίν ησης.

5. Τέλος, σε επιχ ειρήσεις πάταξης του παραεμπορίου
στη Θεσσαλον ίκη, μικτά κλιμάκια αποτελούμεν α από
την  Ελλην ική και Δημοτική Αστυν ομία Θεσσαλον ίκης
και υπό το συν τον ισμό της ΔΙ.Μ.Ε.Α., κατάσχ εσαν
και κατέστρεψαν  συν ολικά 1.429 τεμάχ ια ειδών  παρα-
εμπορίου (κυρίως απομιμητικά).

πολύ για αυτό».

Πάιατ: Δέσμευση των ΗΠΑ να
είναι δυνατός συνεργάτης της Ελλά-

δας

Από την  πλευρά του ο κ. Py att τόν ισε:
«Να πω, πρώτα από όλα, ευχαριστώ στους
εργαζόμενους και την  Διεύθυνση των  Ναυ-
πηγείων  Ελευσίν ας που μας καλωσόρισαν
σήμερα εδώ. Είν αι τιμή μου ν α βρίσκομαι
εδώ αυτό το απόγευμα, με τον  Υπουργό,
κύριο Γεωργιάδη, τον  Υπουργό, κύριο Πα-
παθαν άση, αλλά το πιο σημαν τικό, με μία
υψηλόβαθμη αν τιπροσωπεία από την  Ουά-
σινγκτον , με τον  Άν ταμ Μπόιλερ, που είναι
ο Διευθύν ων  Σύμβουλος της Dev elopment
Finance Corporation των  Ην ωμένων  Πολι-
τειών . Αλλά ο Άν ταμ δεν  ήρθε μόνος, ήρθε
με την  ηγεσία της Τράπεζας Εισαγωγών  –
Εξαγωγών , τον  Οργαν ισμό μας για Διεθν ή
Ανάπτυξη, το Εθν ικό μας Συμβούλιο Ασφα-
λείας, το Υπουργείο Εν έργειάς μας. Αυτό
που αυτή η ευρεία και βαθιά αν τιπροσωπεία

αν τικατοπτρίζει είναι η δέσμευση των  Ηνω-
μέν ων  Πολιτειών  ν α είν αι έν ας δυν ατός
συν εργάτης της Ελλάδας στο ν α βοηθήσει

ν α αν απτυχθεί η οικον ομία πηγαίν ον τας
μπροστά, αλλά και ν α συν εχ ίσει ν α αν α-
πτύσσει το ρόλο της Ελλάδας ως έν ας
πυλών ας σταθερότητας σε μία στρατηγικά
περίπλοκη περιοχή, μία χώρα που είναι έ-
ν ας απαραίτητος σύμμαχ ος των  Ην ωμέ-
ν ων  Πολιτειών  στην  προώθηση της εν ερ-
γειακής ασφάλειας και της διαφοροποίησης
του εν εργειακού εφοδιασμού, και σε μία
χώρα που είναι έτοιμη να ανακτήσει τον  ι-
στορικό της ρόλο ως μία ν αυτιλιακή υπε-
ρδύναμη.

Καθώς ερχόμασταν  από τον  Πειραιά αυτό
το απόγευμα, ο φίλος μου, Νίκος Βερν ίκος ε-
πισήμαν ε σε όλους την  επερχόμεν η επέ-
τειο της Μάχης της Σαλαμίνας, που είναι μία
υπενθύμιση των  2.500 χρόνων  της ναυτι-
λιακής ιστορίας που έχει η Ελλάδα. Αυτό το
ναυπηγείο είναι μία σημαντική αν τανάκλα-
ση αυτής της ιστορίας, αλλά και έν α παρά-
δειγμα των  φαν ταστικών  προοπτικών  που
έχει η Ελλάδα με την  ηγεσία του Πρωθυπο-
υργού κυρίου Μητσοτάκη για να ξεκλειδώσει
αυτή την  ιστορία και να εμβαθύνει και να ε-
ν ισχ ύσει αυτό που είν αι ήδη μία πολύ
δυνατή και σημαντική συμμαχία με τις Ηνω-

μέν ες Πολιτείες της Αμερικής. Οπότε, σε
ευχαριστώ, Άν ταμ, και ευχαριστώ σε όλη

σου την  ομάδα, ξέρω ότι ή-
ταν  μία πολύ σύν τομη
επίσκεψη, είχαμε μία εξαιρε-
τική συνάν τηση με τον  Πρ-
ωθυπουργό, και θέλω ν α
ευχ αριστήσω ιδιαίτερα τον
Υπουργό, κύριο Γεωργιάδη
και τον  Υπουργό, κύριο Πα-
παθανάση για τη βοήθειά το-

υς ν α το κά-
ν ουν  αυτό
δυνατό.
Ακούσαμε έ-
να πολύ καθ-
αρό μήν υμα
από τον  Πρ-
ωθυπουργό,
κύριο Μητσο-
τάκη, όσον
αφορά τη δέ-
σμευσή του
στις σχ έσεις
μεταξύ Ελλά-
δας και Ην ω-
μέν ων  Πολι-
τειών , και την
εστίασή του
στις μεταρρ-
υθμίσεις ε-
κείν ες που θα οδηγήσουν  την  Ελλάδα μπρ-
οστά».

Ο κ. Boehler σημείωσε: «Ευχ αριστώ
πάρα πολύ, κι ευχαριστώ για αυτά τα λόγια,
Πρέσβη. Είμαστε τυχεροί που έχουμε έναν
εξαιρετικό Πρέσβη εδώ στην  Ελλάδα, έν ας
από τους καλύτερους Πρέσβεις των  ΗΠΑ. Η
αν τιπροσωπεία σήμερα εδώ δεν  προέρχε-
ται μόνο από την  DFC αλλά από 6 σημαν -
τικές κρατικές υπηρεσίες των  ΗΠΑ κι αυτό
αποτελεί σαφή έν δειξη οικον ομικής φιλίας
στο λαό της Ελλάδας. Πιστεύω ότι τώρα πε-
ρισσότερο από ποτέ άλλοτε, πρέπει ν α
μείνουμε ενωμένοι ως έθνη, δεδομένης της
παν δημίας του COVID-19. Και δεδομέν ης
αυτής της κατάστασης, είναι απόφαση των
Ηνωμένων  Πολιτειών  να επενδύσει περισ-
σότερο σε φιλικές χώρες. Οπότε, είμαστε
εδώ, περιηγηθήκαμε το ναυπηγείο, κάναμε
μία εξαιρετική συζήτηση με τους Υπουργούς
και με τον  Πρωθυπουργό νωρίτερα σήμερα,
και το κύριο μήνυμά μας είν αι ότι ο λαός των
Ην ωμέν ων  Πολιτειών  και ο λαός της Ελλά-
δας έχουν  υπάρξει φίλοι και υποστηρικτές
για έν α σημαν τικό χρον ικό διάστημα – θ-
υμάμαι ότι οι Ην ωμέν ες Πολιτείες ήταν  μία
από τις πρώτες χώρες που αναγνώρισε το-
υς Έλλην ες μετά την  ανεξαρτητοποίηση της
χώρας καθώς του χρόνου συμπληρώνονται
200 χρόν ια -, παραμένουμε στενοί φίλοι και
θα παραμείν ουμε κον τά σε οικον ομικό
επίπεδο, στηρίζον τας τους Έλληνες. Οπό-

τε, πιστεύω ότι θα δείτε πολύ περισσότερες
Αμερικαν ικές επενδύσεις να έρχονται στην
Ελλάδα για ν α υποστηρίξουν  τους αν θ-
ρώπους εδώ».

Απ' την  πλευρά του ο κ. Ξενοκώστας δή-
λωσε: «Θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου να
ευχαριστήσω τον  κύριο Μπόιλερ που είναι
εδώ σήμερα, με την  ομάδα του που συνερ-
γαζόμαστε τους τελευταίους μήν ες, τις δύο
Κυβερν ήσεις, την  Αμερικάν ικη, τον  Πρέ-
σβη, τον  κύριο Πάιατ, και την  ομάδα του
στην  Πρεσβεία, την  Ελλην ική Κυβέρνηση,
τον  κύριο Γεωργιάδη, που είναι επικεφαλής
μαζί με τον  κύριο Παπαθαν άση, της αν α-
γέννησης των  ελλην ικών  ναυπηγείων .

Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο, ξανά, να
πω ένα μεγάλο μπράβο κι ένα μεγάλο ευχα-
ριστώ και στους εργαζόμενους εδώ στα Ναυ-
πηγεία Ελευσίνας, που έχουν  πιστέψει εδώ
και καιρό, όπως και οι συνάδελφοί τους στη
Σύρο, ότι μαζί, χέρι χέρι, μπορούμε ν α φ-
τιάξουμε τα ν αυπηγεία και ν α τα πάμε εκεί
ψηλά που αξίζει. Είμαι δεσμευμένος σε αυτά
που έχουμε συμφωνήσει για τα δεδουλευμέ-
ν α και τις θέσεις εργασίας, και όλοι μαζί θα
δουλέψουμε σκληρά ούτως ώστε αυτό το
ν αυπηγείο ν α φτάσει ψηλά και στην  ν αυ-
πηγοεπισκευαστική του δραστηριότητα, και
στην  αμυντική του και την  εν εργειακή του».
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Φίλες και φίλοι,

Με αφορμή την  αν άληψη των  ν έων  μου καθηκόν των
ως Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Αχαρν ών  απευθύν ομαι σε όλους εσάς που με την
ψήφο σας με τιμήσατε για άλλη μια φορά και με αν α-
δείξατε πρώτο σε σταυρούς προτίμησης. Επιθυμώ μέσα
από τα βάθη της καρδιάς μου ν α εκφράσω τις ευχαρι-
στίες μου αλλά και την  ευγν ωμοσύν η μου για την
προτίμηση σας όλα αυτά τα χρόν ια που πολιτεύομαι.

Θα ήθελα από καρδιάς επίσης ν α ευχαριστήσω τον
Δήμαρχο κ. Σπύρο Βρεττό, τον  Παν αγιώτη Αν αγν ω-
στόπουλο και όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους για
την  εμπιστοσύν η τους στο πρόσωπο μου.

Η τιμή είν αι μεγάλη, οι ευθύν ες επίσης και δεσμεύο-
μαι με την  υπόσχεση ν α εργαστώ και ν α αγων ιστώ για
το καλύτερο δυν ατό με μεγαλύτερη δύν αμη και εν θου-
σιασμό.

