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Έ
ντονη αντιπαράθεση δημιουργείται τελευ-
ταία για τα παροπλισμένα πλοία στον
κόλπο της Ελευσίνας. Το θέμα των παρ-

οπλισμένων είναι μια παλιά υπόθεση που κατα
διαστήματα οξύνεται , εμπλέκοντας ιδιοκτήτες
πλοίων, δημοτική αρχή, ομάδες πολιτών και τον
Οργανισμό Λιμένος Ελευσίνας.

Η τελευταία εξέλιξη έχει σχέση με επιστολή 2
δικηγόρων (ΔΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 7 ΟΛΟΚΛΗΡΗ
ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ),  οι
οποίοι εκπροσωπούν ιδιοκτήτες πλοίων η οποία
έχει πολλούς αποδέκτες, μεταξύ των οποίων και
τον Πρωθυπουργό. Στην επιστολή τους αυτή επι-
σημαίνουν πως σήμερα 38 πλοία είναι δεμένα
στον κόλπο της Ελευσίνας, αποφέροντας ετήσια
έσοδα περίπου στα 8 εκατ. ευρώ. 

Στην ίδια επιστολή χαρακτηρίζουν ως εξωπραγ-
ματικό το γεγονός ότι ελληνόκτητα πλοία δεν
γίνονται δεκτά στην Ελλάδα, αναφερόμενοι στην
Ελευσίνα. 

Ταυτόχρονα υπάρχουν αντιδράσεις από ομάδες
πολιτών της Ελευσίνας καθώς και της Δημοτικής
Αρχής, ενώ ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας,
σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να δώσει
οριστική λύση στο θέμα αυτό, αλλάζοντας τον
κανονισμό για τους παροπλισμούς πλοίων.

Πιο συγκεκριμένα θα προβλεφθεί στην Ελλάδα
ο όρος warm lay up. 

Με το warm lay up το πλοίο λειτουργεί κανονι-
κά με πλήρωμα μικροεπισκευές εφοδιασμούς και
φυσικά τους φύλακες. 

Το ακριβώς αντίθετο από το cold lay up με
βάση το οποίο μόνο οι φύλακες παραμένουν στο
πλοίο 

Με την πρόταση αυτή ο ΟΛΕ ευελπιστεί να
πείσει τους Ελευσινιώτες ότι δεν υπάρχει καμία
πιθανότητα να μετατραπεί o κόλπος σε νεκροταφ-
είο πλοίων.

Σημειώνουμε εδώ πως το παρελθόν έχει αφή-
σει μαύρες σελίδες στην ιστορία της Ελευσίνας
καθώς πολλά παροπλισμένα πλοία εδώ και χρό-
νια έχουν εγκαταλειφθεί στην τύχη τους δημιο-
υργώντας σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα. 

Για να υπάρξει θετικό αποτέλεσμα με τα παροπ-
λισμένα πλοία, θα πρέπει ο ΟΛΕ να λύσει ταυ-
τόχρονα το θέμα των εγκαταλελειμμένων πλοίων
και να στηρίξει την οικονομία της περιοχής αλλά
και της χώρας.

Ακολουθεί στη σελίδα 7 η επιστολή του Διευθ.
Συμβούλου του Οργανισμού Λιμένα Ελευσίνας κου
Α. Καμαρινάκη προς τον Δήμο Ελευσίνας για το
θέμα.

Ε. ΛΙΑΚΟΣ 

Η συνέχεια στη σελ. 7

Απόστολος Καμαρινάκης
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Μία σειρά μέτρων τα οποία
τίθενται σε εφαρμογή και
θα διαρκέσουν μέχρι την 4η

Οκτωβρίου 2020 ανακοινώνει ο
Δήμος Αχαρνών. 

Τα μέτρα αυτά λαμβάνονται για την
εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών,
την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των
δημοτών και την αποτελεσματικότερη
λειτουργία του Δήμου με γνώμονα
την ανάγκη περιορισμού της διασπο-
ράς του κορονοϊού.

Σε αυτό το πλαίσιο:

Θα εφαρμοστεί η παροχή εξ απο-
στάσεως εργασίας, σε ποσοστό 40%
των υπαλλήλων και σύμφωνα με τις
ισχύουσες εγκυκλίους. 

Παράλληλα θα εφαρμοστούν όλες
οι σχετικές οδηγίες για τους εργαζό-
μενους που ανήκουν σε ευπαθείς
ομάδες και για τη χορήγηση αδειών
ειδικού σκοπού.

Η είσοδος των
δημοτών στις υπηρ-
εσίες του Δήμου θα
πραγματοποιείται μόνο
κατόπιν ραντεβού, ενώ
θα γίνεται θερμομέτρη-
ση κάθε επισκέπτη.

Ο Δήμος θα προμηθ-
εύσει κάθε εργαζόμενο με υφασμάτι-
νες μάσκες, ενώ θα τοποθετηθούν
αντισηπτικά σε όλα τα γραφεία και τις
υπηρεσίες.

Σε περίπτωση κρούσματος σε
κάποια υπηρεσία θα γίνεται δωρεάν
εξέταση covid στους εργαζόμενους.

Σε περίπτωση εμφάνισης κρούσμα-
τος θα πραγματοποιείται απολύμαν-
ση του χώρου. 

Όσον αφορά τα σχολεία απολυμάν-
σεις θα πραγματοποιούνται εφόσον
χρειάζεται και σύμφωνα με τις σχετι-
κές οδηγίες.

Ο Δήμος θα προμηθεύσει όλες τις
δημοτικές υπηρεσίες, τους παιδικούς 

σταθμούς και τις σχολικές μονάδες 
με επαρκείς ποσότητες καθαρι-

στικών και απορρυπαντικών.
Το αυτοτελές τμήμα της Πολιτικής

Προστασίας θα πραγματοποιεί σε
τακτά χρονικά διαστήματα και ανάλο-
γα με τις ανάγκες απολυμάνσεις σε
δημόσιους εξωτερικούς χώρους
(όπως πλατείες, σούπερ μάρκετ,
υπηρεσίες, τράπεζες κ.α.).

Ο Δήμος και οι υπηρεσίες μέσω του
Γραφείου Τύπου θα παρέχουν
συνεχή ενημέρωση στους δημότες.

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής
θα προετοιμάσει άμεσα δράσεις που
θα πραγματοποιηθούν  το αμέσως 

