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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
Κυπριαν ός, Κυπριαν ή, Ιουστίν η, Ιουστίν α, 

Διεθν ής Ημέρα Μη Βίας,Παγκόσμια Γιορτή Πουλιών
Αγίων  Κυπριαν ού επισκόπου Καρθαγέν ης και Ιου-

στίν ης της παρθέν ου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Λιόση Ιωάννα Σ.
Σαλαμίνος 17Α & Τσίγκου Α., 2105576927

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 

ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 61, 210-5548498

MANΔΡΑ
ΠΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 1 ΚΑΙ  ΣΤΡ. Ν. ΡΟΚΚΑ 67
Τηλέφωνο : 210-5555236

AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΗΝΕΙΟΥ 81, 210-2481114

ΧΑΪΔΑΡΙ
ΜΠΟΥΡΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΝΔΡΟΥ 7 ΚΑΙ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 77
Τηλέφωνο : 2130231857

ΟΔήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς δεν αρκέ-
στηκε στις τηλεφωνικές ευχαριστίες προς τον
Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης

(με αρμοδιότητα  το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης) Γιώργο Ζερβό. 

Μετέβη, την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020, στο Υπο-
υργείο να του τις εκφράσει και δια ζώσης, για τη βοήθειά
του ώστε να χρηματοδοτηθεί, με το ποσόν των 51 εκατ.
ευρώ, από ευρωπαϊκούς πόρους, η διευθέτηση του ρέμα-
τος της Εσχατιάς. 

Έργο  που θα ξεκινήσει στις αρχές του 2021, με χρόνο
περάτωσης το 2023 και θα ανακουφίσει την παραρεμάτια 

περιοχή του Ζεφυρίου από τις πλημμύρες.
Με την ευκαιρία ο Δήμαρχος Φυλής συζήτησε με τον

Γιώργο Ζερβό τη δυνατότητα χρηματοδότησης κι άλλων
έργων και ιδίως από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ένα κρίσιμο Επιχει-
ρησιακό Πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την Ευρ-
ωπαϊκή Ένωση και εστιάζει στους τομείς των Μεταφορών
και του Περιβάλλοντος.

«Στόχος μας είναι η πραγματοποίηση μεγάλων έργων
και προς την κατεύθυνση αυτή εξαντλούμε κάθε περ-
ιθώριο για την αξιοποίηση εθνικών και κοινοτικών χρημα-
τοδοτικών εργαλείων», τόνισε ο Δήμαρχος Φυλής. 

Συζήτησε για νέα έργα
με τον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου 
Ανάπτυξης ο Χρήστος Παππούς

Ό
ψιμο ενδιαφέρον για την απόκτηση των ναυ-
πηγείων Σκαραμαγκά δείχνουν οι Αμερικανοί
καθώς αντιλαμβάνονται ότι τους δίνεται η δυνατότ-

ητα να τα μετατρέψουν στο μεγαλύτερο ναυπηγικό κέντρο
ολόκληρης της Ευρώπης στα οποίο θα μπορούσε να
συντηρηθεί ακόμη και αεροπλανοφόρο, καθώς διαθέτουν
δεξαμενή 500.000 τόνων.

Σύμφωνα με πληροφορίες στελέχη του επενδυτικού
ομίλου International  Development Finance
Corporation έχουν έρθει σε επαφή με εκπροσώπους της
ελληνικής κυβέρνησης προκειμένου να πάρουν περισ-
σότερες πληροφορίες και να διεκδικήσουν κι αυτοί τα
ναυπηγεία. Σε αυτά φιλοδοξούν να κατασκευάσουν του-
λάχιστον τις τρεις από τις τέσσερις νέες φρεγάτες πολλαπλών ρόλων του Πολεμικού Ναυτικού, τις
οποίες εξήγγειλε αρχές του μήνα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα θεωρούν ότι θα μπορούσε ο Σκαραμαγκάς να γίνει το κέντρο συντήρησης του 6ου αμερι-
κανικού στόλου που στις μέρες μας αριθμεί πάνω από 40 πλοία, 175 αεροσκάφη και 21.000 άτομα
προσωπικό. Η μεγαλύτερη δύναμη πυρός ωστόσο επικεντρώνεται στα δύο αεροπλανοφόρα, εκ των
οποίων το ένα, το USS Mount Whitney LLC 20, αποτελεί τη ναυαρχίδα και συνοδεύεται κατά τη διάρ-
κεια του πλου από έναν μεγάλο αριθμό φρεγατών και υποβρυχίων.

Σε κέντρο συντήρησης του 6ου στόλου φιλοδοξούν 
να μετατρέψουν τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά οι Αμερικανοί
Στις δεξαμενές του θα μπορούσε να συντηρηθεί ακόμη και αεροπλανοφόρο, 

καθώς διαθέτει δεξαμενή 500.000 τόνων
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Ξεκίνησε η διαβούλευση για τον νέο ΟΕΥ του
Δήμου Χαϊδαρίου , η οποία είναι
αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα του.

Αναρτήθηκαν  στην ιστοσελίδα του Δήμου
Χαϊδαρίου η εισήγηση της Δημοτικής Αρχής για τον
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και τα πρώτα
κείμενα που έχουν κατατεθεί στο πλαίσιο της
δημόσιας διαβούλευσης. 

Η διαβούλευση μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου
θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και 

στη συνέχεια το θέμα θα επανέλθει στο Δημοτικό
Συμβούλιο για ολοκλήρωση της συζήτησης και
ψήφιση.

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση
ht tp : / /he l lo .c rowdapps.net /par t i c ipa t ion-

haidari/challenges/?c=24
Μπορείτε να παρακολουθήσετε την πορεία της

διαβούλευσης και να υποβάλετε τις δικές σας
προτάσεις.

