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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Γενικά αίθριος 

Η Θερμοκρασία από  22 - 32  βαθμούς Κελσίου

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ξάνθιππος, Ξανθίππη, Ξανθή,  Πολυξένη, Ξένη,
Ξέν ια, Ραΐς, Ραΐδα,Ίρις, Ίριδα, Παγκόσμια Ημέρα

Αμφισεξουαλικότητας, Οσίων  Ξανθίππης και Πολυξένης,
Αγίας Ραΐδος της παρθένου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΜΑΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 2

Τηλέφωνο  : 211 1820405

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
ΓΚΟΛΕΜΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 22
Τηλέφωνο  : 210-5546448

MAΝΔΡΑ

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΤΡ.Ν.ΡΟΚΚΑ 114, 210-5550323

AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΛΙΟΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

Τηλέφωνο :210-2473654

ΧΑΪΔΑΡΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΚΑΙ ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ 7
Τηλέφωνο  : 210-5820751

Την απόφαση των ΕΛΠΕ να δωρίσουν στο δημόσιο σύστημα υγείας, δύο μηχανήματα για διενέργεια
τεστ κορωνοϊου ανακοίνωσε από τη Βουλή, ο υφυπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης.Όπως είπε
τα μηχανήματα θα τοποθετηθούν στο Αττικό και το ΑΧΕΠΑ και θα χρησιμοποιούν τη μέθοδο real time
PCR, ενώ θα μπορούν να πραγματοποιούν 12.000 τεστ ημερησίως (6.000 το καθένα).

Μ
ετ’ εμποδίων συνεχίζεται
η φετινή σχολική χρονιά
στην Ελλάδα, αφού μόλις

τη δεύτερη εβδομάδα λειτουργίας
των σχολείων αυτά κλείνουν για
ακόμη μια φορά. Τώρα αφορμή στέ-
κονται -και- οι καταλήψεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο
αριθμός των καταλήψεων στην
Ελλάδα έχει ξεπεράσει τις 100 στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τα αι-
τήματα των μαθητών ποικίλλουν, με
κύρια να είναι  το σπάσιμο των
τμημάτων ως προληπτικό μέτρο κα-
τά του κοροναϊού. Ανά περιοχή δια-
φέρουν τα αιτήματα και οι ανάγκες
των μαθητών, σε αρκετά όμως δια-
μαρτύρονται  για τα μέτρα προ-
στασίας στα σχολεία, υποστηρίζον-
τας ότι η υποχρεωτική χρήση μάσ-
κας δεν είναι αρκετή.

Οι περισσότερες καταλήψεις εν-
τοπίζονται στην Κρήτη (14 σχολεία
μόνο στο Ηράκλειο), τη Θεσσα-
λονίκη, την Αχαΐα, τη Μαγνησία, την
Αιτωλοακαρνανία, την Ηλεία (8
γυμνάσια) και την Καβάλα.

Εισαγγελική παρέμβαση στη
Θεσσαλονίκη

Μάλιστα, σημειώνεται πως η ει-
σαγγελέας ανηλίκων Δήμητρα Τσια-
ρδακλή παρήγγειλε δικογραφία για
διατάραξη λειτουργίας δημόσιας
υπηρεσίας από την αστυνομία, για
τα σχολεία που τελούν υπό κατάλ-
ηψη στον νομό Θεσσαλονίκης και
αφορούν κυρίως τη χρήση της πρ-
οστατευτικής μάσκας.

Όπως ανέφερε το ΑΠΕ – ΜΠΕ, η
παραγγελία εστάλη προς τη Γενική
Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσα-
λονίκης με παράλληλη κοινο-
ποίηση προς τα κατά τόπους α-
στυνομικά τμήματα.

Σύμφωνα με την ίδια παραγγελία,
όπου διαπιστωθεί  ότι  υπάρχει
συμμετοχή ενηλίκων σε κατάληψη
σχολείου θα εφαρμοστεί η αυτόφ-
ωρη διαδικασία για το ίδιο αδίκημα.

ΠΠααννδδηημμίίαα……  κκααττααλλήήψψεεωωνν
– Ξεπερνούν τις 100 σε όλη την Ελλάδα
Μετ' εμποδίων συνεχίζεται η φετινή σχολική χρονιά 

Τα ΕΛΠΕ δωρίζουν 2 μηχανήματα για
διενέργεια 12.000 τεστ ημερησίως
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Ξεκίνησε η μελέτη για την ορι-
οθέτηση και διευθέτηση όλων
των ρεμάτων της περιοχής της
Κινέτας. Η σύμβαση υπεγράφη
από την Περιφέρεια Αττικής και
τον Περιφερειάρχη Αττικής
Γιώργο Πατούλη και με ενέργει-
ες του Αντιπεριφερειάρχη Δυτι-
κής Αττικής Λευτέρη Κοσμόπου-
λου και η μελέτη ξεκίνησε, ενώ
λόγω έκτακτων φαινομένων και
εν όψει χειμερινών καιρικών
συνθηκών οι  υπηρεσίες της
Περιφερειακής Ενότητας Δυτι-
κής Αττικής είναι σε ετοιμότητα
και παρεμβαίνουν με καθαρι-
σμούς ρεμάτων, όπου είναι

εφικτό.
Η σύμβαση για τη μελέτη του

συνόλου των ρεμάτων στην
Κινέτα έχει  προϋπολογισμό
2.987.470 ευρώ με ΦΠΑ και
περιλαμβάνει  τοπογραφική,
γεωλογική, γεωτεχνική, δασο-
τεχνική, υδραυλική, περιβαλ-
λοντική μελέτη.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής
Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος
δήλωσε ότι: «Η μεγάλη μελέτη
για το σύνολο της περιοχής της
Κινέτας διευθετεί ρέματα, που
δυστυχώς έφεραν και τις κατα-
στροφές που ζήσαμε. Παρότι η
γραφειοκρατία καθυστερεί  τις

κινήσεις μας, προχωράμε πιέ-
ζοντας για να γίνουν σημαντικά
έργα υποδομής και να λυθούν
προβλήματα δεκαετιών. Εκτός
της μεγάλης μελέτης για το σύνο-
λο της περιοχής, παρεμβαίνο-
υμε όπου είναι εφικτό με καθαρ-
ισμούς μικρών και μεγαλύτερων
ρεμάτων και είμαστε σε ετοιμότ-
ητα, όπως έγινε και με τις προ-
ειδοποιήσεις για το φαινόμενο
«Ιανός». Δεν ξεχνάμε την Κινέτα,
δεν είμαστε επισκέπτες της περ-
ιοχής, είμαστε καθημερινά και
ζούμε τα προβλήματα και για
αυτό είμαστε εδώ για να τα λύσο-
υμε».

Με lockdown «φλερτάρει» η 
Αττική μετά το ρεκόρ κρουσμάτων

Το ρεκόρ κρουσμάτων έχει θορυβήσει τόσο την
κυβέρνηση όσο και τους ειδικούς με αποτέλεσμα
πολλοί να να κάνουν λόγο για γενικευμένο lock-

down -τουλάχιστον- σε επίπεδο Περιφερειών.
Στη λήψη ακόμα πιο «αυστηρών» μέτρων για την Αττική
φέρνει πιο κοντά η έκθεση του Εθνικού Οργανισμού
Δημόσιας Υγείας, καθώς, στο αρνητικό ρεκόρ των 453
νέων κρουσμάτων, το Λεκανοπέδιο είχε 174.
Το ρεκόρ κρουσμάτων έχει θορυβήσει τόσο την κυβέρν-
ηση όσο και τους ειδικούς με αποτέλεσμα πολλοί να να
κάνουν λόγο για γενικευμένο lockdown -τουλάχιστον- σε
επίπεδο Περιφερειών.
Οι επιστήμονες μιλούν ανοιχτά για lockdown στην Αττική,
με τον Νίκο Σύψα να αναφέρει, μιλώντας στο MEGA, πως
είναι η μοναδική λύση για να μην ξεφύγει η πανδημία.
Μάλιστα, σύμφωνα με τους ειδικούς, δύο είναι οι ομάδες
του πληθυσμού που δημιουργούν το μεγάλο πρόβλημα
στην Αθήνα. Η πρώτη είναι οι μετανάστες, καθώς ζουν
πολλά άτομα μαζί σε σπίτια και εκ των πραγμάτων δεν
μπορούν να τηρήσουν τους υγειονομικούς κανόνες. Η
δεύτερη ομάδα είναι οι ηλικιωμένοι. Σε αυτή την ομάδα το
πρόβλημα προκύπτει από τους οικείους τους, καθώς
κολλούν από μέλη της οικογένειάς τους.
Η κυβέρνηση φαίνεται πως δεν έχει πια άλλη επιλογή
παρά μόνο τον περιορισμό της κυκλοφορίας σε πιο γενι-
κευμένο βαθμό, και στο τέλος να έρθει και ο αποκλεισμός
της Αττικής.

Πριν το lockdown αναμένεται να έρθει μεγαλύτερος
περιορισμός της κίνησης, με το sms που γνωρίζαμε.