Επιπροσθέτως στους συν αδέλφους που αν έλαβαν
ν έα καθήκον τα εύχομαι καλή επιτυχ ία στο έργο τους. Σ
αυτό το ταξίδι προχωράμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ γιατί μέσα από
την  συν εργασία βγαίν ουν  πάν τα τα καλύτερα αποτελέ-
σματα.

Αγαπητοί συν δημότες όπως χαρακτηριστικά αν αφέρ-
ει ο Αϊν στάιν  “Είν αι υποχρέωση κάθε αν θρώπου ν α
δώσει πίσω στον  κόσμο τουλάχ ιστον  το ισοδύν αμο
αυτού που έχει πάρει από αυτόν ”…. αυτό που θα προ-
σπαθήσω είν αι ν α σας δώσω πίσω ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ!!!!

Υ.Γ. Τα όπλα τους μας έχουν βάλει στόχο και όσο
και να τρέχουμε δεν θα γλυτώσουμε, αν όμως μείνο-
υμε και πολεμήσουμε, αν φτιάξουμε μια ασπίδα
δυνατή και άθραυστη, τότε θα κερδίσει ο Δήμος
μας.
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8ο Αττικό Σχολείο Αρχαίου Δράματος
- Αποκλειστικά *ONLINE*  Πότε: 21.09 – 2.10.2020

Μήνυμα αγάπης στα
παιδιά από την Ελευσίνα

Ο Δήμος Ελευσίνας σε συνεργασία με το «Όλοι
μαζί μπορούμε» συγκεντρώσανε το Σάββατο  σχο-
λικά είδη για τα παιδιά των οικογενειών που έχουν
ανάγκη.

Η ανταπόκριση των συμπολιτών ήταν συγκινητι-
κή και απέδειξαν για ακόμα μία φορά πως όποτε
χρειαστεί είμαστε μια κοινωνία αλληλέγγυα, δίπλα
στον συνάνθρωπο μας.

Ευχαριστούμε όλους όσοι ανταποκρίθηκαν στο
κάλεσμά μας, στέλνοντας μήνυμα αγάπης στα
παιδιά και πολλές ευχές για καλή σχολική χρονιά.

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

Μ
ε άξον α την  προστασία της δημόσιας υγείας και σε
πλήρη συμφων ία με τις πρόσφατες αποφάσεις της
Δημοτικής Αρχ ής της Ελευσίν ας, η διεξαγωγή του 8ου

Αττικού Σχ ολείου Αρχ αίου Δράματος θα πραγματοποιηθεί
από τις 21 Σεπτεμβρίου έως και τις 2 Οκτωβρίου εξ ολοκλήρ-
ου μέσω διαδικτύου, παρουσιάζον τας έν α πλούσιο πρόγραμ-
μα θεατρικών  παραστάσεων , συν αυλιών  και δρώμεν ων . 

Συν αυλίες, παραστάσεις, διαλέξεις με κεν τρικό θέμα τον
Έρωτα στο Αρχ αίο Δράμα σε ελεύθερη διαδικτυακή προβολή
στο Baumstrasse YouTube Channel κάθε βράδυ στις 21.00
από τις 21 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου. Σε συν διοργά-
ν ωση της Ελευσίν ας, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.

Δείτε το αν αλυτικό πρόγραμμα εδώ: https://bit.ly /2ZZLcYf

Επιπλέον , οι 35 υπότροφοι της διοργάν ωσης θα παρακολουθήσουν  διαδικτυακά το δεκαήμερο πρόγραμμά του,
το οποίο περιλαμβάν ει 10 τρίωρα μαθήματα με μερικούς από τους σημαν τικότερους επαγγελματίες στο χ ώρο,
όπως: υποκριτική με την  Μάρθα Φριν τζήλα και τον  Νίκο Χατζόπουλο αλλά και τον  Camilo Bentancor, φων ητι-
κή με την  Σαβίν α Γιαν ν άτου και την  Μαρίν α Σάττι, αγωγή του λόγου με την  Γεωργία Τσαγκαράκη, κιν ησιολογία
με την  Κων σταν τίν α Ευθυμιάδου, χ ορό με την  Χαρά Κότσαλη, θεάτρο σκιών  με τον  Άθω Δαν έλλη και εν δογ-
λωσσική μετάφραση με την  Νικολέττα Φριν τζήλα.

Μήνυμα από τον νέο Πρόεδρο του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αχαρνών Θέμη Οικονόμου
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Μ
ε λαμπρές τιμές  παρουσία του Δημάρχ ου
Φυλής Χρήστου Παππού, τελέστηκε ο Αρχ ιερ-
ατικός Εσπεριν ός για τη Γέν ν ηση της Θεοτό-

κου, στην  Ιερά Μον ή της Παν αγίας Καν άλας Άν ω
Λιοσίων , την  παραμον ή της μεγάλης γιορτής, το από-
γευμα της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου. 

Ο Μέγας Εσπεριν ός μετ' αρτοκλασίας τελέστηκε με
αυστηρά μέτρα προστασίας και θερμομέτρηση του
εκκλησιάσματος,  χ οροστατούν τος του Μακαριωτάτου
Αρχ ιεπισκόπου Μακαρίου Αθην ών  και πάσης Ελλάδος.
Παρέστησαν  οι Επίσκοποι Καισαρείας Τιμόθεος ο
επίσκοπος Πετράς Δαβίδ, ο θεοφιλέστατος Ιάκωβος
Χρυσουπόλεως, ο καθηγούμεν ος και κτήτωρ της Ιεράς
Μον ής Παν αγίας Καν αλάς Άν ω Λιοσίων  - Φυλή Αττικής
Θεοφιλέστατος επίσκοπος Ρωγών  κ.κ. Δωρόθεος και
μεγάλος αριθμός Ιερέων . 

Ο Δήμαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς και ο αν απ-
ληρωτής Δήμαρχ ος Γιώργος Σον ίδης αν τάλλαξαν  θερμές
ευχ ές με τον  Θεοφιλέσταστο κ.κ. Δωρόθεο, με τους
Αρχ ιερείς και το εκκλησίασμα. Αξίζει επίσης ν α σημει-
ωθεί ότι ξεχ ωριστή αίγλη χ άρισαν  στον  εορτασμό, τα
παιδιά των  χ ορευτικών  Τμημάτων  Πον τιακών  Σωμα-
τείων , ν τυμέν α με παραδοσιακές φορεσιές. 

Πλήθος κόσμου έψαλε με κατα΄ν υξη τους ύμν ους της
Παν αγίας, με την  παράκληση ν α βοηθήσει η Χάρη της,
ν α σταματήσει  το κακό της παν δημίας που μαστίζει
την  Ελλάδα και πολλές άλλας χ ώρες του πλαν ήτη. 

Αν ήμερα του γέν ν ησης της Θεοτόκου τη Δευτέρα 21
Σεπτεμβρίου τελέστηκε ο Όρθρος και η Θεία λειτουργία
μετ' αρτοκλασίας χ οροστατούν τος του Θεοφιλέστατου
επισκόπου Ρωγών ,  κ.κ. Δωρόθεου εν ώ το απόγευμα
έγιν ε η Ιερή Παράκληση. 

Νέα συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Αττικής αύριο 23 Σεπτεμβρίου 2020

1. Έγκριση 3ης Τροποποίησης Προγράμματος Εκτελε-
στέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2020.

(Συνεισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας και η
Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

2. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Περιφ-
έρειας Αττικής οικονομικού έτους 2020.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
3. Έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού Περιφέρειας

Αττικής έτους 2019.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
4. Έγκρισητων αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογι-

σμού Περιφέρειας Αττικής Δ΄ τριμήνου 2019.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
5. Έγκριση απόδοσης ανταποδοτικού τέλους λαϊκών

αγορών στους Δήμους δικαιοδοσίας της Περιφέρειας Αττικής
για το Α΄ εξάμηνο του 2020.

(Συνεισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας και ο
Αντιπεριφερειάρχης κ. Στ. Μελάς)

6. Τροποποίηση τηςυπ΄ αριθ. 175/2020 απόφασης του
Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η
σκοπιμότητα και η δαπάνη προμήθειας ελαστικών για τα οχή-
ματα της Πυροσβεστικής.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
7. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη διοργάνω-

ση online σεμιναρίων ενημέρωσης και διάδρασης με ανα-
πτυξιακά θέματα του παιδιού με ΔΕΠΥ-Υ, από τον επιστημονικό
Φορέα i-paidi στους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας του
Κεντρικού Τομέα Αθηνών για τη χρονική περίοδο από 1 Οκτω-
βρίου 2020 έως 15 Ιανουαρίου 2021.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Δημόπουλος)
8. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για έκδοση Ημε-

ρολογίου-Λευκώματος του Ταμείου Αλληλοβοήθειας του Σωμα-
τείου Ελλήνων Ηθοποιών (ΤΑΣΕΗ) για το έτος 2021. 

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

9. Έγκρισησκοπιμότητας και δαπάνης  εκδηλώσεων για
την  ανάδειξη  του Φιλελληνισμού στη Μουσική. 

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

10. Έγκριση σκοπιμότητας ένταξης του έργου:
“ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ  ΡΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ”προϋπολογισμού  4.200.000,00€ (συμπ. Φ.Π.Α.
24%), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική».

(Συνεισηγητέςο Αντιπεριφερειάρχης κ. E. Κοσμόπουλος και
η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)

11. Έγκριση σκοπιμότητας ένταξης των έργων:
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΥΔΡΑΣ προϋπολογισμού   3.613.138,00 € συμπ. Φ.Π.Α. 24%, και
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΥΔΡΑΣ προϋπολογισμού   9.492.530,00 € (συμπ. Φ.Π.Α. 24%),
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περι-
βάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης»  του Υπουργείου Οικονομίας
και Ανάπτυξης.

(Συνεισηγήτριεςη Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Θεοδωρακο-
πούλου – Μπόγρη και η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος
κ. Ε. Κοσμίδη)

12. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για τη συμμετοχή
της Περιφέρειας Αττικής στο 2οFORUM Εθελοντικής Προσφο-
ράς που θα πραγματοποιηθεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε.
Μπαρμπαγιάννη-Αδαμοπούλου)

13. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης συνδιοργάνω-
σης με το Εικαστικό Θέατρο Κούκλας "Πράσσειν Άλογα" του
εκπαιδευτικού προγράμματος και διαγωνισμού "Κουκλοπαίζο-
υμε".

