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κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Αραιή συννεφιά. Η θερμοκρασία από 19 έως 29

βαθμούς Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Στρατόνικος, Στράτος, Στρατής, 

Στρατονίκης, Στρατονίκιος
Διεθνής Ημέρα Μετάφρασης
Αγίου Στρατονίκου μάρτυρος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ
ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΟΕ

Αχαρνών 7,2105576029

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
Μιχαήλου Αρίστη - Γαβριέλα Α.Δήμητρος 54,

2105549968

MAΝΔΡΑ

ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ

Δήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη, 2105551232

AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

Παππού Γεωργία Ι.Λεωφόρος Φυλής 186,
2102474995

ΧΑΪΔΑΡΙ
Θεριού ΜαρίαΑγίας Παρασκευής 78, Πλησίον

Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής
- Δάσος, 2105821897

Ηκατάσταση στην Αττική, και ειδικά στο
κέντρο της Αθήνας είναι πολύ δύσκολη,
προειδοποίησε για τη διασπορά του

κορωνοϊού ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας και
μέλος της Επιτροπής του ΕΟΔΥ για τον κορω-
νοϊό, Νίκος Σύψας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Για την περιφέρεια Αττικής, και το κέντρο της
Αθήνας ειδικά, ο Νίκος Σύψας ανέφερε χαρακ-
τηριστικά ότι «είμαστε σε πολύ δύσκολη κατά-
σταση επιδημιολογικά, ειδικά στην Αττική, είναι
κακά και τα ποιοτικά στοιχεία, ο αριθμός των
διασωληνώσεων, όπως και η ηλικιακή κατανο-
μή, έχουμε μεγάλη θνησιμότητα πλέον».

«Σήμερα είμαστε σε σταθερή κατάσταση,
αλλά το σήμερα δεν προδικάζει τι θα γίνει αύριο
είμαστε σε πολύ δύσκολη κατάσταση». «Είμα-
στε κάτω από την 100η θέση παγκοσμίως όσον άφορα τη
θνησιμότητα ανά 100.000 κατοίκους» επισήμανε πάντως.

Για τα τεστ εξήγησε ότι «τα 15.000 τεστ είναι ικανο-
ποιητικός αριθμός από τα 800 τεστ που έχουμε το Μάρ-
τιο, όμως ο κεντρικός τομέας της Αθήνας έχει τεράστια
διασπορά παράγει τα περισσότερα κρούσματα στην
Ελλάδα. Γίνονται ήδη παρεμβάσεις στο κέντρο και στα
ΜΜΜ που νομίζω θα βοηθήσουν».

Όπως διευκρίνισε ο καθηγητής, «δεν έχουμε εκθετική
φάση στα κρούσματα στην Αθήνα είναι σταθερή κατάστα-
ση, εκτιμούμε λόγω των μέτρων. 

Πολλά μικρά μέτρα, είναι χρήσιμα όπως η απαγόρευση
πώλησης αλκοόλ για να αποφύγουμε τα μεγάλα μέτρα».

«Δεκτές οι εισηγήσεις μας στο συντριπτικό ποσοστό»

«Οι εισηγήσεις που κάνουμε γίνονται δεκτές στο συντρ-
ιπτικό τους ποσοστό» αποσαφήνισε ακόμα ο κ. Σύψας.
«Με τα σημερινά επιδημιολογικά δεδομένα δεν έχουμε
κάνει καμία εισήγηση για γενικό λοκντάουν ή απαγόρευ-
ση κυκλοφορίας στους 65αρηδες» ξεκαθάρισε. «Αν γίνει
λοκντάουν θα γίνεται περιοδικά μέχρι να πέσει η καμ-
πύλη… δε θέλω να μιλώ για λοκντάουν για να μην προ-
καλείται πανικός στην κοινωνία» είπε.

Σύψας: «Πολύ δύσκολη η κατάσταση στην
Αττική, έχουμε μεγάλη θνησιμότητα πλέον»

Ο Δήμαρχος Ελευσίνας θα συναντηθεί σήμερα με τον Υπουργό
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γ. Πλακιωτάκη

Επιστολή toυ Α. Οικονόμου προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Λ.Ε

Με επιστολή του προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένα Ελευσίνας κ. Απ. Καμαρι-
νάκη, ο Δήμαρχος  Ελευσίνας Α. Οικονόμου , ζητεί την αναβολή του 12ου θέματος του ΔΣ του Ο.Λ.Ε,
που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, σχετικά με το αίτημα της Εταιρείας «Σπανόπου-
λος Ναυτιλιακές Υπηρεσίες Α.Ε» για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου της ΧΛΖ Ελευσίνας, μπροστά
από τον πρώην «Ναυπηγείο ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ».
Παράλληλα όπως ενημερώνει με ανακοίνωσή του ο Δήμος, υπήρξε και τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ
του κ. Οικονόμου και του κ. Καμαρινάκη, όπου ο Δήμαρχος ενημέρωσε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
ότι θέση της Δημοτικής Αρχής παραμένει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 90/2017, όπου ομόφ-
ωνα ψηφίστηκε «να αποχαρακτηρισθεί και να παραχωρηθεί το παράκτιο μέτωπο στο Δήμο Ελευσίνας,
όπου δεν υπάρχουν λιμενικές εγκαταστάσεις».
Ο Δήμαρχος Ελευσίνας, σήμερα Τετάρτη, θα συναντηθεί με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής κ. Πλακιωτάκη, όπου θα συζητήσει τα θέματα που έχουν προκύψει στο παραλιακό μέτωπο και
τον κόλπο της Ελευσίνας. 
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ΟΒουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος
Κώτσηρας συναντήθηκε με τον Αναπληρωτή
Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκο

Παπαθανάση. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τους
συζήτησαν για τα μέτρα στήριξης της επιχειρηματικότ-
ητας κατά την κρίσιμη περίοδο που διανύουμε, αλλά και
το αναπτυξιακό και επενδυτικό περιβάλλον της Δυτικής 

Αττικής και πως αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί.
Ο Υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα βρίσκεται σε διαρκή επι-

κοινωνία και συνεργασία με τον Βουλευτή προκειμένου
να στηριχθεί η Δυτική Αττική και να ξεπεραστούν, όσο το
δυνατόν γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα, οι
δυσκολίες που έχουν προκύψει ως απόρροια της παν-
δημίας του κορονοϊού.

- Μέχρι την Παρασκευή (2-10)
οι υπηρεσίες του Δήμου θα 

λειτουργήσουν με προσωπικό ασφαλείας 

Ο Δήμος Αχαρνών ενημερώνει τους δημότες
πως υπάρχει επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID 19.
Ο υπάλληλος του Δήμου είναι ασυμπτωματικός
και είναι καλά στην υγεία του.

Ο Δήμαρχος Σπύρος Βρεττός από την πρώτη
στιγμή έδωσε εντολή να πραγματοποιηθούν οι
δέουσες ενέργειες από όλες τις υπηρεσίες.

Παράλληλα επικοινώνησε ο ίδιος προσωπικά
τόσο με τον ΕΟΔΥ όσο και με τη Γενική Γραμμα-
τεία Πολιτικής Προστασίας και τον Συντονιστή του
Κέντρου Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής.
Σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες το πρωί της Δευ-
τέρας πραγματοποιήθηκε απολύμανση όλων των
χώρων και των δύο κτηρίων του Δημαρχιακού
Μεγάρου, που παρέμειναν κλειστά. Παράλληλα
πραγματοποιήθηκε ιχνηλάτηση των επαφών, ενώ

ο Δήμος θα αναλάβει να πραγματοποιηθούν τα
απαραίτητα τεστ, όπως ορίζονται από τα σχετικά
υγειονομικά πρωτόκολλα. Ενεργοποιήθηκε δε η
ομάδα διαχείρισης περιστατικών Covid 19.

Μέχρι την Παρασκευή (2-10) οι υπηρεσίες του
Δήμου θα λειτουργήσουν με προσωπικό ασφα-
λείας και οι δημότες θα εξυπηρετούνται ηλεκτρονι-
κά ή τηλεφωνικά.

Ο Δήμαρχος κ. Βρεττός αναφερόμενος στο
γεγονός, μίλησε για τις ενέργειες που έγιναν και
διαβεβαίωσε όλους τους πολίτες και τους εργαζό-
μενους πως «πράττουμε όσα υποδεικνύουν οι
αρμόδιοι φορείς με γνώμονα πάντα την προστασία
της υγείας μας. Βρισκόμαστε διαρκώς σε εγρήγο-
ρση, τηρούμε όλα τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής
και δεν ξεχνάμε τη χρήση μάσκας». Κλείνοντας ο κ.
Βρεττός ζήτησε από όλους να δείξουν τη δέουσα
κατανόηση και ψυχραιμία.

Ο Δήμος Αχαρνών, όπως αποδεδειγμένα έπρα-
ξε από την αρχή της υγειονομικής κρίσης, αντιμε-
τωπίζει την κατάσταση με σοβαρότητα και αίσθηση
ευθύνης. 

Παίρνει δε όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα και θα
ενημερώνει έγκυρα και έγκαιρα για επιπλέον
μέτρα που ενδεχομένως θα ληφθούν όσον αφορά
τη λειτουργία των υπηρεσιών του. 

ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ ΚΡΟΥΣΜΑ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΣΥΥΝΝΑΑΝΝΤΤΗΗΣΣΗΗ  ΓΓΙΙΩΩΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΚΚΩΩΤΤΣΣΗΗΡΡΑΑ
ΜΜΕΕ  ΑΑΝΝΑΑΠΠΛΛ..  ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΟΟ

ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΗΗΣΣ  κκ..  ΠΠΑΑΠΠΑΑΘΘΑΑΝΝΑΑΣΣΗΗ  ΓΓΙΙΑΑ
ΜΜΕΕΤΤΡΡΑΑ  ΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΞΞΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ

ΕΕΠΠΕΕΝΝΔΔΥΥΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΤΤΗΗ  ΔΔΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗ

Δ. Παπαστεργίου: 
H επανασύσταση της Δημοτικής
Αστυνομίας είναι αναγκαία για την
εύρυθμη λειτουργία των δήμων

«H επαν ασύστα-
ση της Δημοτικής
Α σ τ υ ν ο μ ί α ς
στους ¨δήμους
της χώρας είν αι
αν αγκαία για
την  εύρυθμη λει-
τουργία τους»
τον ίζει σε δήλω-
σή του ο πρόε-
δρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου με
αφορμή τις πρόσφατες σχετικές εξαγγελίες του
υπουργού Εσωτερικών  Τ. Θεοδωρικάκου.
Ειδικότερα στη δήλωσή του ο κ. Παπαστεργίου
αν αφέρει τα εξής:

Η Κεν τρική Έν ωση Δήμων  Ελλάδος με αποφ-
άσεις πρόσφατων  Συν εδρίων  της, έχει επα-
ν ειλημμέν α επισημάν ει την  αν άγκη επα-
ν ασύστασης της Δημοτικής Αστυν ομίας στους
Δήμους της χώρας. 

Η επαν ασύσταση αυτή, καθώς και το ν έο
θεσμικό πλαίσιο που θα καθορίζει τις αρμοδι-
ότητες κι ευθύν ες της, που σίγουρα ξεπερν ούν
τις αν άγκες διαχείρισης της παν δημίας, θα
πρέπει ν α αποτελέσει αν τικείμεν ο ουσιαστι-
κού διαλόγου μεταξύ της ΚΕΔΕ, των  Δήμων
και του Υπουργείου Εσωτερικών .

Η ΚΕΔΕ έχει επεξεργασμέν ες θέσεις πάν ω στο
συγκεκριμέν ο ζήτημα και είμαστε έτοιμοι ν α
συμβάλλουμε δημιουργικά στο δημόσιο διάλο-
γο που πρέπει άμεσα ν α ξεκιν ήσει, ώστε οι
Δήμοι  ν α αποκτήσουμε έν α ακόμη χρήσιμο
εργαλείο για την  εύρυθμη λειτουργία των
πόλεων  μας. 
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Συνάντηση Πατούλη με αντιπροσωπεία της Εθνικής 
Ομοσπονδίας και του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυφλών

Καθιέρωση ειδικού συστήματος ενημέρωσης από τις υπηρεσίες 
της Περιφέρειας και των Δήμων

Η
προσβασιμότητα των  ατό-
μων  με προβλήματα όρα-
σης, η τοποθέτηση ν έας

τεχ ν ολογίας φαν αριών  σε διαβά-
σεις, η καθιέρωση ειδικού συστή-
ματος εν ημέρωσης από τις υπηρ-
εσίες της Περιφέρειας και των
Δήμων , η χ αρτογράφηση των  ατό-
μων  με ζητήματα όρασης και η υλο-
ποίηση μιας σειράς δράσεων  που
θα συμβάλουν  στην  μείωση των
προβλημάτων  που αν τιμε-
τωπίζουν , βρέθηκαν  στο επίκεν -
τρο της συν άν τησης που είχ ε
προχ θες ο Περιφερειάρχ ης Αττικής
Γ. Πατούλης με αν τιπροσωπεία της
Εθν ικής Ομοσπον δίας Τυφλών  και
του Παν ελλήν ιου Συν δέσμου
Τυφλών .

Στη συν άν τηση παραβρέθηκε ο
Πρόεδρος της Εθν ικής Ομοσπον -
δίας Τυφλών  Ν. Γαλλουρής, Ο Αν τι-
πρόεδρος της Ομοσπον δίας
Τυφλών  Π. Μαρκοστάμος, ο 

Γεν ικός Γραμματέας του Παν ελλή
ν ιου Συν δέσμου Τυφλών  Δ.

Σηφάκης και ο Περιφερειακός
Σύμβουλος Αττικής Εν τεταλμέν ος
Διοικητικής Οργάν ωσης των  Υπηρ-
εσιών  Γ. Βλάχ ος.

Ο Περιφερειάρχ ης Αττικής Γ.
Πατούλης αφού άκουσε τα αιτήμα-
τα τους επισήμαν ε ότι τόσο με την
ιδιότητα του Περιφερειάρχ η, όσο
και με την  ιδιότητα του γιατρού θα
είν αι δίπλα τους στον  αγών α που
κάν ουν  για μια καλύτερη ποιότητα
ζωής σε έν α φιλικότερο περιβάλ-
λον .

«Η βιώσιμη κιν ητικότητα και η
επίλυση ζητημάτων  που απασχο-
λούν  τους συμπολίτες μας που
αν τιμετωπίζουν  προβλήματα όρα-
σης αποτελούν  βασικές προτεραι-
ότητες στην  Περιφέρεια Αττικής»,
επισήμαν ε ο Περιφερειάρχ ης εν ώ
στη συν έχ εια τόν ισε:

«Από την  πρώτη στιγμή που 

αν έλαβα καθήκον τα στην  Περιφ-
έρεια Αττικής ζήτησα από τους
συν εργάτες μου και από τα στε-
λέχ η της διοίκησης ν α συμβάλουν
ουσιαστικά στην  υλοποίηση δρά-
σεων  και πρωτοβουλιών  που θα
βελτιώσουν  την  καθημεριν ότητα
των  συμπολιτών  μας που αν τιμε-
τωπίζουν  προβλήματα όρασης.

Εν δεικτικό παράδειγμα των
πρωτοβουλιών  που έχ ουμε αν αλά-
βει αποτελεί το ειδικό πρόγραμμα
για την  αν άπτυξη σύγχ ρον ων  δια-
βάσεων  με την  πιλοτική τοποθέτ-
ηση ν έας τεχ ν ολογίας φαν αριών
σε 20 σημεία της Αττικής με στόχ ο
την  πλήρη αν άπτυξη του συστή-
ματος σε 250 σημεία».

Ο Γ. Πατούλης συμπλήρωσε
τέλος ότι το υπόμν ημα με τα αιτή-
ματά τους θα αξιοποιηθεί πλήρως
και στο βαθμό που τα ζητήματα
αυτά αφορούν  αρμοδιότητες της
Περιφέρειας θα επιλυθούν .

ΑΓΓΕΛΙΑ

Ζητείται νοσηλευτής-νοσηλεύτρια
για κέντρο ημέρας ΑΜΕΑ στην περιοχή

της Ελευσίνας, 8ωρο. 
Επιθυμητή προϋπηρεσία.

Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση  α'
βοηθειών. Μπορείτε να αποστείλετε τα

βιογραφικά σας στο παρακάτω
mail:oloiemeis17@gmail.com 

Τηλέφωνο επικοινωνίας:2105560464
Παρακαλουμε, μη ξεχνάτε να καταχωρ-

είτε τηλέφωνο επικοινωνίας. 
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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

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ
ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ 

Ο Δήμος Ασπροπύργου, λαμβάν ον -
τας υπόψη την  υπ’ αρ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/124/15984/17.8.2020
(ΑΔΑ: 9ΠΙ946ΜΤΛ6-ΝΟΒ) εγκύκλιο του
ΥΠ.ΕΣ.,   εν ημερών ει τους δημότες ότι
πλέον  μπορούν  ν α εξυπηρετηθούν
από τις παρακάτω υπηρεσίες, κατά
προτίμηση,  αλλά όχ ι αποκλειστικά,
κατόπιν  προγραμματισμέν ου ραν τεβού
από τις 08:00 – 14:00.