Το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ.
Τα νέα μέτρα και οι περιορισμοί που ανακοινώθηκαν την
Παρασκευή από τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας
και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά, τέθηκαν χθες
σε εφαρμογή, συνεπώς θα χρειαστεί ένα εύλογο χρονικό
διάστημα, μέχρι να αποδειχθεί στην πράξη εάν είναι απο-
τελεσματικά.
Στο πλαίσιο αυτό, δράση αναμένεται να αναλάβει και η
ΕΛ.ΑΣ., με ένα γενικευμένο σχέδιο αποτροπής της δια-
σποράς του κοροναϊού.
Στο πλαίσιο αυτό, οι επιτελείς αποφάσισαν ότι, προκειμέ-
νου να αποφευχθούν φαινόμενα ακραίου συνωστισμού,
η Αστυνομία θα επεμβαίνει σε τρία επίπεδα, ξεκινώντας
από απλά ηχητικά μηνύματα και συστάσεις και φτάνον-
τας ακόμα και στην υποχρεωτική απομάκρυνση από τις
πλατείες.

Μεταξύ των μέτρων που ενδέχεται να εφαρμόσει η
ΕΛ.ΑΣ. ως έσχατο μέσο είναι τα εξής:
Ομάδες έκτακτου αποσυγχρωτισμού, δηλαδή αστυνομι-
κοί που θα καταφτάνουν πολύ έγκαιρα σε σημεία με υπε-
ρσυγκέντρωση ανθρώπων για να γίνονται συστάσεις.
Διαφημιστική καμπάνια κατά του συνωστισμού και για
την εφαρμογή των μέτρων.
Συστάσεις αποσυμφόρησης από μεγάφωνα περιπολικών
σε δύο με τρεις γλώσσες, ίσως και παραπάνω.
Συχνές περιπολίες και παρουσία στατικών δυνάμεων σε
πλατείες.
Αντι-Covid «περιφρούρηση» σε πεζοδρόμους, πάρκα,
πλατείες, αλσύλλια και ανοιχτούς αθλητικούς χώρους και
στάδια.
Παραινέσεις σε περίπτερα και μίνι μάρκετ που βρίσκον-
ται κοντά πλατείες και χώρους όπου παρατηρείται συγχρ-
ωτισμός, προκειμένου να μην δίνουν οινοπνευματώδη
μετά τις 12.

Ξεκίνησε η μελέτη για όλα τα ρέματα της Κινέτας 
προϋπολογισμού 2,9 εκατ. ευρώ

Λ. Κοσμόπουλος: «Δεν ξεχνάμε την Κινέτα, δεν είμαστε
επισκέπτες της περιοχής, καθημερινά ζούμε τα προβλήματα

και είμαστε εδώ για να τα λύσουμε»



Με μία μοναδική συναυλία των
Les Au Revoir με retro αισθητική
και αιθέριο ήχο έκλεισε η αυλαία
του Φεστιβάλ «Βραδιές Πολιτι-
σμού στις Αχαρνές».

Στο αμφιθέατρο «Μίκης Θεο-
δωράκης» στο λόφο του Προφήτη
Ηλία οι νύχτες μας γέμισαν με
χρώματα και αρώματα, με στόχο
να ξεφύγουμε από την καθημερ-
ινότητα και να επενδύσουμε σκέ-
ψεις και συναισθήματα στον πολι-
τισμό.
Δώσαμε ένα μεγάλο αγώνα ώστε

να ανταποκριθούμε στη δύσκολη
συγκυρία τηρώντας όλες τις προβ-
λεπόμενες υγειονομικές οδηγίες με
σεβασμό στις ανάγκες κάθε θεατή
και με μοναδική επιθυμία να
γεμίσει η πόλη μας με πολιτισμό,
και τα καταφέραμε.
Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για
του χρόνου με ακόμα περισσότερ-
ες πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυ-
λίες και βραδιές ανεμελιάς.

4-θριάσιο Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020 

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

Έριξε αυλαία το Φεστιβάλ «Βραδιές Πολιτισμού» του Δήμου Αχαρνών



Ξεκινά από
αύριο Τετάρτη
23 Σεπτεμβρίου,
η καταβολή των
συντάξεων για
τους δικαιούχο-
υς που
π ρ ο έ ρ χ ο ν τ α ι
από το τ. ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ, τις τράπε-
ζες και τον ΟΤΕ
που ο ΑΜΚΑ
τους λήγει σε 1,
3, 5, 7, 9.

Το πρόγραμ-
μα προπληρω-
μής των κύριων
και των επικο-
υρικών συντά-
ξεων αποφάσισε
το διοικητικό συμβούλιο του Ηλεκτρονικού Εθνι-
κού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) στη
συνεδρίαση της 17ης Σεπτεμβρίου 2020, στο
πλαίσιο της εφαρμογής του μέτρου της ταυτόχρ-
ονης καταβολής των κύριων και επικουρικών
συντάξεων.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρει ότι στις 23
Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη, θα καταβληθ-
ούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των μισθ-
ωτών, (δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχον-

ται από το τ.
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις
τράπεζες και τον
ΟΤΕ) που ο
ΑΜΚΑ τους λήγει
σε 1, 3, 5, 7,
9.Στις 25 Σεπτεμ-
βρίου 2020,
ημέρα Παρασκε-
υή, θα καταβληθ-
ούν οι κύριες και
ε π ι κ ο υ ρ ι κ έ ς
συντάξεις των
μ ι σ θ ω τ ώ ν ,
(δηλαδή των
συντα ξ ι ο ύχω ν
που προέρχον-
ται από το τ.
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις
τράπεζες και τον

ΟΤΕ) που ο ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8.
Στις 28 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα, θα

καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις
των μη μισθωτών, (δηλαδή των συνταξιούχων
που προέρχονται από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ,
ΟΓΑ και ΕΤΑΑ).

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη, θα
καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις
του Δημοσίου, του τ. ΝΑΤ, τ. ΕΤΑΤ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
και ΔΕΗ.
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ΕΝΦΙΑ: Την παράταση πληρωμής των δύο πρώτων δόσεων  

ανακοίνωσε o υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Με 27,9 εκατ. ευρώ 
επιχορήγησε το ΥΠΕΣ 19 δήμους

και 3 Περιφέρειες που επλήγησαν
από την κακοκαιρία

Ε
πιχ ορήγηση συν ολικού ύψους 27,9 εκατ. ευρώ
έλαβαν  19 δήμοι και 3 Περιφέρειες της χ ώρας για
την  αποκατάσταση ζημιών  από την  πρόσφατη

κακοκαιρία.
Οι σχ ετικές αποφάσεις είν αι του υπουργείου Εσωτε-

ρικών  σε συν έχ εια των  οδηγιών  του πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη και έχ ουν  αν αρτηθεί στη
«Διαύγεια».

Επίσης, άμεσα εκδίδεται έκτακτη χ ρηματοδότηση
των  δήμων  με το ποσό των  8.050.000 ευρώ, η οποία
θα διατεθεί έν αν τι των  αποζημιώσεων  προς κάλυψη
των  πρώτων  αν αγκών  πληγέν των  ν οικοκυριών  και
αποκατάσταση ή επισκευή της οικοσκευής της
πληγείσας κύριας κατοικίας.

Οι επιχ ορηγήσεις αν ά δήμο και περιφέρεια είν αι οι
εξής:

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 4.500.000,00
ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 200.000,00
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 2.500.000,00
ΣΟΦΑΔΩΝ 2.000.000,00
ΠΑΛΑΜΑ 1.300.000,00
ΑΡΓΙΘΕΑΣ 600.000,00
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 500.000,00
ΑΛΜΥΡΟΥ 1.500.000,00
ΦΑΡΣΑΛΩΝ 2.000.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 15.100.000,00

ΛΑΜΙΕΩΝ 2.000.000,00
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 300.000,00
ΔΟΜΟΚΟΥ 200.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
2.500.000,00

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 1.000.000,00
ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 700.000,00
ΣΑΜΗΣ 1.000.000,00
ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ 100.000,00
ΙΘΑΚΗΣ 800.000,00
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 200.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 3.800.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΩΝ 21.400.000,00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΣΟ

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1.000.000,00

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3.500.000,00

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2.000.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 6.500.000,00

Την  παράταση για την  πληρωμή των  δύο
πρώτων  δόσεων  του ΕΝΦΙΑ αν ακοίν ωσε με
δηλώσεις του υπουργός Οικον ομικών , Χρήστος
Σταϊκούρας.

Την  Παρασκευή αν αμέν εται ν α ξεκιν ήσει η
αν άρτηση των  ν έων  εκκαθαριστικών  του
ΕΝΦΙΑ στους λογαριασμούς 7,3 εκατομμυρίων
ιδιοκτητών  ακιν ήτων  στο Taxisnet εν ώ οι φορ-
ολογούμεν οι θα έχ ουν  τη δυν ατότητα ν α
πληρώσουν  την  πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ η
οποία λήγει καν ον ικά στις 30 Σεπτεμβρίου
μέχ ρι και τις 31 Οκτωβρίου μαζί με την  δεύτερη
δόση του ΕΝΦΙΑ.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Οικον ομικών  Χρήστος Σταϊκούρας μιλών τας στον  τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ, το υπο-
υργείο μελετά ν α δοθεί η δυν ατότητα οι φορολογούμεν οι ν α καταβάλλουν  τις δύο δόσεις του ΕΝΦΙΑ(για το
Σεπτέμβριο και τον  Οκτώβριο) έως το τέλος του Οκτωβρίου όπως έγιν ε και με τις δύο πρώτες δόσεις του φόρου
εισοδήματος. Υπεν θυμίζεται ότι φέτος ο ΕΝΦΙΑ θα καταβληθεί σε 6 μην ιαίες δόσεις με την  τελευταία ν α πρέπει
ν α πληρωθεί έως το τέλος Φεβρουαρίου 2021.

