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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Αραιή συννεφιά. Η θερμοκρασία από 17 έως 26

βαθμούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
1,5,9,13,17,21,25,29

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ανανίας, Νίνος ,Θηρεσία

Ρωμανός, Ρωμάνα, Ρωμανή
Παγκόσμια Ημέρα Κατοικίας

Παγκόσμια Ημέρα Αρχιτεκτονικής

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Καμπόλης Γεώργιος Δ.Ειρήνης 30, 
2105574683

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 

ΓΚΟΛΕΜΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Ιερά Οδός 22, 2105546448
08:00-15:00 &17:30-20:30

MANΔΡΑ
Λουκόπουλος Σωτήριος Ν.

Στρατηγού Ρόκα Ν. 84, 2105556375

AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

Τζώνης Κωνσταντίνος Ε.Κυκλάδων 31,
2102482990

ΧΑΪΔΑΡΙ
Κορέλης Εμμανουήλ Γ.Χίου 26 & Στρατάρχου

Καραϊσκάκη, Χαϊδάρι - Πλατεία Ηρώων,
2105323330

ΗΕπίταξη Εκτά-
σεων συνολι-
κού εμβαδού

78,626 τ.μ. από το Υπο-
υργείο Εθνικής Άμυνας
για την κατασκευή αγω-
γού καυσίμων, επ’ ωφε-
λεία της Πολεμικής Αερ-
οπορίας (σύνδεση
Ελληνικών Διυλι-
στηρίων με την Αερο-
πορική Βάση Ελευ-
σίνας 112 Π.Μ), έτυχε
της άμεσης αντίδρασης
και της Προσφυγής
στην Δικαιοσύνη από τη
Δημοτική Αρχή. Η άμεση πρωτοβουλία που έλαβε ο
Δήμαρχος της πόλης, Νικόλαος Μελετίου, περί συντεταγ-
μένης νομικής υπεράσπισης και οργανωμένης κινητο-
ποίησης των θιγομένων, οι αναλυτικές τεχνικές μελέτες
που εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας, Περιβάλ-
λοντος και  Πολιτικής Προστασίας, κ. Θεμιστοκλής
Τσίγκος,  η ορθή διαχείριση της υπόθεσης από την νομικό
σύμβουλο που της ανατέθηκε η εκπροσώπηση, αλλά και
η δέουσα ανταπόκριση εκ μέρους των ομοδίκων εμπλε-
κομένων δημοτών, οδήγησαν στην ακύρωση της
επίμαχης υπουργικής απόφασης, στις 22 Ιουνίου 2020, η
οποία και δημοσιεύθηκε ένα μήνα αργότερα.   

Πιο συγκεκριμένα, το Στε, «σκεπτόμενο κατά τον
νόμο», αποφάσισε πως η επιβολή του εξαιρετικού μέτρου
της επιτάξεως απευθύνεται μονάχα σε έκτακτες και πρόσ-
καιρες στρατιωτικές ανάγκες, και σε περίπτωση μονιμότ-
ητας και διάρκειας του μέτρου, η ανάγκη αυτή αντιμε-
τωπίζεται οριστικά με αναγκαστική απαλλοτρίωση. Όμως,
σύμφωνα με την απόφαση του Στε, προκύπτει ότι δεν
συντρέχει επί του παρόντος άμεση και επιτακτική ανάγκη

που να δικαιολογεί την
επιβολή του μέτρου της
επιτάξεως, μιας και
ακόμα μετά την πάροδο
22 και πλέον μηνών
από την επιβολή της
επίταξης, καμία εργασία
δεν είχε πραγματοποι-
ηθεί, είτε προγραμματι-
στεί για την κατασκευή
του αγωγού. 

Επί του παρόντος, ο
Δήμαρχος Ασπρ-
οπύργου, δήλωσε «Η
απόφαση του ΣτΕ

αποτελεί μία σπουδαία έκβαση για τον  αγώνα μας.
Πρώτον αποδεικνύεται πως η Πρωτοβάθμια Τοπική
Αυτοδιοίκηση όντως εξασκεί την αρμοδιότητα της
στην διοίκηση των τοπικών υποθέσεων και την προ-
στασία, την ανάπτυξη και την συνεχή βελτίωση των
συμφερόντων και της ποιότητας ζωής των τοπικών
κοινωνιών.  

Δεύτερον, αποδεικνύεται πως η θεσμοθετημένη
διοικητική οργάνωση του Δήμου, συνεχίζει να λειτο-
υργεί απρόσκοπτα, προς όφελος του πολιτικού και
δημοκρατικού συστήματος της χώρας. 

Τρίτον αποδεικνύει πως το Ελληνικό Σύνταγμα
είναι ζωντανό και εν πλήρη ισχύ, και πως η Δικαι-
οσύνη παραμένει ανεξάρτητη και λειτουργεί και κατα-
νέμεται με τον αρμόζοντα τρόπο. Θα ήθελα να εκφρά-
σω, ένα μεγάλο ευχαριστώ τόσο προς το Ανώτατο
Διοικητικό Δικαστήριο της χώρας, το ΣτΕ, όσο και στο
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μα πάνω απ’ όλα στους
εμπλεκόμενους δημότες που με στήριξαν στον
αγώνα μας για δικαίωση.»    

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΑΞΗΣ
ΕΔΑΦΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΣτΕ

Σπουδαία νίκη και δικαίωση για τη Διοίκηση
Μελετίου και τους εμπλεκόμενους δημότες 

Δ
εν αλλάζει, προς το παρόν η πρόβλεψη για ύφεση στα
επίπεδα του 8% φέτος κάτι που θα αναγράφεται στο
προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2021 που θα

κατατεθεί στη Βουλή την ερχόμενη Δευτέρα.
Όπως τόνισε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας μιλώντας στον Real FM, πάρα το

γεγονός ότι υπάρχουν αποκλίσεις από τους αρχικούς στόχους (και εκτιμάται ότι θα συνεχιστούν και στο
3ο τρίμηνο της εφετινής χρονιάς)  δεν υπάρχει λόγος αναθεώρησης των αρχικών προβλέψεων για την
ύφεση.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο ενός νέου lockdown, o υπουργός Οικονομικών σημείωσε ότι θα έχει
οδυνηρές συνέπειες στην οικονομία υπενθυμίζοντας ότι από την πρόσφατη εμπειρία σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, οι επιπτώσεις του ανεβάζουν το μηνιαίο κόστος σε περίπου στο 2,5%-3% του ΑΕΠ της κάθε
χώρας. Εξήγησε ωστόσο ότι το υπουργείο Οικονομικών έχει επαρκής πόρους (τα ταμειακά διαθέσιμα
ανέρχονται σε 37,5 δις ευρω) για να χρηματοδοτήσει τα μέτρα στήριξης της οικονομίας σε ένα τέτοιο
ενδεχόμενο. 

Παράλληλα, ο κ. Σταϊκούρας άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο δυνατότητας υπαγωγής στην ρύθμιση που
προωθείται των 12 ή 24 δόσεων για τις οφειλές που έχουν ανασταλεί λόγω της πανδημίας, και χρέη
που δημιουργήθηκαν μετά το lockdown.

Χρ. Σταϊκούρας: 
Παραμένει η πρόβλεψη
για ύφεση 8% φέτος
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ΟΣύλλογος μας έγινε
δέκτης παραπόνων
από τους κατοίκους

της περιοχής της Δρο-
σούπολης της δημοτικής
ενότητας Άνω Λιοσίων του
Δήμου Φυλής, για την ανα-
στάτωση που έχει προκαλέ-
σει η διακοπή του δρομο-
λογίου των λεωφορείων 737
που είχε ως αποτέλεσμα να
μην υπάρχει σύνδεση με τον
προαστιακό σταθμό της
πόλης και να δημιουργήσει
σημαντικά προβλήματα στην
καθημερινότητα τους. Λύση
σε αυτό το πρόβλημα μπορ-
ούσε να αποτελέσει η επέκτα-
ση της γραμμής 709 προς τον
προαστιακό σταθμό της πόλης και αυτό αιτούμαστε προς
τον ΟΑΣΑ με σχετικό έγγραφο μετά από ομόφωνη απόφ-
αση του Διοικητικού μας Συμβουλίου.

Όπως όφειλε ο Σύλλογος, μέσω του προέδρου του
Μιχάλη Ζουρίδη, πριν ξεκινήσει οτιδήποτε, επικοινώνησε
με τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Φυλής κο Αργύρη
Αργυρόπουλο, τον οποίο ευχαριστεί για την άμεση
ανταπόκριση του, και συμφωνήθηκε η συλλογή υπογρα-
φών εκ μέρους των κατοίκων ως μέσο πίεσης ως προς
τον ΟΑΣΑ, παράλληλα με τις κινήσεις της διοίκησης του
Δήμου Φυλής, και προκειμένου να γίνει αντιληπτό ότι
αυτό είναι ένα αίτημα που διατυπώνεται από το σύνολο
των κατοίκων του Δήμου Φυλής καθώς επίσης και να
αναδειχθεί η σοβαρότητα του ζητήματος. Επίσης, συμφ-
ωνήθηκε και μία συνάντηση με τον ΟΑΣΑ με την συμμε-
τοχή του Γενικού Γραμματέα προκειμένου να εκφραστεί η
διαμαρτυρία των κατοίκων μέσω της κατάθεσης των υπο-
γραφών τους. Αντίστοιχη πληροφόρηση για τις εντατικές
προσπάθειες του Δήμου μας έλαβε ο πρόεδρος του
Συλλόγου και από τον ίδιο τον Δήμαρχο κο Χρήστο Παπ-
πού.