Τηλεργασία:
Υποχρεωτική για το 40% 
των εργαζομένων 

Σήμερα Παρασκευή η υποβολή
δηλώσεων

Την 25/9/2020, οι εργοδότες υποχρεούνται να προαναγ-
γείλουν το προσωπικό που απασχολούν υποχρεωτικά εξ
αποστάσεως, συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας στο
Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ το Έντυπο 4.1 ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ. 2 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Α΄ 55/11.03.20).
Το ανωτέρω σύστημα εφαρμόζεται υποχρεωτικά από τις
επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής μόνο στις περι-
πτώσεις όπου η εργασία μπορεί να παρασχεθεί από τους
εργαζόμενους εξ αποστάσεως (εξαιρουμένων των εκπαι-
δευτικών δομών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκε-
υμάτων, των δομών παροχής υπηρεσιών υγείας, των
φαρμακαποθηκών, των επιχειρήσεων υπεραγορών τρο-
φίμων και των ταχυμεταφορών), σε ποσοστό 40% επί του
συνολικού αριθμού των εργαζομένων που μπορούν να
απασχοληθούν με το σύστημα αυτό.
Για το σκοπό της διάταξης, που είναι η αποσυμφόρηση
των μέσων μαζικής μεταφοράς και των χώρων εργασίας,
κατά τον υπολογισμό του ανωτέρω ποσοστού λαμβάνεται
υπόψη ο αριθμός των πραγματικά απασχολουμένων στις
εγκαταστάσεις της επιχείρησης, των οποίων η εργασία
μπορεί να παρασχεθεί εξ αποστάσεως, κατά το χρονικό
διάστημα από 25/9/2020 έως 4/10/2020.
Ευνόητο είναι ότι κατά τον ανωτέρω υπολογισμό των
εργαζομένων δε λαμβάνονται υπόψη οι εργαζόμενοι των
οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή, καθώς και οι
εργαζόμενοι που τελούν σε κάθε είδους νόμιμη άδεια
(όπως μητρότητας, ασθένειας κ.α.).
Επίσης, για τον ίδιο σκοπό, η διάταξη εφαρμόζεται και σε
περιπτώσεις εργαζομένων που ο χρόνος εργασίας τους
είναι μοιρασμένος σε εργασία γραφείου και σε εξωτερικές
εργασίες, και μόνο στο βαθμό που η εργασία γραφείου
δύναται να παρασχεθεί εξ αποστάσεως.
Σε περίπτωση κατά την οποία από τον υπολογισμό του
ανωτέρω ποσοστού προκύπτει δεκαδικός αριθμός 0,50
και πάνω γίνεται στρογγυλοποίηση προς τα πάνω.

Ως προς τη συμπλήρωση του εντύπου Ε.4.1. δίδονται οι
ακόλουθες διευκρινίσεις:

Ως ημερομηνία έναρξης της εξ αποστάσεως εργασίας
αναγράφεται η 25η/9/2020 , ενώ ως τόπος εργασίας ο
τόπος εργασίας του εργαζόμενου.

Στο πεδίο των Παρατηρήσεων αναγράφεται ο συνολικός
αριθμός των εργαζομένων της επιχείρησης, που μπορούν
να τεθούν σε εξ αποστάσεως εργασία.

Σε περίπτωση που εναλλάσσεται το εξ αποστάσεως προ-
σωπικό της επιχείρησης, στη στήλη ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ &
ΛΗΞΗΣ, ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, αναγράφονται οι ημέρες
που ο εργαζόμενος παρέχει την εργασία του εξ αποστά-
σεως, εντός του οριζόμενου χρονικού διαστήματος. Στο
ίδιο πλαίσιο, παρέχεται η δυνατότητα στους εργοδότες να
τροποποιούν το Έντυπο Ε.4.1., ανάλογα με τις εκάστοτε
ανάγκες της επιχείρησης.

Την  έγκριση του
υπουργού Εσωτερ-
ικών  Τάκη Θεοδωρι-
κάκου πήραν  168

προσλήψεις σε διά-
φορους δήμους
όλης της χώρας

μέσω ΑΣΕΠ. 
Η απόφαση 
αν αφέρει:

Εγκρίν ουμε τη
σύν αψη ογδόν τα
τριών  83 συμβά-
σεων  ιδιωτικού

δικαίου ορισμέν ου
χρόν ου για χρον ικό
διάστημα έως οκτώ

(8), εν ν έα (9) ή
έν τεκα (11) μήν ες

κατά περίπτωση και
ογδόν τα πέν τε (85)
συμβάσεων  μίσθω-
σης έργου για χρο-
ν ικό διάστημα έως
έν α (1) έτος σε ΟΤΑ
και ΝΠΔΔ , για τη

στελέχωση υπηρε-
σιών  που

παρέχουν  έργο
έν αν τι αν τιτίμου

που καταβάλλουν
οι ωφελούμεν οι.

Στον  πίν ακα δεξιά
μπορείτε ν α δείτε

την  καταν ομή στους
δήμους Φυλής, 
Χαιδαρίου και 

Αχαρν ων  .

Πράσινο φως για προσλήψεις
στους δήμους Φυλής, Χαϊδαρίου και Αχαρνών 

Οι νέες παρεμβάσεις του Δήμου Αχαρνών για
τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού

Συν εχ ίζεται στη σελ. 10
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Βρέθηκε γιάφκα στο Κουκάκι: 
Μέλη της «Ομάδας Λαϊκών Αγωνιστών»
μεταξύ των συλληφθέντων
Συνελήφθησαν τρία άτομα μεταξύ των οποίων ένας συνεργάτης του
Παλαιοκώστα στην απαγωγή Μυλωνά και ένας αντιεξουσιαστής που είχε
απασχολήσει τις αρχές από τη δεκαετία του 1990

Σε ένα σημαντικό βήμα όσο αφορά στην εξάρθρω-
ση της τρομοκρατικής οργάνωσης Ομάδα Λαϊκών
Αγωνιστών (ΟΛΑ)  προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ μετά από
επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής σε αποθήκη
στο Κουκάκι.
Συνελήφθησαν τρία άτομα μεταξύ των οποίων ένας
συνεργάτης του Παλαιοκώστα στην απαγωγή
Μυλωνά και  ένας αντιεξουσιαστής που είχε
απασχολήσει τις αρχές από τη δεκαετία του 1990.

Στην αποθήκη βρέθηκε σημαντική ποσότητα
εκρηκτικών και Καλάσνικοφ.

Οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικών διεξάγεται σε
μία αποθήκη και σε 4 σπίτια.
Όπως ανακοινώθηκε από την Αστυνομία, από την

Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία (Δ.Α.Ε.Ε.Β) συνελήφ-
θησαν τρεις ημεδαποί (δύο άνδρες, ηλικίας 38 και
42 ετών αντίστοιχα και μία γυναίκα 36 ετών), οι
οποίοι κατηγορούνται για κατοχή όπλων και εκρη-
κτικών.

Ειδικότερα, χθες, έγινε έφοδος σε αποθήκη στην
οδό Αναστασίου Ζήνη 16, όπου βρέθηκαν πολλά
εκρηκτικά για κατασκευή βομβών, σύμφωνα με
αστυνομικές πηγές.

Την αποθήκη, κατά τις ίδιες πληροφορίες,
νοίκιαζε ο ένας από τους δύο άνδρες, ο οποίος
είχε κατηγορηθεί παλαιότερα και ως συνεργάτης
του Βασίλη Παλαιοκώστα, ενώ σε σπίτι, όπου ακο-
λούθησε έρευνα, συνελήφθη ο δεύτερος άνδρας -
επίσης γνώριμος της Αστυνομίας- και η φίλη του,
καθώς βρέθηκαν δύο πιστόλια. Σύμφωνα με την
αστυνομία, οι δύο άνδρες κινούνται στον αντιεξου-
σιαστικό χώρο.

Παράλληλα χθες πρωί πραγματοποιούνταν  τέσ-
σερις κατ’ οίκον έρευνες, με την ολοκλήρωση των
οποίων θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση. Οι
αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ εκτιμούν ότι η υπόθεση
συνδέεται με κάποια τρομοκρατική οργάνωση που
δρα στην Ελλάδα και αναζητούνται στοιχεία για την
ταυτότητα της.

Πάντως, η γιάφκα εντοπίστηκε στο πλαίσιο της
έρευνας που πραγματοποιείται για την  (ΟΛΑ).

Η ΟΛΑ ε ίχε χτυπήσει  στον ΣΚΑΪΗ ΟΛΑ ε ίχε χτυπήσει  στον ΣΚΑΪ
Η «Ομάδα Λαϊκών Αγωνιστών» είχε αναλάβει
μεταξύ άλλων την ευθύνη για την τρομοκρατική
επίθεση στο κτίριο του ΣΚΑΪ .

Η ΟΛΑ τρεις εβδομάδες μετά το χτύπημα στον
ΣΚΑΪ ανέλαβε την ευθύνη για την τρομοκρατική
επίθεση.