-  Διεύθυν ση των  Οικον ομικών
Υπηρεσιών   Δήμου Ασπροπύργου 

i. 2132006517 (Γραφείο Διευθυ-
ν τή Οικον ομικών  Υπηρεσιών )

ii. 2132006465, 2132006461
(Τμήμα Εσόδων )

iii. 2132006466, 2132006469 (
Τμήμα Είσπραξης Εσόδων )

iv . 2132006516 (Τμήμα Προμηθ-
ειών )

v . 2132006482, 2132006546
(Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογι-
στηρίου)

v i. 2105574720 (Τμήμα Κοιμ-
ητηρίου)

-  Διεύθυν ση Παιδείας, Πολιτισμού
και Νεολαίας  Δήμου Ασπροπύργου 

i. 2132006744 (Διευθυν τής Παι-
δείας, Πολιτισμού και Νεολαίας)

ii. 2132006777 (Γραμματεία
Διεύθυν σης)

-  Διεύθυν ση Κοιν ων ικής Προστασίας
Δήμου Ασπροπύργου 

i. 210-5573978 (Τμήμα Κοιν ων ι-
κής Πολιτικής και Πολιτικών  Ισότητας
των  Φύλων )

ii. 210-5575596, 210-5582074
(Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων  

Κοιν ων ικής Προστασίας και
Πρόν οιας)

iii. 210-5575596, 210- 5582074
(Κέν τρο Κοιν ότητας)

- Διεύθυν ση ΚΕΠ  Δήμου Ασπρ-
οπύργου 

i. 2132006490, 2132006539,
2132006524  ή στην  ηλεκτρον ική
διεύθυν ση d.aspropy rgou@kep.gov .gr 

-Διεύθυν ση Πολεοδομίας & Τεχ ν ικών
Υπηρεσιών   Δήμου Ασπροπύργου 

i. 213 – 2006428 (Γραφείο Διευθυ-
ν τή Πολεοδομίας & Τεχ ν ικών  Υπηρε-
σιών )

ii. 213 – 2006423 (Τμήμα Πολεοδο-
μικών  Εφαρμογών )

iii. 213 – 2006456 (Τμήμα Ηλεκτρ-
ομηχ αν ολογικών  Έργων )

iv . 213 – 2006453 (Τμήμα Συγκοι-
ν ων ιών )

v . 213 – 2006522, 213 – 2006541
(Τμήμα Ελέγχ ου Κατασκευών & Αυθαι-
ρέτων )

v i. 213 – 2006415, 213 – 2006454
(Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών  Αδειών )

v ii. 213 – 2006425 (Τμήμα
Φορολογικών  Οικοδομικών  Αδειών )

v iii. 213 – 2006454 (Τμήμα Συγκοι-
ν ων ιών  & Κτιριακών  Έργων ) 

ix. 213 – 2006547 (Αρχ είο Πολεο-
δομίας)

x. 213 – 2006508, 213 – 20065206
(Τμήμα Πληροφορικής)   

- Διεύθυν ση Διοικητικών  Υπηρε-
σιών  Δήμου Ασπροπύργου 

i. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ-
ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ: 213 200 6443
– 6444 ή την  ηλεκτρον ική διεύθυν ση:
dimotologio@aspropy rgos.gr 

ii. ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ: 213
200 6441 – 6520     και στην  ηλεκτρο-
ν ική διεύθυν ση: telidou.d@aspropy r-
gos.gr

iii. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:
213 200 6445 – 6446

- Διεύθυν ση Περιβάλλον τος και
Πολιτικής Προστασίας  Δήμου Ασπρ-
οπύργου 

i. 213 2006792 (Τμήμα Πολιτικής
Προστασίας)

ii. 213 2006784, 213 2006745
(Τμήμα Περιβάλλον τος) 

-  Κοιν ωφελής  Επιχ είρησης Δήμου
Ασπροπύργου 

i. 2168002441 (Υπηρεσία: ΚΕΔΑ)
ii. 2168002442 (Δομή: Βοήθεια Στο

Σπίτι)
iii. 210 5576978

-  Πν ευματικό Κέν τρο  Δήμου Ασπρ-
οπύργου 

i. 2105577191, 210 5577593
(Πν ευματικό Κέν τρο)

ii. 2105577862, 2105579470
(Διεύθυν ση – Τμήμα Διοικητικών  Οικο-
ν ομικών )

- Οργαν ισμός Άθλησης και Φρον -
τίδας, Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας
Δήμου Ασπροπύργου

i. 2105577862,  2105579470,
2105579341  

i. Εσωτερικά τηλέφων α:  α)
Διεύθυν ση ( πατήστε το 1), β)  Για το
τμήμα Υπηρεσιών  Υποστήριξης (
πατήστε το 3 )

Παιδικοί σταθμοί: Παράταση στις αιτήσεις
και διεύρυνση εισοδηματικών κριτηρίων

Με ΚΥΑ που υπογράφουν ο υπουργός Εσωτερικών
Τάκης Θεοδωρικάκος και η υφυπουργός Εργασίας
Δόμνα Μιχαηλίδου δίνεται παράταση στις αιτήσεις για
φιλοξενία σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και παράλληλα
διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια.

Συγκεκριμένα, παρατείνεται έως την Παρασκευή 2
Οκτωβρίου το «Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης Οικο-
γενειών για την Παροχή Φροντίδας και Φιλοξενίας σε
παιδιά Προσχολικής Ηλικίας».

Ειδικότερα μετά από τη σχετική  ΚΥΑ, τα εισοδηματικά
κριτήρια καθορίστηκαν ως εξής:

• Έως τριάντα έξι χιλιάδες (36.000,00 ) ευρώ για
μητέρες που έχουν έως δύο (2) παιδιά

• Έως τριάντα εννέα χιλιάδες (39.000,00) ευρώ για
μητέρες που έχουν έως τρία (3) παιδιά

• Έως σαράντα δύο χιλιάδες (42.000,00) ευρώ για
μητέρες που έχουν τέσσερα (4) παιδιά και

• Έως σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000,00) ευρώ για
μητέρες που έχουν από πέντε (5) και άνω.

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής και σε όσες
εργαζόμενες ή αυτοαπασχολούμενες μητέρες έκαναν
αίτηση στο προηγούμενο πρόγραμμα «Εναρμόνιση
Επαγγελματικής και Οικογενειακής ζωής» αλλά δεν είχε

γίνει δεκτή για εισοδηματικούς ή άλλους λόγους.
Οι ενδιαφερόμενες μητέρες μπορούν να υποβάλλουν

τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά, στην ειδική πλατφόρμα
στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (eetaa.gr/)..
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Τ
ην Ευρωπαϊκή
Ημέρα χωρίς
αυ το κ ί ν η το ,

που πρωτοξεκίνησε
στη Γαλλία το 1998 και
καθιερώθηκε σε πανε-
υρωπαϊκή κλίμακα με
απόφαση της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής το
2000, γιόρτασαν τα
παιδιά των δημοτικών
παιδικών σταθμών του
Ασπροπύργου. 

Ο Δήμαρχος κ.
Μελετίου Νικόλαος και
η Αντιδήμαρχος Κοι-
νωνικής Προστασίας,
Παιδείας, Πολιτισμού
& Νεολαίας κα.
Μαυρίδη Σοφία
προέτρεψαν τους μικρούς μαθητές να αποτ-
υπώσουν έναν ιδανικό κόσμο χωρίς αυτοκίνητο. 

Οι μικροί μαθητές ενημερώθηκαν, από το εκπαι-
δευτικό προσωπικό των σταθμών, για τις συνέ-
πειες που προκαλεί στο περιβάλλον η χρήση του

αυτοκινήτου, μέσα από ειδικά παιχνίδια, και στη
συνέχεια ζωγράφισαν πώς φαντάζονται τον κόσμο
αυτόν.

Στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας χωρίς
Αυτοκίνητο συμμετέχουν 1500 πόλεις της
Ευρώπης και 4 του Καναδά. 

ΔΡΑΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ
ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΗΜΕΡΑ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ»

Γ. Πατούλης: «Σε συνερ-
γασία με τον Δήμο Αθη-
ναίων εκσυγχρονίζουμε και
ενισχύουμε την ασφάλεια
αθλητικών χώρων της Αττι-
κής, αναβαθμίζοντας την
ποιότητα ζωής των πολιτών
και ενθαρρύνοντας το ευ
αγωνίζεσθαι, που είναι προ-
τεραιότητά μας»

K. Μπακογιάννης: «Επεν-
δύουμε στον δημόσιο χώρο,
τον εκσυγχρονίζουμε και
τον προστατεύουμε»

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης και η Πρόεδρος του Οργα-
νισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων Άννα
Ροκοφύλλου, υπέγραψαν Προγραμματική Σύμβαση η οποία προβλέπει την
υλοποίηση του έργου «Παρεμβάσεις σε Αθλητικούς Χώρους του Δήμου
Αθηναίων» από τον ΟΠΑΝΔΑ, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής
, που αφορά συνολικά 33 χώρους της Αθήνας. Στην τελετή υπογραφής
παραβρέθηκε ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Γ. Σελίμης. 
Το έργο, προϋπολογισμού 1.897.200,00 ευρώ, σκοπό έχει την ασφαλέστε-
ρη χρήση των αθλητικών χώρων και τη βελτίωση των υπηρεσιών που
παρέχει ο ΟΠΑΝΔΑ, στους αθλούμενους σε αυτούς τους χώρους (κυρίως
γήπεδα μπάσκετ -βόλεϊ ).
Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν είναι:
- Οι υφιστάμενες μπασκέτες  αντικαθίστανται  με νέες ενώ   κατασκευάζον-
ται νέες  βάσεις  με οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές
της ΓΓΑ.
- Αποξήλωση των υφισταμένων ιστών φωτισμού και αντικατάστασή τους με
νέους καθώς και κατασκευή νέων βάσεων αγκύρωσης .
- Ελαστικοποίηση των γηπέδων
- Αντικατάσταση τμημάτων των περιφράξεων ή και όλης της περιμετρικής
περίφραξης, όπου απαιτείται.
- Υδροχρωματισμοί κερκίδων και περιμετρικών τοιχίων.

Με τον  καθιερωμέν ο αγιασμό ξεκίν ησε
η ν έα χ ρον ιά για το Κέν τρο Ατόμων  με
Ειδικές Αν άγκες Δήμου Αχ αρν ών
ΑΡΩΓΗ. 