Μειωμέν ο κατά 50% θα είν αι το ποσό του ΕΝΦΙΑ που θα κληθούν  ν α πληρώσουν  οι ιδιοκτήτες ακιν ήτων  εφό-
σον  το συν ολικό φορολογητέο οικογεν ειακό εισόδημα δεν  υπερβαίν ει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημέν ο κατά 1.000
ευρώ για τον  ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμεν ο μέλος, το σύν ολο της επιφάν ειας των  κτισμάτων  δεν  υπερβαίν ει
τα 150 τ.μ. και η συν ολική αξία της ακίν ητης περιουσίας δεν  υπερβαίν ει τις 85.000 ευρώ για τον  άγαμο, τις
150.000 ευρώ για τον  έγγαμο με έν α εξαρτώμεν ο τέκν ο και τις 200.000 ευρώ για τον  έγγαμο με δύο εξαρτώμεν α
τέκν α.

Οι ιδιοκτήτες ακιν ήτων  που φέτος λόγω της παν δημίας εισέπραξαν  μειωμέν α εν οίκια κατά 40%, δικαιούν ται
συμψηφισμό μέρους της εισοδηματικής απώλειας που είχ αν  από τα εν οίκια με την  οφειλή που θα προκύψει από
τον  ΕΝΦΙΑ.

Πλήρη απαλλαγή δικαιούν ται οι τρίτεκν ες ή πολύτεκν ες οικογέν ειες και όσες περιλαμβάν ουν  άτομα με αν απ-
ηρία άν ω του 80% εφόσον  το συν ολικό ετήσιο καθαρό οικογεν ειακό εισόδημα δεν  υπερβαίν ει τις 12.000 ευρώ,
προσαυξημέν ο κατά 1.000 ευρώ για τον  ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμεν ο μέλος και το σύν ολο της επιφάν ειας
των  κτισμάτων  δεν  υπερβαίν ει τα 150 τ.μ.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ e-e-ΕΦΚΑΕΦΚΑ
Συντάξεις: Πότε καταβάλλονται τα χρήματα στους 
δικαιούχους -Οι ημερομηνίες ανά ταμείο



ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ                             
Γ.Ν.Ε. ΘΡΙΑΣΙΟ      

ΠΕΜΠΤΗ 24ΠΕΜΠΤΗ 24
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΣττάάσσηη  ΕΕρργγαασσίίααςςΣΣττάάσσηη  ΕΕρργγαασσίίααςς

ααππόό  1111  ππ..μμ..  έέωωςς  33  μμ..μμ..ααππόό  1111  ππ..μμ..  έέωωςς  33  μμ..μμ..

ΣΣυυγγκκέέννττρρωωσσηη  σσττοο  
ΥΥπποουυρργγεείίοο  ΥΥγγεείίααςς  σσττιιςς  1122  μμ..  

► να στελεχωθούν και εξοπλισθούν τα
νοσοκομεία που έκλεισαν λόγω Μνημονίων
(π.χ. ΓΝΔΑ «Αγ. Βαρβάρα») και  να αξιο-
ποιηθούν για τη νοσηλεία ασθενών με
SARS-CoV-2 
► να ενισχυθούν το ΘΡΙΑΣΙΟ νοσοκομείου
και τα Κέντρα Υγείας Ελευσίνας και Μεγά-

ρων με πρόσληψη μόνιμου
προσωπικού με επείγου-
σες διαδικασίες
► να ανακληθεί η απόφα-
ση για μετατροπή της ΜΕΘ
του νοσοκομείου σε ΜΕΘ
COVID-19 γιατί αφήνει το
μοναδικό νοσοκομείο της
Δυτικής Αττικής χωρίς
ούτε ένα κρεβάτι Γενικής
ΜΕΘ 
► να μην απολυθεί κανέ-
νας συνάδελφος. Να μονιμοποιηθούν οι
εργαζόμενοι με ελαστικές εργασιακές σχέ-
σεις.
► να επεκταθεί το ανθυγιεινό Επίδομα σε
όλους τους εργαζόμενους στις δημόσιες
μονάδες υγείας και πρόνοιας.  Να ενταχθ-
ούν στα Βαρέα Ανθυγιεινά Επαγγέλματα 

όλοι όσοι εργάζονται σε αντίστοιχες συνθή-
κες 
► να εξοπλιστεί το ΘΡΙΑΣΙΟ νοσοκομείο με
μηχάνημα μοριακού ελέγχου υψηλής διαγ-
νωστικής ευαισθησίας και γίνεται προλ-
ηπτικός έλεγχος όλων των ασθενών που
εισάγονται και συστηματική περιοδική εξέ-
ταση όλων των εργαζομένων. 

6-θριάσιο Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020 

Πρόγραμμα Καταπολέμησης 
Κουνουπιών για το έτος 2020

Η ημερομηνία
ψεκασμού για το

Δήμο Αχαρνών έχει
οριστεί για σήμερα

Τετάρτη 23/09/2020.

Η Διεύθυν ση Κοιν ων ικής Πολιτικής και το
τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημό-
σιας Υγείας εν ημερών ουν  ότι η Διεύθυν ση
Υγειον ομικού Ελέγχου και Περιβαλλον τικής
Υγιειν ής της Π.Ε. Αν ατολικής Αττικής, ως
υπεύθυν η εφαρμογής του προγράμματος κατα-
πολέμησης κουν ουπιών  για το έτος 2020,
αξιολογών τας τα ευρήματα των  δειγματολ-
ηψιών  προν υμφών  κουν ουπιών , σε συν ερ-
γασία με την  Τεχν ική Επιτροπή Παρακολούθη-
σης – Παραλαβής του έργου και την  υπεύθυν η
επιστήμον α της αν αδόχου εταιρίας εκτέλεσης
του έργου, αποφάσισαν  τη συν έχεια των
Ψεκασμών  των  Κουν ουπιών  (προν υμφοκτο-
ν ιών ) με τον  14ο Κύκλο Εφαρμογών , από Δευ-
τέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 ως εξής: 

1) τη διεν έργεια της 14ης Εφαρμογής Ψεκα-
σμών  από εδάφους, του προγράμματος κατα-
πολέμησης κουν ουπιών , στις Οικολογικά
Προστατευόμεν ες περιοχές (φυσικά συστήμα-
τα) της Αν ατολικής Αττικής, με εγκεκριμέν ο
βιολογικό σκεύασμα,

2) τη διεν έργεια της 14ης Εφαρμογής Ψεκα-
σμών  από εδάφους, του προγράμματος κατα-
πολέμησης κουν ουπιών , σε περιοχές – εστίες
περιαστικά όλων  των  Δήμων  της Αν ατολικής
Αττικής, σύμφων α με τα προβλεπόμεν α από τη
Σύμβαση του Έργου, με εγκεκριμέν ο προν -
υμφοκτόν ο σκεύασμα βάσει της Εγκυκλίου του
Υπουργείου Υγείας.

Η ημερομην ία ψεκασμού για το Δήμο Αχα-
ρν ών  έχει οριστεί η Τετάρτη 23/09/2020.

Κανένα Παιδί Χωρίς Σχολικά Είδη στον Ασπρόπυργο

Μ
ε το σύν θημα «Καν έν α Παιδί
χ ωρίς Σχ ολικά Είδη στον
Ασπρόπυργο», ξεκίν ησε το

πρωί του Σαββάτου, 19 Σεπτεμβρίου
στο Ρολόι της πόλης, η προσπάθεια
των  Κοιν ων ικών  Δομών  του Δήμου
Ασπροπύργου σε συν εργασία με  το
«Όλοι Μαζί Μπορούμε», για τη συγκέν -
τρωση σχ ολικών  ειδών  για τα παιδιά
της πόλης που τα έχ ουν  πραγματική
αν άγκη.  

Η αν ταπόκριση των  δημοτών  και
των  τοπικών  Συλλόγων  της πόλης
ήταν  μεγάλη και έτσι εξασφαλίσθηκε
έν ας ικαν οποιητικός αριθμός σχ ολικών
ειδών , ώστε ν α μην  λείψει τίποτα από
καν έν α παιδί. 

Τις δωρεές (σχ ολικές τσάν τες, κασετίν ες, τετράδια,
ν τοσιέ, σχ ολικούς άτλαν τες, στυλό, μολύβια, γόμες,
ξύστρες, ξυλομπογιές, μαρκαδόρους κ.α.) παρέλαβαν
οι υπάλληλοι των  Κοιν ων ικών  Δομών , τις ταξιν όμ-
ησαν  κατάλληλα και θα παραδοθούν  τις επόμεν ες
μέρες. 

Η Εν τεταλμέν η Δημοτική Σύμβουλος Νέων  Κοιν ω-
ν ικών  Δομών , κ. Γεωργία Πηλιχ ού ευχ αρίστησε
ξεχ ωριστά έν αν  προς έν αν  τους δημότες για την  κοι-
ν ων ική προσφορά τους και το πν εύμα αλληλοβοήθ-
ειας προς τους συμπολίτες μας.  Παράλληλα, εκφρά-
ζει τις ευχ αριστίες της στους παρακάτω τοπικούς
Συλλόγους της πόλης μας, που για ακόμη μια φορά
απέδειξαν  την  κοιν ων ική ευαισθησία τους, καθώς και
την  αμφίδρομη σχ έση τους με τον  Δήμο μας.