Υπογράφτηκε από τον Δήμαρχο Ελευσίνας κ.
Αργύρη Οικονόμου η σύμβαση για το έργο
«Επισκευή και Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων
Δ.Ε. Ελευσίνας» συνολικού προϋπολογισμού
μελέτης 1.599.959 €.

Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Τεχνι-
κή Υπηρεσία του Δήμου Ελευσίνας, η οποία είναι
και η επιβλέπουσα αρχή του έργου. 

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης και 

επισκευών στα Δημοτικά Κτίρια και στα σχολικά 
συγκροτήματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβά-

θμιας Εκπαίδευσης της Δ.Ε. Ελευσίνας.

Με την ολοκλήρωση του έργου, που θα ξεκινή-
σει άμεσα, θα αντιμετωπιστούν χρόνια προβλήμα-
τα των Σχολικών Κτιρίων, του Δημαρχείου Ελευ-
σίνας και των άλλων Δημοτικών Κτιρίων.

Σε λίγες μέρες, μετά την ολοκλήρωση των διαδι-
κασιών αντίστοιχου διαγωνισμού για την «Επισκε-
υή και Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε. 

Μαγούλας» και την υπογραφή της σύμβασης με
τον ανάδοχο, θα ξεκινήσουν εργασίες συντήρησης
και επισκευών στα Δημοτικά Κτίρια και στα σχολικά
συγκροτήματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης της Δ.Ε. Μαγούλας.

Η Δημοτική Αρχή μεθοδικά υλοποιεί ένα έργο
μεγάλης προστιθέμενης αξίας, που θα ανα-
βαθμίσει τις Σχολικές Μονάδες και τα Δημοτικά
Κτίρια, δημιουργώντας ένα σύγχρονο περιβάλλον
που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων.

Υπογραφή Σύμβασης ύψους 1.599.959 € από τον Α. Οικονόμου 
Για την «Επισκευή και Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Δ.Ε Ελευσίνας»

Ξεκίνησε η διαβούλευση για τον νέο 
ΟΕΥ του Δήμου Χαϊδαρίου

Συναγερμός στη Βοιωτία 
- Προμηθευτής επιχειρήσεων εστίασης 
θετικός στον κορωνοιό

Ν
έος συναγερμός στη Βοιωτία, μετά την
πληροφορία ότι οδηγός προμηθευτικής
εταιρείας που συνεργάζεται με επιχειρή-

σεις εστίασης, βρέθηκε θετικός στο κορωνοιό,
όπως και η σύζυγός του, σύμφωνα με το tvs-
tar.gr.

Ιδιοκτήτες καταστημάτων που έρχονταν καθ-
ημερινά σε επαφή με τον συγκεκριμένο προμ-
ηθευτή έχουν ήδη ειδοποιηθεί να μεταβούν στα
νοσοκομεία Λιβαδειάς και Θήβας για να υποβ-
ληθούν σε τεστ ανίχνευσης του ιού.

Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν ότι
στο νοσοκομείο Λιβαδειάς είναι σε εξέλιξη ήδη
δειγματοληψία επιχειρηματιών, από την Αλίαρ-
το και τη Λιβαδειά.
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ΕΛΣΤΑΤ: 1.478 ευρώ τον 
μήνα η μέση δαπάνη
των νοικοκυριών το 2019

Η υψηλότερη μέση ετήσια δαπάνη
καταγράφηκε στην Περιφέρεια Νοτίου

Αιγαίου

To ποσό των 17.738 ευρώ δαπάνησαν κατά μέσο
όρο για αγορές τα νοικοκυριά το 2019. Σε σχέση με
το 2018 το ποσό αυτό είναι αυξημένο κατά 2,5% ενώ
φθάνει τα 1.487,22 ευρώ το μήνα κατά μέσο όρο.

Σύμφωνα με ανάλυση της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει
επίσης ότι:

Το 50% των νοικοκυριών δαπανούν περισσότερα
από 1.151 ευρώ τον μήνα.

Τα νοικοκυριά που διαμένουν σε ενοικιασμένη
κατοικία δαπανούν το 17,7% του προϋπολογισμού
τους κατά μέσο όρο για ενοίκιο.

Το μερίδιο της μέσης δαπάνης για είδη διατροφής
και στέγαση των νοικοκυριών του φτωχότερου 20%
του πληθυσμού ανέρχεται στο 54,9% των δαπανών
των νοικοκυριών, ενώ το αντίστοιχο μερίδιο του
πλουσιότερου 20% του πληθυσμού ανέρχεται στο
24,6%.

Η υψηλότερη μέση ετήσια δαπάνη καταγράφηκε
στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ανήλθε σε
20.093,04 ευρώ, ενώ η χαμηλότερη στην Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδος, σε 12.933,24 ευρώ.

Η μέση ετήσια δαπάνη των νοικοκυριών το 2019
εμφανίζεται μειωμένη κατά 30,3% σε σύγκριση με το
2008.
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Ακαριαία αντίδραση του Δήμου Φυλής στη φωτιά Ακαριαία αντίδραση του Δήμου Φυλής στη φωτιά 
που ξέσπασε στον Περιφερειακό της πόληςπου ξέσπασε στον Περιφερειακό της πόλης

Άμεση ήταν  η αν τίδραση του Δήμου Φυλής
στη φωτιά που ξέσπασε στις 17:15 της Τετάρτ-
ης 30 Σεπτεμβρίου 2020, στη συμβολή της
Λεωφόρου Φυλής με τον  Περιφερειακό Φυλής,
λίγο μετά το γήπεδο του Εθν ικού Παν οράμα-
τος. 