Σε μια σεμν ή τελετή, τηρών τας τα
μέτρα ασφαλείας και με περιορισμέν η τη
παρουσία του κόσμου για τη διασφάλιση
της υγείας των  παιδιών  και του προσω-
πικού, η Πρόεδρος Μαρία Μπούκη υπο-
δέχ θηκε τον  Σεβασμιότατο Μητροπολίτη
Αχ αρν ών , Ιλίου και Πετρουπόλεως κ.κ.
Αθην αγόρα ο οποίος τέλεσε τον  αγιασμό
σε εγκάρδιο κλίμα.
Η Πρόεδρος της Αρωγής έκαν ε ιδιαίτερη

μν εία στον  Δήμαρχ ο Αχ αρν ών  Σπύρο 

Βρεττό για την  αμέριστη στήριξή του στο
θεάρεστο έργο του κέν τρου αλλά και
στον  ευεργέτη κ. Θαν άση Μαρτίν ο που
στηρίζει και συν εισφέρει στην  Αρωγή
διαχ ρον ικά. 

Φυσικά δε ξέχ ασε τους στυλοβάτες-
γον είς που στηρίζουν  την  προσπάθεια
με όλες τους τις δυν άμεις και μαζί με τα
παιδιά είν αι η ψυχ ή της Αρωγής.

Τη Δημοτική Αρχ ή εκπροσώπησε ο
Αν τιδήμαρχ ος Οικον ομικών  Μιχ άλης
Βρεττός ο οποίος ευχ ήθηκε σε παιδιά
και εργαζομέν ους ν α έχ ουν  μια καλή και
δημιουργική χ ρον ιά.

Έργα αναβάθμισης σε 33 αθλητικούς χώρους 
της πρωτεύουσας, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας

Αττικής, ύψους 1.8 εκ. ευρώ

Με τον καθιερωμένο αγιασμό ξεκίνησε η νέα χρονιά 
για το Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες

Δήμου Αχαρνών ΑΡΩΓΗ 

Η Πρόεδρος  έκανε ιδιαίτερη μνεία στον Δήμαρχο Σπύρο Βρεττό για την
αμέριστη στήριξή του στο έργο του κέντρου αλλά και στον ευεργέτη 

κ. Θανάση Μαρτίνο που συνεισφέρει στην Αρωγή διαχρονικά
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Άμεση ήταν η παρέμβαση του Α. Μπούρα
στους αρμόδιους κρατικούς φορείς
Για την επίσπευση μέτρων στήριξης των 

οινοπαραγωγών Μεγάρων 

ΕNOIKIO: Ποιες επιχειρήσεις
δικαιούνται έκπτωση 40% τον
Σεπτέμβριο

Τις επιχειρήσεις
που πλήττονται  από
την πανδημία και δικαι-
ούνται  την έκπτωση
40% του ενοικίου και
για το μήνα Σεπτέμβρ-
ιο καθόρισε το υπουρ-
γείο Οικονομικών.

Πρόκειται για επιχειρήσεις που δραστηριοποι-
ούνται στους κλάδους του τουρισμού, της εστίασης,
των μεταφορών, του πολιτισμού και του αθλητισμού
ενώ στην λίστα των πληττόμενων ΚΑΔ περιλαμβά-
νονται και οι επαγγελματίες που ασχολούνται με την
παραγωγή, επεξεργασία και πώληση γούνας.

Πιο συγκεκριμένα με απόφαση του υφυπουργού
Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου:

Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκα-
τάσταση επιχείρησης, η οποία εξακολουθεί να πλήτ-
τεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης
του κορονοϊού COVID-19 κατά το μήνα Σεπτέμβριο
2020, ήτοι επιχείρησης η οποία έχει ενεργό, κύριο
Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 20
Μαρτίου 2020 έναν από τους αναφερόμενους στο
Παράρτημα, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας, ή της οποίας τα ακαθάριστα
έσοδα ενεργού κατά τις 20 Μαρτίου 2020 ΚΑΔ δευ-
τερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμε-
νους στο Παράρτημα, όπως αυτά προκύπτουν από
την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογι-
κού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα
έσοδα που αντιστοιχούν στο κύριο ΚΑΔ στις 20
Μαρτίου 2020, απαλλάσσεται από την υποχρέωση
καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για
τον μήνα Σεπτέμβριο 2020, κατά παρέκκλιση των
κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1
του άρθρου δεύτερου της από 20.03.2020 Π.Ν.Π.
(Α’ 68), όπως κυρώθηκε με άρθρο 1 του ν.
4683/2020 (Α’ 83) και ισχύει.

Καθορίζεται ο Πίνακας Κωδικών Αριθμών Δρα-
στηριότητας (ΚΑΔ) των πληττόμενων επιχειρήσεων
για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του
40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα
Σεπτέμβριο 2020. Σε περίπτωση τετρα-ψήφιου ΚΑΔ
συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πεντα-
ψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση
εξαψήφιου συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες
οκταψήφιων.

Ε
ν ημέρωση από οιν οπα-
ραγωγούς της περιοχ ής
των  Μεγάρων , σχ ετικά

με την  αν άγκη τροποποίησης
της υπ’ αριθ.
1723/179088/3.7.2020 ΚΥΑ,
όσον  αφορά στην  παράταση
δέσμευσης, παραλαβής αλλά
και πληρωμής του μέτρου της
απόστασης οίν ου, είχ ε ο Αν τι-
πρόεδρος της Βουλής και Βου-
λευτής Δυτικής Αττικής, κ.
Αθαν άσιος Μπούρας. 

Άμεση ήταν  η παρέμβαση
του κ. Μπούρα στους αρμόδιο-
υς κρατικούς φορείς για την
επίσπευση της διαδικασίας
δημοσίευσης της Κοιν ής Υπο-
υργικής Απόφασης που αν τι-
μετωπίζει τα ως άν ω ζητήματα. 

Έτσι, δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 4129/25.9.2020 τεύχ ος Β’, η Κοιν ή Υπουργική
Απόφαση των  Υπουργών  α)Οικον ομικών , β)Αν ά-
πτυξης και Επεν δύσεων  και γ)Αγροτικής Αν άπτυξης
και Τροφίμων  με θέμα τον  Καθορισμό των  λεπτομε-
ρειών  εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίν ου
σε περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται στο
πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ΄ εξουσιοδότηση Καν .

(ΕΕ) 2020/592, . 
Ο κ. Μπούρας θα βρίσκεται πάν τα στο πλευρό

αυτού του τόσο σημαν τικού για την  οικον ομία της
περιοχ ής των  Μεγάρων  κλάδου, των  οιν οπαρα-
γωγών , καθώς και όλων  των  κλάδων  που υπο-
στηρίζουν  τον  πρωτογεν ή τομέα και συν εισφέρουν
στην  ελλην ική οικον ομία. 

Μη επιστρεπτέα στήριξη έως 50.000
ευρώ στις επιχειρήσεις  

- Πώς θα διανεμηθεί το €1,5 δισ.

Μ
η επιστρεπτέα
επιχ ορήγηση, έως
50.000 ευρώ, θα

λάβουν  ως κεφάλαιο
κίν ησης μικρές και πολύ
μικρές επιχ ειρήσεις που
αν τιμετωπίζουν  αιφν ίδια
έλλειψη ρευστότητας λόγω
της έξαρσης του κορον οϊού.
Η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή
"άν αψε” το "πράσιν ο φως”
στη διάθεση συν ολικών  κον δυλίων  ύψους 1,5 δισ.
ευρώ σε επιχ ειρήσεις που δραστηριοποιούν ται σε 12
περιφέρειες της χ ώρας. Τα κεφάλαια, θα "μοιρα-
στούν ” στις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας,
Κρήτης, Αν ατολικής Μακεδον ίας-Θράκης, Ηπείρου,
Ιόν ιων  Νήσων , Βορείου Αιγαίου, Πελοπον ν ήσου,
Νοτίου Αιγαίου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας και
Δυτικής Μακεδον ίας, κατά το μον τέλο αν τίστοιχ ου
προγράμματος που "τρέχ ει” η Κεν τρική Μακεδον ία
προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ. 

Πληροφορίες του capital.gr αν αφέρουν  πως η Περ-
ιφέρεια Αττικής ζητά πάν ω από 150 εκατ. ευρώ για
τον  σκοπό αυτό και πάν ω από 30 εκατ. ευρώ η Περ-
ιφέρεια Ηπείρου.   

Το "bonus” προς τις μικρές και πολύ μικρές επιχ ει-
ρήσεις, που αν τιμετωπίζουν  αιφν ίδια έλλειψη ρευ-
στότητας, θα δοθεί υπό μορφή άμεσων  επιχ ορηγή-
σεων  για κεφάλαια κίν ησης ως ποσοστό των
δαπαν ών  τις οποίες οι δικαιούχ οι πραγματοποίησαν
το 2019. Η δημόσια χ ρηματοδότηση καλύπτει κεφά-
λαιο κίν ησης ίσο με το 50% των  εξόδων  της
επιχ είρησης το 2019 με ελάχ ιστο ποσό επιχ ορήγ-
ησης τα 5.000 ευρώ και μέγιστο τα 50.000 ευρώ. 

