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στον Ασπρόόππυυρργγοο
Φωτιές μέσα

στον ΧΥΤΑ
Φυλής αλλά και
σε κοντινό εργο-
σ τ ά σ ι ο
αν ακ ύ κ λ ω ση ς
στον Ασπρόπ-
υ ρ γ ο
εκδηλώθηκαν το
βράδυ του Σαβ-
βάτου με συνέ-
πεια  την έντονη
δυσοσμία στην
πολύπαθη Δυτι-
κή Αττική και πιο
συγκεκρμένα στη  Φυλή, τον Ασπρόπυργο, το
Xαιδάρι αλλά και το Μενίδι, ενώ αποπνικτική ήταν
η ατμόσφαιρα σε ακτίνα χιλιομέτρων τόσο προς τα
βόρεια προάστια όσο και προς τα νότια.

Στα σημεία μετέβησαν για την κατάσβεση πάνω
από 20 άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με
12 οχήματα.

Παράλληλα, μήνυμα προς τους κατοίκους της
περιοχής έστειλε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας, μέσω του «112», ζητώντας από τους

πολίτες να
κλείσουν τα παράθ-
υρα και τις πόρτες
και να αποφύγουν
τις μετακινήσεις,
λόγω των
επικίνδυνων καπ-
νών από τη φωτιά
στον ΧΥΤΑ.

Συγκεκριμένα το
μήνυμα ανέφερε:
«Κλείστε όλα τα
παράθυρα και τις
πόρτες. Αποφύγε-
τε τις μετακινήσεις.

Πυρκαγιά σε ΧΥΤΑ στην περιοχή σας,
επικίνδυνοι καπνοί. Η εισπνοή καπνού μπορεί
να είναι επικίνδυνη».

Η  επιχείρηση κατάσβεσης διήρκησε μέχρι την
επόμενη ημέρα της Κυριακής , χωρίς ωστόσο να
υπάρξει  κίνδυνος για σπίτια και κατοίκους, αλλά
για μια ακόμη φορά οι κάτοικοι των περιοχών
υπέστησαν ταλαιπωρία λόγω της καύσης των
σκουπιδιών αλλά και του αποπνικτικού  νέφους
που κάλυψε την ευρύτερη περιοχή.

ΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΔΩΝΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
για τη δημιουργία Επιχειρηματικού
Πάρκου στα Άνω Λιόσια

Τ
ο πράσινο φως για τη δημιουργία
Επιχειρηματικού Πάρκου στα Άνω
Λιόσια, στο χώρο που ορίζεται από τη

Δυτική Περιφερειακή του Αιγάλεω, τη Λεωφ-
όρο Μεγάλου Αλεξάνδρου και τα όρια του
ΒΙΟ.ΠΑ και της συνοικίας Τσουκλιδίου, πήρε
από τον Υπουργό Ανάπτυξης Άδωνη Γεωρ-
γιάδη, ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς.

Στην πρόσφατη συνάντηση του στο Υπουρ-
γείο με τον Δήμαρχο, ο Υπουργός δέχτηκε την
πρόταση του Δήμου Φυλής, η οποία αποσκο-
πεί στην οικονομική ανάπτυξη της συγκεκρι-
μένης περιοχής, με προσέλκυση επενδύσεων
και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Όπως
είπε στο Δήμαρχο, το σχέδιο θα ενταχθεί στην
αναπτυξιακή στρατηγική της Κυβέρνησης και
πρόσθεσε ότι το Υπουργείο θα χρηματοδοτήσει
τη δημιουργία του Πάρκου και του Φορέα
Διοίκησής του. 

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος εξέφρασε
στον Υπουργό τις ευχαριστίες του και τόνισε ότι προτίθεται να ξεκινήσει, άμεσα, τη διαδικασία, εξασφαλίζοντας τη
συγκατάθεση του Δημοτικού Συμβουλίου και των συνδημοτών μας. Παράλληλα, με τη βοήθεια του Γραφείου
Απασχόλησης του Δήμου θα διασφαλιστεί η διασύνδεση του Επιχειρηματικού Πάρκου με την τοπική αγορά εργασίας,
ώστε να διασφαλιστεί η απασχόληση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού συνδημοτών μας.  

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4
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ΟΒουλευτής της Νέας Δημοκρατίας
Γιώργος Κώτσηρας συναντήθηκε με
τον Υπουργό Εργασίας Γιάννη

Βρούτση.  Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο
Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας επεσήμανε τα
θέματα που αφορούν τους συνταξιούχους και
τους ασφαλισμένους, δίνοντας έμφαση στο
μείζον ζήτημα της επιτάχυνσης των συντάξεων
και αναγνωρίζοντας την μεγάλη προσπάθεια
που γίνεται από πλευράς Κυβέρνησης προκει-
μένου να διευθετηθεί το συγκεκριμένο θέμα.

Ιδιαίτερης σημασίας, όπως ανέφερε ο Βουλευ-
τής, είναι η εφαρμογή του συστήματος «ψηφια-
κή σύνταξη- ΑΤΛΑΣ», η οποία έχει ήδη ξεκινήσει
να λειτουργεί από τον Ιουλιο και στοχεύει στην
μόνιμη, αποτελεσματική και εγγυημένη λύση του
προβλήματος της καθυστέρησης έκδοσης των
συντάξεων.

Ο κ. Κώτσηρας τόνισε πως επιδιώκει να
βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την ηγεσία του
Υπουργείου, προκειμένου να υπάρχει άμεση
ενημέρωση και γρήγορη επίλυση των θεμάτων
που αφορούν τους πολίτες της Δυτικής Αττικής.  

Ο
λοκληρώθηκε η εγκατάσταση τριών (3) τηλεμετρικών υδρομετεωρολογικών σταθμών από το Κέν-
τρο Επιστημών Παρατήρησης της Γης και Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης BEYOND του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών στη λεκάνη απορροής Μάνδρας-Μαγούλας-Ελευσίνας.

Οι σταθμοί παρέχουν κάθε 5-15 λεπτά μετρήσεις για δέκα (10) παραμέτρους: βροχόπτωση, στάθμη
νερού, παροχή νερού, μέση επιφανειακή ταχύτητα υδάτων, διεύθυνση ανέμου, ταχύτητα ανέμου, θερμο-
κρασία αέρα, βαρομετρική πίεση, σχετική υγρασία, και ηλιακή ακτινοβολία.

Οι θέσεις των σταθμών είναι στον κόμβο εισόδου στην Μάνδρα, στην εκτροπή  του  ρέματος  Αγίας
Αικατερίνης  / Κατσημίδη προς το ρέμα Σούρες και στο ρέμα Σούρες.

Η προμήθεια των σταθμών έγινε με χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού προγράμματος SMURBS/ERA-
PLANET.

Ο Δήμαρχος κος Χρήστος Ε. Στάθης ευχαριστεί θερμά το Διευθυντή του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ, Δρ. Σπύρο
Βασιλάκο, το Διευθυντή Ερευνών ΕΑΑ/ΙΑΑΔΕΤ, Δρ. Χάρη Κοντοέ και την ερευνήτρια κα Αλεξία Τσούνη
για τη συνεργασία και την ιδιαίτερη ευαισθησία που επέδειξαν και για την επιστημονική κατάρτιση και τις
γνώσεις που προσέφεραν.

Από την πλευρά της κι η δημοτική αρχή Ελευσίνας τόνισε Ευχαριστούμε θερμά το Εθνικό Αστεροσκο-
πείο Αθηνών για την συνεργασία και την εγκατάσταση των σταθμών. 

ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΚΡΑΙΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 

Εγκατάσταση 3 υδρομετεωρολογικών σταθμών στη λεκάνη
απορροής Μάνδρας – Ελευσίνας 

Από το κέντρο Από το κέντρο BEYOND BEYOND του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνώντου Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Γ.ΚΩΤΣΗΡΑ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 

ΔΔιιάάψψεευυσσηη  γγιιαα
κκρροούύσσμμαατταα  κκοορρωωννοοϊϊοούύ
σσεε  σσχχοολλεείίαα  
ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΦΦυυλλήήςς

Ο
Δήμος Φυλής  διαψεύδει, κατηγορ-
ηματικά, ότι έχει σημειωθεί κρούσμα
κορονοϊού σε σχολεία του Δήμου

Φυλής. 
Ο Δήμαρχος, οι Πρόεδροι των Σχολικών
Επιτροπών και όλες οι υπηρεσίες του
Δήμου επιλύουν, καθημερινά, τα προβλή-
ματα της εκπαιδευτικής κοινότητας και
συνεργάζονται με τον ΕΟΔΥ για την προ-
στασία εκπαιδευτικών, μαθητών και
γονέων από τον κορονοϊό.
Ο Δήμος Φυλής εφιστά την προσοχή όλων
στο θέμα της διασποράς ψευδών ειδήσεων
για την πανδημία, καθότι προκαλεί αναστά-
τωση στην κοινή γνώμη κι ως εκ τούτου
συνιστά ποινικά κολάσιμη συμπεριφορά. 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: Θα απαλλάξουμε την Αττική από τη ντροπή της Φυλής 

Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

‘’Το χθεσινό περιστατικό εκδήλωσης πυρκαγιάς
στο ΧΥΤΑ Φυλής επιβεβαιώνει τις τεράστιες
ευθύνες των προηγούμενων διοικήσεων της Περ-
ιφέρειας Αττικής, οι οποίες επέτρεψαν τη διαιώνι-
ση ενός οικολογικού και υγειονομικού εγκλήμα-
τος σε βάρος των πολιτών, με τη λειτουργία της
μεγαλύτερης Ανοιχτής χωματερής στη Φυλή.
Στην καταστροφική αυτή πολιτική τους είχαν τη

στήριξη προσώπων και συλλογικοτήτων, που
σήμερα υποκριτικά τους καταγγέλλουν.
Σε αυτό το καταστροφικό γαϊτανάκι ανευθυνότητας

και φθηνού λαϊκισμού, απαντάμε με ένα σύγχρονο
σύστημα διαχείρισης των απορριμμάτων της Αττι-
κής.
Η σημερινή Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής

έχει δεσμευθεί ότι ως το 2025 θα έχει πάψει να
λειτουργεί ο ΧΥΤΑ της Φυλής ως ανοικτή χωματε-
ρή.

Το σχέδιο που έχουμε παρουσιάσει στους
πολίτες προβλέπει την επιθετική προώθηση της
ανακύκλωσης, την ξεχωριστή συλλογή βιοαποβλή-
των, την ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση των
πολιτών, τη δημιουργία τριών μονάδων επεξερ-
γασίας απορριμμάτων για τον Κεντρικό Τομέα της
Αττικής, τον Πειραιά και τη Βορειοανατολική Αττική
, καθώς και διαδημοτικές μονάδες επεξεργασίας
βιοαποβλήτων. 

Η χθεσινή πυρκαγιά στο ΧΥΤΑ επιβεβαιώνει ότι
το σχέδιο μας πρέπει να προχωρήσει άμεσα για
να απαλλαγούν το συντομότερο δυνατό οι πολίτες
του Λεκανοπεδίου, από την ντροπή της Φυλής.’’

Επίσης, υπήρξε επικοινωνία του επικεφαλής Λαϊ-
κής Συσπείρωσης Αττικής Γιάννη Πρωτούλη με
τον Περιφερειάρχη Γιώργο Πατούλη για την πυρ-
καγιά στον Ασπρόπυργο

Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Αττικής
Γιάννης Πρωτούλης επικοινώνησε με τον Περιφε-
ρειάρχη Γιώργο Πατούλη προκειμένου να ενημε-
ρωθεί για την πορεία κατάσβεσης της νέας πυρκα-
γιάς που εκδηλώθηκε ταυτόχρονα στο χώρο της
χωματερής και σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στην
περιοχή του Ασπροπύργου.

Όπως σημειώνει η Λαϊκή Συσπείρωση, «είναι το
δέκατο τέταρτο (!) εργοστάσιο ανακύκλωσης που
καίγεται κατά τις νυχτερινές ώρες τους τελευταίους
20 μήνες, γεγονός που μόνο τυχαίο δεν μπορεί
να θεωρείται» και τονίζει ότι «με βάση και την παρ-
απάνω διαπίστωση, οι αρμόδιες δημόσιες αρχές
πρέπει άμεσα να διερευνήσουν τα αίτια της νέας
πυρκαγιάς, καθώς πολλά και εύλογα ερωτήματα
προκύπτουν».

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 2

Κορωνοϊός: Κλείνουν 5 παιδικοί σταθμοί
στο Ίλιον, η ανακοίνωση του δήμου

ΟΑΕΔ: Ανάρτηση οριστικών πινάκων
κατάταξης για την πρόσληψη έκτακτου
εκπαιδευτικού προσωπικού στις ΕΠΑΣ
Μαθητείας ΟΑΕΔ Αττικής & Νήσων 

Αν αρτήθηκαν   οι Οριστικοί Πίν ακες Κατάταξης για
την  πρόσληψη έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού
με σύμβαση εξαρτημέν ης εργασίας ορισμέν ου χ ρό-
ν ου, για τις 26 ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ των  Περ-
ιφερειακών  Διευθύν σεων  Αττικής & Νήσων  και Κεν τρ-
ικής & Δυτικής Μακεδον ίας.

Οι υποψήφιοι μπορούν  ν α δουν  την  κατάταξη τους
με τον  αριθμό (ID) της αίτησης που υπέβαλαν . Οι
πίν ακες είν αι αν αρτημέν οι στην  εν ότητα «Νέα &
Αν ακοιν ώσεις» στον  ιστότοπο του Οργαν ισμού στην
ηλεκτρον ική διεύθυν ση www.oaed.gr

«Ο Δήμος Ιλίου εν ημερών ει ότι σύμφων α, με την  υπ’ αριθμ. Πρωτ.
66619/25.09.2020 Απόφαση Δημάρχ ου αν αστέλλεται η λειτουργία των
1ου, 2ου, 8ου, 10ου, 11ου Παιδικών  Σταθμών  της Διεύθυν σης Προσχ ο-
λικής Αγωγής έως και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020 λόγω αν εύρεσης
θετικών  κρουσμάτων  σε εργαζόμεν ους των  δομών  αυτών , ύστερα από
διεν έργεια διαγν ωστικών  μοριακών  τεστ αν ίχ ν ευσης Cov id-19 που πραγ-
ματοποιήθηκαν  με πρωτοβουλία του Δήμου στο πλαίσιο της αποφυγής
διασποράς του ιού, με σκοπό την  απόλυτη διασφάλιση της υγείας των
παιδιών , των  οικογεν ειών  και των  εργαζόμεν ων .
Στους χ ώρους των  παραπάν ω Παιδικών  Σταθμών  έχ ουν  ήδη υλοποιηθεί απολυμάν σεις και τέθηκαν  άμεσα σε
εφαρμογή τα προβλεπόμεν α πρωτόκολλα αν αστολής λειτουργίας και υγειον ομικού περιεχ ομέν ου».

Αττικόν: «Καθαρά» από κορωνοϊό όλα
τα νεογνά που γεννήθηκαν από μητέρες
θετικές

Αρν ητικά σε επαν ειλημμέν ους μοριακούς ελέγχ ους
που έγιν αν  ήταν  όλα τα ν εογν ά που γεν ν ήθηκαν  στο
«Αττικόν » Νοσοκομείο από μητέρες με λοίμωξη Cov id-
19. Το Σάββατο 26/9 έγιν ε ν έος τοκετός γυν αίκας με
κύηση 38 εβδομάδων  και λοίμωξη Cov id-19 στη Γ' Μαι-
ευτική και Γυν αικολογική Κλιν ική του ΕΚΠΑ στο Νοσο-
κομείο «Αττικόν ».
Η γυν αίκα ήταν  ασυμπτωματική και διακομίστηκε από

τη Μαιευτική και Γυν αικολογική Κλιν ική του Τζάν ειου
Νοσοκομείου. Ο τοκετός έγιν ε με καισαρική τομή, λόγω 