Πάγια πεποίθηση και στάση του Συλλόγου μας είναι
ότι οι πολίτες πρέπει να εκφράζονται με όποιο μέσο μπο-
ρούν και στην προκειμένη περίπτωση μέσω της υπογρα-
φής τους σε ένα δίκαιο αίτημα, και είναι ιδιαίτερα θετικό
και μας χαροποιεί ότι σε αυτή την περίπτωση γίνεται
παράλληλα με τις ενέργειες της Διοίκησης του δήμου μας
σε αγαστή συνεργασία. Αυτό εξάλλου είναι και η φύση και
η ουσία της δημοκρατίας. Αντίθετες απόψεις θυμίζουν
μοναρχικά καθεστώτα και την αρχή του ενός που δεν μας
αφορούν και απαξιούμε ακόμα και να σχολιάσουμε.

Χαιρόμαστε επίσης για την μεγάλη ανταπόκριση των
πολιτών σε αυτή την προσπάθεια όπως μαρτυρά ο μεγά-
λος αριθμός υπογραφών που έχει ήδη συγκεντρωθεί. Η
συλλογή των υπογραφών συνεχίζεται κάθε Δευτέρα και
Πέμπτη 7-9 μ.μ. στα γραφεία του Συλλόγου (Γρεβενών
16, Δροσούπολη).

Με εκτίμηση

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Απόφαση για κήρυξη αναγκαστικής
 απαλλοτρίωσης για το έργο κατασκευής νέας
χάραξης ορεινού τμήματος επαρχιακής οδού

Μεγάρων-Αλεποχωρίου
 από την Περιφέρεια Αττικής

Μ
ε γνώμονα την εκτέλεση έργων υποδομής στη Δυτι-
κή Αττική, η οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας
Αττικής έλαβε απόφαση για την κήρυξη αναγκαστι-

κής απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή
νέας χάραξης βελτίωσης της Επαρχιακής οδού από Μέγαρα
μέχρι Αλεποχώρι (ορεινό τμήμα)», με προϋπολογισμό
3.606.259 προϋπολογισμού.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη
και πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Δυτ. Αττικής Λευτέρη
Κοσμόπουλου, ξεκινούν οι απαλλοτριώσεις για ένα σημαντικό
έργο, που πρόκειται να εξασφαλίσει την οδική ασφάλεια στην
περιοχή, την τουριστική ανάπτυξη, την ασφαλή σύνδεση
των Περιφερειών Αττικής και Πελοποννήσου.

Η κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης αφορά συνολική
έκταση 312.439,84 τ.μ., εκ των οποίων 78.498,19 τ.μ. είναι
ιδιωτικές εκτάσεις και 233.941,65 τ.μ. είναι δημόσιες.

Το έργο για το οποίο αποφ-
ασίστηκαν οι απαλλοτριώσεις είναι η
βελτίωση της υφισταμένης οδού
Μεγάρων-Αλεποχωρίου, στο τμήμα
από τη Χ.Ι. 12+821,61 έως
19+885,43 (το τμήμα έως τη Χ.Θ.
12+81 είναι ήδη κατασκευασμένο).
Η επαρχιακή οδός Μεγάρων –Αλε-
ποχωρίου ξεκινά από το βόρειο
άκρο της πόλης των Μεγάρων και
αποτελεί τον κύριο επαρχιακό οδικό
άξονα σύνδεσης Σαρωνικού και
Κορινθιακού κόλπου και σε συνδυα-
σμό με την παραλιακή οδό Αλε-
ποχώρι προς Σχίνο, εξασφαλίζεται
η σύνδεση Αττικής και Πελοποννή-
σου.

Σχετικά, ο Αντιπεριφερειάρχης
Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος δήλωσε: «Ξεκινά η
διαδικασία των απαλλοτριώσεων για το ορεινό τμήμα του δρό-
μου Αλεποχωρίου, ένα έργο του οποίου η μελέτη είχε ξεκινή-
σει από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, ώστε άμεσα, με την
πρώτη δυνατότητα να το χρηματοδοτηθεί και να ολοκληρωθ-
εί ένα μεγάλο έργο για την ασφάλεια και τον τουρισμό στην

περιοχή μας. Η βελτίωση της επαρχιακής οδού και η νέα χάρ-
αξη έχει ήδη δείξει, στο πρώτο μέρος, που χρησιμοποιείται
ήδη από τους πολίτες τη μεγάλη σημασία του έργου, στην
οδική ασφάλεια όσο και την προσέλκυση επισκεπτών από
όλη την Αττική στις παραλίες του Αλεποχωρίου και της Ψάθας.
Προχωράμε βήμα-βήμα για μεγάλα έργα στη Δυτική Αττική». 

Λ. Κοσμόπουλος: «Το πρώτο βήμα για το μεγάλο έργο νέας
χάραξης του δρόμου Αλεποχωρίου»

Σύλλογος Δροσούπολης: ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΛΛΟΓΗ 
ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 709

Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών 

Πρόσληψη 20 πτυχιούχων
Φυσικής Αγωγής

Ο
Δήμος Αχ α-
ρν ών  και η
Δ η μ ο τ ι κ ή

Φρον τίδα Αχ αρν ών
(ΔΗΦΑ) αν α-
κοιν ών ει την  πρό-
σληψη είκοσι (20)
Πτυχ ιούχ ων  Φυσι-
κής Αγωγής, με
σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμέν ου χ ρόν ου, συν ολικής διάρ-
κειας έως οκτώ (8) μην ών  με ωριαία αποζημίωση, για
την  υλοποίηση των  Προγραμμάτων  «Αθλησης για
Όλους» περιόδου 2020-2021.

Ενημέρωση του Διευρυμένου Κέντρου
Κοινότητας για τις αιτήσεις των ωφελουμένων

Σας εν ημερών ουμε πως ο Δήμος Αχ αρν ών  θα παρα-
μείν ει κλειστός μέχ ρι την  Παρασκευή 02/10/20 λόγω
επιβεβαιωμέν ου κρούσματος COVID 19.

Ως εκ τούτου τα ραν τεβού που ήταν  προγραμματισμέ-
ν α ν α πραγματοποιηθούν  για τα επιδόματα Κοιν ων ικό
Εισόδημα Αλληλεγγύης, Επίδομα Στέγασης και Προν οι-
ακά δεν  θα γίν ουν . Οι ωφελούμεν οι προκειμέν ου ν α
μην  χ άσουν  την  προθεσμία τους και ν α εξυπηρετηθ-
ούν  άμεσα πριν  τη λήξη του μήν α, καλούν ται ν α
στείλουν  ηλεκτρον ικά τα απαιτούμεν α δικαιολογητικά
στο email του Κέν τρου Κοιν ότητας kentrokoinoti-
tas@acharnes.gr .

Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκριν ήσεις μπορείτε
ν α καλείτε στα εξής τηλέφων α : 213-2123115, 213-
2123120, 213-2123104, 213-2123114.

Τα απαιτούμεν α δικαιολογητικά των  επιδομάτων  είν αι
διαθέσιμα στην  ιστοσελίδα του Δήμου
http://www.acharnes.gr/

φφφφωωωωττττόόόό    ααααρρρρχχχχεεεε ίίίίοοοουυυυ    
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Κοινωφελής εργασία ΟΑΕΔ: Νέα τετράμηνη παράταση 
σε κέντρα υποδοχής και δομές φιλοξενίας

Ν
έα τετράμηνη παράταση
του «Προγράμματος
Κοινωφελούς Χαρακ-

τήρα σε Κέντρα Υποδοχής και
Ταυτοποίησης, ΤΟΣΚΕΔΠ και
Δομές προσωρινής φιλοξενίας
μέσω Δήμων, Περιφερειών και
της Υπηρεσίας υποδοχής και
ταυτοποίησης του Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής (Γ’
Κύκλος)» ενέκρινε το Διοικ-
ητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ
σήμερα, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου
2020.

Ειδικότερα σύμφωνα με τον
ΟΑΕΔ εγκρίθηκε η δαπάνη για
την υλοποίηση της τρίτης παρά-
τασης θα ανέλθει στα 6.150.000
ευρώ για τα έτη 2020 και 2021
και θα καλυφθεί από τον προϋ-
πολογισμό του ΟΑΕΔ.

Μέσω του προγράμματος
απασχολούνται  1.690 ωφε-
λούμενοι.

Στην περίπτωση ωφελουμέ-
νων των οποίων η σύμβασή
τους έχει λήξει οι εργαζόμενοι
επανατοποθετούνται στις θέσεις
τους για όλο το χρονικό διά-
στημα της τετράμηνης επέκτα-
σης του προγράμματος.

Οι ωφελούμενοι  του προ-
γράμματος κοινωφελούς χαρακ-
τήρα είχαν πάρει  τετράμηνη
παράταση και τώρα παίρνουν
άλλη μία 4μηνη παράταση των
συμβάσεων εργασίας του.

Έτσι  μετά το πέρας της
4μηνης παράτασης διάρκειας
απασχόλησης, οι ωφελούμενοι
συνεχίζουν να απασχολούνται 

για επιπλέον 4 μήνες, υπό
τους ίδιους όρους, οι οποίοι
ορίζονται στη σχετική δημόσια
πρόσκληση και  στις ίδιες
θέσεις ανά φορέα και ειδικότ-
ητα.

Στην περίπτωση ωφελουμέ-
νων των οποίων η σύμβασή
τους έχει λήξει επανατοποθε-
τούνται στις θέσεις τους.

Να σημειωθεί ότι εγκρίθηκε η
πίστωση για την παράταση του
εν λόγω προγράμματος, καθώς
όσοι απασχολούνται, μέσω της
δράσης αυτής, ήδη έχουν αποκ-
τήσει την απαιτούμενη εμπειρία
και τις απαραίτητες δεξιότητες,
για να ανταποκριθούν στις
αυξημένες ανάγκες σε ανθρώπι-
νο δυναμικό των εμπλεκόμε-
νων δομών και φορέων.