Η υδροφόρα του Δήμου έφτασε αμέσως και
απέκοψε τη φωτιά από τον  ευρύτερο ορειν ό
όγκο. Την  κατάσβεση συν έδραμαν  όχημα της
Πυροσβεστικής και η δεύτερη υδροφόρα του
Δήμου Φυλής., με αποτέλεσμα ν α τεθεί υπό
έλεγχο. Τελικά σβήστηκε στις 17:45 αφού 

κατέκαψε περίπου 2 στρέμματα χαμηλής
βλάστησης. Επί τόπου έσπευσαν  οι Αν τιδή-
μαρχοι Πολιτικής Προστασίας Μιχάλης Οικο-
ν ομάκης και Φυλής Ελέν η Λιάκου. Για τα αίτια
θα διεν εργήσει προαν άκριση το αν ακριτικό
της Πυροσβεστικής. 

Ε
να αίτημα χρόνων βρήκε τη λύση του μέσα από τις ενέργειες του Δημάρχου
Σπύρου Βρεττού και της Δημοτικής Αρχής. Συγκεκριμένα εξασφαλίστηκε η
ένταξη του Δήμου Αχαρνών στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ως προς την

πράξη «Μελέτη και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονά-
δες». Το έργο είναι προϋπολογισμού 512.740,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
και φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος Αχαρνών. 

Η χρηματοδότηση προέρχεται εξ ολοκλήρου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν-
δύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τα μέσα πυροπροστασίας αφορούν στην εγκατάσταση ή συμπλήρωση καθώς επίσης
και στον έλεγχο λειτουργίας συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας των σχολικών
μονάδων. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη θωράκιση των σχολείων από κίνδυνο πυρ-
καγιάς, δεδομένου ότι σε πολλές περιπτώσεις τα υπάρχοντα συστήματα ήταν ελλιπή.

«Η ένταξή μας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα κάνει τα σχολεία ακόμη πιο ασφα-
λή. Ήταν ένα δίκαιο και πάγιο αίτημα των δημοτών αλλά και ολόκληρης της εκπαιδευ-
τικής κοινότητας του Δήμου μας. Μέριμνά μας είναι να φροντίζουμε με κάθε τρόπο να
διασφαλίζουμε τις καλύτερες συνθήκες για μαθητές και εκπαιδευτικούς μέσα από κάθε
δυνατότητα που μας δίνεται, εκμεταλλευόμενοι πάντα κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο»,
ανέφερε σχετικά ο Δήμαρχος κ. Σπύρος Βρεττός.

Μισό εκατομμύριο ευρώ για την πυροπροστασία των 
σχολείων εξασφάλισε ο Δήμος Αχαρνών

Webinar «Συμβουλές διαχείρισης και
καθημερινότητας για Φροντιστές
Ανθρώπων με Άνοια» από το Δήμο Ιλίου

Μ
ε αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας ο Δήμος Ιλίου
διοργανώνει webinar σε συνεργασία με τις Μονάδες Φροντίδας
Ηλικιωμένων «Άκτιος» τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 18:00,

με θέμα: «Συμβουλές διαχείρισης και καθημερινότητας, για Φροντιστές
Ανθρώπων με Άνοια» και εισηγητή τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο
Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων «Άκτιος», Ψυχολόγο – Δρ. Γεροντολογίας
Κωστή Προύσκα PhD.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του δήμου Ίλιου, «η άνοια
αποτελεί  ένα μείζον ιατρικοκοινωνικό πρόβλημα παγκοσμίως, που
επηρεάζει  όχι  μόνο τον πάσχοντα, αλλά ολόκληρο το οικογενειακό
περιβάλλον, το οποίο μετατρέπεται σε περιθάλποντα – φροντιστή. 

Η γνώση για τη διαχείριση της νόσου καθορίζει την ποιότητα ζωής του
ασθενούς και των ατόμων που τον περιθάλπουν».

Στο πλαίσιο αυτό, το Webinar απευθύνεται σε όλους όσους θέλουν να το
παρακολουθήσουν, ελεύθερα, μέσω τηλεδιάσκεψης, με σειρά
προτεραιότητας, ενώ μετά την ολοκλήρωσή του θα δοθούν βεβαιώσεις
συμμετοχής.

Για δηλώσεις συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει  να
συμπληρώσει τη φόρμα σε αυτόν τον σύνδεσμο:.https://forms.office.com/



Ε
ν ημερωτική εγκύκλιο αν αφορικά με τη χ ορήγηση
άδειας ειδικού σκοπού σε περίπτωση αν αστο-
λής λειτουργίας σχ ολικών  μον άδων  ή μον άδων

φρον τίδας των  παιδιών , καθώς και τμημάτων  αυτών
λόγω κρούσματος κορων οϊού COVID-19, εξέδωσε το
υπουργείο Εργασίας.

Ειδικότερα:
Με την  παρούσα παρέχ ον ται οδηγίες για τη χ ορήγ-

ηση της άδειας ειδικού σκοπού της παρ. 3 του άρθρου
4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχ ομέ-
ν ου, Α’ 55, η οποία κυρώθηκε από το άρθρο 2 του ν .
4682/2020, ως ισχ ύει, σε περίπτωση αν αστολής λειτο-
υργίας σχ ολικών  μον άδων  ή μον άδων  φρον τίδας παι-
διού, καθώς και τμημάτων  αυτών  λόγω εμφάν ισης επι-
βεβαιωμέν ου ή ύποπτου κρούσματος κορων οϊού
COVID-19, σύμφων α και με την  υπ’ αριθμ.
17787/520/8.5.2020, (ΒΊ778) Απόφαση των  Υπο-
υργών  Οικον ομικών , Εργασίας και Κοιν ων ικών  Υποθ-
έσεων  και Υγείας.