προηγούμεν ου τοκετού με καισαρική τομή, και γεν -
ν ήθηκε σε άριστη κατάσταση κοριτσάκι με βάρος 2 κιλά
και 965 γραμμάρια. Αν αμέν εται ο μοριακός έλεγχ ος του
ν εογν ού.
Σύμφων α με τη διευθύν τρια της Γ' Μαιευτικής και Γυν αι-
κολογικής Κλιν ικής του ΕΚΠΑ, καθηγήτρια Σοφία
Καλαν ταρίδου, σε πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε
στο επιστημον ικό περιοδικό JAMA και πραγματοποι-
ήθηκε στο Παν επιστημιακό Νοσοκομείο Karolinska,
στη Στοκχ όλμη, φάν ηκε ότι οι έγκυες που ν οσούν  από
τον  κορον οϊό SARS-CoV-2, είτε κατά τον  τοκετό (142
γυν αίκες) είτε στη διάρκεια της κύησης (14 γυν αίκες),
παρουσιάζουν  αυξημέν ο κίν δυν ο για προεκλαμψία.
Στη μελέτη αυτή δεν  παρατηρήθηκε αυξημέν ος
κίν δυν ος για πρόωρο τοκετό.
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ο
Δήμος Ασπροπύργου, από τις 16 έως τις
22 Σεπτεμβρίου 2020, συμμετείχε για
πρώτη φορά, μέσω του Οργανισμού Άθλ-

ησης και Φροντίδας, Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας
(Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.), στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κιν-
ητικότητας, τον σημαντικότερο θεσμό σε Ευρωπαϊ-
κό επίπεδο, για την προαγωγή βιώσιμων
προτύπων κινητικότητας και κατ’ επέκταση για τη
διαμόρφωση και ανάπτυξη  της περιβαλλοντικής
συνείδησης. Το θέμα για το 2020, που ορίστηκε
από την επιτροπή, ήταν η «Πράσινη μετακίνηση
χωρίς ρύπους για όλους» (zero emission mobili-
ty for all) και το σύνθημα «Μετακινήσου υπεύθυ-
να!».

Η Δημοτική Αρχή στην προσπάθεια της να ενθα-
ρρύνει και να προωθήσει βιώσιμους τρόπους
μεταφοράς, καθώς και να ευαισθητοποιήσει τους
πολίτες στη χρήση εναλλακτικών τρόπων
μετακίνησης στην πόλη, προέβη σε μία σειρά δρά-
σεων επικοινωνιακού χαρακτήρα. 

Πιο συγκεκριμένα, ο Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., με  τον
Πρόεδρό του κ. Ιωάννη Κατσαρό, συντονιστή της
Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου Ασπροπύρ-
γου,  διεξήγαγε  βιντεοσκοπημένες ενημερώσεις
και συνεντεύξεις - σύμφωνα με τα μέτρα προ-
στασίας έναντι του COVID19 - που αναρτήθηκαν
στον επίσημο ιστότοπο του Δήμου, στο κανάλι του
Δήμου στο youtube και στα μέσα κοινωνικής δικ-
τύωσης. 

To Σαββάτο, 19 Σεπτεμβρίου 2020,  το πρόγρ-
αμμα περιελάμβανε την «Έκθεση Ηλεκτρικού Ποδ-
ηλάτου», όπου  οι δημότες ενημερώθηκαν, μέσω
της προσκεκλημένης, εξειδικευμένης εταιρείας
Kosmoride, και δη των κκ. Σκουλαρίκου Χρήστου,
Προϊσταμένου Πωλήσεων, και Χατσιανίδη Ιωάννη,
τεχνικού, για τα περιβαλλοντικά οφέλη της χρήσης
του ως μέσο αστικής μεταφοράς, αλλά και την ασφ-
αλή χρήση του.

Κορύφωση των εκδηλώσεων αποτέλεσε η
«Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο», την Τρίτη, 22 

Σεπτεμβρίου 2020, όπου η Δημοτική Αρχή
παρότρυνε τους υπαλλήλους να έρθουν στην
εργασία τους χωρίς αυτοκίνητο. Σε αυτό το
πλαίσιο, οι  αιρετοί  και  οι  υπάλληλοι ενστε-
ρνίστηκαν το σύνθημα της ημέρας και  μετακινήθη-
καν υπεύθυνα, χωρίς ρύπους, είτε πεζοί είτε με
ποδήλατα. 

Ο Δήμος Ασπροπύργου, ως ένας Ευρωπαϊκός
Δήμος, έκανε μία αρχή στην προσπάθεια του να
επηρεάσει θετικά τους δημότες του ως προς την
αλλαγή των συμπεριφορών και  συνηθειών
μετακίνησης τους. 

«Στόχος μας είν αι η αν άδειξη του αστικού
περιβάλλον τος, η εξοικον όμηση εν έργειας, οι
εν αλλακτικοί τρόποι μετακίν ησης – ειδικά αν
αυτό αφορά μικρές αποστάσεις, η τόν ωση της
ζωτικότητας της πόλης, και η δημιουργία ποιο-
τικότερης «ατμόσφαιρας», με μικρότερο κυκλο-
φοριακό συν ωστισμό, αλλά και λιγότερη  ατμο-
σφαιρική και ακουστική ρύπαν ση», είπε χαρ-
ακτηριστικά ο Δήμαρχος της πόλης, κ. Νικόλα-
ος Μελετίου, κατά την  διάρκεια των
εκδηλώσεων . 

Αν  είστε εκπαιδευτικός και θέλετε ν α βοηθήσετε τα παιδιά ν α
διεκδικήσουν  ισότιμα το δικαίωμα στη γν ώση, 

ο Δήμος Χαϊδαρίου  ζητάει τη συμβολή σας.

Ο σχεδιασμός του προγράμματος του Κοιν ων ικού 
Φρον τιστηρίου για το σχολικό έτος 2020-2021 ξεκίν ησε.  

Καλούμε όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν  ν α συμμετέχουν
στην  εθελον τική αυτή δράση ν α υποβάλλουν  σχετική αίτηση,
προσκομίζον τας αν τίγραφα τίτλων  σπουδών  ή αποδεικτικά

τυπικών  προσόν των  στο τμήμα Παιδείας 
(Δημαρχείο Χαϊδαρίου, 3ος όροφος, τηλ. 213 2047344

– email: koinfrontistiriohaidariou@gmail.com).

Το Κοιν ων ικό Φρον τιστήριο του Δήμου Χαϊδαρίου θα λειτουργή-
σει στις αίθουσες του 2ου ΓΕΛ Χαϊδαρίου

(Φιλοπάππου 28 Χαϊδάρι, όπισθεν  Δημαρχείου), τηρών τας
φυσικά όλα τα απαιτούμεν α μέτρα ασφαλείας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ



6-θριάσιο Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020 

Μ
ε ν έα ημερομην ία έν αρξης την
Τετάρτη 30ή Σεπτεμβρίου θα
φιλοξεν ηθεί η γλυπτική εγκατά-

σταση της Ασπασίας Σταυροπούλου
«Άν θρωποι στον  χ ρόν ο» στον  προ-
αύλιο χ ώρο του εμβληματικού Σαπων ο-
ποιείου των  Χαριλάου και Καν ελλόπου-
λου, γν ωστού και ως Παλαιού Ελαιουρ-
γείου Ελευσίν ας με ιστορία εκατόν
πεν ήν τα ετών . 

Η έκθεση είν αι σε επιμέλεια της εικα-
στικού Νάν τιας Βλαχ οπούλου και θα
διαρκέσει έως τις 18 Οκτωβρίου 2020. 

Με έμπν ευση από τον  χ ώρο και τα
προσωπικά της βιώματα η Ασπασία
Σταυροπούλου, ως παιδί οικον ομικών
μεταν αστών  και η ίδια, μας καλεί σε μια

περιήγηση στη βιομηχ αν ική ιστορία
της Ελευσίν ας με συν ταξιδιώτες τους
εργάτες της. Είν αι οι δικοί της - και δικοί
μας - «Άν θρωποι στον  χ ρόν ο», μια
εικαστική εγκατάσταση που σηματοδο-
τεί τη σταδιακή μετάβαση της δημιουρ-
γού από την  απεικόν ιση στην  αφαίρε-
ση. 

Επιστρατεύον τας την  ματιά που της
προσδίδει η παράλληλη εν ασχ όλησή
της με τη φωτογραφία, συν έθεσε την
ιδέα του εικαστικού συν όλου, όπως θα
αποτύπων ε σε έν α καρέ έν α τυχ αίο
στιγμιότυπο δράσης από την  καθημερ-
ιν ότητα του πάλαι ποτέ εν εργού εργο-
στασίου. 