Δίκη Παύλος Φύσσας:
Και εργαζόμενοι στους ΟΤΑ θα
συμμετάσχουν στην Παναττική
Στάση Εργασίας την Τετάρτη 7
Οκτωβρίου 2020

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργα-
νισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.)
ανακοινώνει τη συμμετοχή των εργαζομένων
στους Ο.Τ.Α. στην Παναττική Στάση Εργασίας που
έχει προκηρύξει η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για την Τετάρτη 7
Οκτωβρίου 2020, ημέρα κατά την οποία το Δικα-
στήριο θα ανακοινώσει την απόφασή του για την
δίκη μελών της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ και τη δολοφονία
του Παύλου Φύσσα.

Το εργατικό κίνημα και τα συνδικάτα, μεταξύ των
οποίων και η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., βρέθηκαν και
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της σύγκρουσης
με τους φασίστες και έχουν στις βασικές τους προ-
τεραιότητες την υπεράσπιση της ενότητας των
εργαζόμενων ενάντια στις ρατσιστικές πολιτικές
που έχουν στόχο να διασπάσουν και να αποπρο-
σανατολίσουν τους εργαζόμενους και τη νεολαία»,
παρατηρεί η Ομοσπονδία.

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί τους εργαζόμενους στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση να συμμετάσχουν μαζικά στη
Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας που θα πραγματοποι-
ηθεί έξω από το Εφετείο Αθηνών (Κυρίλλου Λου-
κάρεως 14), στις 11:30 το πρωί της Τετάρτης 7
Οκτωβρίου 2020.

Για την διευκόλυνση τους έχει προκηρυχθεί
Παναττική Στάση Εργασίας από τις 11:00 το πρωί
έως τη λήξη του ωραρίου. 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ- MΕΓΑΛΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΣΩ ΤΕΒΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 

Μ
ε απόλυτη επιτυχ ία και με
αυστηρούς καν όν ες αποφυγής
του συν ωστισμού ολοκληρών ε-

ται αύριο το μεσημέρι, από τη  Δ/ν ση
Κοιν ων ικής Προστασίας, Παιδείας και
Πολιτισμού του Δήμου Φυλής, η μεγάλη
διαν ομή τροφίμων  και ειδών  βασικής
υλικής συν δρομής για το μήν α Σεπτέμ-
βριο, στο πλαίσιο του Προγράμματος
ΤΕΒΑ.

Ο Δήμος Φυλής διέν ειμε στους δικαι-
ούχ ους 35 είδη τροφοδοτών τας τους
με  προϊόν τα παν τοπωλείου , βασικής
υλικής συν δρομής,  ν ωπά προϊόν τα
και  οπωρολαχ αν ικά.

Τα είδη παν τοπωλείου που διαν εμηθ-
ήκαν  είν αι : ρύζι, ελαιόλαδο, γάλα εβα-
πορέ, ζάχ αρη, αλεύρι,  μέλι,  κρέμα
δημητριακών ,  γάλα πρώτης και δεύτερ-
ης βρεφικής ηλικίας, φασόλια ζυμαρικά,
τοματοπολτός, φακές ,καφές και μακαρ-
ον άκι κοφτό.  

Στα ν ωπά προϊόν τα οι δικαιούχ οι
πήραν  τυρί φέτα, γραβιέρα, τυρί 

ημίσκληρο , χ οιριν ό κρέας , μοσχ άρι
και κοτόπουλο. Από λαχ αν ικά διαν ε-
μήθηκαν  πατάτες, καρότα και λάχ αν α
και στα είδη βασικής υλικής συν δρομής
δόθηκαν  οδον τόκρεμες, σαπούν ια,
οδον τόβουρτσες, σερβιέτες, μωρομάν -
τηλα , πάν ες για ν εογέν ν ητα 0-6
μην ών , πάν ες για παιδιά πάν ω από 6
μην ών  από 12-25 κιλά, σκόν η
πλυν τηρίου, υγρό πιάτων  και  υγρό
γεν ικής χ ρήσης.

Την  ικαν οποίησή του για την  ομαλή
διεξαγωγή της διαδικασίας εξέφρασε ο
Αν απληρωτής Δημάρχ ου Κοιν ων ικής
Πολιτικής Γιώργος Αν των όπουλος ο
οποίος υπογράμμισε την  υπερπρο-
σπάθεια των  εργαζομέν ων  όλο το χ ρο-
ν ικό  διάστημα που διαρκεί η μάχη με
τον  Cov id-19. 

«Ολοκληρώσαμε άλλη μια διαν ομή
μέσα στην  παν δημία τηρών τας όλους
τους καν όν ες ασφαλείας. Σε αυτό μας
βοήθησε πάρα πολύ το σύστημα που
ακολουθούμε όλα αυτά τα χ ρόν ια. 

Για λόγους σεβασμού της αξιοπρέπει-
ας των  ωφελουμέν ων  μας, έχ ουμε απα-
λείψει -εδώ και χ ρόν ια-  τις ουρές και
αυτό είν αι τώρα, το μεγάλο μας πλεο-
ν έκτημα στην  παν δημία. 

Οι εργαζόμεν οι στην  Κοιν ων ική
Υπηρεσία υπερβαίν ουν  κάθε φορά τον
εαυτό τους και τους ευχ αριστώ πολύ»
υπογραμμίζει ο Γιώργος Αν των όπουλος
και προσθέτει πως «ο Δήμος Φυλής
συν εχ ίζει σταθερά, ασχ έτως συν θη-
κών , ν α είν αι εν εργά δίπλα στους
δημότες του αλλά και τους κατοίκους
της Δ. Αττικής ως συν τον ιστής του
προγράμματος ΤΕΒΑ». 

Όλοι οι δικαιούχ οι προσήλθαν  με
ραν τεβού, τους έγιν ε θερμομέτρηση και
έφεραν  υποχ ρεωτικά μάσκα εν ώ σε
πολλές περιπτώσεις, που έχ ριζαν
ιδιαίτερης προσοχ ής, η Κοιν ων ική
Υπηρεσία προχ ώρησε σε κατ΄ οίκων
διαν ομή τροφίμων , προκειμέν ου ν α 

μην  εκθέσει σε κίν δυν ο δημότες και
εργαζόμεν ους. Την  διαδικασία διαν ομής
επόπτευσε για την  τήρηση των  απο-
στάσεων  και τη χ ρήση μάσκας η Επό-
πτης Υγείας της Κοιν ων ικής Υπηρεσίας
κ. Λία Ζάχ ου εν ώ ο Διευθυν τής της Κοι-
ν ων ικής Υπηρεσίας κ. Γιάν ν ης Τέγος
είχ ε το γεν ικό συν τον ισμό της διαδι-
κασίας.

Στο πρόγραμμα ΤΕΒΑ συμμε-
τέχουν 5000 μέλη, εξ΄ αυτών 2700
μέλη δηλαδή 1088 οικογένειες είναι
κάτοικοι του Δήμου Φυλής. 

Παράλληλα με τη διανομή τρο-
φίμων στο Δήμο Φυλής που ολοκ-
ληρώνεται σήμερα , έγινε διανομή
και στους Δήμους Ασπροπύργου και
Μάνδρας ενώ  οι Δήμοι Μεγαρέων
και Ελευσίνας θα προχωρήσουν
μετά από αίτημά τους τον Οκτώβρ-
ιο στην διανομή τροφίμων ΤΕΒΑ. 

Δήμος Αχαρνών & Δασαρχείο Πάρνηθας 

Οι δημότες θα πρέπει να αποφεύγουν να ταΐζουν τα
ελάφια, κάτι που παρατηρείται διαρκώς το τελευταίο
χρονικό διάστημα.

Η Πάρν ηθα έχ ει την  τύχ η ν α φιλοξεν εί το κόκκιν ο ελάφι καθώς και άλλα είδη της
άγριας παν ίδας όπως τα αγριογούρουν α. Πολύ συχ ν ά τα συν αν τούμε σε περιοχές
πλησίον  του οικιστικού ιστού διότι τα είδη της άγριας παν ίδας αν αζητούν  την
τροφή τους στο φυσικό περιβάλλον .
Πολλοί δημότες με έν τον α φιλοζωικά αισθήματα, βλέπον τάς τα, σπεύδουν  ν α τα

ταΐσουν . Θα πρέπει όμως ν α γν ωρίζουν  πως αυτή τους η εν έργεια επιφέρει τα
αν τίθετα αποτελέσματα διότι συχ ν ά  τίθεται σε κίν δυν ο η ζωή τους δια της προκ-
λήσεως κάποιου τροχ αίου ατυχήματος με συν έπειες τόσο για τα ζώα όσο και για
τους οδηγούς των  οχ ημάτων .
Τα φιλοζωικά αισθήματα μας εκφράζον ται από την  αληθιν ή προστασία και τη

φρον τίδα της ασφάλειάς τους. 
Έτσι λοιπόν  στα πλαίσια ευαισθητοποίησης παρακαλούν ται οι πολίτες:

Να μην  ταΐζουν  τα ελάφια
Να μην  αφήν ουν  τα οικιακά απορρίμματα εκτός των  κάδων
Να μην  αφήν ουν  τροφή για αδέσποτα σε εξωτερικούς χ ώρους     
Επίσης, οι οδηγοί οχ ημάτων  και ειδικά όσοι περν ούν  από δρόμους, τοπικούς ή
περιφερειακούς, οι οποίοι βρίσκον ται κον τά σε δάση, θα πρέπει ν α είν αι ιδιαίτερα
προσεκτικοί κατά την  οδήγηση και ν α μην  αν απτύσσουν  μεγάλες ταχ ύτητες με
σκοπό την  αποφυγή πρόκλησης ατυχ ήματος.
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Α
ναφερόμενη στο φαινόμενο των καταλή-
ψεων -που έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις
στην Αττική και σε άλλες περιοχές- η υπο-

υργός Ν.  Κεραμέως δήλωσε :«Σχετικά με τις κατα-
λήψεις σχολικών μονάδων, σημειώνονται τα εξής:

▪ Όλες οι χαμένες ώρες μαθημάτων θα καλυφθ-
ούν μέσω διδασκαλίας τις ημέρες σχολικών
εορτών, αργιών, Σαββάτων, σχολικών περιπάτων.