Το καθεστώς θα είν αι αν οικτό σε
όλες τις πολύ μικρές και μικρές
επιχ ειρήσεις εκτός από τις δραστηρ-
ιοποιούμεν ες:

i)    στον  χ ρηματοπιστωτικό τομέα,
ii)        στην  πρωτογεν ή παραγωγή

γεωργικών  προϊόν των  και στον
τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλι-
έργειας,

iii)        στις συμβάσεις αδειοδότ-
ησης δικαιωμάτων  διαν οητικής ιδιοκ-

τησίας για εμπορικά σήματα ή σήματα και εμπορική
τεχ ν ογν ωσία, και

iv )       σε υπεράκτιες εταιρείες και ν ομικά πρόσω-
πα δημοσίου δικαίου.

Το Προσωριν ό Πλαίσιο έχ ει διάρκεια έως τις 31
Δεκεμβρίου του 2020 και η χ ορήγηση των
εν ισχ ύσεων  (έκδοση αποφάσεων  έν ταξης) πρέπει
ν α έχ ει ολοκληρωθεί μέχ ρι την  ημερομην ία αυτή.
Προκειμέν ου ν α γίν ει εφικτή η έκδοση παρόμοιων
δράσεων , στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Κεν τρι-
κής Μακεδον ίας, στο πολύ αυστηρό χ ρον ικό περ-
ιθώριο που έχ ει τεθεί, απαιτούν ται άμεσες εν έργειες
και επαρκής συν τον ισμός.

Στο πλαίσιο αυτό η Γεν ική Γραμματεία Δημοσίων
Επεν δύσεων  και ΕΣΠΑ προέβη σε οριζόν τια κοιν ή
κοιν οποίηση "ομπρέλα" για το σύν ολο της χ ώρας με
συν ολικό προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάν ης (και
όχ ι αν ά περιφέρεια) έτσι ώστε ν α είν αι δυν ατή η
έκδοση προσκλήσεων  από τις Περιφέρειες που θα
αποφασίσουν  σχ ετικά, χ ωρίς ν α απαιτείται διακριτή
αν ά πρόσκληση κοιν οποίηση με τους σχ ετικούς
χ ρόν ους που συν επάγεται η σχ ετική έγκριση από
την  Ε.Ε.
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Ελ. Βενιζέλου  Ασπρόπυργος τηλ .210 5574284

Νέα πληρωμή για το επίδομα
534 ευρώ έρχ εται μέσα στην
εβδομάδα, πιθαν ότατα και αύριο,
για τις αν αστολές συμβάσεων
εργασίας Αυγούστου, για διορ-
θώσεις Ιουλίου και για τον  μηχ α-
ν ισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ του
Αυγούστου .Ειδικότερα oι δικαι-
ούχ οι για το επίδομα 534 ευρώ
της ν έας πληρωμής είν αι :

- Οι εργαζόμεν οι με αν αστολές
συμβάσεων  εργασίας εργαζομέ-
ν ων  κατά το μήν α Αύγουστο

- Οι εργαζόμεν οι με αν αστολές
συμβάσεων  εργασίας εργαζομέν ων  κατά
το μήν α Ιούλιο. Αφορά κυρίως διορ-
θώσεις και λάθη που έγιν αν  και μετά
την  διασταύρωση στοιχ είων  γίν εται η
πληρωμή.

- Εργαζόμεν οι εν ταγμέν οι στο Μηχ α-
ν ισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για το χ ρον ικό
διάστημα 1/8/2020-31/8/2020 για την
πληρωμή της οικον ομικής εν ίσχ υσης
βραχ υχ ρόν ιας εργασίας.Οι κατηγορίες
που δικαιούν ται την  αποζημίωση ειδι-
κού σκοπού κατ' αν αλογία ημέρας –
δηλαδή 18 ευρώ αν ά ημέρα αν αστολής
και έως 534 ευρώ αν ά μήν α – είν αι:

-Εργαζόμεν οι σε επιχ ειρήσεις τουρι-
σμού, μεταφορών , πολιτισμού, αθλητι-
σμού,

Εποχ ικά εργαζόμεν οι σε ξεν οδοχ εία.
Οι εργοδότες των  εποχ ικών  ξεν ο-
δοχ είων  και καταλυμάτων  που επαν α-
λειτουργούν  και προχ ώρησαν  στις επα-
ν απροσλήψεις έχ ουν  το δικαίωμα ν α
θέσουν  έως και το 100% του προσωπι

κού σε αν αστολή από 1η Ιουν ίου έως
και 30 Σεπτεμβρίου.

- Οι εργαζόμεν οι, των  οποίων  η
σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αν α-
στολή για πρώτη φορά εν τός του μην ός
Ιουλίου, είν αι απαραίτητο ν α προβούν
σε υποβολή της υπεύθυν ης δήλωσης,
μετά τη δήλωση της αν αστολής της
σύμβασης εργασίας από την  επιχ είρη-
ση-εργοδότη στο Πληροφοριακό
Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

- Οι εργαζόμεν οι, των  οποίων  οι
συμβάσεις εργασίας τους τελούσαν  σε
αν αστολή κατά τους μήν ες Μάρτιο,
Απρίλιο και Μάιο και παρατείν εται η
αν αστολή τους για το μήν α Αύγουστο,
δεν  απαιτείται ν α προβούν  σε δήλωση,
παρά μόν ο αν  επιθυμούν  την  τροπο-
ποίηση στοιχ είων  τους (π.χ . ΙΒΑΝ).

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού
αν έρχ εται σε 534 ευρώ για 30 ημέρες κι
εφόσον  η αν αστολή διαρκεί έν αν
πλήρη μήν α. Διαφορετικά, υπολογίζεται
με ποσό αν αφοράς τα 18 ευρώ αν ά ημε-
ρολογιακή ημέρα αν αστολής.

Επίδομα 534 ευρώ: Νέα πληρωμή μέσα στη
βδομάδα, ποιοι θα «δουν» χρήματα

Μητσοτάκης-Πομπέο: 
Στενότερες από ποτέ οι
ελληνο-αμερικανικές σχέσεις

Τ
ην εν ίσχυση των διμερών σχέσεων Ελλά-
δας-ΗΠΑ υπογράμμισαν κατά τις δηλώσεις
τους ο πρωθυπουργός και ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ,

ο οποίος τόν ισε πως βρίσκονται "στο απόγειό
τους". Το μήνυμα Μητσοτάκη στην Τουρκία
Με τις δηλώσεις του πρωθυπουργού, Κυριάκου

Μητσοτάκη και του υπουργού Εξωτερικών των
ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο από την 115 Πτέρυγα Μάχης,
ολοκληρώθηκε η κοινή επίσκεψη που πραγματο-
ποίησαν στη βάση της Σούδας και την ναυτική
βάση στο Μαράθι."Προσυπογράφω τη δήλωση του
κ. Πομπέο ότι οι σχέσεις των δύο χωρών μας δεν
υπήρξαν ποτέ τόσο στενές και παραγωγικές όσο είναι σήμερα. Είναι σχέσεις που απλώνον-
ται σε όλα τα επίπεδα. Χαίρομαι επίσης που ο φίλος υπουργός θα φιλοξενηθεί στον τόπο μου
στα Χανιά. Στο νησί αυτό δεν χτυπάει μόνο η καρδιά της Ελλάδος χτυπάει και η καρδιά της
Ανατολικής Μεσογείου. Χτυπάει όμως και ο δυνατός παλμός της ελληνοαμερικαν ικής συνερ-
γασίας. Δεν είναι τυχαίο ότι τώρα μιλάμε από την 115 πτέρυγα μάχης στην πολεμικής μας αερ-
οπορίας" τόν ισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του μετά την διευρ-
υμένη συνάντηση που είχαν με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών.
Η Σούδα αναδεικνύεται έτσι ως το πιο στρατηγικό σημείο της ευρύτερης περιοχής. Εδώ συναν-
τώνται τα συμφέροντα των δύο χωρών μας μαζί μας όμως με εκείνα της ασφάλειας και της
ειρήνης" πρόσθεσε.
"Πολύ γρήγορα, η Σούδα θα γίνει έδρα ελλιμεν ισμού του USS Herschel Williams, ενός από τα
μεγαλύτερα πλοία των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ στον ουρανό της Σούδας και της Κρήτης θα
πετούν πάντα τα αεροσκάφη μας ελλην ικά και αμερικαν ικά, εγγυητές της σταθερότητας",
συνέχισε ο πρωθυπουργός.
"Η αναβαθμισμένη συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας απλώνει τη δράση της και
στον χώρο της κοινής αμυντικής βιομηχανίας μας, με αιχμή τον εκσυγχρονισμό των 84 F-16
αλλά και με κοινά προγράμματα και πολύ σημαντικές κοινές επενδύσεις σε ελλην ικά ναυ-
πηγεία» σημείωσε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε "διευρύνεται όμως και σε άλλα πεδία και σε
άλλες περιοχές. Όπως στην Αλεξανδρούπολη η οποία ήδη εξελίσσεται σε κόμβο μεταφοράς
αμερικαν ικού φυσικού αερίου προς την ηπειρωτική Ευρώπη, ανατολική και κεντρική Ευρώπη.
Εκεί κατασκευάζεται πλωτή μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου και ταυτόχρονα δρομολο-
γείται και η ιδιωτικοποίηση του λιμαν ιού. Το ίδιο και το λιμάν ι της Καβάλας".
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Λειτουργία φ/β σταθμού, ισχύος 100 KW,
από τη ΓΑΙΑΟΣΕ στο Θριάσιο Πεδίο