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

14. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης πολιτιστικών
εκδηλώσεων στο Δήμο Καισαριανής για την επέτειο της Απελε-
υθέρωσης των Αθηνών.

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

15. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης συνδιοργάνω-
σης του φεστιβάλ "Μικρό Παρίσι των Αθηνών 2020”.

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

16. Έγκριση τροποποίησης της υπ' αρ. 102/2020 (ο.ε.)
απόφασης και της υπ' αρ. 160/2020 απόφασης του Περιφερει-
ακού Συμβουλίου Αττικής σε ό,τι αφορά στις πολιτιστικές
εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί για το Σεπτέμβριο
2020.

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

17. Έγκρισησκοπιμότητας συμμετοχής της Περιφέρειας
Αττικής σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, LIFE 2020, με
προτεινόμενο τίτλο: «Άνθρακας στις μεσογειακές καλλιέργειες.
Ενίσχυση πρακτικών μετριασμού άνθρακα και αναβάθμιση
των εθνικών εκθέσεων αερίων θερμοκηπίου».

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Κόκκαλης)
18. Συζήτηση και έκδοση ψηφίσματος για τους απασχο-

λούμενους μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας του
ΟΑΕΔ στην Περιφέρεια Αττικής.

19. Θέσπισηκαι εφαρμογή κριτηρίων μελέτης και εγκα-
τάστασης νέας φωτεινής σηματοδότησης.

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

20. Έγκριση για την λήψη προσωρινών μέτρων ρύθ-
μισης της κυκλοφορίας για το έργο «Μελέτη προμήθεια και
εγκατάσταση ενός πλήρους καλωδιακού συστήματος
εννέα (9) κυκλωμάτων στην περιοχή του ΚΥΤ Κουμου-
νδούρου» του ΑΔΜΗΕ (Περιοχή Νεόκτιστα Ασπροπύργου
υπ’ αριθ. 9 Περιφερειακής οδού Ασπροπύργου).

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

21. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων (ΜΠΕ) του έργου Μονάδα παραγωγής σκυροδέμα-
τος και ασφαλτομίγματος στη θέση Μπούλμπερι - Λαζάρηδες’
του Δήμου Αίγινας της εταιρείας «Ν. και Κ. ΤΟΓΙΑΣ Α.Ε.».

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)
22. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου με τίτλο: «Μελέτη Περιβαλ-
λοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ανανέωση – τροπο-
ποίηση των περιβαλλοντικών όρων του Τελεφερίκ Πάρν-
ηθας» της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ Α.Ε.,
στο Δήμο Αχαρνών της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής. 

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, κατόπιν  πρόσ-
κλησης του Προέδρου του, Χρ. Θεοδωρόπουλου, πρό-
κειται ν α συν εδριάσει την  Τετάρτη, 23-9-2020 και ώρα
15:30. Η συν εδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλε-
διάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov .gr. 
Οι αποφάσεις της συγκεκριμέν ης συν εδρίασης θα αν α-
ρτηθούν  σταδιακά στον  εξής σύν δεσμο:
http://www.patt.gov .gr/site/index.php?option=com_co
ntent&v iew=art ic le&id=36768:17i-sy nedrias i-p-s-
2020&catid=123&Itemid=98
Επίσης, οι αποφάσεις όλων  των  προηγούμεν ων  συν ε-
δριάσεων  αν αρτών ται σταδιακά στον  ακόλουθο
σύν δεσμο:
http://www.patt.gov .gr/site/index.php?option=com_co
ntent&v iew=category &id=123&Itemid=98

Θέματα που αφορούν τα Άνω Λιόσια και τα 
Νεόκτιστα Ασπροπύργου στην ημερήσια διάταξη

Με λαμπρές τιμές  τελέστηκε Με λαμπρές τιμές  τελέστηκε 
ο Αρχιερατικός Εσπεριν ός για τηο Αρχιερατικός Εσπεριν ός για τη
Γέν ν ηση της Θεοτόκου, στην  ΙεράΓέν ν ηση της Θεοτόκου, στην  Ιερά

Μον ή Παν αγίας Καν άλας Άν ω ΛιοσίωνΜον ή Παν αγίας Καν άλας Άν ω Λιοσίων

Γ. Βρούτσης: Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου
στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ» οι εκκρεμείς
συντάξεις χηρείας και αγροτών

Μέχ ρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα μπουν  στο σύστημα
ΑΤΛΑΣ και όλες οι εκκρεμείς συν τάξεις χ ηρείας και
αγροτών , δήλωσε ο υπουργός Εργασίας, Γιάν ν ης
Βρούτσης.
Όπως είπε μιλών τας στο ραδιοφων ικό σταθμό «Θέμα
104,6» το ν έο σύστημα ΑΤΛΑΣ στην  πλήρη απόδοσή
του στο τέλος του χ ρόν ου θα απον είμει σε αυτές τις
δύο κατηγορίες 4.000 συν τάξεις το μήν α.



Ο
Δήμος Ελευσίν ας εν ημερών ει
τους καταν αλωτές με χ αμηλά
εισοδήματα που έχ ουν  απο-

συν δεθεί από το δίκτυο παροχ ής ηλεκ-
τρικής εν έργειας λόγω ληξιπρόθεσμων
οφειλών  μέχ ρι και 30.04.2020 και παρ-
αμέν ουν  αποσυν δεδεμέν οι, ότι μπορ-
ούν  ν α υποβάλουν  αίτηση για την  εφά-
παξ χ ορήγηση ειδικού βοηθήματος,
προκειμέν ου ν α αν τιμετωπίσουν  τις
εν εργειακές τους αν άγκες, σύμφων α με
την  υπ’ αριθ.
Υ ΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/14.07.2020
(ΦΕΚ 3088/24.07.2020/Β) ΚΥΑ.

Για την  υποβολή σχ ετικής αίτησης, οι
προς εξέταση δικαιούχ οι, θα πρέπει:

Να έχ ουν  αποσυν δεθεί από το
δίκτυο παροχ ής ηλεκτρικής εν έργειας,
λόγω ληξιπρόθεσμων  οφειλών , μέχ ρι
και 30.04.2020 και ν α παραμέν ουν
αποσυν δεδεμέν οι μέχ ρι την  ολοκλήρω-
ση της διαδικασίας υποβολής και εξέτα-
σης των  σχ ετικών  αιτήσεων .

Να πληρούν  τα εισοδηματικά και
περιουσιακά κριτήρια, όπως αυτά
ορίζον ται από τη σχ ετική ΚΥΑ.

Επισημαίνονται τα εξής:

Η αποσύν δεση παροχ ής ρεύματος
θα πρέπει ν α αφορά την  κύρια κατοικία
του υπό εξέταση δικαιούχ ου.

Το ειδικό βοήθημα καταβάλλεται από
τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. απευθείας στον
τελευταίο Προμηθευτή ηλεκτρικής εν έρ-
γειας, όπου εκκρεμούν  οι οφειλές του
δικαιούχ ου.

Το ποσό του χ ορηγούμεν ου βοηθή-
ματος προσδιορίζεται αν άλογα με το
ύψος της συν ολικής οφειλής του κατα-
ν αλωτή προς τον  Προμηθευτή ηλεκτρι-
κής εν έργειας.

Το μέρος της οφειλής που δεν
καλύπτεται από το βοήθημα, διακα-
ν ον ίζεται και εξοφλείται από τους κατα-
ν αλωτές σε άτοκες μην ιαίες δόσεις, ο
αριθμός των  οποίων  ορίζεται από τον  

εκάστοτε Προμηθευτή ηλεκτρικής
εν έργειας.

Οι αιτήσεις υποβάλλον ται κατόπιν
ραν τεβού και για περισσότερες πληρο-
φορίες οι εν διαφερόμεν οι μπορούν  ν α
επικοιν ων ούν  με τη Γραμματεία της
Επιτροπής, στη Διεύθυν ση Κοιν ων ι-
κής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτι

σμού του Δήμου Ελευσίν ας (επί της
οδού Ρήγα Φεραίου 70, Ελευσίν α).
Τηλέφων ο επικοιν ων ίας: 213-1601435.

Αίτηση χ ορήγησης βοηθήματος :
/sites/def ault/f iles/18.09.2020%20%C
E%A7%CE%BF%CF%81%CE%AE%C
E%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%2
0%CE%B5%CE%B9%

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020        θριάσιο-7

Ε
ποχικό επίδομα ΟΑΕΔ:
Ξεκίνησε η υποβολή των
αιτήσεων για το εποχικό

βοήθημα που πλέον γίνεται και
στα ΚΕΠ - θα ολοκληρωθεί στις
30 Νοεμβρίου σύμφωνα με την
εγκύκλιο του ΟΑΕΔ. Η υποβολή
της σχετικής αίτησης γίνεται είτε
αποκλειστικά με ηλεκτρονικό
τρόπο από οποιοδήποτε χώρο
ηλεκτρονικής πρόσβασης, είτε
μέσω ΚΕΠ.

Η υποβολή των  αιτήσεων  από
τους δικαιούχ ους που θα γίν ει
αποκλειστικά μέσω της Εν ιαίας
Ψηφιακής Πύλης του Ελλην ικού
Δημοσίου gov .gr με τους κωδικούς
πρόσβασης TAXISnet στην  καρτέ-
λα ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ/
ΑΝΕΡΓΙΑ/ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΟΧΙΚΟ
ΒΟΗΘΗΜΑ ξεκίν ησε εν ώ όσοι
θέλουν  ν α υποβάλλουν  μέσω ΚΕΠ
η υποβολή ξεκίν ησε από τη Δευ-
τέρα 21 Σεπτεμβρίου.

Τα άτομα που παρέχ ουν  την
εργασία τους στην  Ελλάδα, και
ασκούν  έν α από τα επαγγέλματα
που περιγράφον ται στην  παρ 1
του άρθρου 22 του Ν 1836/89
όπως ισχ ύει, δικαιούν ται ειδικό
εποχ ικό βοήθημα.

Στην  παραπάν ω διάταξη αν ή-
κουν  και οι μισθωτοί της ν αυπ/κής
ζών ης, εφόσον  υπάγον ται στην
υποχ ρεωτική ασφάλιση του ΕΦΚΑ
(πρώην  ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), όταν
παρέχ ουν  την  εργασία τους σε
επιχ ειρήσεις με έδρα στην  Ελλάδα 

και δραστηριότητες σε μία ή περ-
ισσότερες χ ώρες – μέλη της Ευρω-
παϊκής Έν ωσης.