Συγκεκριμέν α, τον  Αγροτικό Σύλλογο Ασπροπύρ-
γου, τον  Σύλλογο Πον τίων  "Οι Ακρίτες του Πόν του",
τον  Σύλλογο Κατοίκων  Παραλίας Ασπροπύργου, τον
Εξωραϊστικό Σύλλογο  "Άγιος Αλέξαν δρος",  τον  Αθλ-
ητικό Όμιλο Ασπροπύργου «ΘΡΙΑ», το Αθλητικό
Ποδοσφαιρικό Σωματείο  "Ο  Ίκαρος", τον  Αθλητικό
Σύλλογο "Ολύμπιος Δίας" Ασπροπύργου, τον  Σύλλο-
γο "Εθελον τές Σε Φωλιά  Αετού", τον  Πολιτιστικό
Σύλλογο Γυν αικών  "ΑΘΗΝΑΪΣ", και την  ΟΝΝΕΔ
Ασπροπύργου.

Στην  εν  λόγω δράση παρευρέθηκαν  οι Αν τιδήμα-
ρχ οι κ.κ.  Αν αστάσιος Παπαδόπουλος, Αβραάμ Κων -
σταν τιν ίδης, Ιωάν ν ης Νέζης, ο Πρόεδρος του
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ. Ιωάν ν ης Κατσαρός, ο Πρόεδρος
της Κ.Ε.Δ.Α., κ. Παν τελής Σαββίδης και ο Αν τιπρόε-
δρος του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ. Αν τών ιος Κον αξής.  
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Μ
ε τις ευλογίες του π.
Ιωάννη έγινε ο καθιερ-
ωμένος Αγιασμός του

Αθλ. Σωματείου Κριός Ασπρ-
οπύργου στο Δημ. Γήπεδο
Παραλίας Ασπροπύργου... παρ-
ουσία του Προέδρου του Οργα-
νισμού Άθλησης & Φροντίδας
Νεολαίας & 3ης Ηλικίας Δήμου
Ασπροπύργου κ. Ι. Κατσαρού ,
του Αντιπροέδρου του Οργανι-
σμού - Προέδρου του Συλλό-
γου της περιοχής κ.Αντ. Κονα-
ξή, του Αν. Ταμία της
Ε.Π.Σ.Δ.Α. κ. Χρ. Σοφιανίδη,
της Διοίκησής, του προπονητή
& των παιχτών της ομάδας ...

Όλοι ευχήθηκαν υγεία στους
παίχτες χωρίς τραυματισμούς,
καλά αποτελέσματα & άνοδο στο
σωματείο... 

Αγιασμός στον Κριό Ασπροπύργου

με πολλές ευχές και καλά αποτελέσματα 

ΟΟλλοοκκλληηρρώώθθηηκκεε  
μμεε  εεππιιττυυχχίίαα  
ηη  δδρράάσσηη  ««ΜΜααζζεεύύοουυμμεε  
σσχχοολλιικκάά  εείίδδηη»»  

Στον Δήμο Χαϊδαρίου

Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση των Χαϊδαριωτών
στην δράση του «Όλοι μαζί μπορούμε», του
τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ και της Κοινωνικής
Υπηρεσίας του Δήμου Χαϊδαρίου για την
συγκέντρωση σχολικών ειδών. 

Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου το πρωί στο
Δημαρχείο, παρά την κακοκαιρία που συνέπεσε
με την  δράση, ο στόχος επιτεύχθηκε με το παρ-
απάνω.  Συγκεντρώθηκε μια ικανή ποσότητα σχο-
λικών ειδών που θα διανεμηθούν από την Κοι-
νωνική Υπηρεσία του Δήμου σε παιδιά οικογε-
νειών της πόλης μας που αντιμετωπίζουν οξυμέ-
να οικονομικά προβλήματα.

Όπως σε κάθε εκδήλωση αυτή την εποχή,
τηρήθηκαν σχολαστικά όλα τα υγειονομικά
πρωτόκολλα για την αποφυγή της διάδοσης του
κορωνοϊού.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συμπολίτες
μας που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση προ-
σφοράς σχολικών ειδών.

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ & ΦΥΛΗΣ

Συνεχής η προσφορά στον συνάνθρωπο με εθελοντικές δράσεις

Α
φουγκραζόμενοι  με
ευαισθησία τις εκκλή-
σεις των αρμόδιων

αρχών της χώρας για αίμα
με συνεχή διάθεση προσφ-
οράς στον συνάνθρωπο,
μέλη και φίλοι μας προσή-
λθαν την Κυριακή
13/9/2020 στον κατάλληλα
διαμορφωμένο με τα
ισχύοντα μέτρα ασφάλειας
χώρο του Κυνηγετικού
Συλλόγου Αχαρνών, δίνοντας αίμα – δωρίζοντας ζωή, στο ίδιο πνεύμα εθε-
λοντισμού και προσφοράς που τους χαρακτηρίζει εδώ και αρκετά χρόνια.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ
στον καθένα αιμοδότη μας
και ένα μεγάλο μπράβο στο
προσωπικό του Ερυθρού
Σταυρού για την άψογη
συνεργασία.

Την κλήρωση που ακο-
λούθησε για μια Γενική
άδεια θήρας μεταξύ των
αιμοδοτών κέρδισε ο Χρι-
στόπουλος  Νικόλαος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                       ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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Οι προθεσμίες για το πρόγραμμα 
ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για πληττόμενους εργοδότες
Μέχρι τα τέλη

Σεπτέβρη έχουν περ-
ιθώριο πληττόμενοι
εργοδότες να υποβά-
λουν μία σειρά διαφ-
ορετικών δηλώσεων.
Μεταξύ αυτών οι
προθεσμίες για το
μηχανισμό ΣΥΝ-
ΕΡΓΑΣΙΑ, αλλά και
εκείνες σχετικά με
την καταβολή υπό
αναστολή εισφορών.

Ειδικότερα, στις 24
Σεπτεμβρίου λήγει η
προθεσμία που εχουν οι
εργοδότες προκειμένου
να δηλώσουν τους

εργαζομένους που θα
εντάξουν στο πρόγραμ-
μα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για
τον Αύγουστο, ενώ
λήγει στις 28 Σεπτμε-
βρίου και η προθεσμία
για την καταβολή των
εισφορών των εργαζο-
μένων που εντάχθηκαν
στο προαναφερθέν
πρόγραμμα τους μήνες
Ιούνιο και Ιούλιο.

Τέλος, απομένουν
δέκα μέρες (30 Σεπτεμ-
βρίου) για να υποβληθ-
ούν οι δηλώσεις των
εργοδοτών που είχαν
το Μάρτιο -Ιούνιο 2020
μείωση τζίρου τουλάχι-

στον 20% σε σχέση με
το αντίστοιχο διάστημα
πέρσι για ένταξη εργα-
ζομένων τους στο
μηχανισμό "Συν-
Εργασία" για τον
Αύγουστο. Σημειώνεται
ότι οι μισθωτοί που θα
ενταχθούν στο πρόγρ-
αμμα θα επωφεληθούν

από την καταβολή του
60% της απώλειας του
μισθού τους από το
κράτος. Οι επιχειρήσεις,
θα επωφεληθούν από
την κάλυψη του 100%
του μη μισθολογικού
κόστους που αντι-
στοιχεί στον μισθό που
χάνεται.

Στέλνει ραβασάκια η ΑΑΔΕ σε 
100.000 φορολογούμενους

Μπαράζ ειδοποιήσεων για εισο-
δήματα που εμφανίζονται να
μην έχουν δηλωθεί στέλνει
άμεσα η Εφορία. Στο στόχα-
στρο και οι συναλλαγές μέσω
Airbnb καθώς η ΑΑΔΕ αποκτά

πρόσβαση σε έσοδα που αποκ-
τήθηκαν στην Ελλάδα.

Το my DATA είναι ένα έργο, το οποίο έχει
προχωρήσει πάρα πάρα πολύ, είναι ένα έργο το οποίο είναι σχεδια-
σμένο για όλες τις επιχειρήσεις, τόνισε ο Γιώργος Πιτσιλής, μιλώντας
στο Olympia Forum. Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι η ΑΑΔΕ στέλνει
χιλιάδες ειδοποιητήρια σε φορολογούμενους για εισοδήματα που εντό-
πισε αλλά δεν έχουν δηλωθεί στην Εφορία. Αποκάλυψε επίσης ότι ανα-
μένονται στοιχεία και από τρεις πλατφόρμες βραχυχρόνιων
μισθώσεων.

Σε ότι αφορά το my DATA, εξήγησε ότι υπάρχουν λύσεις για όλες τις
επιχειρήσεις, και η βασική του ιδέα είναι απλή: τα παραστατικά όλων
των επιχειρήσεων, χονδρικής και λιανικής, διαβιβάζονται ψηφιακά στην
ΑΑΔΕ και συνθέτουν τη λογιστική και φορολογική τους εικόνα, συνθέτουν
τα ηλεκτρονικά βιβλία, συνθέτουν το mydata.