▪ Από αύριο, στις σχολικές μονάδες που τελούν
υπό κατάληψη ξεκινά υποχρεωτική για όλους
σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Με ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου, κατα-
ρτίζεται από σήμερα το πρόγραμμα της εξ αποστά-
σεως εκπαίδευσης. 

Αναλυτικές οδηγίες για τη λειτουργία της σύγχρ-
ονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έχουν εκδοθεί
και αποσταλεί με την έναρξη του σχολικού έτους.»

Η υπουργός προσέθεσε ότι είναι «θεμιτή κάθε
θέση και άποψη, αλλά ο διάλογος γίνεται με
ανοιχτά σχολεία.

Δεν μπορεί οποιοσδήποτε να εμποδίζει την
πρόσβαση στην εκπαίδευση.»

ΚΚΑΑΙΙ  ΥΥΠΠΟΟΧΧΡΡΕΕΩΩΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΞΞ  ΑΑΠΠΟΟΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΩΩΣΣ  ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΥΥΣΣΗΗ
Ν. Κεραμέως για καταλήψεις: Ολες οι χαμένες ώρες θα καλυφθούν 

- Μαθήματα σε αργίες, Σάββατα, σχολικές εορτές

Με την παρ.3 του αρ.51« Ρύθμιση θεμάτων της ΚΕΔΕ
και των ΠΕΔ » του Νομοσχεδίου-“σκούπα” του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, αντικαθίσταται το θεσμικό πλαίσιο αγο-
ράς από την Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση μασκών και
λοιπών ειδών ατομικής προστασίας για τα σχολεία.  Συγκε-
κριμένα τροποποιείται η παρ.1 του αρ.4ου της από
22.8.2020 ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε με το αρ.2 του
ν.4722/2020.

Το σημαντικό είναι ότι « αντικαθίσταται από τότε που
ίσχυσε », δηλαδή αναδρομικά, για να καλυφθούν δαπάνες
που ήδη έγιναν.

Όπως υποστηρίζει η Αιτιολογική Έκθεση, « με την προ-
τεινόμενη τροποποίηση επιτυγχάνεται η κάλυψη των
δαπανών Δήμων που προμηθεύτηκαν τα εν λόγω είδη όχι
μόνο για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων αρμοδιότ-
ητάς τους, αλλά και για όμορους Δήμους που δεν ήταν σε
θέση να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες σύναψης της δημό-
σιας σύμβασης αυτοδύναμα, στο σύντομο χρονικό διά-
στημα που ετέθη ».

Η σχετική διάταξη διαμορφώνεται αναδρομικά ως εξής:
« 1. Για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των σχο-

λικών μονάδων αρμοδιότητάς τους και την αποτροπή διά-
δοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι Δήμοι ή η Κεντρική
Ένωση Δήμων Ελλάδας για λογαριασμό των Δήμων μπο-
ρούν να προμηθεύονται μάσκες και λοιπά είδη ατομικής
προστασίας των μαθητών και των εκπαιδευτικών με τη δια-
δικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση, κατά την περ.(γ) της παρ.2 του αρ.32 του
ν.4412/2016. Η περ.(β) της παρ.3 του αρ.10 της από
11.3.2020 ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε με το αρ.2 του
ν.4682/2020, εφαρμόζεται αναλόγως. »

Σ
ε συν έχ εια της εν ημέρωσης από τον  Πρόε-
δρο του Παν ελλαδικού Σωματείου Πεν ταε-
τούς Υποχ ρέωσης και Συμβασιούχ ων  Πυρο-

σβεστών , με έδρα τα Μέγαρα, κ. Κων σταν τίν ο
Παπαν τών η, σχ ετικά με την  επίσπευση δημοσίευ-
σης της απόφασης ως προς τις δαπάν ες για την
αποζημίωση υπερωριακής εργασίας, ν υχ τεριν ής
εργασίας, εργασίας Κυριακών  και εξαιρέσιμων  για
2.656 Πυροσβέστες πεν ταετούς υποχ ρέωσης, ο
Αν τιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Δυτικής
Αττικής, κ. Αθαν άσιος Μπούρας, εν ήργησε άμεσα
στους αρμόδιους φορείς με στόχ ο την  επίσπευση
της διαδικασίας δημοσίευσης της ως άν ω Υπουργικής
Απόφασης. 

Έτσι, δημοσιεύθηκε στις 28.9.2020 το ΦΕΚ 4182
τεύχ ος Β’ με την  Υπουργική Απόφαση του Υφυπο-
υργού Προστασίας του Πολίτη με θέμα «Υπερωριακή
Απασχ όληση, εργασία κατά τις ν υχ τεριν ές ώρες
καθώς και εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 

για τους 2.656 Πυροσβέστες πεν ταετούς υποχ ρέω-
σης», η οποία και δημοσιεύεται παραπάν ω . 

Ο κ. Μπούρας εν ημέρωσε τηλεφων ικά τον  κ.
Παπαν τών η για τη δημοσίευση της απόφασης και
του δήλωσε όπως πάν τα τη συμπαράσταση του
στον  κλάδο τους για το σημαν τικό έργο που προσφ-
έρει.

Αναδρομική κάλυψη
δαπανών αγοράς 
σχολικών μασκών

– Ποιες περιπτώσεις αφορά

ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ Η ΣΥΜΒΟΛΗ 
ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ  
ΒΟΥΛΗΣ ΑΘ. ΜΠΟΥΡΑ

Στην αποζημίωση 
υπερωριακής/ 
νυχτερινής εργασίας,  
για 2.656 Πυροσβέστες 
πενταετούς υποχρέωσης
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ΆΆννοοιιξξεε  ττιιςς  ππύύλλεεςς  ττηηςς  ηη  ΓΓλλυυππττιικκήή  ΕΕιικκαασσττιικκήή  ΕΕγγκκααττάάσστταασσηη
ττηηςς  κκααλλλλιιττέέχχννιιδδοοςς  ΑΑσσππαασσίίααςς  ΣΣττααυυρροοπποούύλλοουυ  

Άνθρωποι στον Χρόνο – Παλαιό Ελαιουργείο

Ν. Ο. ΕΛ.
Ν Α Υ Τ Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Ο Σ   

Ο Μ Ι Λ Ο Σ   Ε Λ Ε Υ Σ Ι Ν Α Σ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ  ΣΩΜΑΤΕΙΟ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΜΕΛΟΣ  ΤΗΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

ΕΔΡΑ  : Φυλάκιο Αρμοδιότητας Ο.Λ. Ελευσίνας
ΟΔΟΣ  : Ωκεανίδων
Μαρίνα Καλυμπακίου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ   : 2105562021-6931355530
E-mail : noel_elefsinas@yahoo.gr

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ    Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ

Ενημερώνουμε τα μέλη του Ναυταθλητικού Ομίλου Ελευ-
σίνας <<ΑΓΙΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ>> ότι την Τετάρτη 14η Οκτω-
βρίου 2020 στις 5.00’ το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί
στο Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας Γενική Συνέλευση του
συλλόγου μας με τα ημερήσιας διάταξης θέματα.

Σημείωση: Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η επαναλ-
ηπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί με τα ίδια
θέματα την ίδια ημέρα, στον ίδιο τόπο και ώρα 6.00’ το από-
γευμα και θα λάβει αποφάσεις ανεξάρτητα από τον αριθμό
των παρόντων μελών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΔΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ                ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Στις 30/9, άν οιξε τις πύλες της
η Γλυπτική Εικαστική Εγκατά-
σταση της καλλιτέχ ν ιδος
Ασπασίας Σταυροπούλου, σε
επιμέλεια Νάν τιας Βλαχ ο-
πούλου, στο Παλαιό Ελαιουρ-
γείο.

Σας εν ημερών ουμε, πως
δεδομέν ων  των  συν θηκών
πραγματοποιήθηκαν  εγκαίν ια.

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις
18/10 και θα διεξαχ θεί τηρουμέ-
ν ων  όλων  των  υγειον ομικών
πρωτοκόλλων , με ελεγχ όμεν η
προσέλευση του κοιν ού, εν τός
του Παλαιού Ελαιουργείου.

Καθημερινά 19.00-22.00
Είσοδος ελεύθερη

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική καθ' όλη
τη διάρκεια παραμονής σας στον χώρο.

Αποκατάσταση οδοστρώματος σε 
δρόμους της Παραλίας Ασπροπύργου

Μ
ε μέριμν α του Αν τιδημάρχου κ. Α.
Παπαδόπουλου & του Προέδρου του
Συλλόγου Κατοίκων  Παραλίας Ασπρ-

οπύργου κ. Αν τ. Κον αξή συν εργεία του
Δήμου προχώρησαν  σε σημειακή αποκατά-
σταση του οδοστρώματος σε δρόμους της
Παραλίας Ασπροπύργου επί των  οδών  Στρ.

Μυριβήλη, Παν αθην αίων , Κ. Παλαιολόγου, Ν.
Καζαν τζάκη, Η. Βεν έζη, Μακεδον ίας, Βυζαν -
τίου, Σολωμού, Ναυπλίου και Αγ. Αν αργύρ-
ων ...  ικαν οποιών τας σχετικό αίτημα του
Συλλόγου της περιοχής.
Θερμές ευχαριστίες στους εργαζόμεν ους για
την  συν εργασία.
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Για έναν μήνα, μέχρι
τις 31 Οκτωβρίου,
παρατείνεται η  προθε-
σμία υποβολής αιτή-
σεων στο πρόγραμμα
ΓΕΦΥΡΑ, σύμφωνα με
δήλωση του υπουργού
Οικονομικών Χρήστου
Σταϊκούρα.