«Γνωρίζουμε πολύ καλά πως γύρω από την ενέρ-
γειά μας αυτή θα αναπτυχθεί μια χυδαία παραφιλο-
λογία, θα μας κατηγορήσουν πως θέλουμε να
φιμώσουμε την ελευθερία της έκφρασης και του
τύπου, να τρομοκρατήσουμε τους δημοσιογράφο-
υς και τους εργαζόμενους στα ΜΜΕ. 

Πρώτα απ’ όλα πρέπει να πούμε πως καμιά ελε-
υθερία του τύπου δεν υφίσταται από τότε που τα
ΜΜΕ έγιναν όργανα σκοτεινών επιχειρηματικών
συμφερόντων, μέσα που αντικαθιστούν την
«ενημέρωση» με τη διαπλοκή και εξυπηρέτηση
οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων» ανέφε-
ραν μεταξύ άλλων στην προκήρυξή τους.

Διακοπή νερού τώρα σε Λίμνη, Δροσούπολη 
και το μισό κέντρο των Άνω Λιοσίων
Σε διακοπή της υδροδότησης προχ ώρησε χ θες η Διεύθυν ση Ύδρευσης του Δήμου
Φυλής, προκειμέν ου ν α επισκευάσει μεγάλη βλάβη που προκλήθηκε πριν  λίγο, λόγω
έργων , σε κεν τρικό αγωγό επί της Αιγαίου Πελάγους. 
Για τις επόμεν ες τρεις ώρες θα μείν ουν  χ ωρίς ν ερό η περιοχ ή της Λίμν ης, κάποιες
κατοικίες στον  Άγιο Γεώργιο, η Δροσούπολη και το μισό κέν τρο των  Άν ω Λιοσίων .
Τα συν εργεία της υπηρεσίας  είν αι επί τόπου και εργάζον ται προκειμέν ου ν α απο-
κατασταθεί όσο το δυν ατόν  πιο σύν τομα η υδροδότηση στην  περιοχ ή . 

Άμεση μεταφορά προσφύγων στην ΕΕ
- 50 θα υποδεχθεί ο Καναδάς- 50 θα υποδεχθεί ο Καναδάς

Μετεγκατάσταση αν αγν ωρισμέν ων  προσφύγων  σε
κράτη- μέλη της ΕΕ που προσφέρθηκαν  ν α τους
υποδεχ τούν  προετοιμάζει το υπουργείο Μεταν ά-
στευσης και Ασύλου, σε συν εργασία με την  Ευρω-
παϊκή Επιτροπή, με στόχ ο την  αποσυμφόρηση των
ν ησιών .
Όπως αν αφέρεται σε σχ ετική αν ακοίν ωση του υπο-
υργείου, για το σκοπό αυτό, για διάστημα μερικών
εβδομάδων , θα χ ρησιμοποιηθούν  ξεν οδοχ ειακές
μον άδες στην  ηπειρωτική Ελλάδα, μέχ ρι ν α ολοκ-
ληρωθούν  οι διαδικασίες. Το υπουργείο υπεν θυμίζει
πάν τως ότι το πρόγραμμα φιλοξεν ίας αιτούν των
άσυλο και προσφύγων  σε ξεν οδοχ εία θα ολοκληρωθ-
εί, όπως είχ ε προγραμματιστεί, εν τός του 2020,
σύμφων α με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

50 πρόσφυγες στον  Καν αδά
Εξάλλου, η καν αδική κυβέρν ηση εξέφρασε την
πρόθεσή της ν α μετεγκαταστήσει από την  Ελλάδα
50 ευάλωτους αιτούν τες άσυλο με τις οικογέν ειές
τους. Αυτό προέκυψε κατά τη προχ θεσιν ή συν άν -
τηση του αν απληρωτή υπουργού Μεταν άστευσης
και Ασύλου, Γιώργου Κουμουτσάκου, με τον  πρέσβη
του Καν αδά στην  Ελλάδα, Μαρκ 'Αλλεν .
Οι μετεγκαταστάσεις θα αφορούν  σε θύματα βασαν ι-
σμών , εν δοοικογεν ειακής βίας, έμφυλης βίας και
σεξουαλικής κακοποίησης, μαζί με τα εξαρτώμεν α
μέλη της οικογέν ειάς τους.
Οι δύο πλευρές συμφών ησαν  τον  καθορισμό
σημείων  επαφής για την  ταχ εία υλοποίηση της
μετακίν ησης.
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Ψήφισμα του ΠεΣυ Αττικής υπέρ 
των απασχολούμενων της Κοινωφελούς Εργασίας

Σχολεία: Ερχονται επιπλέον
προσλήψεις εκπαιδευτικών 
και προσωπικού

– Κονδύλια 118 εκατ.

Δ
ιάταξη για επιπλέον προσλήψεις εκπαιδευ-
τικών και βοηθητικού προσωπικού στα
σχολεία, περιλαμβάνει νομοσχέδιο που

κατέθεσε χθες βράδυ στη Βουλή, το υπουργείο
Παιδείας

Διάταξη για επιπλέον προσλήψεις εκπαιδευτικών και
βοηθητικού προσωπικού στα σχολεία, περιλαμβάνει
νομοσχέδιο που κατέθεσε χθες βράδυ στη Βουλή, το
υπουργείο Παιδείας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 10, «ενισχύον-
ται οι πιστώσεις για την πρόσληψη επιπλέον εκπαιδευ-
τικών και ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού
προσωπικού, για την ομαλή λειτουργία εκπαιδευτικών
δομών τη σχολική χρονιά 2020-2021, μέσω του συγχρ-
ηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων».

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, τα πρόσθετα
κονδύλια αυτά είναι ύψους έως 118 εκ. ευρώ – επιπ-
λέον των πρόσθετων κονδυλίων έως 200 εκ. ευρώ για
προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού που προβλέφ-
θηκαν με το Ν 4722/ΦΕΚ 177 Α’ /15-9-2020. Τα κον-
δύλια αυτά προβλέφθηκαν για τη φετινή σχολική χρο-
νιά, δεδομένων και των αυξημένων αναγκών λόγω του
κοροναϊού.

Εκλογές για υπηρεσιακά συμβούλια το Σάββατο
Επιπλέον, με το άρθρο 13 προωθείται η πραγματο-

ποίηση εκλογών των υπηρεσιακών συμβουλίων, το
Σάββατο.

Στο άρθρο επισημαίνεται: «Προβλέπεται οι εκλογές για
την ανάδειξη των αιρετών μελών των υπηρεσιακών
συμβουλίων του εκπαιδευτικού προσωπικού και του
ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού ειδικής αγωγής και
εκπαίδευσης να πραγματοποιούνται ημέρα Σάββατο
(αντί για εργάσιμη ημέρα και ώρα), προκειμένου να
μην διακόπτεται στο ελάχιστο η εκπαιδευτική λειτουργία
και να μην αναστέλλεται η λειτουργία των σχολείων.
Ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα για ηλεκτρονική διε-
ξαγωγή της ψηφοφορίας».

Στο πλευρό των  εργαζομέν ων
που απασχ ολήθηκαν  στην  Περιφ-
έρεια Αττικής μέσω Κοιν ωφελών
Προγραμμάτων  του ΟΑΕΔ, τάχ θηκε
για άλλη μια φορά το Περιφερειακό
Συμβούλιο Αττικής.

Μετά από σχ ετική εισήγηση και
του Περιφερειάρχ η Αττικής Γ.
Πατούλη, το Περιφερειακό
Συμβούλιο κατά τη χ θεσιν ή συν ε-
δρίαση του (Τετάρτη 23 Σεπτεμ-
βρίου), υπερψήφισε με εν ισχ υμέν η
πλειοψηφία, την  «απόφαση απο-
δοχ ής εργασίας».