Αν δρικές και γυν αικείες μορφές σε

φυσικές διαστάσεις, παράξεν α δημιο-
υργήματα του ν ου και των  πρώτων
υλών , παρότι στατικές επιτρέπουν  στο
βλέμμα μας ν α προσδώσει κίν ηση,
καθώς διατρέχ ει την  απόκοσμη παρου-
σία τους. 

Μοιάζουν  έτοιμοι ν α διασχ ίζουν  το
μεγάλο προαύλιο, σε απόλυτη αν αλογία
με το πέρασμα των  επισκεπτών , αν α-
βιών ον τας έν δοξες εποχ ές που ο
χ ώρος έσφυζε από εν έργεια και γεφ-
υρών ον τας το παρελθόν  με το παρόν
και το μέλλον  

Επιμέλεια έκθεσης: Νάντια Βλαχο-
πούλου 

Διοργάνωση: Κοινωφελής
Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας 

INFO: Παλαιό Ελαιουργείο 
Κανελλοπούλου 1, Παραλία Ελευ-

σίνας  
Τηλ.: 210 55 65 613 - 621 
Διάρκεια: 30 Σεπτεμβρίου – 18

Οκτωβρίου 2020 
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα -

Κυριακή 19:00-22:00 

Είσοδος ελεύθερη με υποχρεωτική
χρήση μάσκας καθ΄ όλη τη διάρκεια
παραμονής στο χώρο 

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα:
kedelefsinas.gr 

Και στο Facebook: Άνθρωποι
στον χρόνο 

Σχεδόν 24 ώρες πριν από το πρώτο σφύριγμα στο πρωτάθλημα της Α'
ΕΠΣΔΑ, ο Αθλητικός Όμιλος Ζωφριάς τέλεσε Αγιασμό στο γήπεδο του Καμα-
τερού το απόγευμα της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου. 

Σύσσωμη η διοίκηση
των “μπλε” ήταν παρ-
ούσα, όπως και  το
ποδοσφαιρικό τμήμα
στο οποίο απευθύνθηκε
αρχικά ο πρόεδρος του
συλλόγου Γιώργος
Γκούβρας ευχόμενος καλή ποδοσφαιρική χρονιά γεμάτη με υγεία. 

Τη διοίκηση του δήμου Φυλής εκπροσώπησε ο πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.
Αθλητισμού – Πολιτισμού η  "Πάρνηθα", Γιώργος Μαυροειδής ο οποίος στη
σύντομη τοποθέτησή του ευχήθηκε στους παίκτες να χαίρουν άκρας υγείας
και στη διοίκηση να δει τους στόχους που έχει θέσει να επιτυγχάνονται το
συντομότερο δυνατό. 
Παράλληλα, ο Γιώργος Μαυροειδής πρόσθεσε ότι ο ίδιος και η Δημοτική

Αρχή θα βρίσκεται πάντα δίπλα στην Ομάδα βοηθώντας τη σε ό,τι χρειαστεί
ενώ εξέφρασε την πρόθεσή του ο Α.Ο Ζωφριάς ν’ αποκτήσει το δικό του
γήπεδο. 

Γιώργος Μαυροειδής: Στον Α.Ο Ζωφριάς
αξίζει ν’ αποκτήσει το δικό του γήπεδο 

ΑΑΣΣΠΠΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟΥΥ  
‘’Άνθρωποι  στον χρόνο’’ ‘’Άνθρωποι  στον χρόνο’’ 

- - Γλυπτική εικαστική εγκατάσταση 

 30 Σεπτεμβρίου – 18 Οκτωβρίου 2020  Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας 
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Ένα εκατ. ευρώ
για αθλητικούς χώρους και παιδικές χαρές 
εξασφάλισε από το ΥπΑΝ ο Δήμος Φυλής

Μ
ια νέα χρηματοδότηση για έργα στο Δήμο Φυλής αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Λίγη ώρα μετά τη συνάν -
τηση του Υπουργού Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη με το Δήμαρχο Χρήστο Παππού, το μεσημέρι της
Πέμπτης 24-09-2020, αναρτήθηκε η Απόφαση του Υφυπουργού Αν τώνη Τσακίρη, με την  οποία

χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων  Επενδύσεων  (ΠΔΕ) με 965.960 Ευρώ, ένα έργο που απε-
υθύνεται στη ν εολαία. 

Πρόκειται για τον  εκσυγχρον ισμό των  δαπέδων  αθλητικών  χώρων  και των  δαπέδων  ασφαλείας των  παι-
δικών  χαρών , που θα διασφαλίσει τη σωματική ακεραιότητα των  αθλουμένων  στις δημοτικές εγκαταστάσεις
και των  παιδιών  που ψυχαγωγούν ται στις παιδικές χαρές. Για την  έγκριση της χρηματοδότησης ο Δήμος είχε
υποβάλει σχετική πρόταση που συνοδευόταν  από μελέτη της Τεχν ικής Υπηρεσίας του Δήμου Φυλής.Το ν έο
έργο έρχεται σε συνέχεια της χρηματοδότησης από την  Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διευθέτηση του ρέματος
Εσχατιάς, ύψους 51 εκατ. Ευρώ, που αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 21 Σεπτεμβρίου 2020 κι όλα δείχνουν
ότι θα ακολουθήσουν  κι άλλα για τα οποία έχουν  υποβληθεί ώριμες μελέτες. Κάτι που θα δικαιώσει την  προ-
σωπική προσπάθεια του Δημάρχου Χρήστου Παππού, των  συνεργατών  του και πολλών  υπηρεσιακών  στε-
λεχών  που θυσίασαν  τις καλοκαιριν ές τους διακοπές για την  έγκαιρη υποβολή προτάσεων  χρηματοδότησης
σε όλους τους φορείς που έχουν  απευθύνει δημόσιες προσκλήσεις. 

Εργασίες καθαρισμού
στον Σαρανταπόταμο

Σ
ημεία του Σαραν ταπόταμου επισκέφτηκαν  την
Τετάρτη 23/09/20, ο Δήμαρχος Ελευσίν ας κ. Οικον ό-
μου με τον  Αν τιπεριφερειάρχη     κ. Κοσμόπουλο,

τον  Αν τιδήμαρχο κ. Παππά και τον  Εν τεταλμέν ο
Σύμβουλο Δημοτικής Αστυν ομίας κ. Σεμερτζίδη.

Η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ελευσίν ας σε
συν εργασία με τις Τεχν ικές Υπηρεσίες της Περιφερεια-
κής Εν ότητας Δυτικής Αττικής προχωρούν  σε εργασίες
καθαρισμού.

Υπεν θυμίζουμε στους δημότες – κατοίκους του Δήμου,
ότι ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η ρίψη κάθε είδους απορριμμάτων ,
ογκωδών  αν τικειμέν ων , υλικών  κλάδευσης κλπ, σε
ρέματα και κοίτες ποταμών  και ρεμάτων , προς αποφυγή
κιν δύν ου εκδήλωσης πλημμύρας. 

H ρίψη απορριμμάτων  σε ρέματα συν ιστά παράβαση της
περιβαλλον τικής ν ομοθεσίας, με συν έπειες για τους
πολίτες που δεν  συμμορφών ον ται.  

Καθαρισμός ακάλυπτων χώρων
στην Παραλία Ασπροπύργου

Μ
ε μέριμν α του Αν τιδ-
ημάρχ ου κ. Α. Κων -
σταν τιν ίδη και του

Προέδρου του Συλλόγου
Κατοίκων  Παραλίας Ασπρ-
οπύργου κ. Αν τ. Κον αξή
συν εργεία του Δήμου προέ-
βησαν  τις προηγούμεν ες
ημέρες σε εκτεν ή καθαρισμό
από κλαριά, σκουπίδια και
μπάζα σε σημεία επί των
οδών  Αγ. Αν αργύρων ,
Σόλων ος, Παν αθην αίων ,
Μακεδον ίας, Κων . Παλαι-
ολόγου, Βαλτετσίου, Γ. Σεφ-
έρη, Κ. Παλαμά, Σολωμού
και Θουκυδίδη... καθώς και πέριξ των  σχ ολείων
της περιοχ ής.

Σημειών εται ότι είν αι η τρίτη φορά μέσα σε 25
ημέρες όπου καθαρίζον ται τα σημεία αυτά...
καθώς και ότι οι γν ωστοί άγν ωστοι για άλλη μια
φόρα φρόν τισαν  σε λίγες ώρες ν α ρυπάν ουν
τους χ ώρους αυτούς... προφαν ώς "μη αν τέχ ον -
τας" ν α τους βλέπουν  καθαρούς... 