«Αυτό γίνεται μέσω τεσσάρων καναλιών επικοινωνίας. Το πρώτο
κανάλι είναι αυτό της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω παρόχου, το
οποίο ενεργοποιήσαμε τον Ιούλιο. Τα άλλα τρία κανάλια είναι: το ένα η
απευθείας επικοινωνία των λογισμικών προγραμμάτων των επιχειρή-
σεων με τις βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ, το τρίτο κανάλι είναι για τις
μικρές επιχειρήσεις, μια απλή φόρμα καταχώρησης παραστατικών,
την οποία από το Νοέμβριο θα μπορούμε να προσφέρουμε και ως
λύση έκδοσης παραστατικών και το τέταρτο  είναι το κανάλι της
διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με τις βάσεις δεδομένων μας».

«Όλα αυτά είναι σε εξέλιξη, εξετάζουμε σε συνεργασία με το Υπο-
υργείο Οικονομικών τα βήματα, το βαθμό ωριμότητας, που έχουν αυτή
τη στιγμή και οι επιχειρήσεις και οι λογιστές και οι εταιρείες πληροφορ-
ικής, πάντως μπορώ να σας πω ότι είναι ένα συνολικό πρόγραμμα,
ένα συνολικό σχέδιο για τις επιχειρήσεις, πάρα πολύ πρωτοποριακό,
ελάχιστες χώρες στον πλανήτη έχουν τεχνική λύση σαν αυτή που εμείς
έχουμε εισαγάγει», υποστήριξε.

Διασταυρώσεις για κρυμμένα εισοδήματα
«Στα τέλη Ιανουαρίου υιοθετήσαμε, οριστικοποιήσαμε, τους κανόνες

και τις διαδικασίες δύο νέων σύγχρονων ελεγκτικών μεθόδων, έμμεσων
τεχνικών ελέγχου για τις επιχειρήσεις. Είναι ελεγκτικές μέθοδοι, που
προηγμένες φορολογικές διοικήσεις χρησιμοποιούν ήδη εδώ και αρκε-
τά χρόνια, προκειμένου να εντοπίζουν, αν θέλετε, κρυμμένα εισοδήμα-
τα των επιχειρήσεων. Δυστυχώς, ο κορονοϊός μας βρήκε πάνω στην
προσπάθεια αυτή. Αναγκαστικά, όπως και σε όλο τον πλανήτη, αν θέλε-
τε, γιατί παρακολουθώ πολύ στενά τις εξελίξεις και σε άλλες φορολογι-
κές διοικήσεις, οι προτεραιότητες άλλαξαν».

«Προτεραιότητα πλέον ήταν και είναι να εξυπηρετήσουμε τους
πολίτες σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Θυμίζω αναπτύξαμε, σε εξαιρετικά
γρήγορο χρόνο, μία σειρά πλατφορμών για τη χορήγηση ενισχύσεων
στους πολίτες. Μόνο από το mybusinessupport έχουν δοθεί στις επιχει-
ρήσεις πάνω από δυο δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή, χωρίς μία
επίσκεψη στην εφορία. Πλέον, όμως, πρέπει να γίνουν και κάποιες δια-
σταυρώσεις. Ήδη, λοιπόν, έχουμε εντοπίσει ένα πλήθος περιπτώσεων,
όπου πολίτες είτε ξέχασαν, σύμφωνα με τα δικά μας στοιχεία, να
δηλώσουν αναδρομικά εισοδήματα του 2014, είτε ξέχασαν να δηλώσουν
τρέχουσες αμοιβές του 2014 και βεβαίως είναι και η πρώτη χρονιά όπου
θα εφαρμόσουμε και την ανταλλαγή πληροφοριών από το εξωτερικό.
Θα σας έλεγα ότι έχουμε περίπου 100.000 τέτοιες περιπτώσεις, οι
οποίες είναι προς εξέταση και για τις οποίες από τη Δευτέρα (σημ.
Σήμερα) θα αρχίσουμε να στέλνουμε ειδοποιήσεις στους πολίτες, επι-
σημαίνοντας τα δικά μας ευρήματα και καλώντας τους είτε να δικαιολο-
γήσουν αυτό που εμείς βλέπουμε ως ορθό, είτε να προχωρήσουν στις
αναγκαίες ενέργειες, πριν προχωρήσουμε εμείς στον καταλογισμό.

ΟΠΕΚΑ: «Τσουνάμι» πληρωμών
τις επόμενες ημέρες

Μια σειρά από επιδόματα θα πληρωθούν από τον ΟΠΕΚΑ
τις επόμενες ημέρες. Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 30 Σεπτεμ-
βρίου θα καταβληθούν τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ. 

Ειδικότερα, θα καταβληθούν η τέταρτη διμην ιαία δόση του
επιδόματος παιδιού Α21, το Επίδομα Γέννησης, τα Προνοι-
ακά Αναπηρικά και Διατροφικά Επιδόματα, το Ελάχιστο
Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ), το Επίδομα Στέγασης, το
Στεγαστικής Συνδρομής, το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Ανασφαλίστων Υπερηλίκων, η "Σύνταξη Υπερηλίκων του ν .
1296/1982" και το Επίδομα Ομογενών , "Συνεισφορά
Δημοσίου του ν . 4605/2019".

Επίδομα Παιδιού
Για το επίδομα παιδιού Α21 η πλατφόρμα έχει κλείσει από

τις 17 Σεπτεμβρίου προσωρινά για να γίνει η πληρωμή στις
30 Σεπτεμβρίου.

Έτσι μέχρι την ημέρα πληρωμής η ηλεκτρον ική πλατφόρμα
δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις. Μετά την ολοκλήρωση της πληρ-
ωμής, η ηλεκτρον ική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί εκ νέου για
την υποβολή νέων αιτήσεων.

Η 4η διμην ιαία δόση του 2020 θα καταβληθεί στις 30
Σεπτεμβρίου 2020 (τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, όπως
έχει καθιερωθεί για το σύνολο των επιδομάτων).

Οι αιτούντες μπορούν να επισκέπτονται τον σύνδεσμο
https://opeka.gr/oikogeneies/epidoma-paidiou/erotiseis-apan-
tiseis/ και να διαβάζουν τις συχνές ερωτήσεις και τις σχετικές
απαντήσεις που δίδονται από τον οργανισμό και στοχεύουν
σε τυχόν διευκριν ίσεις γύρω από το Επίδομα Παιδιού.

Επίδομα γέννησης
Για το επίδομα γέννησης θα πληρωθούν οι δικαιούχοι που

εγκρίθηκε η αίτηση τους μέχρι 31 Αυγούστου 

καθώς και αιτήσεις που υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν αργό-
τερα λόγω διασταυρώσεων.

Το επίδομα καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις των 1.000
ευρώ. Η πρώτη δόση καταβάλλεται τον επόμενο μήνα από
την γέννηση του παιδιού, εφόσον η αίτηση υποβληθεί και
εγκριθεί μέσα στον μήνα της γέννησης του παιδιού και η
δεύτερη δόση μετά από πέντε μήνες από το μήνα της γέν-
νηση του παιδιού. Έτσι όσοι πληρωθούν στις 30 Σεπτεμ-
βρίου θα πληρωθούν την δεύτερη δόση τον Ιανουάριο του
2021. Η αίτηση υποβάλλεται εντός προθεσμίας τριών μηνών
από τη γέννηση του παιδιού.

Το παιδί πρέπει να έχει γεννηθεί εν  ζωή στην Ελλάδα από
1-1-2020, το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα να μην υπε-
ρβαίνει ετησίως το ποσό των 40.000,00 ευρώ, η μητέρα του
παιδιού ή το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του να μένει
μόν ιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και να έχει την ιδιότητα του
Έλληνα πολίτη ή του ομογενούς αλλοδαπού ή του Ευρωπαίου
πολίτη ή του πολίτη κράτους του ΕΟΧ ή πολίτη τρίτης χώρας
που διαμένει στην Ελλάδα συνεχώς από το 2012 και εντεύθ-
εν καθώς και να υποβληθεί αίτηση για τη χ ορήγηση του
εν τός τριμήν ου από τη γέν ν ηση. Από το έτος 2024 και
εν τεύθεν , ο πολίτης τρίτης χ ώρας απαιτείται ν α διαμέ-
ν ει ν όμιμα και μόν ιμα στην  Ελλάδα τα τελευταία 12
χ ρόν ια.
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Δραματική η κατάσταση στην εστίαση -Πτώση ως και 70% σε τζίρο

Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ.: 
Προσποιούνται τους τεχνικούς

εταιρείας λογισμικού και αποσπούν
κωδικούς τραπεζικών λογαριασμών

Α
νθρωποκυνηγητό για το εντοπισμό των ατόμων,
που προσποιούμενοι τεχνικούς εταιρείας λογι-
σμικού, εξαπάτησαν ή προσπάθησαν να εξαπα-

τήσουν πολίτες σε περιοχές της Αργολίδας, της
Αρκαδίας και της Μεσσηνίας έχει εξαπολύσει η ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία και όπως μεταδίδει το
Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων στόχος των δραστών
είναι να πάρουν κωδικούς τραπεζικών λογαριασμών,
ώστε να αφαιρέσουν χρήματα.

Όπως έχει προκύψει από τις έρευνες της Αστυνομίας,
σχετικά με τον τρόπο δράσης των αγνώστων ατόμων,
αυτοί τηλεφωνούν σε πολίτες, προσποιούμενοι τους
τεχνικούς εταιρείας λογισμικού, από αριθμούς κλήσης
του εξωτερικού, υποστηρίζοντας ψευδώς ότι
εντοπίστηκε κακόβουλο λογισμικό στον ηλεκτρονικό
υπολογιστή τους ή στο κινητό τηλέφωνό τους.