Το πρόγραμμα παρέχ ει
στήριξη σε δαν ειολήπτες
που πλήττον ται από τις
οικον ομικές συν έπειες
του κορων οϊού και έχ ουν
δάν εια με υποθήκη στην
Α’ κατοικία και αφορά τη
στήριξη με κρατική
επιδότηση της μην ιαίας
δόσης δαν είου σε ποσο-
στό έως 90% και για χ ρο-
ν ικό διάστημα 9 μην ών .

«Πρόγραμμα το οποίο,
σύμφων α με τα διαθέσιμα
στοιχ εία, πέτυχ ε!» όπως
σημειών ει ο κ, Σταϊκούρ-
ας, «συγκεκριμέν α, μέσα
σε 58 ημέρες, δηλαδή
από 3 Αυγούστου μέχ ρι
29 Σεπτεμβρίου, υποβ-
λήθηκαν  131.155 αιτή-
σεις. 

Στο αν τίστοιχ ο πρόγρ-
αμμα της προηγούμεν ης
Κυβέρν ησης, μέσα σε 13
μήν ες, υποβλήθηκαν  

περίπου 7.000 αιτή-
σεις. Συγκρίν ον τας τα 2
προγράμματα, διαπι-
στών εται ότι στο πρόγρ-
αμμα ΓΕΦΥΡΑ υποβ-
λήθηκαν  18 φορές περισ-
σότερες αιτήσεις, στο 1/6
του χ ρόν ου».

«Το Υπουργείο Οικο-
ν ομικών  λαμβάν ει
συν εχ ώς μέτρα στήριξης
ν οικοκυριών  και επιχ ει-
ρήσεων , προκειμέν ου
ν α αν τιμετωπιστούν ,
έγκαιρα και αποτελεσμα-
τικά, οι οικον ομικές
δυσχ έρειες που
προκύπτουν  είτε από
την  υγειον ομική κρίση
του Cov id-19, είτε από
τα πρωτοφαν ή και ακρ-
αία καιρικά φαιν όμεν α,
τα οποία έχ ουν  πλήξει
αρκετούς Νομούς στην
Ελλην ική Επικράτεια»
καταλήγει ο υπουργός.

Πρόγραμμα «Γέφυρα»

Παρατείνεται 1 μήνα η υποβολή
των αιτήσεων

Επιδότηση 100.000 νέων θέσεων εργασίας: 
Τα 4 «κλειδιά» του προγράμματος -Οι προϋποθέσεις για τις επιχειρήσεις

Ξ
εκιν ά από σήμερα το φιλόδοξο πρόγραμμα του
υπουργείου Εργασίας για την  επιδότηση 100.000
ν έων  θέσεων  εργασίας.Σύμφων α με την  ΚΥΑ που

εξέδωσε το υπ. Εργασίας, οι επιχ ειρήσεις/εργοδότες θα
μπορούν  ν α υποβάλλουν  αιτήσεις  από  1η Οκτωβρίου. 

Στο πρόγραμμα μπορούν  ν α εν ταχ θούν  όσοι
εργαζόμεν οι προσληφθούν  μετά την  1η Οκτωβρίου, με
σύμβαση πλήρους ή μερικούς μισθωτής απασχ όλησης και
με ελάχ ιστη διάρκεια τους 6 μήν ες. Στο άρθρο 4 της ΚΥΑ
ορίζον ται οι βασικές προϋποθέσεις. Σύμφων α με αυτές οι
εργαζόμεν οι δεν  θα πρέπει:α) ν α είχ αν  εν εργή σύμβαση
εργασίας με την  αιτούσα επιχ είρηση-εργοδότη, ως
προσδιορίζεται με τον  Αριθμό Φορολογικού Μητρώου
(ΑΦΜ), για τουλάχ ιστον  έν αν  (1) μήν α πριν  από την
ημερομην ία πρόσληψής τους.β) ν α εργάζον ται σε άλλη
επιχ είρηση – εργοδότη.

Επιδότηση θέσεων  εργασίας: Τα 4 «κλειδιά» του
προγράμματος

Μιλών τας στην  ΕΡΤ, ο δικηγόρος – εργατολόγος
Γιάν ν ης Καρούζος υποστήριξε ότι το πρόγραμμα για την
επιδότηση 100.000 θέσεων  εργασίας έχ ει 4 βασικά σημεία:Προσφέρει κάλυψη των  εισφορών  στο 100% για 6
μήν εςΚαλύπτει τις ασφαλιστικές εισφορές σε δώρα και επίδομα αδείαςΑφορά όλες τις επιχ ειρήσειςΠροβλέπει
«έξτρα» 200 ευρώ τον  μήν α για κάθε πρόσληψη μακροχ ρόν ια αν έργουΣύμφων α με τον  κ. Καρούζο, στο
πρόγραμμα προβλέπεται ρήτρα διατήρησης του αριθμού των  θέσεων  εργασίας. «Θα πρέπει ν α κρατήσει τον  ίδιο
αριθμό προσωπικού, με αυτόν  που είχ ε στις 18/09/2020, για 6 μήν ες. 

Η ρήτρα μη απόλυσης είν αι πολύ συγκεκριμέν η. Αν  μιλάμε για ιδιαίτερη περίπτωση εργοδότη, τότε ν αι, μπορεί
ν α απολύσει, αλλά θα πρέπει ν α καλύψει τη θέσει του εργαζόμεν ου που απολύει» εξήγησε ο Γιάν ν ης Καρούζος.

Οι εργοδότες/επιχ ειρήσεις, όπως τόν ισε ο εργατολόγος, θα υποβάλλουν  ξεχ ωριστή αίτηση -δείτε το έν τυπο που
πρέπει ν α συμπληρών εται σε αυτόν  τον  σύν δεσμο- για κάθε εργαζόμεν ο στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. «Δεν  χ ρειάζεται όλες
οι προσλήψεις και οι αιτήσεις ν α γίν ουν  μαζεμέν ες. Το πρόγραμμα, μπορούμε ν α πούμε ότι θα είν αι σε ισχ ύ μέχ ρι
την  εξάν τληση των  100.000 θέσεων  εργασίας» προσέθεσε ο Γιάν ν ης Καρούζος, υπογραμμίζον τας ότι οι
ν εοπροσληφθέν τες μπορούν  ν α εν ταχ θούν  σε καθεστώς τηλεργασίας, αλλά όχ ι στο πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ή
σε αν αστολή σύμβασης.

«Κοκτέιλ» γρίπης – κορωνοϊού: Το καλό και το κακό σενάριο για τον χειμώνα που έρχεται στην Ελλάδα

Ό
λες τις απαραίτητες οδηγίες και συμβουλές για το
ποιος, πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις πρέ-
πει ν α κάν εις κάποιος το εμβόλιο της εποχ ικής

γρίπης φέτος εξέδωσε το υπουργείο Υγείας.
Οι ειδικοί αν αφέρουν  πως είν αι ιδιαίτερα σημαν τικό

φέτος ν α εμβολιαστούν  οι ευπαθείς ομάδες, καθώς από
αυτό φθιν όπωρο για πρώτη φορά θα πρέπει ν α αν τι-
μετωπίσουμε την  εποχ ική γρίπη εν  μέσω μιας άλλης
παν δημίας.

Και μπορεί ν α έχ ουν  περάσει περίπου επτά μήν ες
που ο κορον αϊός χ τύπησε τη χ ώρα μας, ωστόσο ακόμη
παραμέν ουν  πολλά ερωτήματα σχ ετικά με το πώς η
εποχ ική γρίπη μπορεί ν α επηρεάσει την  παν δημία
Cov id-19 και το αν τίστροφο.

Το in.gr συν ομίλησε με επιστήμον ες οι οποίοι ασχ ο-
λούν ται τόσο με την  αν τιμετώπιση της εποχ ικής γρίπης
όσο και με την  παν δημία του κορον αϊού, και μας
δίν ουν  ορισμέν ες χ ρήσιμες συμβουλές. Αλλά και το τι
πρέπει ν α περιμέν ουμε τον  δύσκολο χ ειμών α που
έρχ εται.

Κορωνοϊός και γρίπη: Η αισιόδοξη πλευρά
Το θετικό είν αι πως η εποχ ική γρίπη «χ τυπά» διαφ-

ορετικές χ ρον ικές περιόδους τα δύο ημισφαίρια, με
αποτέλεσμα οι επιστήμον ες ν α έχ ουν  ήδη κάποια
πρώτα στοιχ εία για την  συμπεριφορά της γρίπης  εν
μέσω κορον αϊού στο Νότιο Ημισφαίριο, και συγκεκριμέ-
ν α στην  Αυστραλία, τη Νέα Ζηλαν δία και τη Νότια Αμε-
ρική.

Το παράδειγμα της Αυστραλίας
Τα πρώτα στοιχ εία λοιπόν  από την  Αυστραλία ήταν

αρκετά εν θαρρυν τικά, αν  σκεφτεί κάποιος πως τον
Απρίλιο η Αυστραλία κατέγραψε τον  χ αμηλότερο μέσο

όρο κρουσμάτων
γρίπης της τελευταίας
δεκαετίας.

Ειδικότερα ο
αριθμός των  κρουσμά-
των  γρίπης στην
Αυστραλία έπεσε από
7.002 τον  Φεβρουάριο
σε μόλις 95 τον
Απρίλιο.

Μάλιστα σύμφων α με τα περυσιν ά στοιχ εία εξάπλω-
σης της γρίπης, θα έπρεπε η Αυστραλία ν α έχ ει σε διά-
στημα τριών  μην ών  18.667 κρούσματα.