Θέλουμε ν α ευχ αριστήσουμε τους εργαζόμε-
ν ους για την  στεν ή συν εργασία...  αλλά και τους
κκ. Κόρμαλη, Βλαβιαν ού, Παραδείση, Σιγάλα,
Ζαγκλακά & Μπόρου... γιατί τηρών τας τον  ν όμο
συν εν ν οήθηκαν  εκ των  προτέρων  με τους υπε-
υθύν ους για το πότε και το που θα αφήσουν  τα
κλαριά... έτσι ώστε ν α γίν ει άμεσα ο καθαρι-
σμός...
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ ΚΑΙ 
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Επισκέφθηκαν μετά από πρόσ-
κληση το Εργατικό Κέντρο
Ελευσίνας η Τομεάρχης

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Μαριλίζα
Ξενογιαννακοπούλου, ο τοπικός βου-
λευτής Δυτικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ
ΠΣ, Γιώργος Τσίπρας, και ο πρώην
γ.γ. του υπουργείου Εργασίας και
στέλεχος του τμήματος Εργατικής
Πολιτικής, Ανδρέας Νεφελούδης.

Κατά τη συνάντηση της με τον 

πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του
Κέντρου η αντιπροσωπεία του
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ συζήτησε και ενημερώθη-
κε για τα ζητήματα που αντιμε-
τωπίζουν οι εργαζόμενοι των Ναυ-
πηγείων Ελευσίνας μετά τις τελευ-
ταίες εξελίξεις, το έλλειμμα τεχνικής
εκπαίδευσης και σχολών μαθητείας
σε μια κατά βάση βιομηχανική περ-
ιοχή, και τις επιπτώσεις της γενικότε-
ρης κυβερνητικής πολιτικής για τους
εργαζόμενους στην περιοχή

ΛΛ..  ΚΚοοσσμμόόπποουυλλοοςς::  
""ΔΔιιεεκκδδιικκοούύμμεε  αασσττιικκοοπποοίίηησσηη  κκααιι
ααννααββάάθθμμιισσηη  ττωωνν  σσυυγγκκοοιιννωωννιιώώνν

σσττηη  ΔΔυυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή""
Αίτημα στο Υπουργείο Μεταφορών για ένταξη όλων των
περιοχών της Δυτικής Αττικής στην αστική συγκοινωνία 

υπέβαλε  ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτ. Αττικής

Παρέμβαση στο Υπο-
υργείο Μεταφορών
έγινε την Παρασκε-

υή , με έγγραφο του Αντιπερ-
ιφερειάρχη Δυτικής Αττικής
Λευτέρη Κοσμόπουλου, για
την αστικοποίηση των
συγκοινωνιών όλων των περ-
ιοχών της Δυτικής Αττικής.

Συγκεκριμένα, έπειτα από
συναντήσεις με τον Διε-
υθύνοντα Σύμβουλο του
ΟΑΣΑ κ. Αθανασόπουλο και
τον Πρόεδρο ΚΤΕΛ Αττικής κ.
Γιώργο Παπαδομιχελάκη,
έγινε συγκεκριμένο το αίτημα
για ένταξη των συγκοινωνιών
του Δήμου Μεγαρέων(Μέγα-
ρα, Νέα Πέραμος, Κινέτα),
Δήμου Μάνδρας-
Ειδυλλίας(Βίλλια, Ερυθρές)
στην αστική συγκοινωνία του
ΟΑΣΑ, στο πλαίσιο αναδιο-
ργάνωσης αστικών συγκοι-
νωνιών και συνεργασίας
ΟΑΣΑ-ΚΤΕΛ Αττικής.

Σχετικά ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος δήλω-
σε: "Δεδομένης της θέσης των περιοχών, του πληθυσμού και του αυξημένου
εργατικού δυναμικού που χρησιμοποιεί τις συγκοινωνίες στη Δυτική Αττική,
είναι απαραίτητη η μεταφορά των πολιτών με τιμή αστικού εισιτηρίου. 

Σε συνεργασία και μετά από επαφές με τους υπεύθυνους των ΚΤΕΛ και του
ΟΑΣΑ, έχει ανοίξει η συζήτηση για να αστικοποιηθούν και να αναβαθμιστούν οι
μεταφορές στην περιοχή μας. 

Αξίζουμε και διεκδικούμε περισσότερα στη Δυτική Αττική".

Π
αρατείν εται για δύο μήν ες η
καταβολή του Ελάχ ιστου
Εγγυημέν ου Εισοδήματος

(πρώην  ΚΕΑ) και του επιδόματος στέ-
γασης για τους πληγέν τες από τις πρό-
σφατες πλημμύρες σύμφων α με τροπο-
λογία που θα καταθέσει το υπουργείο
Εργασίας και Κοιν ων ικών  Υποθέσεων
και παρουσιάσε αε άρθρο του το
Dikaiologitika News.

Ειδικότερα παρατείν εται για δύο
μήν ες η ισχ ύς:

α) Των  εγκριτικών  αποφάσεων  του
προγράμματος «Επίδομα Στέγασης» του
άρθρου 3 του ν . 4472/2017 (Α΄ 74), η
ισχ ύς των  οποίων  λήγει τον  Σεπτέμβρ-
ιο του έτους 2020 και

β) Των  εγκριτικών  αποφάσεων  του
προγράμματος «Ελάχ ιστο Εγγυημέν ο
Εισόδημα» του άρθρου 235 του ν .
4389/2016 (Α΄ 94), η ισχ ύς των  οποίων
έληξε τον  Αύγουστο του έτους 2020.

Η παράταση χ ορηγείται εφόσον :
α) δεν  υποβληθεί ν έα αίτηση εν τός

του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου του
έτους 2020 για τη συν έχ ιση της χ ορήγ-
ησης των  αν ωτέρω επιδομάτων  και

β) οι δικαιούχ οι, διαμέν ουν  στις περ-
ιφερειακές εν ότητες και τους δήμους
που κηρύχ θηκαν  σε κατάσταση έκτακ-
της αν άγκης εξαιτίας των  φυσικών  κατα-
στροφών  που προκλήθηκαν  από την
πορεία του μεσογειακού κυκλών α
«Ιαν ός» και των  συν επακόλουθων
πλημμυρών  που έπληξαν  περιοχ ές της
Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς και των
Περιφερειακών  Εν οτήτων  Φθιώτιδας,
Κεφαλλην ίας, Ιθάκης, Ζακύν θου, Λευκά-
δας, Κοριν θίας και Ευρυταν ίας στις 18
και 19 Σεπτεμβρίου 2020.

Με κοιν ή απόφαση των  Υπουργών
Οικον ομικών  και Εργασίας και Κοιν ω-
ν ικών  Υποθέσεων  δύν αται ν α παρα-
τείν εται η ισχ ύς των  εγκριτικών  αποφά-
σεων  του επιδόματος στέγασης και του
Ελάχ ιστου Εγγυημέν ου Εισοδήματος.

Με όμοια απόφαση δύν αται ν α παρα-
τείν εται η ισχ ύς των  αν τιστοίχ ου περ-
ιεχ ομέν ου εγκριτικών  αποφάσεων , για
την  αν τιμετώπιση αν αλόγων  περι-
πτώσεων  έκτακτων  αν αγκών  και
διαχ είρισης των  συν επειών  φυσικών
καταστροφών .

Επίδομα Ενοικίου και ΚΕΑ: 
Παράταση δύο μηνών για τους πληγέντες από τις
πρόσφατες πλημμύρες
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ΣΣυυννάάννττηησσηη  εερργγαασσίίααςς  ΔΔιιεευυθθύύννοοννττοοςς  ΣΣυυμμββοούύλλοουυ  
ΟΟΛΛΕΕ  ΑΑΕΕ  κκααιι  ΔΔηημμάάρρχχοουυ  ΜΜεεγγααρρέέωωνν  

Ε
ποικοδομητική και σε θετικό κλίμα συνάν-
τηση εργασίας Διευθύνοντος Συμβούλου
ΟΛΕ ΑΕ και Δημάρχου Μεγαρέων .