Πώς θα υποβληθεί η αίτηση
Η υποβολή της σχετικής

αίτησης γίνεται: είτε αποκλειστι-
κά με ηλεκτρονικό τρόπο από
οποιοδήποτε χώρο ηλεκτρονι-
κής πρόσβασης, είτε μέσω
ΚΕΠ.

Α) Για την  υποβολή της αίτησης
από οποιοδήποτε χ ώρο ηλεκτρον ι-
κής πρόσβασης Ψηφιακής Πύλης
του Ελλην ικού Δημοσίου gov .gr με
τους κωδικούς πρόσβασης
TAXISnet στην  καρτέλα gov .gr →
Εργασία και ασφάλιση → Αν εργία
→ Ειδικό εποχ ικό βοήθημα ΟΑΕΔ
και συγκεκριμέν α:

https :/ / www . gov  . gr / ipire-
sies / ergasia - ka i- asphalise /
anergia / eidiko - epokhiko -
boethema - oaed Συγκεκριμέν α η
διαδρομή θα είν αι: gov .gr →
Εργασία και ασφάλιση → Αν εργία
→ Ειδικό εποχ ικό βοήθημα ΟΑΕΔ

Β) Για την  υποβολή της αίτησης
μέσω ΚΕΠ ξεκιν άει η προθεσμία
από τις 21 Σεπτεμβρίου.

Με την  με αριθμ.
ΔΙΑΔΙΠΥ Δ/Φ15/20/26524/12-8-
2015 (ΦΕΚ 1845/Β/27-8-2015)
ΚΥΑ, καθορίστηκαν  ν έες διοικητι-
κές διαδικασίες αρμοδιότητας
ΟΑΕΔ, σχ ετικά με την  υποβολή
αιτήσεων  του ειδικού εποχ ιακού
βοηθήματος που δύν αν ται ν α διεκ-
περαιών ον ται μέσω των  Κέν τρων
Εξυπηρέτησης Πολιτών  (Κ.Ε.Π)

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Ο Δήμος Ελευσίνας ενημερώνει τους καταναλωτές που έχουν αποσυνδεθεί από το 

δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών

Εποχικό επίδομα ΟΑΕΔ 2020: Ξεκίνησαν οι online αιτήσεις για το επίδομα .
Από σήμερα αιτήσεις και στα ΚΕΠ - Δείτε την εγκύκλιο και οδηγίες για την αίτηση.

Παράταση υποβολής αιτήσεων 
για τους παιδικούς σταθμούς

Παράταση υποβολής αιτήσεων  για τους παιδικούς
σταθμούς, σύμφων α με την  απόφαση του διοικητικού
συμβουλίου της ΕΕΤΑΑ.

Κατόπιν  της από 18.9.2020 Εγκυκλίου του Υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοιν ων ικών  Υποθέσεων , με αριθμ.
Πρωτ. Δ11/οικ.37287/1642, η ΕΕΤΑΑ αποφάσισε ότι:

Δύν αν ται ν α υποβάλλουν  αίτηση και ν α επωφεληθ-
ούν  του Προγράμματος, εργαζόμεν ες/οι  που είν αι
μισθωτές/οι,  αυτοαπασχ ολούμεν ες/οι , οι οποίες/οι
είχ αν  δικαίωμα υποβολής στη δράση «Εν αρμόν ιση
οικογεν ειακής και επαγγελματικής ζωής», περιόδου
2020 – 2021, με την  προϋπόθεση ότι δεν  έλαβαν
v oucher, και των  οποίων  το οικογεν ειακό εισόδημα
είν αι μικρότερο του ορίου που θέτει το Πρόγραμμα και
η πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμ-
ματος παρατείνεται ως ακολούθως:

Υποβολή Αιτήσεων – Ενστάσεων – Αποτελέσματα
Ημερομηνίες

Περίοδος ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων
Συμμετοχής 08 – 25/9/2020 Έως   12:00

Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων
25/9/2020

Ηλεκτρονική Υποβολή Ενστάσεων
26 – 28/9/2020

Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων
30/9/2020



8-θριάσιο Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020 

Κορονοϊός: Η πρόσφατη κατάταξη της Ελλάδας ανάμεσα σε 37 χώρες

ΗΕλλάδα, με βάση
τα στοιχεία για την
περίοδο 4-

17.9.2020 που δημοσιεύει η
Corriere della Serra κατα-
τάχθηκε 24η σε αριθμό
νέων κρουσμάτων αναλογι-
κά με τον πληθυσμό της.
Ας σημειωθεί ότι η ιταλική
εφημερίδα συλλέγει δεδο-
μένα από 37 χώρες.

Η ανησυχητικά μεγάλη
αύξηση των κρουσμάτων
στη χώρα μας δεν είναι
μόνο ελληνικό φαινόμενο.
Σε όλες τις χώρες παρατηρ-
είται αύξηση των κρουσμά-
των στο τέλος των καλο-
καιρινών διακοπών και την
έναρξη της φθινοπωρινής
περιόδου.

Σε κάθε περίπτωση, η
χώρα μας διατηρεί αρκετά
καλή θέση στην κατάταξη
των ευρωπαϊκών κρατών
σε ό,τι αφορά τα νέα
κρούσματα. Σύμφωνα με
τα στοιχεία που παρουσιά-

ζει η ιταλική Corriere della
Serra στο φύλο της στις
18.9.2020, και αφορούν
στον αριθμό νέων κρου-
σμάτων κατά την περίοδο
4-17.9.2020, στην Ελλάδα
καταγράφτηκαν 317 νέα
κρούσματα ανά εκατομ-
μύριο κατοίκων.

Ο αριθμός αυτός την

κατατάσσει στην 24η θέση
μεταξύ 37 κρατών για τα
οποία παρουσιάζει στοιχεία
η εφημερίδα.

Την αρνητική πρωτιά
κατέχει το Μαυροβούνιο με
3310 νέα κρούσματα ανά
εκατομμύριο κατοίκων και
έπονται η Ισπανία με 2.922
και η Γαλλία με 1.7121. Η
Ελλάδα, κατά το διάστημα

αυτών των δύο εβδομάδων
είχε καλύτερες επιδόσεις
(δηλαδή μικρότερο αριθμό
νέων κρουσμάτων) από
όλες τις βαλκανικές χώρες
πλην της Σερβίας (146) και
της Βουλγαρίας (275) όπως
επίσης τα πήγε καλύτερα
από όλες τις μεγάλες δυτι-
κές χώρες πλην της Γερ-
μανίας (243).

Νεοσύστατος 
Αντικαρκινικός  Σύλλογος

στον  δήμο Φυλής

Έν ας ν εοσύστατος
αν τικαρκιν ικός σύλλο-
γος άρχ ισε ν α λειτο-
υργεί στον   δήμο
Φυλής  στον  όποιο
έχ ουν  πραγματοποιηθ-
εί όλες οι ν ομικές διαδι-
κασίες προκειμέν ου ν α ξεκιν ήσουν  το
έργο και οι δράσεις τις. 

Πρόκειται για έν αν  Μη Κερδοσκο-
πικό Οργαν ισμό που όπως φαν ερών ει
και το όν ομα του στοχ εύει στην  ν ίκη
της μάχ ης μετον  καρκίν ο. Ο σύλλογος
απαρτίζεται από το Διοικητικό
συμβούλιο το όποιο με ν όμιμες διαδι-
κασίες επέλεξε τον  πρόεδρο του που
είν αι και ο αν τιπρόσωπος της ομάδας.
Οι κύριοι στόχ οι που έχ ουν  τεθεί μετά
από την  αξιολόγηση των  αν αγκών της
κοιν ότητας μας έχ ουν  ν α κάν ουν  με:

� Την  εν ημέρωση και ευαισθητο-
ποίηση της κοιν ότητας σχ ετικά με τις
ν εοπλασίες

� Την  διεπιστημον ική προσέγγιση
του μείζον ος προβλήματος σε συν ερ-
γασία με επιστήμον ες υγείας

� Οι κατάλληλες διασυν δέσεις με
συν εργαζόμεν ους φορείς οπού αυτό
χ ρήζει απαραίτητο

� Ο σχ εδιασμός και η υλοποίηση
δράσεων  προαγωγής υγείας

� Την  εν ημέρωση για τα άτομα
υψηλού κίν δυν ου

Η ιδέα για τον  σύλλογο γεν ν ήθηκε
από άτομα που βίωσαν  και ήρθαν
αν τιμέτωποι με αυτή την  δύσκολη
μάχ η οι ίδιοι ή μέλη της οικογεν είας
τους. Σαν  άξιοι μαχ ητές κατάφεραν  ν α
βγουν  ΝΙΚΗΤΕΣ αυτού του δύσκολου
αγών α ,ΝΙΚΗΤΕΣ στην  ιδία την  ζωή!

Έτσι λοιπόν  σκοπός του συλλόγου
μας είν αι η οργαν ωμέν η προσπάθεια
από όλους μας στο “κερδιΖΩ” 

Τα μελή που απαρτίζουν  το διοικ-
ητικό συμβούλιο του συλλόγου είν αι:

Δημόκας Αθαν άσιος
Μπάρα Τζέν η
Λευκαδίτη Χριστίν α
Γαβρίλη Τούλα
Βούρδα Εύη
Σκούρα Νικολέτα
Χάρλα Καλλιόπη
Email επικοιν ων ίας με τον  σύλλογο:

kerdizo2020@hotmail.com

Το διοικητικό συμβούλιο με εκτίμηση

Κορωνοϊός: Πώς θα ξεχωρίσεις αν έχεις
Covid-19, κοινό κρυολόγημα ή γρίπη 

-Τα συμπτώματα

Μ
ε τον  χ ειμών α επί θύραις καταφθάν ει η εποχ ή της
γρίπης και του κοιν ού κρυολογήματος, μόν ον  που
φέτος τα πράγματα περιπλέκον ται καθώς η υφήλιος

βρίσκεται αν τιμέτωπη και με την  παν δημία του κορων οϊού.
Πώς όμως θα καταλάβουμε από τι έχ ουμε ν οσήσει, από τι

στιγμή μάλιστα που ορισμέν α συμπτώματα του κρυολογήματος
και της γρίπης μοιάζουν  με εκείν α που βιών ουν  οι ασθεν είς της
φον ικής Cov id-19 κι ίσως κιν δυν εύουν  αν  αγν οία τους ν α δια-
σπείρουν  τον  SARS-CoV-2; 

Σε άρθρο του ο Guardian επιχ ειρεί ν α δώσει απαν τήσεις επι-
καλούμεν ο έν αν  κατάλογο που έδωσε στη δημοσιότητα το βρε-
ταν ικό Εθν ικό Σύστημα Υγείας με την  ελπίδα οι αν αγν ώστες ν α
είν αι σε θέση ν α διακρίν ουν  κατά πόσον  έχ ουν  προσβληθεί
από μια ασθέν εια, την  οποία μέχ ρι πέρυσι θα αψηφούσαν ,
αλλά φέτος ίσως τους οδηγήσει ν α σκεφτούν  μήπως πρέπει ν α
μπουν  σε καραν τίν α ή ν α υποβληθούν  σε διαγν ωστικό τεστ
για την  Cov id-19.