Ο Περιφερειάρχ ης Αττικής κατά
τη διάρκεια της συζήτησης του
θέματος επισήμαν ε ότι η Περιφέρ-
εια είν αι στο πλευρό των  απασχ ο-
λούμεν ων  του Προγράμματος, οι
οποίοι διαθέτουν  εμπειρία και
καλύπτουν  πάγιες αν άγκες των
υποστελεχ ωμέν ων  υπηρεσιών  της
Περιφέρειας.

Ο Γ. Πατούλης έκαν ε ιδιαίτερη
αν αφορά στο ζήτημα των  σημαν -
τικών  κεν ών  που υπάρχ ουν  στις
υπηρεσίες της Περιφέρειας, εν ώ
ζήτησε για άλλη μια φορά την  αλλα-
γή του θεσμικού πλαισίου σύμφων α
με το οποίο θα πραγματοποιούν ται
οι προσλήψεις στις υπηρεσίες της
Αυτοδιοίκησης. «Το θεσμικό
πλαίσιο είν αι αν άγκη ν α αλλάξει. Τα
κεν ά που έχ ουν  Περιφέρειες και
Δήμοι είν αι μεγάλα και μάλιστα σε
υπηρεσίες που σχ ετίζον ται άμεσα
με την  καλύτερη εξυπηρέτηση των
πολιτών . Οφείλουμε Κεν τρική
Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση ν α
συν εργαστούμε για ν α καθιερωθεί

έν α ν έο σύστημα αδιάβλητο μέσω
ΑΣΕΠ. Η Αυτοδιοίκηση η οποία και
πληρών ει τους εργαζόμεν ους, θα
πρέπει ν α αποφασίζει η ίδια για
τον  αριθμό των  προσλήψεων  και
την  κάλυψη των  αν αγκών  της. Δεν
μπορεί οι υπηρεσίες της Περιφέρει-
ας Αττικής ν α έχ ουν  300 κεν ά και
το αρμόδιο υπουργείο ν α εγκρίν ει
την  κάλυψη μόλις 50 θέσεων ».     

Να σημειωθεί ότι η αρχ ική εισήγ-
ηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο
αφορούσε στην  έκδοση ψηφίσμα-
τος για μια ομάδα συμβασιούχ ων . Ο
Περιφερειάρχ ης Γ. Πατούλης απο-
δέχ θηκε σχ ετική πρόταση του Γ.
Σγουρού προκειμέν ου το ψήφισμα
ν α καλύπτει το σύν ολο των  συμβα-

σιούχ ων  κοιν ωφελούς εργασίας.
Στο ψήφισμα επισημαίν εται

μεταξύ άλλων  ότι το Περιφερειακό
Συμβούλιο αν αγν ωρίζει τη σημαν τι-
κή υποστελέχ ωση των  υπηρεσιών
της Περιφέρειας Αττικής και τον ίζει
ότι τα κεν ά που υφίσταν ται στις
Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής
οφείλουν  ν α καλυφθούν  από προ-
σωπικό με μόν ιμη σχ έση εργασίας.

Στη συν έχ εια επισημαίν εται η
αν άγκη συν έχ ισης των  Προγραμ-
μάτων  Κοιν ωφελούς Εργασίας και
καλεί την  Κυβέρν ηση ν α δώσει
λύση στο πρόβλημα που έχ ει
προκύψει με τους εργαζόμεν ους
που εργάζον ται σε αυτά και των
οποίων  οι συμβάσεις έχ ουν  λήξει.

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ  

Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Ασπροπύργου ενημερώνει ότι,
σύμφωνα με τον νόμο 4682/2020 (Α΄76)  η προθεσμία διόρθωσης-

δήλωσης των τετραγωνικών στους Δήμους ΛΗΓΕΙ  30.9.2020. 
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Κτηματολόγιο:
Τέλος χρόνου
για την Αθήνα,
προς πολύ
μικρή και
άτυπη 
παράταση

Ολοκληρών εται την  1η Οκτωβρίου, η διαδικασία κτηματογράφισης στο δήμο
Αθην αίων  έπειτα από 12 χ ρόν ια καθυστερήσεων , αν αβολών  και δικαστικών
προσφυγών . Σύμφων α με πληροφορίες του DNews το Ελλην ικό Κτηματολό-

γιο προσαν ατολίζεται σε πολύ μικρή και «σιωπηρή» παράταση της μίας ημέρας
Έπειτα από 12 χ ρόν ια καθυστερήσεων , αν αβολών  και δικαστικών  προσφυγών ,

ολοκληρών εται η Κτηματογράφηση στον  μεγαλύτερο δήμο της χ ώρας, στον  δήμο της
Αθήν ας, εν ώ σε επίπεδο συλλογής δηλώσεων  σε όλη τη χ ώρα, το ποσοστό έχ ει φτά-
σει στο 65%. Αυτό έκαν ε γν ωστό ο υπουργός ΠΕΝ Κωστής Χατζηδάκης από το
δημαρχ ειακό μέγαρο, όπου συμμετείχ ε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε μεταξύ
του αρμόδιου υφυπουργού, Δημήτρη Οικον όμου, του δημάρχ ου Αθην αίων , Κώστα
Μπακογιάν ν η και της διοίκησης του Κτηματολογίου.

«Το γεγον ός ότι η υπόθεση “Κτηματολόγιο” ουσιαστικά κλείν ει στον  δήμο Αθη-
ν αίων  εκπέμπει και έν α μήν υμα αισιοδοξίας γεν ικά για το πώς θα προχ ωρήσει το
Κτηματολόγιο. Η προσπάθεια θα εν ταθεί τους επόμεν ους μήν ες. Είμαστε αποφασι-
σμέν οι στο ΥΠΕΝ ν α είμαστε έν α υπουργείο απτών  αποτελεσμάτων », δήλωσε ο κ.
Κωστής Χατζηδάκης.

Ο  ΑΟ ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ σε
συν εργασία με τον  σύν δεσμο
φιλάθλων  του συλλόγου VAL-
TOS CLUB εν εργοποιούν
άμεσα τη διαδικασία
συγκέν τρωσης τροφίμων  και
πρώτης αν άγκης αγαθών , ως
προς την  άμεση βοήθεια των
πληγέν των  του ν ομού
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.
Η λίστα των  αγαθών  αυτών  είν αι η
παρακάτω:
ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ
ΞΗΡΑ ΤΡΟΦΗ
ΟΣΠΡΙΑ
ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ
ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
ΖΥΜΑΡΙΚΑ

ΧΑΡΤΙΚΑ
ΚΑΦΕΣ
ΖΑΧΑΡΗ
Η συγκέν τρωση προϊόν των  θα γίν εται
στα γραφεία του συλλόγου 16.00 με
21.00 καθημεριν ά

Εκ μέρους του Δ.Σ
Ο Πρόεδρος
ΠΑΣΙΑΛΗΣ ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ

Συγκέντρωση τροφίμων για τους πληγέντες
της Καρδίτσας από τον ΑΟ Αχαρναϊκό

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ: 
Κατόπιν  ραν τεβού η εξυπηρέτηση
από τα ΚΕΠ λόγω των  μέτρων
προστασίας κατά του COVID – 19 

Σύμφωνα με εγκύκλιο για τον περιο-
ρισμό της διασποράς του κορωνο-
ϊου που τέθηκε σε εφαρμογή από
τις 21 Σεπτεμβρίου και θα ισχύσει
μέχρι τις 4 Οκτωβρίου 2020 η
εξυπηρέτηση από τα ΚΕΠ του 

Δήμου Φυλής θα γίνεται αποκλειστι-
κά και μόνο κατόπιν ραντεβού. 
Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με τα
ΚΕΠ είναι τα εξής: 
ΚΕΠ Άνω Λιοσίων 2132060123 –
2132060125
ΚΕΠ Ζωφριά 2102473309
ΚΕΠ Ζεφυρίου 2132038812 -
2132038814- 2132038815 –
2132038824
ΚΕΠ Φυλής 2132060024 -
2132060025
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Η επιστολή του ΔΣ του ΟΛΕ κου Απ. Καμαρινάκη προς τον Δήμο Ελευσίνας για το θέμα

Η επιστολή των δικηγόρων προς τον Οργανισμό Λιμένος Ελευσίνας 
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«Πόλεμος» επιδημιολόγων για τα lockdown 
– Φουντώνει η συζήτηση για τον κορωνοϊό

Με τα κρούσματα
COVID-19 να
αυξάνονται ξανά

σε μια σειρά από χώρες,
επανέρχεται και η συζήτ-
ηση για το εάν χρειάζονται
ή όχι νέα «οριζόντια» περ-
ιοριστικά μέτρα ή ακόμη
και λοκντάουν για να μπο-
ρέσει να ανακοπεί η δια-
σπορά του ιού.