Στο ανωτέρω πλαίσιο επισημαίνονται τα εξής
για τους εργαζόμενους γονείς:

1) Ο εργαζόμεν ος γον έας εν ημερών ει τον  εργοδότη
προσκομίζον τας με κάθε πρόσφορο μέσο σχ ετική
βεβαίωση από την  οικεία σχ ολική μον άδα ή μον άδα
φρον τίδας του παιδιού ότι έχ ει αν ασταλεί η λειτουργία
συν ολικά της δομής ή τμήματος αυτής, λόγω εμφάν ισης
επιβεβαιωμέν ου ή ύποπτου κρούσματος COVID-19,
στην  οποία αν αφέρεται το συγκεκριμέν ο χ ρον ικό διά-
στημα αν αστολής λειτουργίας της εξαιτίας του οποίου
έχ ει συσταθεί αρμοδίως στα παιδιά ή και στους γον είς
αυτών  κατ’ οίκον  παραμον ή.

2) Στη συνέχεια:
α) 1η περίπτωση:
Σε περίπτωση που εκτός από το παιδί και ο ίδιος ο

εργαζόμεν ος γον έας απαιτείται ν α τεθεί σε περιορισμό,
λόγω των  έκτακτων  μέτρων  για τον  κορων οϊό COVID-
19 και κατόπιν  οδηγιών  που του έχ ουν  δοθεί
αρμοδίως από τον  Εθν ικό Οργαν ισμό Δημόσιας Υγείας
(Ε.Ο.Δ.Υ.) ή από άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα, ο
οποίος εν ημερών ει αμελλητί τον  Ε.Ο.Δ.Υ., τότε ο
εργαζόμεν ος απουσιάζει δικαιολογημέν α από την
εργασία του σύμφων α με το άρθρο 15 του ν .
4722/2020 και με απόφαση του εργοδότη δύν αται ν α
παρέχ ει εξ’ αποστάσεως εργασία με χ ρήση ηλεκτρο-
ν ικών  μέσων  για το διάστημα αυτό. Εφόσον  δεν  είν αι
εφικτή η παροχ ή εξ’ αποστάσεως εργασίας τότε, μετά
τη λήξη του κατ’ οίκον  περιορισμού του ο εργαζόμεν ος

αν απληρών ει το ήμισυ των  ωρών  που αν τιστοιχ ούν
στις εργάσιμες ημέρες παραμον ής του κατ’ οίκον , κατά
μία (1) ώρα ημερησίως, σε άλλες εργάσιμες ημέρες, ως
αν αλυτικά ορίζεται από τη σχ ετική διάταξη.

β) 2η περίπτωση
Σε περίπτωση που δεν  έχ ει γίν ει σύσταση στους

γον είς των  παιδιών  για κατ’ οίκον  παραμον ή, ως αν α-
φέρεται στην  προηγούμεν η παράγραφο, τότε, για όσο
χ ρόν ο διαρκεί η αν αστολή λειτουργίας της μον άδας,
συστήν εται η παροχ ή εξ αποστάσεως εργασίας, εφό-
σον  αυτή είν αι εφικτή. Εάν  δεν  είν αι δυν ατή η παρ-
οχ ή εξ’ αποστάσεως εργασίας, τότε ως εν αλλακτική
χ ορηγείται η άδεια ειδικού σκοπού της παρ. 3 του άρθ-
ρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περ-
ιεχ ομέν ου, Α’ 55, η οποία κυρώθηκε από το άρθρο 2
του ν . 4682/2020, ως ισχ ύει και σύμφων α με τις σχ ε-
τικές εγκύκλιες οδηγίες που έχ ουν  ήδη εκδοθεί.

3) Υπεν θυμίζεται ότι η άδεια ειδικού σκοπού αποτε-
λεί έν α ειδικό σχ ήμα άδειας τριών  ημερών  που ακολο-
υθείται από τη χ ορήγηση μίας ημέρας ετήσιας καν ον ι-
κής άδειας, σχ ήμα το οποίο επαν αλαμβάν εται κυκλικά
αν ά τέσσερις ημέρες. 

Αν αλυτικότερα, οι δύο πρώτες ημέρες χ ορηγούν ται
με αποδοχ ές από τον  εργοδότη, η τρίτη ημέρα επιδο-
τείται από τον  τακτικό προϋπολογισμό και η τέταρτη
ημέρα αφαιρείται από την  ετήσια καν ον ική άδεια του
εργαζόμεν ου.

Το σχ ήμα αυτό επαν αλαμβάν εται κυκλικά, σύμφων α
με την  αίτηση του εργαζόμεν ου, κατά το διάστημα της
προσωριν ής αν αστολής λειτουργίας της εν  λόγω σχ ο-
λικής ή μον άδας φρον τίδας του παιδιού.

Ωστόσο, προκειμέν ου για εργαζόμεν ους που έχ ουν
ήδη εξαν τλήσει το δικαίωμα της ετήσιας καν ον ικής
άδειας για το 2020, γίν εται αποδεκτό ότι, κατά την
τέταρτη μέρα του αν ωτέρω σχ ήματος, μπορεί ν α
δηλωθεί οποιαδήποτε άλλη ν όμιμη άδεια δικαιούται ο
εργαζόμεν ος, είτε αυτή χ ορηγείται με αποδοχ ές είτε
χ ωρίς αποδοχ ές, όπως π.χ . άδεια για την  παρακο-
λούθηση της σχ ολικής επίδοσης των  παιδιών , άδεια
λόγω ασθέν ειας τέκν ου, άδεια άν ευ αποδοχ ών .
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Ε
πιστολή προς τους Υπουργούς Παιδείας
Ν. Κεραμέως και Εσωτερικών Π. Θεοδωρ-
ικάκο, με το αίτημα να θεσπιστεί όριο

πληρότητας 50% στα οχήματα που μεταφέρουν
μαθητές Ειδικών Σχολείων, απέστειλε ο Περιφερ-
ειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης. 