Τ
ρεις νέες προσκλήσεις
του προγράμματος
“Αντώνης Τρίτσης” για

έργα και δράσεις προ-
στασίας του περιβάλλοντος,
αθλητικές εγκαταστάσεις,
πρόσβαση ΑμΕΑ σε παρ-
αλίες και ηλεκτροκίνηση,
υπέγραψε ο υπουργός Εσω-
τερικών, Παναγιώτης Θεο-
δωρικάκος. Ειδικότερα,
πρόκειται για τις εξής προσ-
κλήσεις:

Πρόσκληση ΑΤ04
Η πρόσκληση ΑΤ04, με τίτλο:
“Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλή-
των , Γων ιές Αν ακύκλωσης και
Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απο-
ρριμμάτων ”, είν αι εν ταγμέν η
στον  άξον α “Περιβάλλον ” και
αφορά στη χ ρηματοδότηση
των  Δήμων  της χ ώρας για έργα

που αφορούν  σε υποδομές,
προμήθειες και εξοπλισμούς
που συμβάλλουν  στη βελτίωση
της διαχ είρισης των  στερεών
αποβλήτων , στην  προώθηση
της επαν αχ ρησιμοποίησης,
της αν ακύκλωσης και της κυκλι-
κής οικον ομίας.
Ειδικότερα, στην  πρόσκληση
ΑΤ04 προβλέπεται η χ ρημα-
τοδότηση δράσεων  για:
– την  εφαρμογή προγραμμάτων
διαλογής στην  πηγή (χ ωριστής
συλλογής) βιοαποβλήτων

– τη δημιουργία “Γων ιών
Αν ακύκλωσης”, που συμβά-
λουν  στη βελτίωση της διαχ είρ-
ισης των  στερεών  αποβλήτων

– τη δημιουργία σταθμών  μετα-
φόρτωσης απορριμμάτων  και
– την  αποκατάσταση των

“χ ώρων  αν εξέλεγκτης διάθεσης
απορριμμάτων  (ΧΑΔΑ)” που
δεν  εν τάχ θηκαν  στο πρόγραμ-
μα Φιλόδημος Ι.
Ο συν ολικός προϋπολογισμός
της πρόσκλησης αν έρχ εται σε
220 εκατ. ευρώ.

Πρόσκληση ΑΤ10
Η πρόσκληση ΑΤ10, με τίτλο
“Συν τήρηση δημοτικών
αν οιχ τών  αθλητικών  χ ώρων ,
σχ ολικών  μον άδων , προσβα-
σιμότητα ΑμΕΑ” είν αι εν ταγ-
μέν η στον  άξον α “Παιδεία,
Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλ-
ητισμός” και αφορούν  στη
χ ρηματοδότηση των  Δήμων  για
τις εξής δράσεις:

Ομάδα Α
– Συν τήρηση και επισκευή
δημοτικών  αν οιχ τών  αθλ-
ητικών  χ ώρων , καθώς και κάθε
άλλης συν αφούς δράσης
αυτών , που στόχ ο έχ ει τη
βελτίωση των  εν  λόγω υπο-
δομών  και την  αν αβάθμιση της
ποιότητας των  παρεχ όμεν ων
υπηρεσιών  στον  τομέα του
ερασιτεχ ν ικού και μαζικού αθλ-
ητισμού.

– Συν τήρηση και επισκευή
σχ ολικών  κτιρίων  & αύλειων
χ ώρων , καθώς και κάθε άλλης
συν αφούς δράσης αυτών , που
στόχ ο έχ ει τη βελτίωση των
υποδομών  της Προσχ ολικής,
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης και την  αν α-
βάθμιση της ποιότητας των

παρεχ όμεν ων  υπηρεσιών
στον  τομέα της εκπαίδευσης.

Ομάδα Β
– Παρεμβάσεις διασφάλισης
πρόσβασης στο χ ώρο των
παραλιών  κολύμβησης, καθώς
και κάθε άλλης συν αφούς δρά-
σης αυτών , που στόχ ο έχ ει
την  προσβασιμότητα στις παρ-
αθαλάσσιες περιοχ ές της
χ ώρας και τη διασφάλιση της
αυτον ομίας, άν εσης και ασφά-
λειας των  ΑμΕΑ και γεν ικότερα
των  εμποδιζόμεν ων  ατόμων .

Ο συν ολικός προϋπολογισμός
της πρόσκλησης αν έρχ εται σε
40 εκατ. ευρώ.

Πρόσκληση ΑΤ12
Η πρόσκληση ΑΤ12, με τίτλο:
“Δράσεις Ηλεκτροκίν ησης
στους Δήμους”, είν αι εν ταγ-
μέν η στον  άξον α “Περιβάλλον ”
και αφορά στη χ ρηματοδότηση
ηλεκτρικών  οχ ημάτων  (αμιγώς
ηλεκτρικών , υβριδικών  εξωτερι-
κής φόρτισης ή κυψέλης καυ-
σίμου). Συγκεκριμέν α τύπου:
– επιβατηγών  οχ ημάτων
(συμβατικών , διθέσιων , SUV
κ.λπ.)

– δίκυκλων  οχ ημάτων  (μοτο-
συκλέτες, μοτοποδήλατα,
ποδήλατα με υποβοηθούμεν η
ποδηλάτηση)
– μικρών  φορτηγών  (pick-up,
v an κλειστού τύπου, για
δυσπρόσιτα μέρη κ.λπ.)

– μικρών  λεωφορείων  (με προ-
διαγραφές για ΑμΕΑ).

Ακόμα, προβλέπεται η χ ρημα-
τοδότηση για μεγαλύτερα οχ ή-
ματα, όπως:

– μέσων  δημοτικής συγκοι-
ν ων ίας (λεωφορεία, τρεν άκια
κ.λπ., με προδιαγραφές για
ΑμΕΑ)

– οχ ημάτων  για τη διαχ είριση
στερεών  αποβλήτων  (απορριμ-
ματοφόρα, πλυν τήρια κάδων
κ.λπ.)

– οχ ημάτων  έργου/μεταφορών
(φορτηγά κ.λπ.)

Επίσης, η συγκεκριμέν η πρόσ-
κληση αφορά και στη χ ρημα-
τοδότηση της κατασκευής/προ-
μήθειας των  απαραίτητων
σταθμών  φόρτισης (σημεία
επαν αφόρτισης καν ον ικής ή
υψηλής ισχ ύος) και λοιπού
αν αγκαίου εξοπλισμού (π.χ .
ηλεκτρον ική πλατφόρμα
διαχ είρισης, μέτρα πυροπρο-
στασίας) των  αν ωτέρω οχ ημά-
των . Επιπρόσθετα καλύπτεται
το εν αλλακτικό καύσιμο των
οχ ημάτων  με την  αξιοποίηση
Αν αν εώσιμων  Πηγών  Εν έργει-
ας (Α.Π.Ε.), ως επικουρική
δράση.

Ο συν ολικός προϋπολογι-
σμός της πρόσκλησης αν έρχ ε-
ται σε 120 εκατ. ευρώ.

ΥΠΕΣ: Τρεις νέες προσκλήσεις του προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης
Εργα και δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος, αθλητικές εγκαταστάσεις, πρόσβαση ΑμΕΑ σε παραλίες και ηλεκτροκίνηση,

Σ
τη λειτουργία και συν τήρηση φωτοβολταϊκού
σταθμού, ισχ ύος 100 KW, σε στέγη κτιρίου της
στο Θριάσιο Πεδίο (αμαξοστάσιο ΟΣΕ),

προχ ωρά η ΓΑΙΑΟΣΕ.

Αν άδοχ ος είν αι η εταιρεία «Μεσσαρίτης Αν αν εώσι-
μες», με τον  συν ολικό προϋπολογισμό του έργου ν α
αν έρχ εται στα 1.300 ευρώ (πλέον  ΦΠΑ).

Σύμφων α με σχ ετική απόφαση, το αν τικείμεν ο του
αν αδόχ ου είν αι η παροχ ή υπηρεσιών  συν τήρησης και
παρακολούθησης της λειτουργίας του φ/β σταθμού των
100 KW, εν ώ οι υπηρεσίες εξειδικεύον ται ως εξής:

-Υπηρεσίες προγραμματισμέν ης προληπτικής
συν τήρησης,

-Υπηρεσίες επαν ορθωτικής έκτακτης συν τήρησης,
με αν τίστοιχ η αν ά περίπτωση πρόσθετη αμοιβή,

Τέλος, σημειών εται ότι η διάρκεια των  υπηρεσιών  θα
είν αι ετήσια, με ημερομην ία έν αρξης την  1η Σεπτεμ-
βρίου 2020 και λήξη την  31η Αυγούστου 2021.

Υπεν θυμίζεται ότι, η ΓΑΙΑΟΣΕ διαθέτει δύο φωτοβο-
λταικούς σταθμούς σε στέγες κτιρίων  στο Θριάσιο
Πεδίο, ον ομαστικής ισχ ύος 100 KW και 1 ΜW
αν τίστοιχ α, οι οποίοι συν εισφέρουν  στα έσοδα της
εταιρείας κατά 480.000 ευρώ περίπου το χ ρόν ο.
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Την θέση του αναπληρωτή ταμία της Ομοσπον-
δίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος ανέλαβε ο
πρόεδρος κ. Δημόπουλος Ευάγγελος στις αρχαι-
ρεσίες της Ομοσπονδίας μας που πραγματοποι-
ήθηκαν στον Σύνδεσμο της Αθήνας στις 27/9/20

Ο πρόεδρος Bαγγέλης Δημόπουλος  δήλωσε:

<<Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε και να στηρίζο-
υμε τα θεσμικά όργανα της οργανωμένης διαιτ-
ησίας Δυναμικά και ελπιδοφόρα

Περιμένοντας δικαίωση για ολους αυτούς που
τόσα χρόνια προσπαθούν να τους αφανίσουν.