Ταυτόχρονα, όμως,
ανοίγει και η συζήτηση
μεταξύ των επιδημιολό-
γων και των ειδικών στη
δημόσια υγεία για το εάν
αυτή είναι η ενδεδειγμένη
λύση, ιδίως από τη στιγμή
που πια ξέρουμε πολύ
καλά το οικονομικό και
κοινωνικό κόστος που
είχαν τα περιοριστικά
μέτρα και τα λοκντάουν
κατά τη διάρκεια του
«πρώτου κύματος» της
πανδημίας.

Μεγάλη Βρετανία:
ανταλλαγές επιστολών
μεταξύ επιδημιολόγων

Η χώρα που αυτή η
αντιπαράθεση βγήκε με
τον πιο έντονο τρόπο
ήταν η Μεγάλη Βρετανία.
Αφορμή ήταν η επιστολή
που έστειλαν καθηγητές
που προέρχονται τόσο
από τις βιοεπιστήμες όσο
και από άλλους κλάδους
προς τον βρετανό πρωθυ-
πουργό Μπορίς Τζόνσον,
τον υπουργό Οικονομικών
Ρίσι Σουνάκ, τον επικεφα-
λής επιστημονικό σύμβου-
λο της βρετανικής κυβέρν-
ησης Σερ Πάτρικ Βάλανς
και τους επικεφαλείς των
υπηρεσιών υγείας Αγγλίας,
Ουαλίας, Σκοτίας και Βόρ-
ειας Ιρλανδίας.

Την επιστολή συνέταξαν
η Καθηγήτρια Σουνέτρα
Γκούπτα, επιδημιολόγος
από το Πανεπιστήμιο της
Οξφόρδης, ο Καθηγητής
Καρλ Χένεγκαν, επίσης
από το πανεπιστήμιο της
Οξφόρδης, ο Καθηγητής

Κάρολ Σίκορα από το
Πανεπιστήμιο του Μπίρ-
μινχαμ και ο Σαμ Ουίλιαμς
από το Economic Insight,
ενώ την συνυπογράφουν
άλλοι 28 πανεπιστημιακοί
καθηγητές και ειδικοί.

Η επιστολή υποστηρίζει
ότι η πολιτική που ακολο-
υθεί η κυβέρνηση της
Μεγάλης Βρετανίας, που
προσανατολίζεται σε νέα
«οριζόντια» μέτρα, είναι
αναντίστοιχη προς το
«προφίλ κινδύνου» του
COVID-19. Υποστηρίζουν
ότι ο κεντρικός στόχος,
που είναι ο ριζικός περιορ-
ισμός (suppression) του
ιού μέχρι να υπάρξει το
εμβόλιο, είναι ανεφάρμο-
στος και έχει κόστος που
υπερκαλύπτει τα όποια
οφέλη.

Αντίθετα, η συγκεκρι-
μένη ομάδα ειδικών επιμέ-
νει ότι χρειάζονται περισ-
σότερο στοχευμένα μέτρα
που να προστατεύουν
τους περισσότερο ευπαθ-
είς, ξεκινώντας από χώρο-
υς όπως τα γηροκομεία.

Επιπλέον, υποστηρίζουν
ότι σε αντίθεση με τον
Μάρτιο, αυτή τη στιγμή

δεν υπάρχει ένας σαφής
ορίζοντας για τα μέτρα και
στέκονται στο ότι πια ξέρ-
ουμε ότι ο κίνδυνος θανά-
του από COVID-19
συνδέεται σε μεγάλο
βαθμό με την ηλικία και με
υποκείμενα νοσήματα.
Αυτό, κατά τη γνώμη
τους, σημαίνει στοχευμέ-
να μέτρα σε συγκεκριμέ-
νες ηλικίες και κατηγορίες
και όχι μέτρα που να αφο-
ρούν με τον ίδιο τρόπο το
σύνολο του πληθυσμού.
Αναφέρουν μάλιστα ως
παράδειγμα τη Γερμανία
που παρότι στις ηλικίες
άνω των 70 έχει την ιδία
αναλογία θανάτων προς
επιβεβαιωμένα κρούσματα
με την υπόλοιπη Ευρώπη,
εντούτοις έχει μικρότερη
συνολική θνησιμότητα
επειδή έχει μπορέσει να
περιορίσει σημαντικά τα
κρούσματα στους άνω
των 70.

Ταυτόχρονα επι-
σημαίνουν ότι μία από τις
βασικές αρνητικές επι-
πτώσεις των οριζόντιων
περιοριστικών μέτρων που
είναι η καθυστέρηση σε
διαγνωστικές εξετάσεις για
καρκίνους μεσοπρόθεσμα
μπορεί να σημαίνει σημαν-

τικό αριθμό θανάτων.

Διαφωνίες στην αμερι-
κανική αριστερά

Το περιοδικό Jacobin και
η ιστοσελίδας
Jacobinmag.com είναι από
τα βασικά σημεία αναφο-
ράς της αμερικανικής αρι-
στεράς, έχοντας εκτός
όλων των άλλων στηρίξει
και την καμπάνια του Σάν-
τερς αλλά και την αναγέν-
νηση του κόμματος
Democratic Socialists of
America.

Στις 19 Σεπτεμβρίου
δημοσίευσε μια συνέντε-
υξη  δύο καθηγητών από
την Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστημίου Χάρβαρντ,
της Κάθριν Γι, βιολόγου
και επιδημιολόγου και του
καθηγητή ιατρικής Μάρτιν
Κούλντορφ, και οι δύο με
σαφώς αριστερές πολιτι-
κές τοποθετήσεις.

Η συνέντευξη είχε τίτλο
«Χρειαζόμαστε μια ριζικά
διαφορετική προσέγγιση
στην πανδημία και την
οικονομία μας συνολικά»
και προκάλεσε μεγάλο
θόρυβο γιατί αμφι-
σβητούσε τη λογική των
λοκντάουν.

Στη ...φάκα της εφορίας

Χιλιάδες συνταξιούχοι με 
κρυμμένα εισοδήματα 

Πολλά τα λαβράκια έβγαλαν οι έλεγχοι της
ΑΑΔΕ. Τρεις είναι οι πηγές, από τις οποίες
η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

εντόπισε, μέσω εκτεταμένων διασταυρώσεων για
πρώτη φορά, περιπτώσεις κρυμμένων εισοδημά-
των.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη πηγή αφορά
σε στοιχεία, που παραλήφθηκαν από την ΑΑΔΕ
στο πλαίσιο αυτόματης ανταλλαγής, αναφορικά με
εισπραχθείσες αμοιβές από μισθούς, συντάξεις και
διοικητικές αμοιβές φορολογικών κατοίκων Ελλά-
δας από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από τη διασταύρωση αυτή βρέθηκαν φορολογι-
κοί κάτοικοι Ελλάδας, που λαμβάνουν συντάξεις
από χώρα της Ε.Ε. δίχως να τις δηλώνουν στη φορ-
ολογική τους δήλωση. Ιδιαίτερα σημαντικές είναι
10.000 από αυτές τις περιπτώσεις, των οποίων η
εκτίμηση του φόρου από τα μη δηλωθέντα εισοδή-
ματα ανέρχεται σε 6,5 εκατ. €. Σημειώνεται, ότι
εντοπίζονται ως μη δηλωθείσες ή ανακριβώς
δηλωθείσες συντάξεις ύψους έως και 58.000 ευρώ.