Αφορμή στάθηκαν, όπως επισημαίνει στην επι-
στολή, «οχλήσεις γονέων και εκπαιδευτικών σχε-
τικά με την αδυναμία χρήσης μάσκας από μαθητές
των Ειδικών Σχολείων κατά τη μεταφορά τους με
οχήματα μισθωμένα από την Περιφέρεια Αττικής
και τις συνέπειες που τούτο μπορεί να έχει».

Όπως διευκρινίζει ο κ. Πατούλης οι οχλήσεις
έγιναν γιατί, ενώ, σύμφωνα με τους εκπαιδευτι-
κούς, η αποφυγή συγχρωτισμού επιτυγχάνεται
στις σχολικές αίθουσες λόγω της λειτουργίας ολι-
γομελών τμημάτων, οι θετικές συνέπειες εξαλείφ-
ονται λόγω της πλήρωσης των οχημάτων σε ποσο-

στό έως και 100% χωρίς πάντα να γίνε-
ται χρήση μάσκας και μάλιστα σε δρο-
μολόγια που διαρκούν κατά μέσο όρο
πάνω από μια ώρα, με ό,τι αυτό συνεπά-
γεται για την υγεία των μαθητών.

Υπό αυτές τις συνθήκες και με στόχο
να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, ο Περ-
ιφερειάρχης Αττικής καλεί  τους δύο
Υπουργούς να εξετάσουν τη θέσπιση
ορίου πληρότητας 50% στα οχήματα που
μεταφέρουν μαθητές Ειδικών Σχολείων,
επισημαίνοντας ότι αυτή η λύση είναι
«αναγκαία για τον περιορισμό της διάδο-
σης του κορωνοϊού και την προστασία
των μαθητών κατά τις μετακινήσεις τους»,
που είναι κοινός στόχος, όπως αναφέρει.  

Προς αυτή την κατεύθυνση τους καλεί να προ-
βούν στις σχετικές ενέργειες «ώστε σε επόμενη
κανονιστική διάταξη, να προβλεφθεί και να υπάρ-

ξει ρητή αναφορά σε ποσοστό πληρότητας 50%
στα οχήματα μεταφοράς μαθητών Ειδικών Σχο-
λείων, προκειμένου να επιτευχθεί στο μέτρο του
δυνατού η ασφαλής μεταφορά αυτών και η διασφά-
λιση της δημόσιας υγείας». 

ΕΕππιισσττοολλήή  ΓΓ..  ΠΠααττοούύλληη  ππρροοςς  ττοουυςς  ΥΥπποουυρργγοούύςς  ΠΠααιιδδεείίααςς  κκααιι  ΕΕσσωωττεερριικκώώνν  

Με αίτημα να θεσπιστεί όριο πληρότητας 50% στα οχήματα που
μεταφέρουν μαθητές Ειδικών Σχολείων

ΑΑΔΔΕΕΙΙΑΑ  ΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΚΚΟΟΠΠΟΟΥΥ::
Πότε τη δικαιούνται οι εργαζόμενοι γονείς (εγκύκλιος)
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“Αγαπητές συν δημότισσες και συν δημότες αισθάν ο-
μαι την  αν άγκη ν α επικοιν ων ήσω μαζί σας αφού πλέον
βρισκόμαστε στο δεύτερο κύμα της παν δημίας. Όπως
από την  πρώτη στιγμή σταθήκαμε με ειλικρίν εια και
υπευθυν ότητα απέν αν τι σε αυτή τη δύσκολη και πρω-
τοφαν ή κατάσταση, έτσι συν εχ ίζουμε και τώρα.

Μετά το πρώτο επιβεβαιωμέν ο κρούσμα στον  Δήμο
επικοιν ών ησα προσωπικά με τον  υφυπουργό Υγείας
κ. Κον τοζαμάν η, τον  Περιφερειάρχ η κ. Πατούλη, τον
Διοικητή του ΕΟΔΥ κ. Αρκουμαν έα, ούτως ώστε ν α
προβούμε σε όποια εν έργεια προβλέπεται. Απολυμάν -
σεις, ιχ ν ηλατήσεις, διαγν ωστικά τεστ, τα πάν τα γίν ον -
ται σύμφων α με τα σχ ετικά πρωτόκολλα. Ο ΕΟΔΥ
εν ημερών ει τις επαφές και ο ιατρός εργασίας συν τον ίζει
τις εν έργειες που πρέπει ν α γίν ουν . Οι αρμόδιοι φορ-
είς και οι ειδικοί επιστήμον ες γν ωρίζουν  καλύτερα από
τον  καθέν α και μας κατευθύν ουν .

Δεν  υπάρχ ουν  περιθώρια ούτε για κιν δυν ολογίες
ούτε για παραφιλολογίες. Παράλληλα έχ ω δώσει τις σχ ε-
τικές οδηγίες και ο Γεν ικός Γραμματέας σε συν εργασία

με τους Διευθυν τές έχ ει εν ημερώσει το προσωπικό για
τον  τρόπο εργασίας. Κάθε εργαζόμεν ος μπορεί πάν το-
τε ν α απευθυν θεί σε αυτούς για κάθε προβληματισμό
του. Ο Δήμος μας θα λειτουργήσει με προσωπικό ασφ-
αλείας μέχ ρι την  Παρασκευή. Με εν τολή μου, ο πρόε-
δρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Θέμης Οικον όμου
εν ημέρωσε όλους τους επικεφαλής των  παρατάξεων .

Παραμέν ουμε πάν τα δίπλα στους εργαζομέν ους του
Δήμου!