Τα συμπτώματα του ν έου κορων οϊού

Τα συν ηθέστερα συμπτώματα του ν έου κορων οϊού είν αι ο
πυρετός – 37,8 C και πάν ω-, έν ας ν έος, επίμον ος βήχ ας
(συν ήθως ξερόβηχ ας) και απώλεια της αίσθησης της γεύσης και
της όσφρησης (αν οσμία). 

Οι ασθεν είς εν ίοτε ταλαιπωρούν ται από δύσπν οια, έν α αίσθ-
ημα κόπωσης, πον οκεφάλους, πον όλαιμο και άλλους πόν ους,
σπάν ια από συν άχ ι και βουλωμέν η μύτη και διάρροια, εν ώ

σύμφων α με το βρεταν ικό ΕΣΥ τα συμπτώματα μπορεί ν α
ποικίλλουν  από ήπια μέχ ρι σοβαρά.

Τα συμπτώματα του κρυολογήματος

Στα πιο κοιν ά συμπτώματα του κρυολογήματος συγκαταλέ-
γον ται το συν άχ ι, διάφοροι πόν οι, καταρροή και βουλωμέν η
μύτη και πον όλαιμος, εν ώ κάποιοι μπορεί ν α αν τιμετωπίσουν
και μέτριο βήχ α. Σε ορισμέν ες περιπτώσεις ασθεν είς παραπο-
ν ούν ται για αίσθημα κόπωσης, αλλά σπάν ια αν τιμετωπίζουν
πυρετό και πον οκεφάλους. Τα κρυολογήματα δεν  προκαλούν
διάρροια, εν ώ τα συμπτώματα εμφαν ίζον ται συν ήθως σταδια-
κά.

Τα συμπτώματα της γρίπης

Από την  άλλη πλευρά η εποχ ική γρίπη συν οδεύεται συν ήθ-
ως από πυρετό, αίσθημα κόπωσης, ξηρό βήχ α, διάφορους
πόν ους και πον οκέφαλο.
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ΠΠλλααφφόόνν  σσττοο  ««ΤΤρρίίττσσηηςς»»  ζζηηττάάννεε  οοιι  δδήήμμοοιι

Αρχίζει από 1η Οκτωβρίου 
η δωρεάν  μεταφορά φοιτητών του

Δήμου Φυλής στην Πανεπι-
στημιούπολη και το Πολυτεχνείο.

Αρχίζει από την 1η Οκτωβρίου τη λειτουργία
του το πρόγραμμα του Δήμου Φυλής για τη δωρ-
εάν μεταφορά των φοιτητών του Δήμου στην
Πανεπιστημιούπολη και το Πολυτεχνείο.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, που διαμορφώνε-
ται βάσει της πλειοψηφίας των φοιτητών, η
αναχώρηση θα είναι στις 8.10 το πρωί από τον
Προαστιακό Σταθμό Άνω Λιοσίων και η επιστρο-
φή στις 18.30 στο ίδιο σημείο.

Να σημειωθεί ότι, λόγω των αυστηρών μέτρων
προστασίας από τον Covid-19, είναι απαραίτητη
η κράτηση θέσεων.

Πληροφορίες και εγγραφές στην υπεύθυνη του
προγράμματος Φωτεινή Κόκκινου Τηλ.
6986716331

ΕΣΠΑ PLUS χαρακτήρισε το Πρόγραμμα «Αντώνης
Τρίτσης» ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ορχο-
μενού και μέλος του ΔΣ της ΚΕΔΕ κ. Γιάννης Τσιάμης
καθώς όπως είπε οι διαδικασίες και οι απαιτήσεις
συμπλήρωσης των φακέλων είναι πολύ πιο πολύπλοκοι
και από το ΕΣΠΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις πρώτες 6 προσκλή-
σεις που εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών μόνο 18-20
προτάσεις έχουν κατεβάσει μέχρι στιγμής οι δήμοι.

Τις ανησυχίες τους εκφράζουν πολλοί δήμαρχοι καθώς
κάποιοι δήμοι που μπορεί να είναι έτοιμοι ή να έχουν ήδη
ώριμες μελέτες θα απορροφήσουν πολύ γρήγορα τα
100% των προσκλήσεων.

Οι δήμαρχοι ζητούν να υπάρξει πολύ μικρότερο πλαφ-
όν στα έργα.

H πρώτη ομάδα των πρώτων 6 προσκλήσεων αφορ-
ούσαν τους παρακάτω άξονες και ποσά:

Υποδομές ύδρευσης 300.000.000 €
Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις

υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων 150.000.000 €
Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία 150.000.000 €
Αστική αναζωογόνηση 400.000.000 €
Ωρίμανση έργων και δράσεων για την ωρίμανση του προγράμματος 100.000.000 €
Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος) 40.000.000 €
Η δυνατότητα υποβολής των προτάσεων έχει προθεσμία την 31/12/2020.

ΙΣΘ: Επιπλέον απαντήσεις για τη χρήση μάσκας στο σχολείο 
-Παιδιά με άσθμα, διαβήτη, εξανθήματα

«Η μάσκα δεν είναι "φίμωτρο" όπως ισχυρίζονται κάποιοι καθώς δεν εμποδίζει το οξυγόνο να μπει και το διοξείδιο
του άνθρακα να βγει», επισήμανε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΙΣΘ), Νίκος Νίτσας.

Α
υτό, στη διάρκεια διαδικτυακής ημερίδας που
πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του ΙΣΘ και
της Περιφερειακής Διεύθυν σης Εκπαίδευσης Κ.

Μακεδον ίας.Όπως αν έφερε ο καθηγητής Παιδιατρικής
Λοιμωξιολογίας Εμμαν ουήλ Ροηλίδης, το εμβόλιο κατά
του κορων οϊού δεν  θα αποτελέσει παν άκεια και μέτρα
προστασίας θα πρέπει ν α εφαρμόζον ται και μετά το
εμβόλιο όταν  αυτό κυκλοφορήσει. Πρόσθεσε, δε, ότι τα
μέτρα πρόληψης στα σχολεία δεν  είν αι κάτι καιν ούργιο
αλλά τώρα εφαρμόζον ται διαφορετικά. «Να θυμίσουμε
ότι αν άλογη κιν ητοποίηση υπάρχει εδώ και χρόν ια για
κρούσματα πχ  μην ιγγίτιδας, όπου και πάλι κλείν ουν
προληπτικά σχολεία και γίν ον ται απολυμάν σεις για ν α
επαν έλθουν  όλοι στις τάξεις», σημείωσε. 

Ο κ. Ροηλίδης κάλεσε τους πολίτες ν α ακούν ε μόν ο
τους ειδικούς γιατρούς και όχ ι τους μη ειδικούς. Πρόσθ-
εσε ακόμη ότι τα παιδιά δεν  είν αι η μεγάλη ομάδα υπε-
ρμετάδοσης του κορων οϊού και αν έφερε ότι η χρήση
μάσκας στα παιδιά που φοιτούν  στο ν ηπιαγωγείο έχει
περισσότερο εκπαιδευτικό χ αρακτήρα, εν ώ στα
μεγαλύτερα παιδιά προστατευτικό.

Ποια παιδιά πρέπει να φοράνε χειρουργική
μάσκα

Όσον  αφορά τα παιδιά που αν ήκουν  σε ευπαθείς

ομάδες, όπως αυτά που έχουν  πν ευμον οπάθειες,
κυστική ίν ωση, σακχ αρώδη διαβήτη, μεσογειακή
αν αιμία κλπ, τα οποία αν τιμετωπίζον ται στα ν οσοκο-
μεία, ο κ. Ροηλίδης τόν ισε ότι πρέπει ν α προφυλάσ-
σον ται περισσότερο και ν α φοράν ε χ ειρουργική μάσκα
και όχ ι απλή υφασμάτιν η.Σημείωσε ακόμη ότι οι προ-
σωπίδες δεν  διασφαλίζουν  τη μη διασπορά του ιού και
αν άφερε ότι η χρήση τους μπορεί ν α γίν εται μόν ο σε
σχολεία όπου φοιτούν  παιδιά με προβλήματα ακοής.

Όσον  αφορά τη χρήση μάσκας κατά τη διάρκεια της
γυμν αστικής αν έφερε ότι δεν  είν αι αν αγκαία.Σε
ερώτηση αν  οι μάσκες προκαλούν  εξαν θήματα, απάν -
τησε ότι εξαν θήματα μπορούν  προκύψουν  λόγω αλλε-
ργίας στη μάσκα και το πρόβλημα μπορεί ν α λυθεί με
χρήση μάσκας από διαφορετικό υλικό. Ειδικότερα για
το άσθμα είπε ότι στην  Ελλάδα είν αι ήπιο και μπορούν
τα παιδιά με άσθμα σαφέστατα ν α φορούν  μάσκα στο
σχολείο.   «Το μόν ο που πρέπει ν α κάν ουμε όλοι,
εν τός κι εκτός σχολικών  συγκροτημάτων , είν αι ν α τηρ-
ούμε όλα τα μέτρα (μάσκα, αποστάσεις, πλύσιμο χερ-
ιών , αερισμός και απολύμαν ση χώρων  κ.ά) και όχ ι ορι-
σμέν α από αυτά», πρόσθεσε. 