Αποδοχές μισθωτών και συνταξιούχων

Η δεύτερη πηγή αφορά σε βεβαιώσεις απο-
δοχών, που απέστειλαν στην ΑΑΔΕ εργοδότες και
ασφαλιστικοί φορείς, με τις υποβληθείσες
Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος που υπέβαλαν
μισθωτοί και συνταξιούχοι.

Από τη διασταύρωση αυτή, εντοπίστηκαν 40.000
περιπτώσεις μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης
εισοδήματος, που υπερβαίνουν το αφορολόγητο
όριο. Ενδεικτικά, αναφέρονται 65 περιπτώσεις
φορολογουμένων που δεν δήλωσαν αποδοχές
μεγαλύτερες των 100.000 ευρώ.

Ποιους «καίνε» τα αναδρομικά
Η τρίτη πηγή αφορά σε αδήλωτα εισπραχθέντα

αναδρομικά ποσά μισθωτών και συνταξιούχων,
που εισπράχτηκαν το 2014 και υπερβαίνουν το
αφορολόγητο όριο. Πιο συγκεκριμένα,
εντοπίστηκαν περίπου 42.000 φορολογούμενοι, οι
οποίοι δεν υπέβαλαν αντίστοιχη τροποποιητική
Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος, ως όφειλαν.
Σημειώνεται ότι, από το σύνολο των περιπτώσεων,
εντοπίστηκαν 5 φορολογούμενοι, που απέκρυψαν
αναδρομικές απολαβές της τάξης των 600.000 ευρώ
συνολικά.

Οι διασταυρώσεις από την ΑΑΔΕ, όπως αναφέρ-
ουν οι πληροφορίες, συνεχίζονται και αναμένεται
να φέρουν στο φως και νέες αποκαλύψεις για
κρυμμένα εισοδήματα.
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
  ΓΙΑ ΟΣΑ ΕΡΓΑ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

Λ. Κοσμόπουλος: «Αντιμετωπίζουμε έκτακτες καταστάσεις.
Αλλά δεν αφήνω καμία μέρα να πάει χαμένη»

Η
πρώτη χρονιά της διοίκησης της Νέας
Αρχής για την Αττική, του Περιφερειάρχη
Αττικής Γιώργου Πατούλη και του Αντιπερ-

ιφερειάρχη Δυτικής Αττικής Λευτέρη Κοσμόπου-
λου, ολοκληρώνεται με την αντιμετώπιση καίριων
προβλημάτων και έκτακτων καταστάσεων και στην
περιοχή μας, και, κυρίως, θέτοντας βάσεις για
μεγάλα έργα υποδομής.

Η πανδημία του κορωνοϊού έχει σημαδέψει τη
χρονιά αυτή. Για αυτό και ο απολογισμός της Περ-
ιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας
δεν είναι δυνατόν για λόγους δημόσιας υγείας να
πραγματοποιηθεί με ανοιχτές εκδηλώσεις, παρ-
ουσιάσεις ή συνεντεύξεις. Συνοπτικά, ο Αντιπερ-
ιφερειάρχης Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κοσμό-
πουλος μίλησε με αφορμή την ολοκλήρωση του
πρώτου έτους θητείας στο Attica TV, την εκπομ-
πή «Δημοσκοπήσεις» και τον δημοσιογράφο
Γιώργο Λαιμό.

Χαρακτηριστικά, για την αντιμετώπιση εκτάκτων
συνθηκών, όπως ο κορωνοϊός, ή φαινομένων
καιρού, ο Λευτέρης Κοσμόπουλος επεσήμανε:
«Στη Δυτική Αττική, έχουμε μάθει στα δύσκολα και
για αυτό ακριβώς παλεύω καθημερινά να αλλάξω
την εικόνα του τόπου μας». 

Αναλυτικότερα, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής
Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος ανέφερε ότι
«Από τον πρώτο χρόνο θητείας του Περιφερει-
άρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη και του Αντιπερ-
ιφερειάρχη Δυτικής Αττικής Λευτέρη Κοσμόπου-
λου, παρότι επηρεάζεται από την πανδημία του
κορωνοϊού, έχουμε ξεκινήσει με την υλοποίηση
μελετών, πολύ σημαντικών, ως βάση έργων υπο-
δομής για την περιοχή.

• Στην Κινέτα, που έγινε μια καταστροφική
πλημμύρα, δεν μπορούσαμε την επόμενη μέρα
να κάνουμε κανένα αντιπλημμυρικό έργο, γιατί
δεν υπήρχε και καμία μελέτη. Αυτή τη στιγμή που
μιλάμε, υπάρχει ανάδοχος, έχουμε υπογράψει τη
σύμβαση και γίνεται η μελέτη για την οριοθέτηση
και τη διευθέτηση όλων των ρεμάτων της Κινέτας,
από τους Αγίους Θεοδώρους μέχρι την Κακιά
Σκάλα. Είναι ένα τεράστιο έργο που ξεκινά η Περ-
ιφερειακή Αρχή του Γιώργου Πατούλη.

• Στην Νέα Πέραμο, που είχε πληγεί το
2017, ήδη έχουμε υπογράψει σύμβαση και έχει
προχωρήσει η οριοθέτηση και διευθέτηση των
ρεμάτων στο Λουτρόπυργο, στο Νεράκι  και
προχωράμε στο ρέμα του Γιώργη που είχαμε και
θάνατο το 2017.

• Στην Ελευσίνα, είναι σε εξέλιξη η αντιπ-
λημμυρική θωράκιση. 

• Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη για τον δρόμο
από την Μάνδρα μέχρι την Οινόη, όπου κοιτάμε
να ενταχθεί σε χρηματοδότηση, θα έχουμε αποτε-
λέσματα μέσα στον μήνα, ένα έργο που συζητιέται

αρκετά χρόνια.
• Στο Αλεποχώρι, προχωρά-

με στις απαλλοτριώσεις για το
ορεινό τμήμα του δρόμου Αλε-
ποχωρίου, είναι ένα έργο του
οποίου η μελέτη είχε ξεκινήσει
από τα τέλη της δεκαετίας του
1990, οπότε τώρα θα κηρύξουμε
τη ζώνη απαλλοτρίωσης του
έργου, ώστε άμεσα, με την πρώτη
δυνατότητα να το χρηματοδοτήσο-
υμε.

• Προχωράμε σε έργα που
θα αλλάξουν την εικόνα της Δυτι-
κής Αττικής, έργα που δεν έχουν
γίνει τα τελευταία 30 χρόνια, που
στοχεύουν στην ασφάλεια των πολιτών, στην πρό-
σβαση και τη μείωση των χιλιομετρικών αποστά-
σεων εντός Αττικής και, συνεπώς, την τουριστική
ανάπτυξη. 

Για παράδειγμα, με το μεγάλο έργο του δρόμου
Μάνδρας-Οινόης, θα μπορέσουν να αναπτυχθούν
περιοχές όπως οι Ερυθρές, τα Βίλια, η απόσταση
Βίλια -Ελευσίνα 15 λεπτά στοχεύουμε σε έργα
που και βελτιώνουν την καθημερινότητα και μπο-
ρούν να φέρουν επισκεψιμότητα, με τις περιοχές
μας να γίνονται κοντινοί προορισμοί. 