Επομέν ως η εξέλιξη αυτή ήταν  μία απρόβλεπτη εν θ-
αρρυν τική συν έπεια των  μέτρων  που επιβλήθηκαν  για
την  εξάπλωση του COVID-19 και τα οποία ωφέλησαν
και τον  περιορισμό της εποχ ιακής γρίπης.

Οι Έλλην ες επιστήμον ες θεωρούν  πολύ πιθαν ό κάτι
τέτοιο ν α ισχ ύσει και στην  Ελλάδα, καθώς ήδη έχ ουν
ληφθεί πληθώρα μέτρων  που προστατεύουν  από κάθε
άλλο μικρόβιο.

Πρώτο και καλύτερο μέτρο είν αι φυσικά η χ ρήση μάσ-
κας, η οποία αν  χ ρησιμοποιηθεί από όλους όπως πρέ-
πει θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην  εξάπλωση της
γρίπης τον  χ ειμών α.

Μακάρι η θεωρία να ισχύσει και στην πράξη
Έν α άλλο εν θαρρυν τικό στοιχ είο το οποίο βρίσκεται

ακόμη υπό εξέταση, καθώς παραμέν ει κυρίως σε θεω-
ρητικό επίπεδο, είν αι το κατά πόσο δύσκολο είν αι ν α
κολλήσει κάποιος κορον αϊό, αν  έχ ει προσβληθεί ήδη
από γρίπη.

Η θεωρία λέει πως όποιος έχ ει γρίπη είν αι δύσκολο
ν α κολλήσει για έν α διάστημα οποιαδήποτε άλλο μικρό-

βιο, καθώς ο οργαν ισμός του δημιουργεί μία ασπίδα
απέν αν τι σε όποιον  «απειλητικό εχ θρό».

Αυτό μπορεί ν α σημαίν ει πως αν  κάποιος έχ ει γρίπη
εν δεχ ομέν ως έχ ει λιγότερες πιθαν ότητες ν α κολλήσει
κορον αϊό για έν α μικρό διάστημα.

Σε κάθε περίπτωση όμως δεν  είν αι ακόμη γν ωστή η
συμπεριφορά του Cov id-19 σε οργαν ισμό που έχ ει
προσβληθεί από γρίπη εν ώ η μικρή περίοδος
«αν οσίας» συν ήθως δεν  ισχ ύει για ασθεν ή με χ αμηλό
αν οσοποιητικό σύστημα.

Κοκτέιλ γρίπης-κορωνοϊού: Φόβοι και αβεβαιότ-
ητες

Φυσικά όλα αυτά τα μέτρα, οι εν ημερώσεις και οι
συμβουλές από το ΕΣΥ και τους ειδικούς έχ ουν  μεγάλη
σημασία, καθώς το «κοκτέιλ» γρίπης και κορον αϊού
μπορεί αν ά πάσα στιγμή ν α προκαλέσει προβλήματα.

Πρώτον  μια «κακή» σεζόν  γρίπης σε συν δυασμό με
την  παν δημία COVID-19 που δεν  δείχ ν ει σημάδια
ύφεσης μέχ ρι στιγμής στη χ ώρα μας, θα μπορούσε ν α
οδηγήσει σε υπερκορεσμό τα ήδη επιβαρυμέν α τμήμα-
τα επειγόν των  περιστατικών  και ΜΕΘ.

Με άλλα λόγια αν  έχ ουμε πολλούς βαριά ασθεν είς με
γρίπη και πολλούς βαριά ν οσούν τες από κορον αϊό τότε
θα πιεστεί το σύστημα Υγείας και συγκεκριμέν α οι
ΜΕΘ.

Η άλλη μεγάλη αν ησυχ ία των  ειδικών  είν αι πως θα
αν τιδράσει ο οργαν ισμός ασθεν ών  αν  χ τυπηθούν  από
κορων οϊό και γρίπη μαζί.

Σε περίπτωση λοιπόν  που κάποιος  προσβληθεί από
κορον αϊό και γρίπη μαζί, τότε είν αι πολύ πιθαν ό ν α
εμφαν ίσει πιο βαριά συμπτώματα, πόσο μάλλον  ο ασθ-
εν ής αν ήκει στις ευπαθείς ομάδες.



Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020 θριάσιο-9

Ανδρέας Σιάμισιης - Διευθ. Σύμβουλος ΕΛΠΕ: 
Τους επόμενους 6-12 μήνες η ομαλοποίηση της αγοράς καυσίμων

Ε
ν τατικοί έλεγχ οι πραγματοποιούν ται σε όλη τη χ ώρα από τις Υπηρ-
εσίες της Ελλην ικής Αστυν ομίας για την  εφαρμογή των  μέτρων  απο-
φυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορων οϊού.

Στο πλαίσιο αυτό την  Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν  σε όλη
την  επικράτεια (39.580) έλεγχ οι και βεβαιώθηκαν  οι ακόλουθες παραβάσεις:

(4) παραβάσεις για καν όν ες λειτουργίας καταστημάτων  και ιδιωτικών  επιχ ει-
ρήσεων  (απαγόρευση λειτουργίας, μη χ ρήση μάσκας από το προσωπικό,
ποσοστό τ.μ. επιφαν είας αν ά άτομο, αποστάσεις τραπεζοκαθισμάτων , μη
δήλωση ραν τεβού και λίστας πελατών , κ.λπ.) και επιβλήθηκε αν αστολή λει-
τουργίας σε (1) κατάστημα στην  Κρήτη, για υπεράριθμους πελάτες.
Από αρχ ές Αυγούστου έχ ουν  βεβαιωθεί συν ολικά (718) σχ ετικές παραβά-
σεις και έχ ουν  συλληφθεί (59) άτομα.

(1) για λειτουργία καταστημάτων  πέραν  της 24:00 ώρας με επιβολή διοικητι-
κού προστίμου 10.000 ευρώ και τριήμερη αν αστολή λειτουργίας στην  Αττι-
κή.Σημειών εται ότι από αρχ ές Αυγούστου, έχ ουν  βεβαιωθεί συν ολικά
(17.421) παραβάσεις και επιβλήθηκαν  (17.406) διοικητικά πρόστιμα των
(150) ευρώ και (15) των  (300) ευρώ.

Οι έλεγχ οι συν εχ ίζον ται με αμείωτη έν ταση για την  προστασία της δημόσιας
υγείας.

Περισσότεροι από 39.000 έλεγχοι της αστυνομίας για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού

Η
ομαλοποίηση της αγοράς καυσίμων θα
χρειαστεί τουλάχιστον 6 - 12 μήνες από
σήμερα και, ακόμα και στο τέλος της διαδι-

κασίας ανάκαμψης, δεν θα επανέλθουμε στο σημείο
από το οποίο ξεκινήσαμε, αναφέρει ο διευθύνων
σύμβουλος των ΕΛΠΕ.

Χρειάζεται ρεαλισμός, προκειμέν ου ν α σχ εδιάσουμε
το μέλλον  καλύτερα και ν α προχ ωρήσουμε με πιο γρή-
γορο ρυθμό στην  έν ταξη πιο καθαρών  μορφών  εν έρ-
γειας. Τις επισημάν σεις αυτές έκαν ε ο διευθύν ων
σύμβουλος των  Ελλην ικών  Πετρελαίων , (ΕΛΠΕ),
Αν δρέας Σιάμισιης μιλών τας σήμερα στο 5ο συμπόσιο
για την  εν εργειακή μετάβαση που διοργάν ωσε η
Ελλην ική Εταιρεία Εν εργειακής Οικον ομίας.Ο κ. Σιάμι-
σιης τόν ισε πως τους τελευταίους 6 - 7 μήν ες είδαμε
μια δραστική αν αδιάρθρωση της αγοράς πετρελαιο-
ειδών , με πτώση της καταν άλωσης που σε ορισμέν ο-
υς τομείς (όπως τα αεροπορικά καύσιμα) έφθασε και
στο 90 %. 

Η κρίση, όπως είπε, επηρέασε την  ταχ ύτητα υλο-
ποίησης του στρατηγικού σχ εδιασμού για τον
μετασχ ηματισμό του ομίλου και όχ ι την  κατεύθυν ση

που είν αι οι καθαρές μορφές εν έργειας. Στο πλαίσιο
αυτό, ο όμιλος στοχ εύει σε χ αρτοφυλάκιο αν αν εώσι-
μων  πηγών  της τάξης των  500 μεγαβάτ τα επόμεν α 2
- 3 χ ρόν ια, χ ωρίς ν α αποκλείον ται εξαγορές και επεν -
δύσεις σε γειτον ικές χ ώρες.

Έχ ει ήδη ξεκιν ήσει η κατασκευή του φωτοβολταϊκού
πάρκου ισχ ύος 204 μεγαβάτ στην  Κοζάν η (είν αι το
μεγαλύτερο στην  Ελλάδα και από τα μεγαλύτερα στην
Ευρώπη) το οποίο όπως είπε ο διευθύν ων  σύμβουλος
των  ΕΛΠΕ θα ολοκληρωθεί τους επόμεν ους 18 μήν ες
και έχ ει τεθεί στόχ ος το 35-40 % του συν ολικού προϋ-
πολογισμού, που είν αι 130 εκατ. ευρώ, ν α παραχ θεί
από ελλην ικές εταιρίες.

Απαν τών τας σε ερωτήσεις ο κ. Σιάμισιης τόν ισε ότι
εξετάζεται η υλοποίηση επεν δύσεων  στη Β.Μακε-
δον ία, πρόσθεσε ωστόσο ότι αν  το θεσμικό πλαίσιο
και οι σχ έσεις σε μια χ ώρα δεν  είν αι σωστά, οι επεν -
δύσεις δεν  θα εγκριθούν  εν ώ τάχ θηκε υπέρ της εξεύρ-
εσης συμβιβαστικής λύσης στο θέμα του αγωγού πετρ-
ελαίου Θεσσαλον ίκης - Σκοπίων  και του διϋλιστηρίου
που έχ ουν  εξαγοράσει τα ΕΛΠΕ.