Σημείωσε, δε, ότι το χ ειμών α, με τη χρήση μάσκας,
θα μειωθούν  οι άλλες αερογεν ώς μεταδιδόμεν ες
λοιμώξεις.
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ΕΞΑΣΦΑΙΡΟΣ Ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ
O Aπόλλων ας Πον τίων  Ασπροπύργου συν έτριψε
στην  Γκορυτσά τον  Λέον τα με 6-0 και με δύο ν ίκες
(πρώτος αγών ας 5-0) πέρασε στην  επόμεν η φάση
του κυπέλλου.

Τα τέρματα σημείωσαν  Κουσίδης(21’, 31’),  Κωστα-
ράς(50’), Αθαν ασιάδης(57’) και Μπιν ιάκος(59’). και
ο 15 χ ρον ος Νίκος Πουρουζίδης στο 51’.

Διαιτήτευσε ο Γιαπιτζόγλου.Βοηθοί: Κων σταν τιν ίδης, Αρβαν ιτάκης.

ΑΠΟΛΛΩΝ: Στεφαν ίδης, Μυρσιν ιάς, Παπαδόπουλος(46’ Χιον ίδης Ι.), Μπαρν τόκ,
Πετσίτης, Νάκας, Κουσίδης(46’ Στογιάν ν ης), Σιδηρόπουλος(46’ Πουρουζίδης), Μεϊ-
μαρίδης(46’ Μπιν ιάκος Ι.), Κωσταράς, Καρασαββίδης(52’ Αθαν ασιάδης).

ΛΕΩΝ: Ηλιάδης, Νικολόπουλος, Δεληγιάν ν ης, Βασιλείου, Μήτρος, Καραπιδάκης,
Κουφουδάκης, Κων σταν τιν ίδης, Γιαν ν ακούδης, Ζαπουν ίδης, Τσάτσας(54’ Ηλίας).

ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΠΡΟΚΡΙΣΗ Ο ΠΑΟ ΦΥΛΗΣ

O ΠΑΟ Φυλής πήρε σπουδαία πρόκριση στην  παράταση επί του
Αίαν τα 2-2 και με το σκόρ του πρώτου αγών α ν ίκη με  2-1 προκρίθηκε
στην  επόμεν η φάση του κυπέλλου.

Τα τέρματα του ΠΑΟΦ σημείωσαν  οι Τσολακίδης 62'  Τσεβάς 113'. Για
λογαριασμό του Αίαν τα σκόραραν  οι Δρούγγος Δ 41' Ρεν τζέπης 86'.

Αξίζει ν α σημειωθεί ότι οι γηπεδούχοι είχαν  δοκάρι στο 2' με τον  Τσο-
λακίδη.

Διαιτητής ήταν  ο Χρέλιας.Βοηθοί: Καργάκος-Κορέστη.

ΠΑΟΦ(προπον ητής Γ.Θηβαίος): Κυριακός, Βασιλείου, Κόλλιας,
Τόρης(59’ Θεοδώρου), Καλύβας(73’ Τσεβάς), Τούρλογλου, Λύτρας, Λιό-
σης(61’ Αλεπούς), Τσολακίδης, Ντάν ος, Τσοχαν τάρης(115’ Σαλέμ).

ΑΙΑΣ(προπον ητής Ηλίας Αμπαζάι):  Γκούν ας, Μελέκ, Αγγελόπουλος,
Δρούγος Μ., Ντούρος, Κόλα(36’ Νικολά), Κάρολι, Σουλέν τζι(70’ Λύρας),
Αλεξόπουλος, Δρούγος Δ., Λύκα(48’ Ρεν τζέπης).

Ο ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΓΥΡΟ

Ο Σκορπιός Φυλής επικράτησε για το κύπελλο με δύο ν ίκες του Θρασύβου-
λου με 6-1 και 2-0(πρώτος αγών ας) και προκρίθηκε στην  επόμεν η
φάση του θεσμού.

Τα γκολ της ομάδος του Γιώργου Σύρου σημείωσαν  οι Ντόκα,
Μαυρίδης(δύο), Σκαμαν τζούρας, Αγγέλου Ι.(αυτογκόλ) και
Χριστοδούλου.
Για λογαριασμό του Θρασύβουλου, που κατέβηκε με την
Κ17, πέτυχ ε ο Καμπόλης.
Διαιτήτευσε ο  Νάκος.Βοηθοί: Σταμούλης-Τόσσιος.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Γιαν ν όπουλος, Δημητρόπουλος Κ., Σκαμαν -
τζούρας(56’ Τσικρικάς), Χωματιαν ός,
Αν των όπουλος(62΄Χρθστοδούλου), Καπουράν ης, Μπή-
κας(56’Δεδούσης), Νταλάν ης(29’ λ.τρ. Κάσσος), Μαυρίδης,
Λέλος, Ντόκα(62’ Τζαβέλης).

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ: Καρακασίδης, Κατσίλας(69’ Κουτσόπουλος), Κορκοβίλης,
Κοσλίδης(69’ Κοσλίδης), Αγγέλου Ι., Πετράκης, Αργκλίρα(74’ Βερούτης), Αγγέλου Μ., Καμπόλης, Κουτσούμπας(81’
Νικολάου), Κολέτσι(81’ Μαθιόπουλος).

ΜΑΤΣΑΡΑ ΣΤΗ ΝΕΑ
ΠΕΡΑΜΟ. 

ΟΙ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΙ ΣΤΗΝ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΑΣΗ

H Nέα Πέραμος με 10 παίκτες έκαμψε την  αν τίσταση
του Αστέρα Μαγούλας με 3-2 και με δύο ν ίκες πέρασε
στην  επόμεν η φάση του κυπέλλου.

Τα τέρματα για την  ομάδα του Σταύρου Φωτίου σημείω-
σαν  οι Τσακάι(10′, 19′) και έν α ο Φρόκου(88′). Για λογα-
ριασμο του Αστέρα του Γιάν ν η Μπότση σκόραραν  οι
Μοίρας(33′) και Καμεν ίδης(55′).
Από το 67΄η Νέα Πέραμος αγων ιζόταν  με 10 παίκτες
λόγω αποβολής του Σεβαστή.

Διαιτήτευσε ο Χρόν ης.Βοηθοί: Πλάκας, Ζειμπέκης.

ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ: Κεχ αγιάς(85′ Ελάν ογλου), Μυρτάι Ε.,
Δράγασης, Αν αστασίου(46′ Αν αστασίου), Ζουμπλιός,
Λουκίδης, Τσακάι(78′ Διολέτης), Καραγιάν ν ης, Πν ευμα-
τικάκης(46′ Μυρτάι Χ.), Σεβαστής, Φρόκου.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ: Παπακων σταν τίν ου, Χωραβάτ-
ης, Μαριν όπουλος(58′ Χαλκίδης), Κικίδης, Πέππας(70′
Αραπάκης), Σταλμπουτζής, Σούτας(52′ Μουζάκας),
Σωπιάδης, Τσεκουρίδης, Μοίρας, Γιουτσιός(52′
Καμεν ίδης).

ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΠΡΟΚΡΙΣΗ Η
ΛΑΜΠΕΡΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Η Λαμπερή Ελευσίνας πέτυχε σπουδαία
νίκη(πρόκριση) στα Νεόκτιστα επί του Ικαρου με
3-0 (πρώτο μάτς 1-1) και προκρίθηκε στην επό-
μενη φάση του κυπέλλου.

Τα τέρματα της ομάδος του Σάκη Αναστασόπου-
λου σημείωσαν οι Τζάνος(23’) και ο 19χρονος
Αλίογλου(54’, 77’).

Ο Ικαρος Νεοκτίστων του Κώστα Λινάρδου είχε

δύο δοκάρια με τον Ανδρεάδη (27’, 60’).

Διαιτήτευσε ο Μάνουρας.Χ. Βοηθοί: Μάνουρας
Ν.-Φούρκας.

ΙΚΑΡΟΣ: Κουκουναράκης, Ντε Κραν, Κέσοβ,
Μπάρλος, Παπαδόπουλος, Σίνος, Ανδρεάδης,
Πιπέρης(81’ Μυλωνάς), Σιδηρόπουλος(58’ Κυρ-
ιλίουκ), Αθανασόπουλος(81’ ), Μάμμας(66’
Παπαντώνης ), Ρούσσος.

ΛΑΜΠΕΡΗ: Χριστοφής, Δερβένης, Μπαμρπά-
κος, Μηλιώτης, Αλίογλου, Αγγέλου, Πανούρας,
Κακλαμάνης, Γιακίσογλου(71’ Τσιτσάνης), Τζά-
νος(Καίσαρης Π.), Χότζα(91’ Καίσαρης Κ.).



ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ...
Η ΕΠΣΔΑ ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας
με τον προπονητή των Προεθνικών Αποστόλη

Λινάρδο, κοινή συναινέσει. Κατά τη διάρκεια της
παρουσίας του στην ένωση μας, υπήρξε εξαίρε-
τος επαγγελματίας. Ξεχώρισε για την ευπρέπεια,
το ήθος και την εργατικότητα του, οδηγώντας την
τελευταία σεζόν την Κ12 στον επόμενο γύρο του
πρωταθλήματος Προεθνικών ομάδων. Όλα αυτά

συνιστούν σε σημαντικό βαθμό και δικό του
δημιούργημα, σε αγαστή συνεργασία και εξαιρε-
τικό κλίμα βεβαίως, αφενός μεν με τη Διοίκηση

και αφετέρου δε με τους ποδοσφαιριστές και
τους συνεργάτες του στο προπονητικό team. Οι
δρόμοι μας χωρίζουν φιλικά και με τις καλύτερες
αναμνήσεις. Η οικογένεια της ΕΠΣΔΑ του εύχεται

από καρδιάς, κάθε καλό στην προσωπική του
ζωή και καλή συνέχεια στην προπονητική του

σταδιοδρομία, γεμάτη επιτυχίες.
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Ο ΜΙΧΑΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ 

ΣΤΟΝ ΑΟ
ΜΙΜΑ

Ο ΑΟ Μίμας Μικρα-
σιατική Μεγάρων
πραγματοπο ίησε
άλλη μια σπουδαία
μεταγραφή. Ο λόγος
για τον 27χρονο
Μιχάλη Γεωργακή  ο
οποίος αγωνίζεται
ως δεξί μπακ χαφ
και κατά το παρελθ-
όν έχει φορέσει 
τη φανέλα του Μεγα-
ρικού και της

Δύναμης Ασπρ-
οπύργου.
Η διοίκηση τον
καλοσωρίζει στην
οικογένεια της
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ και
του εύχεται να είναι
υγιής και κάθε επιτ-
υχία με τη νέα του
ομάδα !
Η ενίσχυση
συνεχίζεται ...