• Ολοκληρώθηκαν και έχουν παραδοθεί
προς λειτουργία τα αντιπλημμυρικά της Μάνδρας.
Θα δοθεί το οδικό κομμάτι από την Αττική οδό
μέχρι το 5ο χλμ., το πρώτο κομμάτι της Μάνδρας.

� Προχωράμε σε έργα εκατομμυρίων, με
μελέτες που έτρεξαν σε χρόνο ρεκόρ, από το
μηδέν για να μπορούμε να παραδώσουμε στο
τέλος της θητείας μας σημαντικά έργα υποδομής.

� Προχωράμε επιπλέον σε επικαιροποιή-
σεις μελετών, οι οποίες τα περασμένα χρόνια
είχαν πληρωθεί εκατομμύρια και δεν έχουν
προχωρήσει. Αυτές θέλουν μια επικαιροποίηση
για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και σε
αυτά τα έργα. 

� Οι εντολές του Περιφερειάρχη είναι ότι
ξεκινάμε με μελέτη και με μελέτη που θα μπορεί
να έχει χρηματοδότηση και να πραγματοποιηθεί το
έργο. Να μη φτιάχνουμε μελέτες για να τις κοιτάμε. 

� Στηρίζουμε χωρίς καμία εξαίρεση και στο
ακέραιο και τους πέντε Δήμους της Δυτικής Αττι-
κής. Έργα σε εξέλιξη και στους πέντε δήμους της
Δυτικής Αττικής. 

Έχουμε αναλάβει και είναι σε εξέλιξη η συντήρη-
ση του οδικού δικτύου που έχει η Δυτική Αττική,
περίπου 180 χλμ., ένα από τα μεγαλύτερα προβ-
λήματα της περιοχής μας. 

Για παράδειγμα στη λεωφόρο ΝΑΤΟ ασφαλτο-
στρώσαμε μεγάλα κομμάτια, ή όπως η Περιφερει-

ακή Αιγάλεω, όπου είχαμε ατυχήματα, βάλαμε
μπάρες σε επικίνδυνα σημεία, κάναμε απο-
ψιλώσεις δύο φέτος το καλοκαίρι σε όλο το οδικό
δίκτυο και συλλογή απορριμμάτων, ευπρεπισμός
οδικού δικτύου, ασφαλτοστρώσεις σε δρόμους
εντός αστικού ιστού όπως ο κεντρικός δρόμος της
Μαγούλας.

� Ό, τι έχουμε στα χέρια μας, που είναι
αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτι-
κής Αττικής και της Περιφέρειας Αττικής, μέχρι το
τέλος της θητείας μας θα έχει διαφορετική εικόνα
από τη σημερινή».

Όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων,
φλέγον ζήτημα, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτ. Αττι-
κής Λ. Κοσμόπουλος, μίλησε για την προσπάθεια
που ξεκίνησε με παράδοση απορρριμματοφόρων
βιοαποβλήτων και κάδων βιοαποβλήτων στους
Δήμους της Δυτικής Αττικής: «Μπαίνουμε σε νέο
μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων και πρέπει οι
δήμοι να μπουν στη φιλοσοφία της ανακύκλωση.

Η Δυτική Aττική έχει απορριμματοφόρα συλλο-
γής βιοαποβλήτων τα οποία θα συγκεντρώνονται
στην μονάδα της Φυλής, θα γίνεται κομποστο-
ποίηση και θα γίνεται ένα χρήσιμο υλικό και δεν
θα πηγαίνουν για θάψιμο όπως θα πήγαιναν τα
τελευταία χρόνια. Έχουν γίνει ενέργειες και πάμε
σε νέα εποχή. Δουλεύουμε όλοι για ένα νέο μον-
τέλο διαχείρισης απορριμμάτων στη Δυτική Αττι-
κή». 

Με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς,
τέλος, ανέφερε ότι «Για πρώτη φορά φέτος και ο
τελευταίος μαθητής πήγε σχολείο, δεν υπήρχε
κανένα κώλυμα ακόμα και ο πιο απομακρυσμένος
μαθητές πάει στο σχολείο του. Ακόμα και σε ειδι-
κά σχολεία που υπήρχαν θέματα, έχουν τακτοποι-
ηθεί και λυθεί όλα τα ζητήματα και ξεκινά ομαλά η
σχολική χρονιά».

� Απολόγισμός: Ένας χρόνος στη Διοίκηση Απολόγισμός: Ένας χρόνος στη Διοίκηση 
της Αντιπεριφέρειας Δυτικής Αττ ικήςτης Αντιπεριφέρειας Δυτικής Αττ ικής
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προσεχές διάστημα (όπως Κοινωνικό Φαρμακείο, Βοήθεια
στο σπίτι, Κοινωνικό Παντοπωλείο κ.α.).

Ο Δήμος θα ενημερώσει για τις ενέργειές του και θα βρίσκε-
ται σε συνεχή επικοινωνία με τα τοπικά Αστυνομικά Τμήματα. 

Όσον αφορά τους πολιτικούς γάμους που θα πραγματοποι-
ούνται στο Δημαρχιακό Μέγαρο με παρουσία έως 9 ατόμων.

Τέλος αναβάλλονται μέχρι την 4η Οκτωβρίου όλες οι πολιτι-
στικές και αθλητικές εκδηλώσεις. 

Ο Δήμος Αχαρνών προτρέπει όλους τους δημότες να τηρούν
με ατομική υπευθυνότητα όλες τις συστάσεις των αρμόδιων
φορέων, προκειμένου να αποτραπεί η διασπορά κορονοϊού. 

Όλες οι υπηρεσίες του Δήμου θα βρίσκονται διαρκώς σε
πλήρη ετοιμότητα, προκειμένου να ανταποκριθούν άμεσα και
αποτελεσματικά στις ιδιαίτερες συνθήκες της περιόδου αυτής
με αίσθημα ευθύνης.

Η συνέχεια από τη  σελ. 3

Τις ευχαριστίες του στο Δήμαρχο Φυλής Χρή-
στο Παππού, για τη συμβολή του στη δημόσια
διαβούλευση και στην κοινοβουλευτική διαδι-
κασία για την ψήφιση του νέου αθλητικού νόμου
(ν. 4726/2020, ΦΕΚ Α’ 181) εξέφρασε, με μήνυμά
του, ο Υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγε-
νάκης. Ο Δήμαρχος Φυλής είχε υποβάλει σειρά
προτάσεων για τη στήριξη των ερασιτεχνικών
σωματείων από την Κεντρική Διοίκηση και την
Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Το μήνυμα του Υφυπουργού έχει ως εξής.

“Σας ευχαριστώ θερμά για την πολύτιμη συνει-
σφορά σας, τόσο κατά την περίοδο της δημόσιας
διαβούλευσης, όσο και κατά τη συνολική διάρκεια
της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Με τη συμβο-
λή σας, γίνεται πραγματικότητα μια τομή για το αθλ-
ητικό τοπίο που για πολλά χρόνια ήταν ζητούμε-
νο. Από σήμερα αλλάζει η σελίδα στον ελληνικό
αθλητισμό. Είμαι βαθιά πεπεισμένος ότι θα ανα-
πτύξουμε ακόμα πιο στενή συνεργασία, ώστε όλοι
μαζί να δώσουμε περισσότερο οξυγόνο στον αθλ-
ητισμό και στους πρωταγωνιστές του.”