Στη συνέχεια, ζητούν από τους πολίτες την εγκατάστα-
ση συγκεκριμένων εφαρμογών, ώστε να καταφέρουν
με αυτό τον τρόπο να αποκτήσουν από μακριά πρό-
σβαση στη συσκευή τους.

Υποτίθεται, σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία, πως ο
λόγος που επικαλούνται είναι να διορθώσουν το πρόβ-
λημα, αλλά αυτό που θέλουν είναι να αποκτήσουν,
αρχικά, πρόσβαση στον υπολογιστή ή στο κινητό τηλέφ-
ωνο και στη συνέχεια να πάρουν όποιο προσωπικό
δεδομένο βρουν και κυρίως κωδικούς τραπεζικών
λογαριασμών, από τους οποίους ταυτόχρονα αφαιρούν
χρήματα.

Μάλιστα, η γενική περιφερειακή αστυνομική διεύθυ-
νση Πελοποννήσου ζητά με ανακοίνωσή της από τους
πολίτες να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε άγνωστα
άτομα που τους τηλεφωνούν και σε καμία περίπτωση να
μην δίνουν προσωπικά τους στοιχεία, ενώ να ενημε-
ρώνουν άμεσα τις αστυνομικές αρχές, ακόμη και σε
περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος τους.

Τα μηνύματα από την εστίαση, μετά το νέο
γύρο περιοριστικών μέτρων, είναι δραματι-
κά. Το ακόμα χαμηλότερο πλαφόν στον

αριθμό καλεσμένων σε κοινωνικές εκδηλώσεις
(γάμους, βαφτίσεις κ.λ.π.) είναι ταφόπλακα- όπως
λένε οι επαγγελματίες του κλάδου- για επιχειρήσεις
catering, κτήματα και όλες τις συναφείς δραστηρι-
ότητες. Τα στοιχεία δείχνουν πτώση τζίρου 98% στο
πρώτο εξάμηνο και μετά τη μικρή «ανάσα» τον
Ιούλιο και τον Αύγουστο, η σεζόν κλείνει άρον-
άρον με δραματικές απώλειες.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ, Γ. Καβ-
βαθά, ο Σεπτέμβριος κλείνει με πτώση τζίρου στην
εστίαση γύρω στο 20% κατά μέσο όρο. Ωστόσο, τα
πράγματα είναι πολύ χειρότερα στην περιοχή της
Αθήνας, καθώς μικρές και μεγαλύτερες επιχειρή-
σεις εστίασης καταγράφουν πτώση τζίρου γύρω
στο 50%, ενώ σε τουλάχιστον ένα πολύ γνωστό
κεντρικό εστιατόριο της πρωτεύουσας η μείωση του
κύκλου εργασιών φτάνει στο 70%!!!

Οι επαγγελματίες του κλάδου ζητάνε εσπευσμένα
συνάντηση με το οικονομικό επιτελείο, καθώς το
σφόδρα πιθανό ενδεχόμενο νέων περιορισμών
στις μετακινήσεις (π.χ. γενική απαγόρευση κυκλοφ-
ορίας μετά τα μεσάνυχτα), θα συμπιέσει ακόμα περ-
ισσότερο τα όρια αντοχών όχι μόνο των επιχειρή-
σεων του κλάδου, αλλά και των όλων των συνδεό-
μενων δραστηριοτήτων. Για παράδειγμα, το 90%
της παραγωγής της εγχώριας ζυθοποιίας απορρο-
φάται από την εστίαση και είναι προφανής η ζημιά,
ενώ αντίστοιχο είναι το πρόβλημα με την οινοποιία,
η οποία συν τοις άλλοις αντιμετωπίζει τρομερά
εμπόδια στις εξαγωγές λόγω κορωνοϊού.

Αναταράξεις στον πρωτογενή τομέα, ζόρια
στον καλλιτεχνικό κλάδο

Εντονες αναταράξεις προκαλούνται, επίσης, στην
αλυσίδα των προμηθευτών της εστίασης, δηλαδή
στον πρωτογενή τομέα και στη βιομηχανία τρο-
φίμων, ενώ οξύ πρόβλημα αντιμετωπίζουν επαγγε-
λματίες φωτογράφοι και καλλιτέχνες.

«Η επιδότηση 100 χιλιάδων νέων θέσεων
εργασίας είναι καλό μέτρο, αλλά τώρα προέχει το
πρόβλημα της διατήρησης των θέσεων εργασίας»,
σημειώνει ο Γ. Καββαθάς, συμπληρώνοντας ότι θα
πρέπει να βελτιωθούν και να συμπληρωθούν τα
υφιστάμενα μέτρα στήριξης- π.χ. άμεση κατάργηση
Τέλους Επιτηδεύματος από φέτος- εκφράζοντας τον
έντονο προβληματισμό του για την κατάργηση του
θετικού μέτρου έκπτωσης κατά 40% των ενοικίων
επαγγελματικής μίσθωσης, από τον επόμενο μήνα.

Ερχονται 192 προσλήψεις στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
Προσλήψεις στη Γεν ική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας θα

εγκρίν ει το υπουργείο Εσωτερικών .
Οι προσλήψεις θα αφορούν  στην  ιχ ν ηλάτηση και παρακολούθηση

των  διαδικασιών  απομόν ωσης και ελέγχ ου των  ασθεν ών  κορον οϊού
και των  στεν ών  επαφών  τους, καθώς και τη συν δρομή στην  αν τι-
μετώπιση κάθε είδους σχ ετικής υγειον ομικής ή άλλης απειλής. Το
προσωπικό δύν αται ν α τοποθετηθεί και στα Περιφερειακά Επιχ ει-
ρησιακά Κέν τρα Πολιτικής Προστασίας.

Η διαδικασία πρόσληψης θα έχ ει ολοκληρωθεί ως τις 31 Οκτω-
βρίου, εν ώ η διάρκεια απασχ όλησης δεν  μπορεί ν α υπερβεί τους
οκτώ μήν ες.
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ΔΙΗΜΕΡΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΟΙ
ΠΡΟΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΗΣ

Ε.Π.Σ.Δ.Α.
Η ΕΠΣΔΑ  διοργαν ών ει 2ΗΜΕΡΟ Τουρν ουά Αν α-

πτυξιακού Ποδοσφαίρου στις 26.09.2020 & 27.09.2020
στις αθλητικές εγκαταστάσεις των  γηπέδων  Δύν αμης
Ασπροπύργου και  & ‘Ερμή Αν ω Λιοσίων .
Η Διεύθυν ση των  προεθν ικών  ομάδων   αν αλαμβάν ει
την  οργάν ωση και καθοδήγηση του Τουρν ουά σε
συν εργασία με τους υπεύθυν ους όλων  των  ακαδημιών
με σκοπό την  άρτια διεξαγωγή της δραστηριότητας(θα
δοθούν  κατευθύν σεις σε όλες της ακαδημίες).
Στο τουρν ουά θα λάβουν  μέρος όλες οι ακαδημίες που

αν ήκουν  στην  ΕΠΣΔΑ και η παρουσία είν αι υποχ ρ-
εωτική. Αν αλυτικότερα, το τουρν ουά θα διεξαχ θεί στην
ηλικιακή κατηγορία 2006-2007 (9 παιδιά 2006 & 9 παι-
διά 2007 στην  αποστολή)και έχ ει σαν  κύριους στόχ ο-
υς την  ψυχ αγωγία, την  εκπαιδευτική εξέλιξη των  παι-
διών  και την  προεπιλογή το προεθν ικών  ομάδων  Κ14
& Κ15 από παιδιά που θα συμμετέχ ουν  στο τουρν ο-
υά.

ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΑΟ ΜΙΜΑ ΣΤΑ ΣΠΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Κ19 ΤΗΣ ΑΕΚ

O AO Mίμας Μικρασιατική Μεγάρων έδωσε
φιλικό αγώνα στα Σπάτα με την ομάδα Κ19 της ΑΕΚ.
Για την ιστορία ο Μίμας προηγήθηκε στο ημίχρονο
με 0-1, όμως το τελικό σκορ ήταν 2-1 για την ΑΕΚ.

Ήταν μια όμορφη εμπειρία για τους αθλητές της
Μικρασιατικής να αγωνίζονται στο προπονητικό
κέντρο μιας μεγάλης ΠΑΕ.

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που αγωνίστηκαν
και ακολούθησαν την αποστολή.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Η διοίκηση του ΑΟ Μίμα ευχαριστεί τους ανθ-
ρώπους της ΠΑΕ για την υπέροχη φιλοξενία.

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ
ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΝΑΣΗ

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχ ία το τουρν ουά
Καλαθοσφαίρισης που διοργάν ωσε ο Παν ελευσιν ιακός
ΑΟΚ  με την  υποστήριξη του Δήμου Ελευσίν ας, του
ΝΠΙΔ ΚΕΔΕ, του ΝΠΔΔ ΠΑΚΠΠΑ, της ΕΟΚ και της
ΕΣΚΑΝΑ.