Παραμέν ουμε πάν τα δίπλα σε κάθε συν δημότη μας!

Όλοι μαζί θα αν τιμετωπίσουμε αυτή την  υγειον ομική
κρίση, που μαστίζει τη χ ώρα μας. Όπως πριν  λίγους
μήν ες καταφέραμε ν α βγούμε αλώβητοι, έτσι μπορούμε
ν α τα καταφέρουμε και τώρα. Φοράμε όλοι μάσκες, τηρ-
ούμε τους καν όν ες υγιειν ής, τηρούμε όλα τα μέτρα,
ακολουθούμε τις οδηγίες των  ειδικών . Χωρίς παν ικό,
αλλά πάν τα με σύν εση και ψυχ ραιμία.

Να είστε καλά και ν α προσέχ ετε τους εαυτού σας!”

Νταλίκα παρέσυρε
ηλικιωμένη στη
Λεωφόρο Φυλής 
Ένα σοβαρότατο  τροχαίο ατύχημα έλαβε χώρα

στη λεωφόρο Φυλής στα Άνω Λιόσια, στο ύψος
του σιντριβανιού..

Θύμα μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία
επιχείρησε να διασχίσει τη λεωφόρο Φυλής, την
ώρα που περνούσε διερχόμενη νταλίκα. 

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, ο
οδηγός της νταλίκας δεν κατάφερε να την απο-
φύγει και την παρέσυρε, διαλύοντας κυριολεκτι-
κά τα πόδια της, με τα σημάδια να είναι εμφανή
στο οδόστρωμα για αρκετή ώρα, προκαλώντας
πραγματικό τρόμο σε όσους βρέθηκαν στο
σημείο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η άτυχη γυναίκα έχασε
πολύ αίμα και μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάστα-
ση στο νοσοκομείο .

Μήνυμα Δημάρχου Αχαρνών Σπύρου Βρεττού για την
πρόληψη και αντιμετώπιση του κορωνοϊού

Τηρούμε όλα τα μέτρα, ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδικών. 
Χωρίς πανικό, αλλά πάντα με σύνεση και ψυχραιμία
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ΕΕθθεελλοοννττιικκήή  ΟΟμμάάδδαα
ΜΜεεγγάάρρωωνν  ΚΚοούύρροοςς

27η εθελοντική 
αιμοδοσία, την Κυριακή 

4 Οκτωβρίου

Την 27η εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνει η
Εθελοντική Ομάδα Μεγάρων Κούρος, την Κυρια-

κή 4 Οκτωβρίου στο κτήριο του Μουσικού
Ομίλου Μεγάρων.

Η αιμδοσία θα γίνεται με ραντεβού στα τηλέφωνα
6944411093, 6970017617, 2296024444

Ωράριο 09:00 – 13:00

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΧΘΕΣ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΤΕΛ -ΟΑΣΑ 
Αρχή με τις γραμμες «504: Θρακομακεδόνες – Σ.Σ. Δεκελείας – 

Κηφισιά» και «740: Ολυμπιακό Χωριό – ΣΚΑ – Αχαρναί – Αγ. Άννα»

Με ΚΤΕΛ ενισχύονται εν μέσω πανδημίας κι
όπως είχε πρανναγγελθεί, οι συγκοινωνίες της
Αθήνας, στο πλαίσιο των μέτρων για την αντι-
μετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού.

Συγκεκριμένα από χθες Πέμπτη 1/10 ξεκινά η
συνεργασία ΚΤΕΛ και ΟΑΣΑ από τις γραμμές
«504: Θρακομακεδόνες – Σ.Σ. Δεκελείας – Κηφ-
ισιά» και «740: Ολυμπιακό Χωριό – ΣΚΑ – Αχα-
ρναί – Αγ. Άννα»

Είναι οι δυο πρώτες γραμμές από τις συνολικά
60 που θα καλυφθούν από οχήματα των ΚΤΕΛ,
ενισχύοντας το μεταφορικό έργο του ΟΑΣΑ. Η
συνεργασία αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο σχε-
διασμό για την άμεση ενίσχυση των αστικών
συγκοινωνιών της Αθήνας και τη βελτίωση του
επιπέδου εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού, 

εξυπηρετώντας σκοπούς δημοσίου συμφέρον-
τος για την αντιμετώπιση των συνεπειών της παν-
δημίας του κορωνοϊού COVID – 19. Η δεύτερη
φάση θα ξεκινήσει την ερχόμενη Δευτέρα 5 Οκτω-
βρίου.

Τα συνολικά 200 οχήματα θα αναλάβουν σταδια-
κά, μέσω της σύμπραξης των ΚΤΕΛ Αττικής με
τον ΟΑΣΑ, την εκτέλεση μεταφορικού έργου σε
περιφερειακές γραμμές. Το μεταφορικό έργο θα
ενισχύσουν ακόμη 550 οδηγοί σε ημερήσια
βάση.

Με την ανάθεση εκτέλεσης περιφερειακών
γραμμών στα ΚΤΕΛ Ν. Αττικής, σύμφωνα με τον
ΟΑΣΑ, επιτυγχάνεται το 100% της εκτέλεσης των
προγραμματισμένων δρομολογίων με βελτιωμέ-
νες χρονοαποστάσεις και μειώνονται οι χρόνοι
αναμονής στις στάσεις σε όλο το δίκτυο του
ΟΑΣΑ.