ΜΕ ΡΕΖΕΡΒΕΣ Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΑΣΗ

Ο Πανελευσινιακός επικράτησε στο δημοτικό στάδιο του Ατρομήτου Ελευσίνας 4-0 και με δύο νίκες και
τέρματα 8-0 πέρασε στην επόμενη φάση του κυπέλλου.
Τα τέρματα των σταχυοφόρων σημείωσαν  οι Ρούσσος(53’), Τούσης(14’) και Κακοσίμος(44’, 51’).
Διατητής ήταν ο  Μπούρδος.Βοηθοί: Τερζόπουλος, Χιώτης.
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ: Παλιγγίνης(46’ Σκλιας), Κωνσταντινίδης, Σταγάκης, Λογοθέτης, Λάμπρου, Μιχαή-
λος, Μπέχλης, Αντωνίου, Ρούσσος, Κακοσίμος.
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Χαρουτουνιάν, Μίχας(77’ Σούτας), Δρούλιας(77’ Τσιφρίκας), Καραγκούνης, Συρταριάς,
Πέππας(54’ Τσάλος), Μυλωνάς, Φίλης(65’ Παπαμακάριος), Τσουμάνης, Τσιμούρτος(77’ Πενταβίνης),
Πέρρος.

Ο ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΠΕΡΑΣΕ
ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΑΣΗ

Με τέρμα που σημείωσε ο
Ρεμούνδος στο 12΄ο Ακράτ-
ητος λύγισε την αντίσταση
του Μεγαρικού με 1-0 και
πέρασε στην επόμενη φάση
του κυπέλλου. Πρώτο μάτς
0-0.
Διαιτήτευσε ο Φώτης  Ντάου-
λας. Βοηθοί: Παύλος, Πλά-
κας.
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ(προπονητής Μιχάλης Κοπιτσής):
Μουζάκης, Καριατλής, Λίτσης, Σταυρόπουλος,
Νομικός, Αμπαράς, Καραγιάννης(94’ Βασίλης),
Λουβερδής(79’ Μυλόβας), Μιχάλης,Τσιγγόπου-
λος(60’ Ρούμπος), Ρεμούνδος.
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ(προπονητής Γιώργος Χατζής):
Χαμηλός, Τσολιάκος, Χριστοδουλίδης, Χιώτης,
Πατσιονίδης, Πέππας, Μανώλης, Σερταρίδης(84’
Πουλάκος), Γκελάι(89’ Ελέζι), Δέσκος(60’ Καρα-
γιάννης).

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΠΡΟΚΡΙΣΗ
Ο ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ

Ο
ΠΑΟΚ Μάν δρας καλύτερος στο β΄ημίχρ-
ον ο κατάφερε ν α πετύχει πέν τε τέρματα
και ν α αν ατρέψει το βαρύ σκόρ του

πρώτου αγών α (1-4) επικράτησε του Ηρακλή
Ελευσίν ας με 5-0.

Τα τέρματα του ΠΑΟΚΜ   σημείωσαν  οι  Παπα-
κων σταν τίν ου(45’), Κών στας (63’, 67’), Θεο-
δωρίδης(83’) και Κόρμαλης(86’).
Αξίζει ν α σημειωθεί ο διαιτητής Αριστείδης
Αλιάγας βοηθοί  Θωμόπουλος, Καν ταν ολέων
απέβαλε απο το 4΄ τον  προπον ητή του Ηρακ-
λή Μιχάλη Κατσάφαρο για διαμαρτυρία.

ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ(προπον ητής Βαγγέλης
Σκλιάς):   Βαν δώρος, Ριζάι, Πλάταν ος,
Γαλαν ός, Τζαφεράκος, Βόγκας, Βούκα(90’
Πέτρου), Έβερετ, Κών στας(75’ Θεοδωρίδης),
Κόρμαλης(91’ Μήν ος), Παπακων σταν -
τίν ου(90’ Βλαχόπουλος).

ΗΡΑΚΛΗΣ(προπον ητής Μιχάλης κατσάφαρος):
Μικρός, Αξιώτης, Λυμπέρης, Ρήγος, Μπακα-
τσέλος, Καλαϊτσίδης, Βάσης, Γκίν ης, Κατσάφα-
ρος, Απαζίδης.

ΜΕ ΚΩΣΤΑ ΜΕΝΔΡΙΝΟ Ο ΒΥΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΑΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ

Εν α γκόλ ήταν  αρκετό για τον  Βύζα Μεγάρων  που επικράτησε
στον  επαν αληπτικό αγών α κυπέλλου του ΑΟ Ζωφριάς με 1-0 και
με δύο ν ίκες (πρώτο μάτς 2-0) πέρασε στην  επόμεν η φάση του
θεσμού.Ο Βύζας είχ ε τον  έλεγχ ο του αγών α και τις ευκαιρίες αλλά
του έλειπε η ουσία και ο γκολτζής.

Γκόλ: 39' Κώστας Μεν δριν ός.
Δοκάρια:  55' Παπαδάκης(Β), Καρδαμπίκης(Ζ) 79'.
Διαιτητής ο Οικον όμου. Βοηθοί: Πολύζος, Παπαδόπουλος.
Παρατηρητής αγών α: Δημήτρης Κόκλας. Ιατρός αγών α: Κώστας

Οικον ομόπουλος
ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ(προπον ητής Τάκης Χριστόπουλος): Θεοδωρ-

όπουλος, Μουσκάι, Χάρμπαλης, Παικόπουλος, Φουρν άρης  (69'
Δρυμούσης), Παρασίδης(83' Σταφάι), Μεν δριν ός, Χατυζημελετιάδ-
ης, Παπαδάκης, Σαχ όλι, Μον τεσάν τος(69'Μαυρον άσος).

Αν απληρωματικοί: Τοπτίδης, Μαυρον άσος, Σταφάι, Ποραν ίδης, Δρυμούσης, Χατζής, Λεβεν τούρης, Χαλόφτης,
Χριστόπουλος.

ΑΟ.  ΖΩΦΡΙΑ(προπον ητής Δημήτρης Μηλόπουλος): Πλαταν ιάς, Νέρης, Φουτσίδης, Ρόν το, Σταύρου, Καρδαμ-
πίκης, Μαρμούτας, Κάσσος, Φελλάς, Μήν ος, Κων σταν τιν ίδης.

Αν απληρωματικοί: Νίκα, Καλαμαράς, Τσαλαπάτης, Χάσα, Σιδηρόπουλος, Σπυρόπουλος, Σαμπάν ης.
Αξίζει ν α σημειωθεί ότι στο γήπεδο παραβρέθηκε και η παλιά δόξα της ομάδος βετεράν ος Σάκης Κουβάς και ο

Τάσος Φλέγγας που στάθηκε άτυχ ος φέτος αφού τραυματίστηκε στο πρώτο φιλικό με το Κερατσίν ι.
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ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  AAddvviissoorr  SSeerrvviiccee
PPaacckk  ζζηηττάά  ππρροοσσωωππιικκόό::

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

Μισθός πολύ ικανοποιη-
τικός με ένσημα. 

Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 2105576682
Διεύθυνση γραφείου: 
Νίκης & Σπύρου Λούη 

(Γερμανικά), 
Ασπρόπυργος 19300
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Ζητούνται  αποθήκες  για αγορά 
και ενοικίαση στον Ασπρόπυργο. 

Πληροφορίες στο Μεσιτικό Γραφείο 
Μαντζουράτου Ελένη. 

Τηλέφωνο 6946971237

ΕΤΑΙΡΙΑ LOGISTICS ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ PICKER
ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
(ΚΛΑΡΚ - ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ) ΜΕ ΑΔΕΙΑ. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6981775804
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ

irokalli8@gmail.com

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Διεύθυνση 

Περιουσίας και Προμηθειών

Άνω Λιόσια, 21/09/2020
Αρ. πρωτ.: 25539 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ

ΤΙΤΛΟ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ &
ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΤΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»

Ο Δήμαρχος Φυλής
Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρο-
νικό διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές και με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρ-
ουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά βάσει τιμής, για  την  προ-
μήθεια  με  τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ &
ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΤΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ
Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ».

Η συνολική εκτιμώμενη αξία
ανέρχεται στο ποσό των
128.434,24€ συμπεριλαμβανομέ-
νου ΦΠΑ 24% (Καθαρή αξία:
103.576,00€ και ΦΠΑ 24 % ποσού
24.858,24€).
Η παρούσα σύμβαση αφορά στην
προμήθεια Ηλεκτρολογικών
Υλικών και Λαμπτήρων, απαρ-

αίτητων για την κάλυψη των αναγ-
κών συντήρησης και αποκατάστα-
σης βλαβών του δικτύου του οδι-
κού δημοτικού φωτισμού και των
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
των δημοτικών κτιρίων, από την
υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού του
Δήμου.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού
και οικονομικού αντικειμένου της
σύμβασης δίδεται στη με αριθμό
110/2020 μελέτη της υπηρεσίας.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσ-
σονται στους ακόλουθους κωδι-
κούς του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 
31681410-0 Ηλεκτρολογικό Υλικό
31531000 -7 Λαμπτήρες
50711000 -2 Υπηρεσίες επισκε-
υής & συντήρησης ηλεκτρολο-
γικών εγκαταστάσεων
Προσφορές υποβάλλονται για το
σύνολο όλων των ειδών (άρθρ-
ων).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται
σε  δώδεκα (12) μήνες από την
υπογραφή της σύμβασης ή έως
εξαντλήσεως της προϋπολογισθ-
είσας ποσότητας.

Η διαδικασία  θα  διενεργηθεί με
χρήση  της  πλατφόρμας  του
Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρο-
νικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) µέσω της διαδικ-
τυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του
συστήματος, την 14/10/2020
ημέρα Τετάρτη και ώρα
10:00π.µ  
Καταληκτική ημερομηνία υπο-
βολής προσφορών ορίζεται η
08-10-2020 και ώρα 16:00.μ.μ. 
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης
θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 
Προκήρυξη (περίληψη της Διακήρ-
υξης) θα δημοσιευτεί στις εφημε-
ρίδες: ΤΑ ΝΕΑ, ΘΡΙΑΣΙΟ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 
Η προκήρυξη (περίληψη της Δια-
κήρυξης) όπως προβλέπεται στην
περίπτωση 16 της παραγράφου 4
του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010,
θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον

ιστότοπο  http://et.diavgeia.gov.gr
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο
διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυ-
νση: https://www.fyli.gr/.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας
Διακήρυξης θα καταχωρηθεί
ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση
http://www.promitheus.gov.gr. 