Ο αγώνας θα δικαιωθεί γιατι ο ΝΟΜΟΣ είναι με
το δίκαιο

Ευχαριστώ ολους όσους παρευρέθηκαν στην
γενική συνέλευση

έδωσαν όχι μόνο το παρών αλλά ελπίδα και
δύναμη στην Ομοσπονδία ώστε να αγωνιστεί για
ενα καλύτερο μέλλον για όλους τους διαιτητές της
Ελλάδος>>.

Από την  Γραμματεία της Ομοσπον δίας Διαιτ-
ητών  Ποδοσφαίρου Ελλάδος αν ακοιν ών ον ται
τα εξής :

Μετά την  λήξη της Γεν ικής Συν έλευσης
πραγματοποιήθηκε η πρώτη Συν εδρίαση του
ν εοεκλεγέν τος Διοικητικού Συμβουλίου και
συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΔΠ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΔΠ ΑΘΗΝΩΝ
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΤΣΑΟΥΡΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΔΠ ΑΧΑΪΑΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΠΑΝΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΔΠ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΔΠ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΑΜΙΑΣ ΧΑΡΙΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΔΠ ΑΝ.

ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝ. ΤΑΜΙΑΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΣΔΠ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΦ. ΓΡΑΦΕΙΩΝ &ΥΛΙΚΟΥ ΤΣΙΜΙΚΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΔΠ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΕΛΟΣ ΚΩΤΣΑΔΑΜ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΔΠ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΜΕΛΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΔΠ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΝΝΗΣ ΣΔΠ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΜΕΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΔΠ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΕΛΟΣ ΡΑΠΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΔΠ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Για το Δ.Σ./Ο.Δ.Π.Ε.
Ο Πρόεδρος Ο Γεν . Γραμματέας
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ Η. ΣΠΑΝΕΑΣ ΓΕΩΡ.

Σε φιλικό προετοιμασίας που έγινε στο γήπεδο Γιώργος Ρουμελιώτης, ο
Αστέρας Μαγούλας επικράτησε του Ειδυλλιακού με σκορ 4-1 σε επίπεδο
Βετεράνων.

Για τον Αστέρα σκόραραν οι Στραιτούρης, Μαυροειδής, Χατζησίμος, Χατ-
ζηδάκης. Για λογαριασμό των ομολόγων του Ειδυλλιακού σκόραρε ο Γκιο-
κας...

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ(προπονητής Κώστας Λιναρδος): Δήμας,Ταμπα-
κάκης Καλογήρου, Χατζηδάκης, Παπαδόπουλος, Στραιτούρης,
Σελέ,Τυρλής, Τιπτιρης, Παγώνης, Μαυροειδής Γκίκας, Μαυρίδης, Οικονο-
μου,Χατζησίμος, Δόβρης...

ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟΣ(Σκουλαξινος)..Βαρασας, Δουδέσης, Βάππας, Νούτσης,
Δήμας, Παυλίτο, Λάσκος, Καμπέρης, Μεγάλος, Λεμπέσης, Γκιόκας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ...

Οι παλαίμαχοι του Αστέρα Μαγούλας ευχαριστούν τους ομολόγους των
Βιλλίων, για το όμορφο ποδόσφαιρο που έπαιξαν, καθώς και για την άριστη
συμπεριφορά τους,όπως αρμόζει σε Βετεράνους.

Πριν το αγώνα,έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες όπως ορίζει το Πρωτό-
κολλο σε θέματα υγείας για τον Covid-19.

Θερμομέτρηση, απολύμανση,ώρα εισόδου και εξόδου από τον αγωνι-
στικό χώρο....

Προσέχουμε για μας ,τις οικογένειές μας,τους φίλους μας...

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Σ.Δ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΑΓ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΟΔΠΕ

OI ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 4-1 ΤΟΝ ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ
ΤΟΥΡΝΟΥΑ 

Εφιστούμε τη προσοχή στα σωματεία της ΕΠΣΔΑ  για τη
συμμέτοχη τους σε ιδιωτικά τουρνουά. Κανένα ιδιωτικό τουρ-

νουά δεν έχει πάρει την έγκριση της Ένωσης. Απαγορεύεται
ρητά η συμμετοχή ομάδας σωματείου – μέλους Ε.Π.Σ. σε τουρ-

νουά ή αγώνες όλων των κατηγοριών όταν αυτοί διεξάγονται
από ιδιωτικό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο η δημόσιο φορέα,

χωρίς την απαραίτητη προηγούμενη έγγραφη άδεια της Ε.Π.Σ.
στην όποια ανήκουν ( αρθ.37 . παρ.5 ΚΑΠ ).



Ο ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΝΕΟΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΟΝ

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟ

Ο 46χρονος(10-2-1974) προπονητής Θεόφιλος
Καλύβας είναι ο νέος προπονητής του Πανελευσι-
νιακού. Ο εν λόγω έχει εργαστεί σε Μανδραικό,
Ατρόμητο Πειραιά, Αιγάλεω Κερατσίνι ,Αί ια
Σαλαμίνας.

ΑΝ.ΤΣΑΚ.
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Π Ρ Ο Ε Θ Ν ΙΚ Ε Σ
Ε.Π.Σ.Δ.Α. 
(Κ14-Κ15)  
ΣΤΙΣ 3/4/10
Νέα ημερομηνία διεξαγωγής
Τουρνουά Αναπτυξιακού Ποδο-
σφαίρου προεθνικών  Κ14 &
Κ15 της ΕΠΣΔΑ.
Η ΕΝΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
διοργανώνει EK NEOY( ΛΟΓΩ
ΑΝΑΒΟΛΗΣ) 2ΗΜΕΡΟ Τουρνο-
υά Αναπτυξιακού Ποδοσφαίρου
στις 3.10.2020 & 4.10.2020 στις
αθλητικές εγκαταστάσεις των
γηπέδων ‘ΔΥΝΑΜΗΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ’ & ‘ΕΡΜΗΣ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ’
Η Διεύθυνση των
ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ αναλαμβάνει την
οργάνωση και καθοδήγηση του
Τουρνουά σε συνεργασία με
τους υπεύθυνους όλων των
ακαδημιών με σκοπό την άρτια
διεξαγωγή της δραστηριότητας
(έχουν δοθεί κατευθύνσεις σε

όλες της ακαδημίες).
Στο τουρνουά θα λάβουν μέρος
όλες οι ακαδημίες που ανήκουν
στην ΕΠΣΔΑ και η παρουσία
είναι υποχρεωτική. Αναλυτικότε-
ρα, το τουρνουά θα διεξαχθεί
στην ηλικιακή κατηγορία 2006-
2007 και  έχει  σαν κύριους
στόχους την ψυχαγωγία, την
εκπαιδευτική εξέλιξη των παι-
διών και την προεπιλογή το
προεθνικών ομάδων Κ14 & Κ15
από παιδιά που θα συμμετέχουν
στο τουρνουά.
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΣΕ ΟΛΕΣ
ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΟΤΙ ΟΙ ΚΑΡΤΕΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΕΙΝΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΙΜΑ
ΣΤΟΝ ΑΙΑΝΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
Η ομάδα του Αίαντα Παραλίας ανακοινώνει την
επιστροφή του Γιώργου Σίμα..
Ο 20χρονος ποδοσφαιριστής αποτελει πλέον
μέλος της ομάδας...Ο εν λόγω είναι γέννημα θρέμ-
μα τού συλλόγου προερχόμενος από τις ακαδ-
ημίες, είναι ρουμανικής καταγωγής Επιθετικός με
πλούσια προσόντα Και έφεση στο σκοράρισμα
και αναμένεται να δώσει πολλές λύσεις στο σύλλο-
γο που θέλει να δυναμώσει και άλλο ενόψει της
δύσκολης συνέχειας...
Καλή αρχή Γιώργο σού εύχομαστε τα καλύτερα
και με πολλά γκολ φέτος...
Μετά τό νικηφόρο αποτέλεσμα του Αία στην πρε-
μιέρα να πούμε ότι χρησιμοποιήθηκαν 10 ποδο-
σφαιριστές στο παιχνίδι οι 7 ως βασικοί προε-
ρχόμενοι από τα σπλάχνα τού συλλόγου πρόκει-
ται για τους.

Ζαφείρη Ντούρο, Ταουλαν Καρολί, Ματέο
Σουλενι, Έλις Ντερβισαι, Φώτη Αγγελόπου-
λο, Αρσι Πιλα, Δαβίδ Κόλα, Αντρέα
Λαναι,Φρέντι Λικα, Τζούλιο Ντερβισαι.

ΑΝ.ΤΣ.

ΟΙ ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΤΗΣ
ΔΑΦΝΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ 2-1
ΤΟΥΣ ΕΠΙΛ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Οι παλαίμαχοι της Δάφνης Ερυθρών
επικράτησαν των ομολόγων τους
Επίλεκτων Χαλκίδας  με σκορ 2-1.Ο
αγώνας έγινε στο δημοτικό στάδιο. Σκο-
ρερ οι Ζέρβας και Ζιο Λεχρης.Διαιτήτευ-
σε ο κ.  Γκίκας.