Θανάσης Λεβέντης
Καθηγητής Νευροχειρουργικής

Δέχεται κάθε Τρίτη & Πέμπτη 
12:00-14:00 στο Αττικό Πολυιατρείο

(Πρώην Ιωνία)
Χατζηδάκη 40 & Πάγκαλου - Ελευσίνα

Τηλέφωνο Επικοινωνίας 
6932439508 & 210 5545994
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Σχέδιο αναβίωσης των 120 δόσεων για κορωνοϊόπληκτους

Σ
ε συντονισμένες ενέρ-
γειες για την ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητάς

της στον τομέα των logistics
προχωρά η SARMED,
σύμφωνα με το ρεπορταζ
του metaforespress.gr.

H SARMED, η οποία
προχώρησε το τελευταίο
διάστημα σε ευρεία αναδιο-
ργάνωση, υλοποιεί επεν-
δυτικό πλάνο για τον διπ-
λασιασμό των αποθηκευ-
τικών εγκαταστάσεων της σε
διάστημα 18 μηνών.
Ειδικότερα, από 105.000

τ.μ., οι εγκαταστάσεις της
θα αυξηθούν στα 200.000
τ.μ. μέσω επενδύσεων 20
εκατ. ευρώ, οι  οποίες
συνεπάγονται προσλήψεις
200 εργαζομένων.

Με 200.000 τ.μ. αποθηκών, η
SARMED θα βρεθεί στις κορυφαίες
θέσης της κατάταξης των 3PL της
ελληνικής αγοράς, φιλοδοξώντας να
αναπτυχθεί, τα επόμενα χρόνια, με
ρυθμούς της τάξης του 15%-20%.

Η επίδοση αυτή επιτεύχθηκε και
κατά τα τελευταία χρόνια και ήταν
πάνω από τον μέσο όρο της αγοράς,
όπως επισημαίνουν στελέχη της
εταιρείας.

Σύμφωνα με τα ίδια στελέχη, ο
κύκλος εργασιών του 2020 αναμένε-
ται να κλείσει σε παρόμοια επίπεδα
με το 2019, κοντά δηλαδή στα 25
εκατ. ευρώ, με λειτουργική κερδοφ-
ορία και μηδενικό δανεισμό.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το μερίδιο
αγοράς της εταιρείας από τα επίπεδα
του 7% πέρσι, θα ενισχυθεί εφέτος,
παρά τις συνέπειες της πανδημίας
στην ελληνική οικονομία.

Η επέκταση των  αποθηκών
H νέα αποθήκη 9.000 m² στη
Μαγούλα Αττικής είναι ήδη σε λειτο-
υργία και από την 1η Ιανουαρίου
2021, θα προστεθεί  αποθήκη
23.000 m² στη Μάνδρα Αττικής, στη
θέση Σφαγεία.
Επίσης, το δ’ τρίμηνο του 2021, θα
ξεκινήσει  η σταδιακή παράδοση
νέων αποθηκευτικών συγκροτημά-
των έως 60.000 m² στον Ασπρόπ-
υργο Αττικής που αναμένεται να 

ολοκληρωθεί τους πρώτους μήνες
του 2022.
Για την ανάπτυξη αυτού του green-

field project, η Sarmed προχώρησε
στην υπογραφή συμφωνίας με την
κατασκευαστική εταιρεία «Ν.
ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ ΑΕ», με εξειδίκευση
στην κατασκευή αποθηκών.
Παράλληλα, δρομολογείται η επέκ-

ταση των αποθηκευτικών χώρων στη
ΒΙΠΕ Σίνδου έως 20.000 τ.μ., εντός
του 2021.

ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ Η SARMED
- ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

 Από την 1η Ιανουαρίου 2021, θα προστεθεί αποθήκη 23.000 m² στη Μάνδρα Αττικής, 
ενώ το δ’ τρίμηνο του 2021, θα ξεκινήσει η σταδιακή παράδοση νέων αποθηκευτικών συγκροτημάτων

 έως 60.000 m² στον Ασπρόπυργο  

«Υπάρχει πρόβλημα το οποίο αναγ-
νωρίζω και πρέπει να δούμε πώς θα
αντιμετωπίσουμε οφειλές που δημιο-
υργήθηκαν μεταγενέστερα του lock
down λόγω των αρνητικών επι-
πτώσεων.

Το αξιολογούμε, να δούμε τι μπορούμε
να κάνουμε.» Αυτό ανέφερε χτες ο υπο-
υργός Οικονομικών μιλώντας στο real fm
παραπέμποντας ουσιαστικά σε μια προ-
σπάθεια να λυθεί το θέμα με τη συσσώρ-
ευση λόγω πανδημίας και οικονομικής
κρίσης ενός μεγάλου ποσού απλήρωτων
φόρων και εισφορών σε χιλιάδες νοικοκ-
υριά και επιχειρήσεις.

Σημειώνεται ότι με τα μέχρι στιγμής
δεδομένα οι φόροι και δόσεις ρυθμίσεων,
που ανεστάλησαν ως τον Οκτώβριο, λόγω
του lock down από το Μάρτιο ως και τον
Ιούνιο, «παγώσουν» ως το τέλος Απρ-
ιλίου του 2021 κι από εκεί και πέρα
επιχειρήσεις και νοικοκυριά θα μπορούν
να επιλέξουν αν θα εξοφλήσουν άτοκα
αυτές τις οφειλές σε 12 μήνες ή έντοκα με επιτόκιο 2,5%
σε ορίζοντα 24 μηνών.

Όπως φαίνεται όμως η ρύθμιση αυτή διαμορφώνει
ένα «βουνό» υποχρεώσεων ανά μήνα για τους φορο-
λογουμένους όταν εκκινήσουν και πάλι να καταβάλουν

τις υποχρεώσεις τους. Γιαυτό και όπως φάν-
ηκε από όσα είπε ο κ. Σταίκούρας εξετάζεται
μια πιο γενναία ρύθμιση από μια τυχόν ειδι-
κή μνεία για τις οφειλές που δημιουργήθη-
καν τους καλοκαιρινούς μήνες. Πιο συγκε-
κριμένα εξετάζεται να επανέλθουν οι
ρυθμίσεις των 100 ή των 120 δόσεων, για
όσους τις έχασαν τους προηγούμενους
μήνες, λόγω ανωτέρας βίας, δηλαδή της
πανδημίας.