Σε σχ έση τέλος με την  ηλεκτροπαραγωγή αν έφερε
ότι προχ ωρά η προετοιμασία για την  επέν δυση σε ν έα 

μον άδα φυσικού αερίου από την  Elpedison καθώς
έχ ουν  επιλεγεί ο χ ώρος εγκατάστασης και η τεχ ν ο-
λογία.

Η τελική απόφαση θα ληφθεί τους επόμεν ους μήν ες
εφόσον  έχ ει ξεκαθαρίσει το θεσμικό πλαίσιο για τη λει-
τουργία της αγοράς ηλεκτρικής εν έργειας και η αμοιβή
των  μον άδων .

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



Η ΕΠΟ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η
Ελλην ική Ποδοσφαιρική Ομοσπον δία αν ταποκριν όμεν η σε αίτημα της
Παν ελλήν ιας Έν ωσης Πτυχ ιούχ ων  Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
(ΠΕΠΦΑ) εν έκριν ε την  λειτουργία Ειδικών  Σχ ολών  Επιμόρφωσης στις

οποίες μπορούν  ν α συμμετάσχ ουν  δωρεάν  πτυχ ιούχ οι ΣΕΦΑΑ - ΤΕΦΑΑ των
Ελλην ικών  Παν επιστημίων  με ειδικότητα το ποδόσφαιρο. Όσοι παρακολουθήσουν
τις εν  λόγω Ειδικές Σχ ολές Επιμόρφωσης θα λάβουν  ισοτιμία με το δίπλωμα UEFA
B και την  ταυτότητα τριετίας που είν αι απαραίτητη για την  εργασία τους ως προ-
πον ητές ποδοσφαίρου (UEFA CONVENTION 2020). Η διάρκεια των  Σχ ολών  θα
είν αι 25 ώρες.

Οι εν διαφερόμεν οι οφείλουν  ν α συλλέξουν  τα ακόλουθα δικαιολογητικά και ν α τα
προσκομίσουν  σε ηλεκτρον ική μορφή στο τμήμα Εκπαίδευσης & Μητρώου Προ-
πον ητών  Ε.Π.Ο. στο email proponites@epo.gr. Τα δικαιολογητικά θα είν αι υποχ ρ-
εωτικά σε μορφή pdf  και η φωτογραφία σε jpg.

Δικαιολογητικά που απαιτούν ται:

-Αίτηση
-Πτυχ ίο ΤΕΦΑΑ - ΣΕΦΑΑ
-Δίπλωμα ειδίκευσης Ποδοσφαίρισης
-Σύν τομο βιογραφικό σημείωμα (ν α περιλαμβάν ει: προσωπικά στοιχ εία, εμπειρία

ως ποδοσφαιριστής, εμπειρία ως προπον ητής, επιπλέον  επιμόρφωση)
-Aν τίγραφο ποιν ικού μητρώου, όχ ι παλαιότερο των  τριών  (3) μην ών
-Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχ ής, ότι δεν  είν αι φυγόποιν ος ή φυγόδικος, όχ ι

παλαιότερο των  τριών  (3) μην ών
-Υπεύθυν η δήλωση παραίτησης από εν δεχ όμεν ες αξιώσεις κατά τη διάρκεια της

σχ ολής
-Θεωρημέν η και υπογεγραμμέν η υπεύθυν η δήλωση πράξης συν αίν εσης.
-Μία έγχ ρωμη φωτογραφία διαβατηρίου
-Φωτοτυπία αστυν ομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (σε μορφή jpg)
-Παράβολο κατάθεσης στον  τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Π.Ο. (Τράπεζα Πειρ-

αιώς) με το ποσό των  130,00 € που αν τιστοιχ εί στην  έκδοση ταυτότητας τριετίας
με ημερομην ία λήξεως 31.12.2021

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων : 30/10/2020

10-θριάσιο Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020 

Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(2η αγωνιστι-
κή)

Πυρρίχιος – Βύζας Μεγάρων
ΠΑΟΚ Μάνδρας – Νέα Πέρα-

μος
Σκορπιός Φυλής – Λαμπερή

Ελευσίνας
Θρασύβουλος – Εθνικός

Πανοράματος
Μικρασιατική – Αστέρας

Μαγούλας
Μεγαρικός – Απόλλων Πον-

τίων
Ζωφριά – Ηρακλής Ελευ-

σίνας

B΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(2η αγωνιστι-
κή)

Αστέρας Άνω Λιοσίων – Άγιοι
Ανάργυροι Ελευσίνας

Ευκλείδης – Αίας Παραλίας
Πανλιοσιακός – Δύναμη

Ασπροπύργου
ΠΑΟ Φυλής – Λέων
Κριός Ασπροπύργου – ΑΕ

Ζεφυρίου
Ατρόμητος Ελευσίνας –

Ερμής Άνω Λιοσίων

Αργώ Μεγάρων – Ίκαρος
Νεοκτίστων

ΟΙ ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΜΕ ΤΟΝ
ΑΚΡΑΤΗΤΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 5/10

Την  προεσεχή Δευτέρα 5/10 στις 18:30 στο γήπεδο Παν οράματος οι
βετεράν οι του Εθν ικού θα δώσουν  φιλικό αγών α με τους ομολόγους του
Ακράτητου. 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ : ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ...ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ : ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ...

Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Π.Α.Ο. Ηρακλής Ελευ-
σίνας ευχαριστεί θερμά το
φαρμακείο του κ.Αλέξανδρ-
ου Θεοτόκη(Ελευσίνα) για
την δωρεά φαρμακευτικού
υλικού προς τον σύλλογο.
Τέτοιες ενέργειες, σε αυτές
τις δύσκολες μέρες που
περνάει ο ερασιτεχνικός
αθλητισμός, είναι για μας
αξιέπαινες και άξιες συγχα-
ρητηρίων.

Ο ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΟΝ
ΗΡΑΚΛΗ ΚΑΜΠΟΛΗ

Η διοίκηση του Α.Γ.Σ. ΒΥΖΑΣ αν α-
κοιν ών ει την  έν αρξη της συν εργασίας
με τον  ποδοσφαιριστή Ηρακλή Καμ-
πόλη.
Ο 28χ ρον ος μεσοεπιθετικός έχ ει αγων ι-
στιστεί στην  ομάδα
του Αιγάλεω (Γ' Εθν ική) και της Ν.
Περάμου.
Καλωσορίζουμε τον  Ηρακλή Καμπόλη
στην  ποδοσφαιρική οικογέν εια του
Βύζαν τα και του ευχ όμαστε ν α έχ ει
υγεία και ν α βοηθήσει την  ομάδα μας
ν α πετύχ ει τους στόχ ους της.

ΕΠΣΔΑ: ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ 
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ



Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΥ
ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ 
ΚOΡΩΝΟΪΟΥ

Ο Μαν δραϊκός Α.Ο. ορίζει τον  κ. Βασίλη Ασπιώτη ως
υπεύθυν ο για την  εφαρμογή του υγειον ομικού πρω-
τοκόλλου. Θα παρακολουθούμε συν εχ ώς τις εξελίξεις
και θα προσαρμόζουμε τα μέτρα στις ν έες καταστά-
σεις, εκδίδον τας, όποτε κριθεί αν αγκαίο, ν έες οδηγίες.
Για τυχ όν  ερωτήσεις και πληροφορίες, οι εν διαφερόμε-
ν οι μπορούν  ν α απευθύν ον ται στα γραφεία του
Συλλόγου.

Αγαπητοί γον είς, αγαπητοί ποδοσφαιριστές, αγαπ-
ητοί προπον ητές και υπεύθυν οι. Η παν δημία
συν εχ ίζει ν α μας απασχ ολεί καθημεριν ά. Δεν  θα στα-
ματήσουμε τη ζωή μας , τις δραστηριότητές μας αλλά σε
καμία περίπτωση δεν  μπορούμε ν α αγν οήσουμε αυτή
την  πραγματικότητα. Γι αυτό το λόγο θα πρέπει ν α
κάν ουμε ΟΛΟΙ ΜΑΣ μια προσπάθεια ν α προσαρμο-
στούμε στα δεδομέν α με στόχ ο την  μείωση μιας πιθα-
ν ής μόλυν σης.

Η Ακαδημία του Μαν δραϊκού έχον τας σε προτεραι-
ότητα την  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ εφαρμόζει
τα πιο κάτω μέτρα, με βάση το πρωτόκολλο που έχ ει
αν ακοιν ωθεί από τους ειδικούς.

Χωρίσαμε το Φράγκειο Γήπεδο σε 3 ζών ες
Ζών η 1: αφορά το καθαρά προπον ητικό μέρος
Ζών η 2: αφορά τα αποδυτήρια
Ζών η 3: αφορά τον  προσβάσιμο ελεύθερο χ ώρο

- Ορίσαμε μία και μόν ο είσοδο κι έξοδο στο Γήπεδο
για τους αθλητές, γον είς κλπ του Μαν δραϊκού.

- Στο χ ώρο προπόν ησης προσέρχ ον ται μόν ο οι
απολύτως απαραίτητοι για αυτή.

- Στην  προπόν ηση όλοι, εκτός των  αθλητών  την
ώρα της άσκησης, φοράν ε μάσκα.

- Γίν εται καταγραφή εισερχ ομέν ων - εξερχ ομέν ων
στις αθλητικές εγκαταστάσεις

- Το γήπεδο είν αι εφοδιασμέν ο με κατάλληλα μέσα για
πλύσιμο των  χ εριών  ή απολύμαν ση

- Υποχ ρεωτικό πλύσιμο χ εριών  με σαπούν ι ή/και
απολύμαν ση χ εριών .