Ευχαριστήριο του Υφυπουργού Αθλητισμού στο Δήμαρχο Φυλής

Ο Χρήστος Παππούς είχε υποβάλει σειρά προτάσεων για τη 
στήριξη των ερασιτεχνικών σωματείων από την Κεντρική

Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Φωτό  από την  επίσκεψη του Υφυπουργού στο Δημαρχείο Άν ω Λιοσίων , στις 22-06-2020.

Μπλόκο στις μεταβιβάσεις 
ακινήτων από τον Οκτώβριο
Οσα έχουν αυθαιρεσίες δεν θα προ-

λάβουν να συνδεθούν με την Ηλεκτρο-
νική Ταυτότητα Κτιρίου οπότε δημιουρ-
γείται πρόβλημα στις αγοραπωλησίες

Πρόβλημα στις μεταβιβάσεις ακινήτων
αναμένεται να προκληθεί από την 1η
Οκτωβρίου. Γιατί;

Επειδή σε μία εβδομάδα από σήμερα
το καθεστώς για την τακτοποίηση των
αυθαιρέτων αλλάζει και η διαδικασία
θα θεωρείται ολοκληρωμένη μόνο στην
περίπτωση που τα αυθαίρετα ακίνητα
συνδεθούν με την Ηλεκτρονική Ταυτότ-
ητα Κτιρίου.



ΕΠΣΔΑ:  ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΟ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ

ΑΤΤΙΚΗ

Ξεκινάει το Σαββατοκύριακο το πρωτά-
θλημα στην Α΄και Β΄κατηγορία στην Δυτι-
κή Αττική. 

Ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις της Νέας
Περάμου με τον Βύζα Μεγάρων στο γειτο-
νικό ντέρμπι και του Εθνικού Πανοράμα-
τος με τον ΠΑΟΚ Μάνδρας. 
Στην Β΄ ξεχωρίζει η αναμέτρηση του Αίαν-

τα Παραλίας με τους Αγίους Αναργύρους.

Αναλυτικά οι αγώνες της πρεμιέρας.

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(1η αγωνιστική)
Ηρακλής Ελευσίνας – Μεγαρικός
Ζωφριά – Μικρασιατική
Νέα Πέραμος – Βύζας Μεγάρων
Λαμπερή Ελευσίνας – Πυρρίχιος
Εθνικός Πανοράματος – ΠΑΟΚ Μάνδρας
Αστέρας Μαγούλας – Σκορπιός Φυλής
Απόλλων Ποντίων – Θρασύβουλος

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(1η αγωνιστική)
Ίκαρος Νεοκτίστων – Ατρόμητος Ελευ-
σίνας
Αργώ Μεγάρων – Κριός Ασπροπύργου
Αίας Παραλίας – Άγιοι Ανάργυροι Ελευ-
σίνας
Δύναμη Ασπροπύργου – Αστέρας Άνω
Λιοσίων
Λέων – Ευκλείδης
ΑΕ Ζεφυρίου – Πανλιοσιακός
Ερμής Άνω Λιοσίων – ΠΑΟ Φυλής

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΣΗΜΕΡΑ Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ
ΣΤΟΝ ΑΟ ΖΩΦΡΙΑΣ

Σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμ-
βρίου 2020 και ώρα 5 μ.μ. στο
γήπεδο Καματερού θα τελεστή
αγιασμός της ανδρικής ομάδας
εν όψει της νέας ποδοσφαιρι-

κής περιόδου 2020-2021
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Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΣΤΟΝ ΑΟ ΖΩΦΡΙΑΣ

Κάτοικος Ζωφριάς και παίκτης του Αθλητικού Ομίλου Ζωφριάς αποτε-
λεί από σήμερα ο Γιώργος Κακούρης.
Ο 27χρονος επιθετικός με εμπειρία από το πρωτάθλημα της ΕΠΣΑ,
μια και στο παρελθόν έχει φορέσει τη φανέλα του Α.Ο Ιλίου και του
Ιάσωνα, έρχεται να προσδώσει ακόμα μεγαλύτερη πνοή στη γραμμή
κρούσης της ομάδας μας.
Διοίκηση, ποδοσφαιρικό τμήμα και φίλαθλοι ευχόμαστε στον Γιώργο
καλή χρονιά, γεμάτη υγεία και επιτυχίες!!!

AN.TΣ.

Με τις ευλογίες του πρωτοπρεσβύτερου Αλέξαν δρου Κουργιαλή. Πραγ-
ματοποιήθηκε στο δημοτικό γήπεδο του Βύζα Μεγάρων  ο αγιασμός της
ομάδος στο αν τρικό τμήμα και στις ακαδημίες.
Παραβρέθηκε σύσσωμο το Δ.Σ της ομάδος το προπον ητικό τιμ αν δρών
και ακαδημίας Χριστόπουλος, Λεβεν τούρης.
Ακόμα παραβρέθηκαν  η παλιά δόξα της ομάδος Σάκης Κουβάς και οι βετε-
ράν οι Γιάν ν ης Σαγρής, Νίκος Κυριακόπουλος, ο Σπύρος Καλοζούμης
πρόεδροος του ΑΟΜ, ο πρώην  αν τιδήμαρχος Βασίλης Χατζόπουλος κ.α.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΑ
ΜΕΓΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ Ε.Π.Σ.Δ.Α

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διεύθυν ση των  Προεθ-
ν ικών  αποφάσισαν  την  αν αβολή του τουρν ουά αν α-
πτυξιακού Ποδοσφαίρου      προεθν ικών  ομάδων  Κ14-
Κ15 που ήταν  προγραμματισμέν ο για το προσεχ ές
Σαββατοκύριακο (26- 27/9/2020). 

Διαπιστώθηκε ότι ακαδημίες δεν  διέθεταν  τις απαι-
τούμεν ες κάρτες υγείας και με γν ώμον α πάν τα την
ασφάλεια των  παιδιών  προγραμματίζουμε το τουρν ουά
για το επόμεν ο Σαββατοκύριακο (3-4/10/2020). 
Για τις ν έες λεπτομέρειες του τουρν ουά θα επικοιν ω-
ν ήσει μαζί σας ο Υπεύθυν ος προγράμματος τις επόμε-
ν ες ημέρες.
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66997788008877330099

48

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  AAddvviissoorr  SSeerrvviiccee
PPaacckk  ζζηηττάά  ππρροοσσωωππιικκόό::

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

Μισθός πολύ ικανοποιη-
τικός με ένσημα. 

Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 2105576682
Διεύθυνση γραφείου: 
Νίκης & Σπύρου Λούη 

(Γερμανικά), 
Ασπρόπυργος 19300
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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

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
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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 επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρ-
ος

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 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  

ΚΥΡΙΑ  ζητά εργασία  για
οικιακή βοηθός και

φύλαξη ηλικιωμένων
στην περιοχή της Δυτικής

Αττικής και Δυτικής
Αθήνας. Τηλ. 6944802271

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

κοινόχρηστα. 
Τιμή ενοικίασης 400€ 

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

Πωλείται οικία ισόγειο και
πρώτος όροφος στο 

Παλαιοχώρι Μάνδρας σε 800
μέτρα οικόπεδο . Ανταλλαγή με

διαμέρισμα τηλέφωνο 
6974 311 396. 

Τιμή συζητήσιμη
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ΕΕΜΜΠΠΕΕΙΙΡΡΙΙΑΑ  ΑΑΝΝΕΕΞΞΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΩΩΣΣ  ΗΗΛΛΙΙΚΚΙΙΑΑΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ    ΣΣΕΕ  ΝΝΕΕΑΑ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ..    ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΕΕΡΡΟΟΥΥΜΜΕΕ  ΚΚΑΑΛΛΟΟ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΛΛΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΟΟΔΔΟΟΧΧΕΕΣΣ..    ΥΥΠΠΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΟΟΣΣ::  ΚΚΟΟΣΣ  ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΟΟΣΣ  66997755330044005522
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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
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