Με πρωτοβουλία του Οργανισμού Λιμένος
Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.) ΑΕ, πραγματοποιήθηκε
συνάντηση εργασίας μεταξύ του Διευθύνοντος
Συμβούλου του Ο.Λ.Ε. ΑΕ κ. Απόστολου Καμαρ-
ινάκη και του Δημάρχου Μεγαρέων κ. Γρηγόρη
Σταμούλη, στο Δημαρχείο Μεγάρων την Τρίτη, 22
Σεπτεμβρίου 2020. 

Κύριο αντικείμενο της συνάντησης ήταν ο συντο-
νισμός και η εξέταση της δυνατότητας σύναψης
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των δύο
φορέων για τη συνέχιση της συλλογής και αποκο-
μιδής απορριμμάτων από τον Δήμο σε όλους

τους χώρους δικαιοδοσίας του
Ο.Λ.Ε. ΑΕ, εντός των διοικ-
ητικών ορίων του Δήμου Μεγα-
ρέων.

Η συνάντηση έγινε σε θετικό
κλίμα και δόθηκαν αμοιβαίες
διευκρινήσεις για την επίλυση
και διευθέτηση του ζητήματος, το οποίο είχε
προκύψει αναφορικά με τα οικονομικά ανταλλάγ-
ματα που είχαν καθοριστεί κατά το παρελθόν και
κατέβαλλε ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ προς το Δήμο.

Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ανατεθεί
στα τεχνικά κλιμάκια των δύο φορέων η σύνταξη
σχετικής σύμβασης αφού προηγουμένως διευθ-
ετηθούν οι τεχνικές και νομικές λεπτομέρειες.

Επίσης από την πλευρά του Ο.Λ.Ε. ΑΕ προτά-
θηκε η περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεων 

Ο.Λ.Ε. ΑΕ- Δήμου Μεγαρέων και η χάραξη κοι
νής γραμμής σε θέματα περιβάλλοντος μέσω της

από κοινού συμμετοχής τους σε ευρωπαϊκά προ-
γράμματα βιώσιμης ανάπτυξης. 

Παρόντες στη συνάντηση ήταν συνεργάτες του κ.
Καμαρινάκη και διοικητικά στελέχη του Δήμου
Μεγαρέων. 

Αμοιβαία η πρόθεση για διευθέτηση του
ζητήματος, το οποίο είχε προκύψει 

αναφορικά με τα οικονομικά ανταλλάγματα
που είχαν καθοριστεί κατά το παρελθόν και

κατέβαλλε ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ προς τον Δήμο

Ελ. Βενιζέλου  Ασπρόπυργος τηλ .210 5574284
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Ο ΜΙΜΑΣ 1-1 ΣΤΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΜΕ ΤΗΝ ΖΩΦΡΙΑ

Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Α΄κατηγο-
ρίας η Ζωφριά και η Μικρασιατική μοιράστηκαν βαθ-
μούς και εντυπώσεις αφού το σφύριγμα του Αρι-
στείδη Αλιάγα βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες 1-1.

Προηγήθηκε η μάδα του Χάρη Κουστέρη στο
32΄με τον Ζουμπουρλή για να ισοφαρίσει η ομάδα
του Δημήτρη Μηλόπουλου στο 90' με τον Σταύρου.

ΖΩΦΡΙΑ: Πλατανιάς, Σταύρου, Καλαμάρας,
Ρόντο(46’ Κωνσταντινίδης), Νίκα, Καρδαμπίκης(46’
Ράγγος), Καραπαναγιωτίδης(84’ Σπυρόπουλος),
Μαρμούτας, Φελλάς, Μήνου, Κακούρης(57’ Κάσ-
σος).

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ: Στρατιώτης, Γκοτσούλας, Συριανός, Κήττας, Μήτσος, Μαρούδης(72’ λ.τρ. Ρόκου),
Ζουμπουρλής, Χαμπιλάι, Λίγδας, Γεωργακής(68’ Λίντι), Μπαγδάτογλου(41’ λ.τρ. Κουφής).

Ο ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΞΙ
ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Mε το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στο
πρωτάθλημα της Β΄κατηγορίας ο Αίας Παραλίας
που επικράτησε των Αγίων Αναργύρων Ελευ-
σίνας με 3-0.

Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι διατήρησαν την
υπεροχή και επικράτησαν δίκαια.Από την άλλη
πλευρά η ομάδα των Αγίων Αναργύρων με πολύ
ταλέντο και με νέους παίκτες στην σύνθεσή τους
προσπάθησαν για κάτι καλύτερο. Εκαναν κάποιες
ευκαιρίες αλλά μάταια όμως.

Τα τέρματα σημείωσαν οι: Χασανλάρι 35' με
σούτ. Αξυπόλυτος 41΄με σουτ και ο Δρούγγος Δ
58' με σούτ.

Ευκαιρίες είχαν οι: Δρούγγος 22' Καρόλι 58'
Διαμαντής(Αγ. Αν) 65' 67'.

Πολύ καλή η διαιτησία του Λάμπρου. Βοηθοί:
Καραγιάννης, Πλάκας Σ.

Παρατηρητής αγώνα Μέγας Καραμπίνης. Γιατρ-
ός αγώνα Δήμητρα Γιαννακοπούλου.

ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ(προπονητής Ηλίας Αμπαζάι):
Γκούνας, Αγγελόπουλος Φ, Δρούγγος Μ,
Ντούρος Ζ(59' Λανάι), SULENJI(78'Λίκα), Καρό-
λι(60'Καλύβας), Χασανλάρι, SPAHIJA(26' λόγω
τραυματισμού Μπασέτας), Δρούγος Δ, Αξυπόλ-
ητος.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: Κόλα, Ντερβισάι.

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ(προπονητής Χρήστος
Μελανιφίδης): Καραμπίνης, Φυσαράκης, Χαμι-
λάκης(52' Ζίμπερι Ι), Τρόκα, Καψής, Ζίμπερι Α,
Διαμαντής, Κούρτι, Καφαντάρης(56'Στάθης), Ράλ-
λης(68' Λαζαρίδης), Στρασίνης(46'μ Σπυρόπου-
λος).

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ: Παναγιωτόπουλος,
Ζαμπέτας, Αγγελακόπουλος.

Ρεπορτάζ-Φωτό: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ
ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
Πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο Πανορά-
ματος και με τις ευλογίες του ιερέα π.
Συμεών Αδάκτυλος, ο καθιερωμένος αγια-
σμός για τη νέα χρονιά.
Το παρών έδωσαν ο Πρόεδρος Φάνης

Μαλανδρίνος σύσσωμο το Δ.Σ ο προπον-
ητής Γιώργος Αδάκτυλος οι παίκτες.
Παραβρέθηκαν ακόμα  ο πρόεδρος του
Ν.Π.Δ.Δ. Αθλητισμού – Πολιτισμού η
"Πάρνηθα", Γιώργος Μαυροειδής το
μέλος του Εθνικού Πανοράματος, Χρή-
στος Κ. Παππούς κ.α.



ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ Η ΑΕ
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΕΜΙΕΡΑ

Oδοστρωτήρας στην  πρεμιέρα του πρωταθλή-
ματος της Β΄ΕΠΣΔΑ η ΑΕ Ζεφυρίου συν έτριψε
με το εν τωπωσιακό 9-0 τον  ν εοφώτιστο Παν -
λιοσιακό.

Τα τέρματα σημείωσαν  οι Χατζηγιάν ν ης(13’ ,
72’), Μπουραν τάς(9’, 12’, 17’, 30’),  Αβράμ-
ης(51’, 81’) και Καραγιαν ν όπουλος(82’).
Διατητής ο Κων σταν τιν ίδης.Βοηθοί Αρβαν ιτάκ-
ης -Παπαδόπουλος.

ΑΕ ΖΕΦΥΡΙΟΥ: Καμπόλης(73’ Θεοκτίστου),
Σερεμέτης, Ελεύθερος(46’ Σιριν ίδης), Λέλος(60’
Δρούμπαλης), Σπηλιόπουλος, Γκιόλιας, Χατ-
ζηγιάν ν ης, Κοτρώτσιος(60’ Μπουν τουβής),
Μπουραν τάς(46’ Καραγιαν ν όπουλος), Αβράμ-
ης, Κουτσιούμπας.

ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ: Ταρν αβης, Σκυβαλος(60’ Νικο-
λακόπουλος), Ράζος, Φρέρης, Γκουβόπουλος,
Ψαλίδας, Καλαϊτσίδης, Δεν έτζος(52’
Σκούρας)Βίτσας(Βάβουλας) Γεωργέλλης,
Μιχαήλ-Κων σταν τίν ος

ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΤΟΥ
ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΜΕ

ΤΟΝ ΕΙΔΥΛΛΛΙΑΚΟ

Στα πλαίσια της προετοιμασίας του για το
πρωτάθλημα οι Παλαίμαχοι του Αστέρα

Μαγούλας θα δώσουν  φιλικό αγών α την  Δευ-
τέρα 28/9 στο γήπεο Γιώργος Ρουμελιώτης με
την  αν τίστοιχη του Ειδυλλιακού. Το παιχν ίδι

θα ξεκιν ήσει στις 19:30.
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ΙΣΟΠΑΛΟ ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ 
ΗΡΑΚΛΗ-ΜΕΓΑΡΙΚΟΥ

Δεν ανέδειξε ν ικητή το ντέρμπι της Α΄κατ-
ηγορίας στην πρεμιέρα της Α΄ΕΠΣΔΑ μεταξύ
του Ηρακλή Ελευσίνας και του Μεγαρικού που
το τελικό σφύριγμα του Μανούρα Χ. βρήκε τις
δύο ομάδες ισόπαλες χωρίς τέρματα.

ΦΑΣΕΙΣ:
4’ Σώζει ο τερματοφύλακας Χαμηλός προ του
Ζίου
22’ Παράλληλη με το τέρμα σέντρα από δεξιά
ο Κατσάφαρος δεν μπορεί να σπρώξει ο Ζίου
τη μπάλα στα δίχτυα με το κεφάλι
41’ Συρτό σουτ ο Παντελίδης μπλοκάρει ο τερ-

ματοφύλακας του Ηρακλή Μικρός
45’ Μακρινό σουτ από 35 μέτρα ο Πέππας
μπλοκάρει ο Μικρός
45’+ Σέντρα ο Λυμπέρης προς την εστία του
Χαμηλού, αυτός πηδάει πιο ψηλά απ’ όλους και
μπλοκάρει τη μπάλα
48’ Σέντρα ο Τσολιάκος, χάνει μοναδική
ευκαιρία ο Λαζαρίδης να σκοράρει προ κενής
εστίας
60’ Σέντρα από αριστερά ο Λαζαρίδης, απο-
κρούει σε κόρνερ ο Ρήγος. Στο μεταξύ η
μπάλα έχει βρει στο χέρι του και επειδή η
φάση είναι εντός περιοχής οι Μεγαρείς ζητούν
πέναλτι το οποίο δεν δίνει ο διαιτητής.
64’ Σε δοκάρι και άουτ καταλήγει δυνατό
χτύπημα φάουλ από τον Δέσκο
70’ Κεφαλιά του Καραγιάννη από στημένη

φάση, άουτ
92’ Ο Τσολιάκος χάνει μοναδική ευκαιρία να
στείλει τη μπάλα στα δίχτυα του Ηρακλή μετά
από χτύπημα φάουλ του Δέσκου
Διαιτητής: Χ. Μανούρας. Βοηθοί: Χ. Πλάκας, Κ.
Φαρμάκης

Παρατηρητής αγώνα: Πάρης Τσιμίκος

ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ(προπονητής Μιχάλ-
ης Κατσάφαρος): Μικρός, Αξιώτης, Λυμπέρης,
Ρήγος, Μπακατσέλος, Βάσης, Τσατσανίδης
(77’ Πεπονής), Ζίου (89’ Τουρλίδης), Γκίνης
(95’ Παροτσίδης), Κατσάφαρος, Απαζίδης
Αναπληρωματικοί: Νικόλα, Ντεμιράι, Μπέι-
κου, Μάχλης
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ(προπονητής Γιώργος Χατζής):

Χαμηλός, Τσολιάκος, Χριστοδουλίδης, Χιώτης,
Πατσιον ίδης, Πέππας, Παντελίδης (69’
Άλκος) , Καραγιάννης (84’ Ελέζι), Σερταρίδης,
Γκελάι (69’ Μανώλης), Λαζαρίδης (69'Δέσκος).
Αναπληρωματικοί: Μωραΐτης, Ανδρέου, Γιο-
υρούκος.

Η Πειθαρχική Επιτροπή της
Ε.Π.Σ.Δ.Α. αφού έλαβε υπόψη της τις
σχετικές διατάξεις του άρθρου 10 του
Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο.,
καθώς επίσης τα Φύλλα Αγώνων του
Κυπέλλου διοργάνωσης της
Ε.Π.Σ.Δ.Α. στις 13/9/2020 και στις
20/9/2020, επιβάλλει ποινές σε ποδο-
σφαιριστές σωματείων , τους παρά-
γοντες και τους αξιωματούχους ως
εξής:

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ –
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ) Για τις 13/9/2020 ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ,
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ, ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ – ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ – 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ +10
ΕΥΡΩ
ΜΠΟΥΡΝΤΕ – ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ – 2 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ +60 ΕΥΡΩ
ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – 2 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ +60
ΕΥΡΩ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΔΥΝΑΜΗ ΑΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – 1
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ +10 ΕΥΡΩ

ΚΟΝΤΙΖΑΣ - ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ – 2
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ +60 ΕΥΡΩ Για τις
20/9/2020

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ,
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ, ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ
ΟΜΑΔΩΝ

ΣΕΒΑΣΤΗΣ - ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ- 1
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ +60 ΕΥΡΩ

ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ - ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ- 1
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ +10 ΕΥΡΩ
ΦΑΡΙΑ ΝΤΟΝΕ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ - 2

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ +60 ΕΥΡΩ
ΠΟΥΡΟΥΖΙΑΔΗΣ – ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - 2 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ
+60 ΕΥΡΩ
ΡΕΤΖΕΠΙ – ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ - 2 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ +60 ΕΥΡΩ
ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΗΣ – ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - 2 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ
+60 ΕΥΡΩ
ΚΑΤΣΑΦΑΡΟΣ Μ.– ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - 2
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ +120 ΕΥΡΩ
ΝΤΑΝΟΣ Ι. – ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - 1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ +30
ΕΥΡΩ

ΕΠΣΔΑ: ΕΠΕΣΑΝ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΜΠΑΝΕΣ
ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΑΟ ΖΩΦΡΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΟΝ
ΧΡΗΣΤΟ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ

Η ομάδα του ΑΟ Ζωφριάς
αν ακοίν ωσε την  απόκτηση
του 17χ ρον ου (2003) κεν τρ-
ικού χ αφ Χρήστου Καραπα-
ν αγιωτίδη.
Εχ ει αγων ιστεί στον  Παν ερ-
υθραϊκό, εν ώ στο παρελθόν
έχ ει φορέσει τη φαν έλα του
Ολυμπιακού Πειραιώς
συμμετέχ ον τας στα πρω-
ταθλήματα υποδομής από
την  Κ10 έως και την  Κ16.
Διοίκηση, ποδοσφαιρικό
τμήμα και φίλαθλοι ευχ όμα-
στε στον  Χρήστο καλή χ ρο-
ν ιά, γεμάτη υγεία και επιτ-
υχ ίες!!!
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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
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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

Αυτά είναι τα μέτρα για φθηνότερο
ρεύμα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Π
ακέτο παρεμβάσεων με
στόχο τη μείωση του κόστο-
υς της ενέργειας για νοικοκ-

υριά και επιχειρήσεις, μικρές και
μεγάλες θέτει σε εφαρμογή το ΥΠΕΝ.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται
εκπτώσεις στους λογαριασμούς
ρεύματος των μεγάλων κατανα-
λωτών που επενδύουν στην εξοι-
κονόμηση ενέργειας, δυνατότητα
συμμετοχής των καταναλωτών στην
αγορά με σχήματα διαχείρισης της
ζήτησης, μείωση του κόστους των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και
των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας,
προγράμματα εξοικονόμησης ενέρ-
γειας καθώς και στοχευμένες παρεμ-
βάσεις για τις ενεργοβόρες βιομ-
ηχανίες.