- Άτομα με συμπτώματα θα πρέπει ν α εγκαταλείπουν
αμέσως την  αθλητική εγκατάσταση

- Στις Ζών ες 2 και 3 είν αι υποχ ρεωτική η απόσταση
του 1,5 -2m μεταξύ των  ατόμων

- Όσοι βρίσκον ται στη Ζών η 3 εν ημερών ον ται και
μέσω αν άρτησης στην  είσοδο της εγκατάστασης.

- Οι αθλητές προσέρχ ον ται/αποχ ωρούν  στην  Ζών η
1 από διαφορετικές εισόδους, το κάθε τμήμα.

- Απαγορεύον ται οι παν ηγυρισμοί με σωματική
επαφή (εν αγκαλισμοί, χ ειραψίες)

- Να τηρούν ται οι καν όν ες σωστής υγιειν ής συμπερ-
ιφοράς σε περίπτωση βήχ α, φτερν ίσματος.

Οι προπον ητές σχ εδιάζουν  την  προπόν ηση έτσι
ώστε ν α τηρούν ται οι όροι ασφαλούς άσκησης και μερ-
ιμν ούν  για την  τήρησή τους, δίν ον τας έμφαση κυρίως
στην  επαρκή διασπορά των  αθλουμέν ων  στο χ ώρο,
στην  αποφυγή άσκοπων  επαφών  και στη χ ρήση
μόν ο του ατομικού εξοπλισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούν ται οι γον είς ν α επιτρέπουν
στα παιδιά τους ν α προσέρχ ον ται στην  προπόν ηση
μόν ο όταν  δεν  έχ ουν  συμπτώματα δηλαδή είν αι
απύρετοι, δεν  ν ιώθουν  εξάν τληση, δεν  έχ ουν  βήχ α ή
δύσπν οια ή συμπτώματα κρυολογήματος ή αν οσμία.
Όποιος έχ ει οποιοδήποτε ύποπτο σύμπτωμα παραμέ-
ν ει στην  οικία του και εν ημερών ει σχ ετικά.

Στην  Ακαδημία μαθαίν ουμε στα παιδιά μας πώς ν α
αγων ίζον ται καλά.

Και σε αυτόν  τον  αγών α το ίδιο θα κάν ουμε.
Στο τέλος θα βγούμε ΝΙΚΗΤΕΣ.

Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020 θριάσιο-11

ΦΙΛΙΚΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ Ο
ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΙΩΝΙΟ

O Aκράτητος προετοιμαζόμενος για το
πρωτάθλημα θα δώσει το Σάββατο στις
17:00 νέο φιλικό στο γήπεδό του με τον 

Πανιώνιο Σμύρνης.
Θα είναι μιας πρώτης τάξης ευκαιρία για
τον προπονητή Χάρη Κοπιτσή να δοκιμά-
σει διάφορα σχήματα  απέναντι σε μια
πρώην ομάδα της σούπερ λίγκα.

ME ITAΛΙΚΗ ΦΙΝΕΤΣΑ Ο ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Με ιταλική φιν έτσα πλέον  ο Κριός Ασπροπύργου.
Ελάτε κον τά μας ν α σας εξηγήσουμε τι εν ν οούμε.

Τρίτη-Τετάρτη-Παρασκευή (19:00-20:00) σας
περιμέν ουμε ν α προπον ηθούν  τα παιδιά και ν α

γν ωριστούμε οι μεγάλοι, συζητών τας για το πλάν ο και
το ετήσιο ππρόγραμμα.

Για ν α τα δείς πρέπει ν α ζήσεις...

ΑΝΑΒΑΛΕΤΑΙ ΤΟ ΟPEN DAY AKAΔΗΜΙΑ
ΑΟ ΖΩΦΡΙΑΣ-ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Λόγω της αύξησης των κρουσμάτων και της έξαρ-
σης του Covid-19, το 2ημερο του OPEN DAY
αναβάλλεται για τον επόμενο μήνα!
Κύριο μέλημά μας είναι να προστατευσουμε τα
παιδιά και τις οικογένειές μας!
Σας ευχαριστούμε που υποστηρίζετε και εσείς τα
παραπάνω!

Eκ της Ακαδημίας



12-θριάσιο Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020 
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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
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ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΠΕΝΚΟΦΣΚΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ 
Η ΙΩΣΗΦΟΓΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ 
ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΕΦΚΑ: Παρατείνεται η υποβολή των Αναλυτικών 
Περιοδικών Δηλώσεων - Ποιους αφορά

Παράταση της ηλεκτρονικής υποβολής των
Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.)
έως τις 9 Οκτωβρίου, αποφάσισε στη σημερινή

του Συνεδρίαση το Δ.Σ. του e-ΕΦΚΑ.

Ειδικότερα, η παράταση αφορά στις παρακάτω κατ-
ηγορίες:

α) της ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.Δ. Ιουνίου 2020,
Ιουλίου 2020 και Αυγούστου 2020 και καταβολής των
αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, για τους:

-εργαζόμενους, που έχουν ενταχθεί τους μήνες
Ιούνιο, Ιούλιο και Αυγουστο 2020 στο Μηχανισμό ΣΥΝ-
ΕΡΓΑΣΙΑ (άρθρο 31 του Ν. 4690/2020),

-εποχικά εργαζόμενους με δικαίωμα επαναπρό-
σληψης, για τους οποίους ανεστάλησαν οι συμβάσεις
εργασίας τους τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο
2020 (άρθρο 32 του Ν. 4690/2020),

-εποχικά εργαζόμενους - χωρίς δικαίωμα επαναπρό-
σληψης - που επαναπροσλήφθηκαν τον Ιούνιο, τον
Ιούλιο και τον Αύγουστο 2020 από εργοδότες του
τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου (άρθρο 33 του Ν.
4690/2020).

β) της ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.Δ. Ιουλίου και
Αυγούστου 2020 και καταβολής των αντίστοιχων ασφ-
αλιστικών εισφορών, για εργαζόμενους επιχειρήσεων-
εργοδοτών που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή
τομέα, υποκείμενες σε ΦΠΑ, που έλαβαν άνω του 50%
των ακαθάριστων εσόδων τους, κατά το 3ο τρίμηνο
του έτους 2019 και στους κλάδους των αεροπορικών

μεταφορών (άρθρο 123 παρ. 1 και 3 του Ν.4714/2020)
μη ενταγμένων στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

Η παράταση δίνεται μετά από αιτήματα στην υπηρ-
εσία προκειμένου να υλοποιηθούν οι απαραίτητες αλλα-
γές στις μηχανογραφικές εφαρμογές των λογιστηρίων
για την υποστήριξη των νέων ρυθμίσεων.

Τέλος, ο ΕΦΚΑ σημειώνει ότι σε περιπτώσεις εργο-
δοτών, οι οποίοι, εκτός από ενταγμένους στο Μηχανι-
σμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ή εποχικούς με δικαίωμα ή μη επα-
ναπρόσληψης, απασχολούν και εργαζόμενους λοιπών
κατηγοριών, θα πρέπει για αυτούς να υποβάλουν Κανο-
νική (01) ΑΠΔ για τον μισθολογική περίοδο Αυγούστου
2020 και να καταβάλουν τις αντίστοιχες ασφαλιστικές
εισφορές μέχρι 30/09/2020, ενώ για τους ενταγμένους
στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ή εποχικούς με δικαίωμα
ή μη επαναπρόσληψης έχουν δυνατότητα να υποβά-
λουν Συμπληρωματική (04) ΑΠΔ και να καταβάλουν τις
αντίστοιχες απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές μέχρι
09/10/2020.

Ένα ακόμα lockdown 
θα είναι η «χαριστική βολή» στις
επιχειρήσεις της Αττική

Δύσκολα θα αντέξει μεγάλη μερίδα των επιχειρήσεων μια «on-
of f» κατάσταση στην αγορά και ένα πιθανό τοπικό lockdown,
καθώς ο τζίρος θα βαίνει μειούμενος με τις υποχρεώσεις απέναντι
στο κράτος και τα ταμεία να «τρέχουν». Στο συμπέρασμα αυτό,
κατέτειναν τα μέλη του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβου-
λίου Αττικής, στη τηλεσυνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου,
όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση, στη διάρκεια της
οποίας εξετάστηκε ο ορίζοντας δυσκολιών και αντοχών, που δια-
μορφώνεται για τις επιχειρήσεις στην Αττική από την πανδημία,
αλλά και την ψυχολογία που «επιβάλλει» σε επιχειρήσεις και αγο-
ραστικό κοινό.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση: «Στο ερώτημα, εάν
αντέχουμε ένα ακόμα τοπικό lockdown στην Αττική ή μια «on-
of f» κατάσταση στην αγορά, από την πλευρά της επιχειρημα-
τικότητας, δεν υπάρχει εύκολη απάντηση. Το πιθανότερο είναι
κάποιοι να το αντέξουν και οι περισσότεροι, όχι. Μπορεί στο
υπουργείο Οικονομικών να υπάρχουν ταμειακά διαθέσιμα 37,7
δις ευρώ, αλλά σίγουρα δεν υπάρχουν ταμειακά διαθέσιμα στις
επιχειρήσεις, που μάλιστα σύμφωνα με την έκθεση της ΕτΕ
έχουν κενό ρευστότητας 33 δις ευρώ. Για τις περισσότερες από
τις 206.000 επιχειρήσεις που έκλεισαν στο πρώτο lockdown και
ακόμα δεν μπορούν να ορθοποδήσουν, αλλά και για πολλές
άλλες, ένα ακόμα lockdown μπορεί να είναι και η «χαριστική
βολή» στη βιωσιμότητά τους.
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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
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