Πέραν  του Παν ελευσιν ιακού ΑΟΚ στο τουρν ουά
συμμετείχ αν  :

Νεαν ική Εστία Μεγαρίδος B.C.
AONΣ Ο ΜΙΛΩΝ
Ακαδημία Μπάσκετ Ελευσίν ας

Το Σάββατο πραγματοποιήθηκαν  οι αγών ες:

Νεαν ική Εστία Μεγαρίδος,  ΑΟΝΣ ο Μίλων , με την
ομάδα των  Μεγάρων  ν α κερδίζει και ν α προκρίν εται
στον  Τελικό

Παν ελευσιν ιακός ΑΟΚ -Ακαδημία Μπάσκετ Ελευ-
σίν ας 2013, με ν ικητή στο τοπικό ν τέρμπι την  ομάδα
του Π ΑΟΚ.

Την  Κυριακή  πραγματοποιήθηκαν  ο Μικρός και ο
Μεγάλος τελικός μεταξύ των  Ακαδημία Μπάσκετ Ελευ-
σίν ας 2013 -ΑΟΝΣ ο Μίλων ,   Παν ελευσιν ιακός ΑΟΚ
-Νεαν ική Εστία Μεγαρίδος.

Στον  Μικρό Τελικό ν ικήτρια ομάδα αν αδείχ θηκε 

αυτή του Μίλων α, αφού επικράτησε με σκορ 71-73
και στον  Μεγάλο Τελικό το αποτέλεσμα ήταν  υπέρ της
ΝΕΜ με σκορ 58-70.

Το τουρν ουά διοργαν ώθηκε βάση του Υγειον ομικού
Πρωτοκόλλου της ΕΟΚ για την  αν τιμετώπιση του
Cov id-19, κι αυτό είχ ε ως αποτέλεσμα οι αγών ες ν α
μην  έχ ουν  θεατές.

Το Τουρν ουά τίμησαν  με την  παρουσία τους ο Υφυ-
πουργός Εσωτερικών  και συν τοπίτης μας κ. Θεόδωρ-
ος Λιβάν ιος, ο Δήμαρχ ος Ελευσίν ας κ. Οικον όμου
Αργύριος, ο Αν τιδήμαρχ ος Ελευσίν ας κ. Παππάς
Λεων ίδας και ο Πρόεδρος του ΝΠΙΔ ΚΕΔΕ κ. Τατάκης
Φώτης.

Ευχ αριστούμε όσους βοήθησαν  για την  υλοποίηση
του τουρν ουά, τα φιλικά Σωματεία που συμμετείχ αν
και τέλος το Προσωπικό της ΚΕΔΕ για την  άψογη
συν εργασία που είχ αμε ώστε ν α πραγματοποιηθεί το
τουρν ουά.

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΥΣΑΡΑΚΗΣ
ΣΤΟΝ ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ

Ο 18 χρονος(2002) δεξί μπακ και αμυντικό
χαφ Γιώργος Φυσαράκης θα αγωνίζεται τη
νέα χρονιά με τα χρώματα του ΠΑΟΚ Μάν-
δρας.
Εχει αγωνιστεί στις ακαδημίες της soccer-
land, της ΑΕΚ Κ13, του Πανιωνίου 3 χρό-
νια Κ14, Κ14, Κ16 και στον Πανελευσι-
νιακό στην πρώτη ομάδα .

ΑΝ.ΤΣ.

Ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΠΗΡΕ
ΤΟΝ ΠΑΥΛΟ ΣΚΑΜΑΝΤΖΟΥΡΑ

Ο Απόλλων  Πον τίων  Ασπροπύργου αν α-
κοίν ωσε την  απόκτηση του 32 χρον ου σέν -
τερ μπακ και στόπερ Παύλο Σκαμαν τζούρα.
Ο εν  λόγω ποδοσφαιριστής έχει δυο συμμε-
τοχές σε τελικούς Κυπέλλου ΕΠΣΔΑ και μία
κατάκτηση. Εχει αγων ιστεί σε Αστέρα
Μαγούλας, Ακράτητο, Θρασύβουλο, ΠΑΟ
Ρουφ, Ηρακλή Ελευσίν ας, Αχιλλέας Κ.Αχα-
ρν ών .



ΜΠΑΜ ΜΕ ΠΕΤΡΟ
ΒΟΥΡΝΑΖΟ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ

Σπουδαία μεταγραφική επιτυχία για τον Ακράτ-
ητο που απέκτησε τον 29 χρονο(1991) χαφ και
στόπερ Πέτρο Βουρνάζο. Τον εν λόγω ποδοσφ-
αιριστή διεκδικούσαν και άλλες ομάδες αλλά η
ομάδα του Χάρη Κοπιτσή το έκανε δικό του.

Εχει αγωνιστεί στις ομάδες:  ΕΝΩΣΗ ΜΙΔΕΑΣ
(Δ' ΕΘΝΙΚΗ), ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΒΥΖΑΣ
ΜΕΓΑΡΩΝ (Γ' ΕΘΝΙΚΗ), ΑΟ ΘΗΒΑ (Γ'
ΕΘΝΙΚΗ), ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ (Γ' ΕΘΝΙΚΗ),
ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ (Γ' ΕΘΝΙΚΗ), ΑΟ ΧΑΛΚΙΔΑ
(Γ' ΕΘΝΙΚΗ) & ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ (Γ' ΕΘΝΙΚΗ).

Επίσης ήταν μέλος της ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΟΠΛΩΝ για
4 χρόνια σαν αρχηγός με συμμετοχές σε 1
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΑΙ 1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ πρωτάθλημα.

ΑΝ.ΤΣ.
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ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ 
Ο ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ

Η γυναικεία ομάδα του Πήγασου Θριασίου 2012 στα πλαίσια
της προετοιμασίας της θα δώσει την Τετάρτη 23/9    στις  19:20
στο γήπεδο Γιώργος Ρουμελιώτης φιλικό αγώνα με τον Ιάσων
Ιλίου.
Η προπονήτρια Αθηνά Ρεντούμη θα έχει μιας πρώτης τάξης
ευκαρία να δοκιμάσει διάφορα σχήματα.

ΑΝ.ΤΣ.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΟΙ ΚΑΡΤΕΣ ΜΕΛΩΝ

Ο Αστέρας Μαγούλας  ενημερώνει πως εκδόθηκαν & κυκλοφορούν οι κάρ-
τες μελών (κόστους 10€) για την περίοδο 2020 – 2021.
Η κάρτα μέλους έχει σκοπό να τιμήσει τα 40 χρόνια από την ίδρυση της
ομάδας μας, αλλά και να βοηθήσει οικονομικά τον Αστέρα Μαγούλας, στην
πρωτόγνωρη περίοδο που διανύουμε.
Για να προμηθευτείτε τις νέες κάρτες μπορείτε να απευθύνεστε στα μέλη
του ΔΣ, καθώς και να μας στείλετε μήνυμα στην παρούσα σελίδα.
Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως για τη χορηγία τους, τα καταστήματα Σ' Αναμμένα
Κάρβουνα & Κρεοπωλείον Σκόρδας.
Η ανταπόκρισή σας, θα καθορίσει το μέλλον της φετινής ποδοσφαιρικής
χρονιάς.

Ενισχύουμε την προσπάθεια της ομάδας μας, 
στηρίζουμε τον Αστέρα Μαγούλας!

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ Η
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΑΙΑΝΤΑ

ΠΑΡΑΛΙΑΣ
Ξεκίν ησαν  οι προπον ήσεις για την  ακαδημία 

του Αίαν τα Παραλίας Ασπροπύργου.
Οι προπον ήσεις γίν ον ται με τον  προπον ητή 
και υπεύθυν ο τής ακαδημίας Ηλία Αμπαζάι.

Έγγραφες γίν ον ται καθημεριν ά στο γήπεδο τής παραλίας
Ασπρόπυργου 5-9 το απόγευμα καί οι προπον ήσεις για

τα Ηλικιακά γκρουπ Κ8 Κ9 Κ10 Δευτέρα 8:15 
Πέμπτη 8:15 Σάββατο 7:30 

Για περισσότερες πληροφορίες τό τηλέφων ο 
τού προπον ητή 6976375212

ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΑ
ΜΑΓΟΥΛΑΣ 4-3 ΣΤΗΝ

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ

Οι βετεράνοι του Αστέρα Μαγούλας προε-
τοιμαζόμενοι για το πρωτάθλημα νίκησαν
εκτός έδρας τους βετεράνους της Δραπε-
τσώνας με 4-3.
Τα γκολ για τον Αστέρα Μαγούλας πέτυχαν
Μαυροειδής (2), Τιπτιρής, Μπαϊράμογ-
λου.
Για την ομάδα της Δραπετσώνας οι Καρα-
μανής, Μαστρογιανούδης, Μπαζίνας.
Για τον Αστέρα Μαγούλας αγωνίστηκαν οι :
Δήμας, Ταμπακάκης, Καλογήρου, Οικονό-
μου, Μαυρίδης, Τυρλής,Σελέ, Τιπτιρής,
Χατζησίμος, Μαυροειδής, Μπαϊράμογλου,
Στραϊτούρης.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Η διοίκηση των παλαιμάχων του Αστέρα
ευχαριστεί την ομάδα της Δραπετσώνας και
τον Άγγελο Κοτζαπαναγιώτου για την
άψογη φιλοξενία τους.

ΣΧΟΛΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αγαπητοί Γον είς,σας εν ημερών ουμε ότι την  Παρασκευή 25-09-
2020 θα διεν εργηθούν  οι απαραίτητες Ιατρικές Εξετάσεις των
Αθλητών  στις εγκαταστάσεις μας, από κιν ητή μον άδα, η παρ-
ουσία γον έα/κηδεμόν α είν αι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ.
Έως την  Τετάρτη 23-09-2020 καλούν ται οι γον είς των  όλων  των
αθλητών  ν α έχ ουν  κλείσει όλες τις εκκρεμότητες και ιδίως των
εγγράφων  που σας έχ ουν  ζητηθεί.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
* Οι γεν ν ηθέν τες 2012-13-14-15-16 καλούν ται ν α προσέλθουν
στις 17:30.
* Οι γεν ν ηθέν τες 2009-10-11 καλούν ται ν α προσέλθουν  στις
18:30.
* Οι γεν ν ηθέν τες 2006-07-2008 καλούν ται ν α προσέλθουν  στις
19:30.
Εφίσταται η ΠΡΟΣΟΧΗ στην  προσέλευση και η παραμον ή
όλων  των  παραβρισκόμεν ων  στην  αθλητική εγκατάσταση !!!
Θα πρέπει ν α τηρηθούν  απαρέγκλιτα όλα τα απαιτούμεν α ιατρ-
ικά πρωτόκολλα.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και την συνερ-
γασία.

Ο Υπεύθυνος της Σχολής
Μέγας Καραμπίνης
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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

ΓΑΜΟΣ
Ο Νικόλας Κουϊμτσίδης του Γεωργίου και της Ευθυμίας

το γένος Παυλίδη γεννηθείς στην Νίκαια 
κάτοικος Ελευσίνας και η Τσαγκαρίδου Σοφία του Γεωργίου

και της Αθηνάς το γένος Αναστασιάδη γεννηθείσα στο
Μαρούσι κάτοικος Ασπροπύργου πρόκειται 

να παντρευτούν στο δημαρχείο Ασπροπύργου

ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Μεγαρέων  εκδήλωση 
προληπτικού ελέγχου και ενημέρωσης 

για την οστεοπόρωση στις 29 Σεπτεμβρίου 2020

Τ
ο ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Μεγαρέων σε συνεργασία με τον Σύλλογο Σκελε-
τικής Υγείας, Πεταλούδα και το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών
Πόλεων διοργανώνουν  εκδήλωση προληπτικού ελέγχου και ενημέρωσης

για την οστεοπόρωση στις 29 (Τρίτη) Σεπτεμβρίου 2020 με γενικό θέμα: «Σύγχρονες
αντιλήψεις για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της Οστεοπόρωσης».

Κύριος στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση γύρω από την οστεοπόρωση, την
πρόληψη και την αντιμετώπιση της.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε άτομα κάθε ηλικίας που ενδιαφέρονται να ενημερωθ-
ούν για ένα σοβαρό θέμα υγείας.

Οι μετρήσεις θα γίνουν την Τρίτη 29/09/2020,
στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου και ώρες 10:00 έως 13:00 υπό την ιατρι-
κή επίβλεψη του κ. Μουστάκα Κωνσταντίνου,
Ορθοπεδικός.

Πληροφορίες και κλείσιμο ραντεβού στο/α τηλέφ-
ωνο/α: 2296021012 και ώρες 8.00 έως 14.30  Υπεύθυνη
επικοινωνίας: κα Αναστασία Μαρούγκα

Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους
Η πρόσκληση στην εκδήλωση αφορά άτομα κάθε ηλικίας που ενδιαφέρονται να

ενημερωθούν για ένα θέμα υγείας που μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε πρόβλημα με
σοβαρές επιπτώσεις. 

Ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας, Πεταλούδα πρεσβεύει πως η ενημέρωση αποτελεί
την αρχή της πρόληψης και της σωστής αποκατάστασης και συμβουλεύει τόσο τους
νέους όσο και τους μεγαλύτερους να παρακολουθούν θέματα υγείας ακόμη κι αν δεν
τους αφορούν άμεσα.

ΞΕΚΙΝΟΥΝ
ΟΙ
ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
ΤΟΥ ΑΣ
ΕΥΚΛΕΙΔΗ
MEΓΑΡΩΝ

Ο Ευκλείδης Μεγάρ-
ων  αναζητά ταλέντα
γεννημένα το 2011 &
το 2010 (και μικρότε-

ρα παιδιά) για να επανδρώσει το αγωνιστικό του τμήμα Κ11.
Είναι ΔΩΡΕΑΝ και απευθύνεται σε γονείς που θέλουν τα παιδιά τους να
βιώσουν κάτι παραπάνω στην εκμάθηση του ποδοσφαίρου και τη καλύτερη
αξιοποίηση τους. Καθώς από πίσω βρίσκεται η μεγαλύτερη ακαδημία της
Αθήνας: η Diamonds Soccer School!
Οι προπονήσεις θα γίνονται στο βοηθητικό γήπεδο του σταδίου Μεγάρων
κάθε Δευ - Τετ & Παρ 2:45 με 4:00.

Τηλέφωνο επικοινωνίας και εγγραφών: 6937-420980
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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

ΓΑΜΟΣ
Ο Μουρατίδης Γεώργιος του Χαράλαμπου και

της Ελέν ης το γέν ος Σιδηροπούλου 
γεν ν ηθείς στο Καζακστάν  κάτοικος

Ασπροπύργου και η Αν αστασιάδου Ελέν η
του Γεωργίου και της Αλεξάν δρας το γέν ος

Παπαδοπούλου γεν ν ηθείσα στη 
Θεσσαλον ίκη κάτοικος Ασπροπύργου 
πρόκειται ν α έλθουν  σε γάμο που θα

τελεστεί στο δημαρχείο Ασπροπύργου.

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

κοινόχρηστα. 
Τιμή ενοικίασης 400€ 

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

Πωλείται οικία ισόγειο και
πρώτος όροφος στο 

Παλαιοχώρι Μάνδρας σε 800
μέτρα οικόπεδο . Ανταλλαγή με

διαμέρισμα τηλέφωνο 
6974 311 396. 

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

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

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



16-θριάσιο Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020 

Ελ.Βενιζελου  Ασπρόπυργος τηλ .210 5574284

Ο
Δήμος Ελευσίν ας εν ημε-
ρών ει τους καταν αλωτές
με χαμηλά εισοδήματα

που έχουν  αποσυν δεθεί από το
δίκτυο παροχής ηλεκτρικής εν έρ-
γειας λόγω ληξιπρόθεσμων
οφειλών  μέχρι και 30.04.2020 και
παραμέν ουν  αποσυν δεδεμέν οι,
ότι μπορούν  ν α υποβάλουν
αίτηση για την  εφάπαξ χορήγηση
ειδικού βοηθήματος, προκειμέ-
ν ου ν α αν τιμετωπίσουν  τις εν ερ-
γειακές τους αν άγκες, σύμφων α
με την  υπ’ αριθ.
ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/14.07.202
0 (ΦΕΚ 3088/24.07.2020/Β) ΚΥΑ.

Για την  υποβολή σχετικής
αίτησης, οι προς εξέταση δικαι-
ούχοι, θα πρέπει:

Να έχουν  αποσυν δεθεί από το
δίκτυο παροχής ηλεκτρικής εν έρ-
γειας, λόγω ληξιπρόθεσμων
οφειλών , μέχρι και 30.04.2020
και ν α παραμέν ουν  αποσυν δε-
δεμέν οι μέχρι την  ολοκλήρωση
της διαδικασίας υποβολής και
εξέτασης των  σχετικών  αιτή-
σεων .

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

Επισημαίν ον ται τα εξής:

Η αποσύν δεση παροχής
ρεύματος θα πρέπει ν α αφορά
την  κύρια κατοικία του υπό εξέτα-

ση δικαιούχου.

Το ειδικό βοήθημα καταβάλλεται
από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. απευθείας
στον  τελευταίο Προμηθευτή ηλεκ-
τρικής εν έργειας, όπου εκκρε-
μούν  οι οφειλές του δικαιούχου.

Το ποσό του χορηγούμεν ου
βοηθήματος προσδιορίζεται αν ά-
λογα με το ύψος της συν ολικής

οφειλής του καταν αλωτή προς
τον  Προμηθευτή ηλεκτρικής εν έρ-
γειας.

Το μέρος της οφειλής που δεν
καλύπτεται από το βοήθημα, δια-
καν ον ίζεται και εξοφλείται από
τους καταν αλωτές σε άτοκες
μην ιαίες δόσεις, ο αριθμός των
οποίων  ορίζεται από τον  εκάστο-
τε Προμηθευτή ηλεκτρικής εν έρ-
γειας.

Οι αιτήσεις υποβάλλον ται κατό-
πιν  ραν τεβού και για περισσότε-
ρες πληροφορίες οι εν διαφερόμε-
ν οι μπορούν  ν α επικοιν ων ούν
με τη Γραμματεία της Επιτροπής,
στη Διεύθυν ση Κοιν ων ικής Προ-
στασίας, Παιδείας και Πολιτισμού
του Δήμου Ελευσίν ας (επί της
οδού Ρήγα Φεραίου 70, Ελευ-
σίν α). Τηλέφων ο επικοιν ων ίας:
213-1601435.

Αίτηση χορήγησης βοηθήματος
:
/sites/default/files/18.09.2020%2
0%CE%A7%CE%BF%CF%81%C
E%AE%CE%B3%CE%B7%CF%8
3%CE%B7%20%CE%B5%CE%B
9%

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Ο Δήμος Ελευσίνας ενημερώνει τους καταναλωτές για τις αιτήσεις και τη διαδικασία