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΠΣΔΑ: ΔΥΟ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ ΣΗΜΕΡΑ

Σήμερα στις 16:00 στο γήπεδο Νέας
Περάμου θα γίνει ο επαναληπτικός κυπέλ-
λου στην Δυτική Αττική. Αντίπαλοι θα είναι
ο Ευκλείδης Μεγάρων και ο Πανλιοσιακός.
Το πρώτο μάτς είχε λήξει ισόπαλο 4-4.

Το άλλο παιχνίδι θα γίνει στο Στάδιο
Μεγάρων μεταξύ της Αργώ και του Εθνι-
κού Πανοράματος. Πρώτο μάτς 1-7.Το
παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 16:00.
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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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ΓΑΜΟΣ
Ο ΚΑΠΑΤΙΝΣΚΙ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ

ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΤΣΙΛΙΓΚΕΡΙΔΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ Η ΝΙΚΟΠΟΛΙΔΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΙΟΥΛΙΕΤΤΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΜΠΕΡΙΔΟΥ
ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ

ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ 

ΚΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ
ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 

ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
«ATTICA TV»

19300 Ασπρόπυργος 
Αλησμόν ητων  Πατρίδων  0
Τηλ.: 213 2006729-87
E-mail:  info@atticatv .gr

Ασπρόπυργος 29/09/2020
Αρ.Πρωτ.: 287

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής
Επιχείρησης Τηλεόρασης Δήμου
Ασπροπύργου «ATTICA TV» με
βάση την  υπ’αριθμ.: 20/28-09-
2020 απόφ αση του Διοικητικού
Συμβουλίου προκηρύσσει οκτώ
(8) θέσεις Δημοσιογράφ ων  .
Οι υποψήφ ιοι πρέπει ν α διαθέ-
τουν  την  Ελλην ική Υπηκοότητα
και ν α καταθέσουν  εσώκλειστο
φ άκελο στην  διεύθυν ση:

Ασπρόπυργος 19300, Αλησμόν -
ητων  Πατρίδων  0 (Εργοτάξιο
Δήμου Ασπροπύργου) , στο γρα-
φ είο  του «ATTICA TV» τηλ.
213.2006729  που θα περιλαμβά-
ν ει τουλάχιστον  τα κάτωθι :  

1)Βιογραφ ικό Σημείωμα
2)Πιστοποιητικό Ποιν ικού
Μητρώου ( ή την  Αίτηση Έκδο-
σής του )
3)Τίτλοι Σπουδών
4)Βεβαίωση Προυπηρεσίας ( ή
σχετική αν αλυτική δήλωση του
Ν. 1599/1986 στην  οποία θα
αν αγράφ εται η υποχρέωση
προσκόμισης των  ιδίων
βεβαιώσεων  άμεσα )
5) Πιστοποιητικό Μέλο-
υς ΕΣΗΕΑ (εφ  ‘ όσον  υπάρχει )

Η προθεσμία υποβολής των
φ ακέλων  των  υποψηφ ίων
άρχεται την  01/10/2020 και λήγει
την  06/10/2020 και ώρα 15:00
μ.μ. .

Ο Πρόεδρος της  Δημοτικής
Επιχείρησης Τηλεόρασης

Δήμου  
Ασπροπύργου «ATTICA TV»

ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΕΕ : Ύστατη έκκληση στο υπουργείο Περιβάλλοντος
για παράταση στις προθεσμίες για τα αυθαίρετα 

Επιστολή, εκ νέου, προς
την πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Περιβάλ-

λοντος και Ενέργειας απέστειλε
σήμερα, κατόπιν ομόφωνης
απόφασης της Διοικούσας Επι-
τροπής του ΤΕΕ, σε έκτακτη
χθεσινοβραδυνή συνεδρίαση, ο
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου
Γιώργος Στασινός με την οποία
ζητά, με συγκεκριμένα επιχειρή-
ματα, παράταση για τα αυθαίρ-
ετα τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους για τις προθ-
εσμίες των νόμων 4495/2017 και 4178/2013 που
λήγουν σήμερα, οι οποίες αφορούν τις δηλώσεις αυθαι-
ρέτων.

Στην επιστολή του Προέδρου του ΤΕΕ προς τον
αρμόδιο Υπουργό, που έχει τη νομοθετική πρωτοβου-
λία, Κωστή Χατζηδάκη, η οποία κοινοποιείται στον
αρμόδιο Υφυπουργό, που έχει την αρμοδιότητα θεμά-
των Πολεοδομίας, Δημήτρη Οικονόμου αλλά και στον
Υπουργό που έχει την αρμοδιότητα συντονισμού του

κυβερνητικού έργου, Γιώργο Γεραπετρίτη, τονίζεται ότι
για μια ακόμη φορά, κατόπιν πλέον ομόφωνης απόφα-
σης της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, η οποία έρχε-
ται σε συνέχεια δεκάδων σχετικών επιστολών που έχετε
ήδη λάβει από Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ και επι-
στημονικούς συλλόγους μηχανικών, όπως και από τον
Πρόεδρο του ΤΕΕ, επανερχόμαστε σήμερα και σας
ζητούμε να ανακοινώσετε, έστω την ύστατη στιγμή,
σήμερα, που λήγουν οι σχετικές προθεσμίες, παράταση
για τις δηλώσεις αυθαιρέτων του νόμων 4495 και 4178.

Πιέσεις στους Θεσμούς
για παράταση του 
Προγράμματος Γέφυρα

Με ποια επιχειρήματα επιχειρεί η κυβέρνηση να
αποσπάσει το «ναι» των θεσμών για παράταση
του Προγράμματος Γέφυρα. 

Ποιες κατηγορίες δανειοληπτών αν και έχουν
τις προϋποθέσεις να υποβάλουν αίτηση, δεν
μπορούν για «τεχνικούς λόγους».

Το μαζικό ενδιαφέρον που συγκεντρώνει το
Πρόγραμμα Γέφυρα, οι χιλιάδες περιπτώσεις
δανειοληπτών που, αν και πληρούν τις προϋ-
ποθέσεις, δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για
«τεχνικούς λόγους» και οι φόβοι για νέο κύμα
κόκκινων δανείων από την προφανή αδυναμία
των δανειοληπτών που βρίσκονται στα προγράμ-
ματα αναστολής να επανέλθουν στην κανονικότ-
ητα, οδηγεί συντονισμένα την κυβέρνηση να

ζητήσει από τους θεσμούς την παράταση του
Προγράμματος.

Τις τελευταίες ώρες πραγματοποιούνται αλλε-
πάλληλες συσκέψεις, σε επίπεδο τεχνικών κλι-
μακίων, μεταξύ κυβέρνησης και Θεσμών για
ενδεχόμενη παράταση του Προγράμματος Γέφ-
υρα, καθώς η προθεσμία υποβολής αιτήσεων
ολοκληρώνεται αύριο. Στην προσπάθεια του
αυτή το οικονομικό επιτελείο ασκεί μεγάλες πιέ-
σεις στου Θεσμούς έχοντας στη φαρέτρα του μια
σειρά από επιχειρήματα, τα οποία εκτιμάται ότι
είναι σε θέση να κάμψουν την μέχρι σήμερα αρν-
ητική στάση των δανειστών. Σύμμαχος της
κυβέρνησης είναι το σύνολο της αγοράς που βλέ-
πει στο Πρόγραμμα Γέφυρα την ευκαιρία για
σημαντική «ανάσα» και ήδη ανακοινώθηκαν τα
πρώτα «επίσημα» αιτήματα από φορείς της
πραγματικής οικονομίας.

Τα «ελληνικά» επιχειρήματα
Συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Γέφυρα, σύμφωνα

με τις μέχρι σήμερα αιτήσεις που έχουν κατατεθεί,

έχει συγκεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον από πλε-
υράς των δανειοληπτών το οποίο μάλιστα τις
τελευταίες μέρες καταγράφει  σημαντικότατη
αύξηση. Συγκεκριμένα οι αιτήσεις μέχρι χθες το
μεσημέρι ανέρχονταν στις 120.000 με τον ημερή-
σιο ρυθμό αύξησης των αιτημάτων να υπερβαίνει
τις τελευταίες ημέρες τα 5.000 αιτήματα ημερη-
σίως.

Την ίδια στιγμή αδυναμία κατάθεσης αίτησης
στην πλατφόρμα εμφανίζουν χιλιάδες περι-
πτώσεις δανειοληπτών οι οποίοι έχουν δάνεια με
υποθήκη την κύρια κατοικία και πλήττονται από
την κρίση του κορονοϊού.

Με τον χρόνο να μετράει αντίστροφα καθώς η
προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει αύριο, δύο
κυρίως κατηγορίες δανειοληπτών αδυνατούν, αν
και έχουν όλες τις προϋποθέσεις, να υποβάλουν
αίτηση στο πρόγραμμα «Γέφυρα» το οποίο δίνει
τη δυνατότητα σε όσους έχουν δάνεια με υποθήκη
την α΄ κατοικία και πλήττονται από την πανδημία,
να λάβουν επιδότηση της μηνιαίας δόσης που
φτάνει ακόμα και το 90%.



14-θριάσιο Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 

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
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