Η  διενέργεια  του  διαγωνισμού
διέπεται  από  τις  σχετικές  διατά-
ξεις  του  Ν.4412/2016  [δημόσιες
συμβάσεις  έργων,  προμηθειών
και  υπηρεσιών-  προσαρμογή
στις  οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και
2014/25/ΕΕ].
Δικαίωμα  συμμετοχής  στον  δια-
γωνισμό  έχουν  όλα  τα  φυσικά  ή
νομικά  πρόσωπα και ενώσεις
οικονομικών φορέων, που υπο-
βάλλουν κοινή προσφορά.

Ο  χρόνος  ισχύος  των  προσφο-
ρών  είναι  για διάστημα ΕΚΑΤΟΝ
ΕΙΚΟΣΙ (120) ΗΜΕΡΩΝ από την
επόμενη της διενέργειας του δια-
γωνισμού (άρθρο 97 ν.
4412/2016). 
Οι  ενδιαφερόμενοι  προκειμένου
να  λάβουν  μέρος  στο  διαγωνι-
σμό  πρέπει  να  καταθέσουν  με
την προσφορά  τους  εγγύηση
συμμετοχής  ποσοστού  (2%) επί
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβα-
σης χωρίς το ΦΠΑ του διαγωνι-
σμού, ήτοι 2.071,52€, δύο χιλιά-
δες εβδομήντα ένα ευρώ και
πενήντα δύο λεπτά.
Για περισσότερες πληροφορίες ως
προς τα δικαιολογητικά συμμε-
τοχής και τη γνωστοποίηση της
διακήρυξης,  οι  ενδιαφερόμενοι
μπορούν  να  απευθύνονται  όπως
αναφέρεται  παραπάνω  στην
ηλεκτρονική  πλατφόρμα
www.promitheus.gov.gr, του
ΕΣΗΔΗΣ μέχρι δέκα (10) ημέρες
πριν από την καταληκτική ημερομ-
ηνία υποβολής προσφορών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

Ηλεκτρικά μοτοποδήλατα: Υποχρεωτικά πινακίδες, δίπλωμα, κράνος
Διευκριν ίσεις σχετικά με την κυκλοφορία των ηλεκτρικών
μοτοποδηλάτων εξέδωσε το υπουργείο Υποδομών και Μετα-
φορών μετά από καταγγελίες για παραπλανητικές διαφημίσεις
ηλεκτροκίνητων μοτοποδηλάτων, τα οποία και παρουσιά-
ζονται ως ηλεκτρικά ποδήλατα.Ειδικότερα, το υπουργείο με
ανακοίνωσή του διευκριν ίζει πως η κατηγορία των ηλεκτρικών
μοτοποδηλάτων που έχουν δυνατότητα αυτόνομης κίνησης,
χωρίς υποβοήθηση με πετάλι, είναι οχήματα που υπάγονται
σε κανόνες κυκλοφορίας και απαιτείται άδεια οδήγησης μοτο-
ποδηλάτου για την κυκλοφορία τους. Tα ηλεκτρικά ποδήλατα
έχουν υποβοηθούμενη ποδηλάτηση με ηλεκτροκινητήρα, η
ισχύς του οποίου διακόπτεται όταν σταματήσει η ποδηλάτ-

ηση. Για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών ποδηλάτων δεν
απαιτείται δίπλωμα οδήγησης. Αντίθετα, τα ηλεκτρικά μοτο-
ποδήλατα με ενσωματωμένα πεντάλ, χειρόγκαζο και διακό-
πτη, μπορούν να κινούνται αυτόνομα μέσω του ηλεκτροκιν-
ητήρα, χωρίς δηλαδή ο αναβάτης να κάνει πετάλι. Στην πλει-
ονότητα των περιπτώσεων η ταχύτητά τους υπερβαίνει
ακόμη και τα 25 χλμ την ώρα.
Υπενθυμίζεται πως για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών μοτο-
ποδηλάτων απαιτείται έγκριση τύπου, άδεια κυκλοφορίας,
πινακίδες, δίπλωμα οδήγησης μοτοποδηλάτου, τα οποία πρέ-
πει να φέρει ο οδηγός. Επίσης, είναι υποχρεωτική η χρήση
κράνους. Σημειώνεται πως η κυκλοφορία των ηλεκτρικών

μοτοποδηλάτων χωρίς συνοδευτικά έγγραφα και εξοπλισμό,
συν ιστά παράβαση των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλο-
φορίας. 

«Στο νέο σχέδιο νόμου για τη Μικροκινητικότητα, το υπουρ-
γείο Υποδομών και Μεταφορών θα περιχαρακώσει περαιτέρω
τη νόμιμη κυκλοφορία των ποδηλάτων με ηλεκτρική υποβο-
ήθηση, με σκοπό την προστασία του υγιούς ανταγωνισμού,
την προαγωγή της οδικής ασφάλειας και τη διευκόλυνση των
ελέγχων από την Τροχαία» επισημαίνεται στην ανακοίνωση
του υπουργείου.
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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

ΚΥΡΙΑ  ζητά εργασία  για
οικιακή βοηθός και

φύλαξη ηλικιωμένων
στην περιοχή της Δυτικής

Αττικής και Δυτικής
Αθήνας. Τηλ. 6944802271

Ενοικιάζεται ισόγειο διαμέρισμα
90τ.μ. στην Ελευσίνα, πλησίον
ΔΕΗ. Πλήρως αυτόνομο, χωρίς

κοινόχρηστα. 
Τιμή ενοικίασης 400€ 

Τηλ: 6937958083
Ώρες 8:00-13:00 και 18:00 - 20:00 

Πωλείται οικία ισόγειο και
πρώτος όροφος στο 

Παλαιοχώρι Μάνδρας σε 800
μέτρα οικόπεδο . Ανταλλαγή με

διαμέρισμα τηλέφωνο 
6974 311 396. 

Τιμή συζητήσιμη



Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020     θριάσιο-15  

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

 Π Ι Τ Σ Α Δ Ο Ρ Ο Σ -
ΜΑΓΕΙΡΑΣ/ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ
Επιθυμητά Προσόντα
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου 
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Απαραίτητο: Γνώση Ιταλι-
κής κουζίνας
Επιθυμητό: Γνώση χρήσης
ξυλόφουρνου.

 ΦΥΛΑΚΕΣ
Απαραίτητα Προσόντα

Άδεια εργασίας προσωπι-
κού ασφαλείας
Επιθυμητά Προσόντα
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:
Απόφοιτος Μέσης
Εκπαίδευσης

Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
ΟΧΙ Απαραίτητη

Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου

 Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Σ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:
Κάτοχος πτυχίου ΕΠΑΛ ή
ΙΕΚ Μηχαν. Αυτ/των
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου

 ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ –
Άνδρες
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-

ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Επιθυμητό: κάτοχοι διπ-
λώματος Ι.Χ

 Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- Άνδρες
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.  και
γνώση χειρισμού κλάρκ

 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου 
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
όχι Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι διπ-
λώματος Ι.Χ. 

 ΟΔΗΓΟΙ Ε’
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ 
Επιθυμητά προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα
:Κάτοχοι Διπλώματος ADR
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου

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

ΔΔηημμααρρχχεείίοουυ..  ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  
ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr
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Ελ.Βενιζελου  Ασπρόπυργος τηλ .210 5574284

ΈΈκκθθεεσσηη  ΗΗλλεεκκττρριικκοούύ  ΠΠοοδδηηλλάάττοουυ  σσττοο  ΡΡοολλόόιι  ττηηςς  ππόόλληηςς
Με σύνθημα: «Πράσινη Μετακίνηση χωρίς ρύπους»!

Μ
ε αφορμή, τη συμμετοχ ή του Οργαν ισμού Άθλησης και Φρον τίδας, Νεο-
λαίας και Τρίτης Ηλικίας του Δήμου Ασπροπύργου, για πρώτη φορά στην
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κιν ητικότητας, 16 - 22 Σεπτεμβρίου, με σύν θημα:
«Πράσιν η Μετακίν ηση  χ ωρίς ρύπους», πραγματοποιήθηκε στο Ρολόι της

πόλης, Έκθεση Ηλεκτρικού Ποδηλάτου. 
Μικροί και μεγάλοι είχ αν  την  ευκαιρία ν α μάθουν  τι είν αι το ηλεκτρικό ποδήλατο,

ποια είν αι τα πλεον εκτήματά του, πως λειτουργεί αλλά και ν α το δοκιμάσουν  κάν ον -
τας μια βόλτα, πάν τα υπό την  καθοδήγηση των  ειδικών  που παρευρίσκον ταν  στην
έκθεση. Παράλληλα, στον  εσωτερικό χ ώρο του Ρολογιού είχ αν  τοιχ οκολληθεί οι ζωγρ-
αφιές των  μαθητών  της Α’ Τάξης των  Δημοτικών  Σχ ολείων  Ασπροπύργου με την
μασκότ της εκστρατείας τον  “Edgar”. 

Ο Πρόεδρος του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ. Ιωάν ν ης Κατσαρός, ως συν τον ιστής της
Βιώσιμης Κιν ητικότητας του Δήμου Ασπροπύργου, τόν ισε ότι αυτή η πρωτοβουλία
έχ ει ως στόχ ο τη  γεν ικότερη εν ημέρωση των  δημοτών  και  για το πως μπορούμε ,
όλοι μας ν α συμβάλλουμε στη μείωση των  ρύπων  στην  καθημεριν ή μετακίν ησή μας.
Ευχ αρίστησε τους εκπροσώπους της εταιρείας Kosmoride, τους μαθητές για τις ζωγρ-
αφιές τους καθώς και όσους επισκέφθηκαν  την  έκθεση. 

Το παρών  στην  έκθεση έδωσαν   οι Αν τιδήμαρχ οι, κ.κ. Αν αστάσιος 

Παπαδόπουλος, Αβραάμ Κων σταν τιν ίδης,
Ιωάν ν ης Νέζης, ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Α., κ.
Παν τελής Σαββίδης, η Εν τεταλμέν η Δημοτική
Σύμβουλος Νέων  Κοιν ων ικών  Δομών , κ. Γεω-
ργία Πηλιχ ού και ο Αν τιπρόεδρος του
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ. Αν τών ιος Κον αξής.  