Βασικός πυλών ας της ν έας δομής της
αγοράς ρεύματος είν αι το Κοιν οτικό
πλαίσιο, το λεγόμεν ο target model που
θα ξεκιν ήσει ν α εφαρμόζεται στη χ ώρα
μας από 1ης Νοεμβρίου. Το ν έο μον τέ-
λο θα περιορίσει τις χ ρεώσεις που επι-
βάλλον ται εκτός αγοράς εν ώ θα επιτρέ-
ψει τη σύζευξη της ελλην ικής με τις γει-
τον ικές αγορές εν έργειας, αυξάν ον τας
έτσι τον  αν ταγων ισμό δεδομέν ου ότι οι
χ ον δρικές τιμές του ρεύματος στη
χ ώρα μας είν αι - με στοιχ εία α'εξαμή-
ν ου 2020 - οι υψηλότερες στην  ΕΕ.

Μόλις πρόσφατα ο υπουργός Περι-
βάλλον τος και Εν έργειας Κωστής Χατ-
ζηδάκης χ αρακτήρισε «ασυγχ ώρητο
λάθος» το γεγον ός ότι η Ελλάδα είν αι η
μόν η χ ώρα της ΕΕ που δεν  έχ ει υιοθε-
τήσει το target model εν ώ τόν ισε πως
αν  είχ ε εφαρμοστεί το σύστημα αυτό,

«Θα τερματίζον -
ταν  διάφορα ειδι-
κά καθεστώτα και
δώρα των  κυβε-
ρν ήσεων  στον
έν αν  και στον
άλλον  που στρεβ-
λών ουν  την
αγορά και προξε-
ν ούν  αδικίες. Και
κυρίως θα έπεφ-

ταν  οι τιμές για τη βιομηχ αν ία και τους
απλούς καταν αλωτές».

Τα μέτρα
Στο πλαίσιο αυτό, πέρα από την

εφαρμογή του target model, το ΥΠΕΝ
προχ ωρά στην  εφαρμογή συγκεκριμέ-
ν ων  μέτρων  για τη μείωση του κόστους
της ηλεκτρικής εν έργειας.

Τα μέτρα αυτά είν αι:

1.Αλλαγές στο καθεστώς των Ανα-
νεώσιμων Πηγών Ενέργειας, οι
οποίες θα ενταχθούν στο καθεστώς
της ελεύθερης αγοράς (αντί των
εγγυήσεων που ισχύουν τώρα).
Σύμφων α με τα στοιχ εία του Διαχ ειρι-
στή ΑΠΕ και Εγγυήσεων  Προέλευσης
(ΔΑΠΕΕΠ) το μέσο κόστος της ηλεκτρ-
ικής εν έργειας από αν αν εώσιμες πηγές
στο πρώτο πεν τάμην ο του έτους ήταν
134,3 ευρώ αν ά μεγαβατώρα (84,7 ευρώ
για τα αιολικά, 262,1 ευρώ για τα φωτο-
βολταϊκά) όταν  το κόστος της λιγν ιτικής
μεγαβατώρας ήταν  (στο επτάμην ο) 82
ευρώ και του φυσικού αερίου 44 ευρώ
αν ά μεγαβατώρα. Σημειών εται ότι οι
τιμές για τις αν αν εώσιμες πηγές έχ ουν
μειωθεί θεαματικά στους διαγων ισμούς
που διεξάγον ται τα τελευταία χ ρόν ια,
ωστόσο παραμέν ει σε λειτουργία μεγά-
λος όγκος ακριβών  μον άδων  που αν ε-
βάζουν  το συν ολικό κόστοε. Σε κάθε
περίπτωση, από το ΥΠΕΝ έχ ει αποκ-
λειστεί το εν δεχ όμεν ο αύξησης του
ΕΤΜΕΑΡ (τέλος μείωσης αέριων  ρύπων
που περιλαμβάν εται στους λογαρια-
σμούς ρεύματος και χ ρηματοδοτεί το
λογαριασμό των  αν αν εώσιμων  πηγών ).
Το ΕΤΜΕΑΡ προβλέπεται ν α εν σωμα-
τωθεί στο αν ταγων ιστικό σκέλος των

λογαριασμών , δηλαδή στην  προμήθεια
εν ώ ταυτόχ ρον α θα επιταχ υν θούν  οι
διαδικασίες για την  έν ταξη ν έων  μον ά-
δων  με χ αμηλότερες τιμές. Τέλος προβ-
λέπεται η λήψη μέτρων  για τους διαγω-
ν ισμούς που διοργαν ών ει η ΡΑΕ για
ν έες μον άδες ΑΠΕ με κριτήριο τη χ αμ-
ηλότερη προσφερόμεν η τιμή αν ά κιλο-
βατώρα (για όσο διάστημα θα
συν εχ ίσουν  ν α διεξάγον ται). Σε μελέτη
αξιολόγησης του σχ ήματος των  αν τα-
γων ιστικών  διαδικασιών  για την  περίο-
δο 2018-2020 που πραγματοποιήθηκε
για λογαριασμό του ΥΠΕΝ, εν ώ
σημειών ον ται γεν ικά θετικές συν έπειες
ως προς την  υλοποίηση επεν δύσεων
και την  πτώση των  τιμών , εν  τούτοις
καταγράφον ται και «Ισχ υρές εν δείξεις
δεσπόζουσας θέσης είτε σε επίπεδο
έργων  που συμμετέχ ουν  σε αν ταγων ι-
στική διαδικασία είτε σε επίπεδο υπο-
βολής προσφορών ».

2. Ριζικές παρεμβάσεις για τις
ρυθμιζόμενες χρεώσεις που περι-
λαμβάνονται στους λογαριασμούς
του ηλεκτρικού. Οι Υπηρεσίες Κοιν ής
Ωφέλειας θα μειωθούν  για όλους τους
καταν αλωτές με την  πρόοδο των  δια-
συν δέσεων  των  ν ησιών . Η μεθοδο-
λογία υπολογισμού των  Χρεώσεων  για
τα δίκτυα μεταφοράς και διαν ομής
(ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ) θα αν αμορφωθεί
στην  κατεύθυν ση της μείωσης για τις
εν εργοβόρες βιομηχ αν ίες. Οι μειώσεις
αυτές προβλέπον ται ν α εφαρμοστούν
από το 2021 και θα αποτελέσουν  το
πρώτο βήμα στην  κατεύθυν ση της
εισαγωγής κιν ήτρων  για μείωση των
απωλειών , εξοικον όμηση εν έργειας και
διαχ είρισης της ζήτησης.

3.Εκτεταμένα προγράμματα εξοι-
κονόμησης ενέργειας σε κατοικίες
(«Εξοικονομώ) αλλά και δημόσια
κτίρια, επιχ ειρήσεις με επιχ ορηγήσεις,
δάν εια και αξιοποίηση του θεσμού των
εν εργειακών  υπηρεσιών . Το ν έο Εξοι-
κον ομώ αν αμέν εται ν α προκηρυχ θεί
άμεσα εν ώ θα ακολουθήσουν  ν έοι
κύκλοι με χ ρηματοδότηση από το
Ταμείο Αν άκαμψης της ΕΕ.

4.Ειδικό «πακέτο» ελάφρυνσης
του ενεργειακού κόστους για τη
βιομηχανία που περιλαμβάν ει μείωση
του Ειδικού Φόρου Καταν άλωσης στη
μέση τάση, διατήρηση των
εν ισχ ύσεων  για τους κλάδους που
υφίσταν ται τη λεγόμεν η «διαρροή άν θ-
ρακα», επιπλέον  μείωση των  Υπηρε-
σιών  Κοιν ής Ωφέλειας για τις εν ερ-
γοβόρες βιομηχ αν ίες.

“Φιλόδημος ΙΙ”: Επιπλέον 18
εκατομμύρια για τα αδέσποτα

Τροποποιήθηκε, για 4η φορά, η Πρόσκληση
Χ του «Φιλόδημου ΙΙ» που έχει ως αντι-
κείμενο την «κατασκευή, επισκευή, συντήρη-
ση και εξοπλισμό εγκαταστάσεων καταφυγίων
αδέσποτων ζώων συντροφιάς».

Αυτή τη φορά, επήλθαν οι εξής δύο αλλαγές:

- η πρώτη αφορά την Ενότητα 2 «Οικονομικά
Στοιχεία της Πρόσκλησης».   Ο συνολικός προϋπολογισμός της αυξήθηκε
κατά 18 εκατομμύρια ευρώ, συγκεκριμένα από 25.000.000 € που ίσχυε, σε
43.000.000 €.

- η δεύτερη αλλάζει την Ενότητα 3 «Διάρκεια εφαρμογής», ορίζοντας πλέον
ότι το Πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2022.
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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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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 Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020 