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες σε
υπουργική απόφαση που θα υπογραφεί σχε-
τικά σύντομα θα προσδιορίζεται το πώς
πιστοποιείται η υπαγωγή στη ρύθμιση του
πληγέντα λόγω ανωτέρας βίας. Πιθανόν η
μεγάλη πτώση του τζίρου ή η αναστολή
σύμβασης εργασίας ή η απασχόληση σε
πληττόμενη επιχείρηση, μπορούν να λειτο-
υργήσουν ως κριτήρια αναβίωσης των χαμέ-
νων ρυθμίσεων κι έτσι πολλοί να γλιτώσουν
από οφειλές- μαμούθ, γεμάτες με προσαυξή-
σεις που αν και «κουρεύτηκαν» όταν οι εν
λόγω φορολογούμενοι μπήκαν στη ρύθμιση

των 100-120 δόσεων , μετά επανήλθαν σε ένα καιάδα
οφειλών λόγω πανδημίας.



Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(2η αγων ιστική)

Πυρρίχιος – Βύζας Μεγάρων
ΠΑΟΚ Μάν δρας – Νέα Πέραμος
Σκορπιός Φυλής – Λαμπερή

Ελευσίν ας
Θρασύβουλος – Εθν ικός Παν ο-

ράματος
Μικρασιατική – Αστέρας

Μαγούλας
Μεγαρικός – Απόλλων  Πον τίων
Ζωφριά – Ηρακλής Ελευσίν ας

B΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(2η αγων ιστική)

Αστέρας Άν ω Λιοσίων  – Άγιοι
Αν άργυροι Ελευσίν ας

Ευκλείδης – Αίας Παραλίας
Παν λιοσιακός – Δύν αμη Ασπρ-

οπύργου
ΠΑΟ Φυλής – Λέων
Κριός Ασπροπύργου – ΑΕ Ζεφ-

υρίου
Ατρόμητος Ελευσίν ας – Ερμής

Άν ω Λιοσίων
Αργώ Μεγάρων  – Ίκαρος Νεοκ-

τίστων

Η ΒΑΜΟΛΟΓΙΑ
Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1.     ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 3    
2.     ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ 3
3.     ΒΥΖΑΣ     ΜΕΓΑΡΩΝ  3    
4.     ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ

ΜΑΝΔΡΑΣ     3    

5.     ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ    3    
6.     ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ     1    
7.     Δ.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ     1
8.     ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ     1
9.     Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ

1
10.     ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

0

11.     ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ     0
12.     ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ     0
13.     ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

0
14.     ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ

0   

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1.     ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ    3
2.     ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ     3
3.     ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ     3
4.     ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ.     3
5.     ΑΣ ΔΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

3
6.     Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ    3
7.     ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ  1    
8.     ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ     1
9.     Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ     0
10.     ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

0
11.     ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ     0
12.     Α.Σ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ    0
13.     ΠΑΟ ΦΥΛΗΣ     0
14.     ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ Α.Ο.    0
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΗΝ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΠΑΟΚ

ΜΑΝΔΡΑΣ

Tην Πέμπτη 08/10/2020 
θα επισκεφθεί την ακαδημία  

του ΠΑΟΚ Μάνδρας  γιατρός για
να ελέγξει τα παιδιά για την

κάρτα υγείας αθλητή. 
Παρακαλούμε όλους τους γονείς
να φέρουν τα χαρτιά που έχουν
ζητηθεί από τον υπεύθυνο της

ακαδημίας!!!

ΓΑΜΟΣ
Ο ΤΟΛΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΚΑΣΣΙΩΤΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ

ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η 

ΣΚΛΗΡΟΥ - ΦΟΥΡΝΑΡΗ 
ΕΛΕΝΗ - ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΦΟΥΡΝΑΡΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ
ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ

ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. 

ΕΠΣΔΑ: ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ



O ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΑΣΗ 

2-0 ΕΚΤΟΣ ΤΟΝ ΕΥΚΛΕΙΔΗ

Ο Πανλιοσιακός Α.Ο επικράτησε στον επαναληπτικό αγώνα κυπέλλου του
Ευκλείδη Μεγάρων στο γήπεδο Νέας Περάμου με 2-0(πρώτο παιχνίδι 4-4).
Δράστης και των δύο τερμάτων για την νεοφώτιστη ομάδα που με την πρώτη
συμμετοχή της παίρνει την πρόκριση στην επόμενη φάση ήταν ο Καλαιτσίδης
15' με πέναλτι(ανατροπή Δεμέτζου), και 51' . Προηγουμένως η μπάλα
κτύπησε οριζόντιο δοκάρι και έσκασε μέσα με τον βοηθό Καραγιάννη να
δείχνει σέντρα.
Η ομάδα του Δημήτρη Πλαβούκου έδειξε σημάδια βελτίωσης με
προηγούμενα μάτς ήταν καλύτερη στον αγωνιστικό χώρο και δίκαια πήρε την
πρόκριση. Πολύ καλή η διαιτησία του Γιώργου Χρόνη. Βοηθοί Καραγιάννης-
Ζειμπέκης.

Παρατηρητής αγώνα Πάρης Τσιμίκος. Γιατρός αγώνα Κώστας
Οικονομόπουλος.

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΜΕΓΑΡΩΝ(προπονητής Τάσος Κίτσιος):Πασσαλής, Θεοχάρης,
Αραπίου, MASEJA, Μίνος-Σακκάς, Μαρκόπουλος(75' Καραμάνος),
Λέμα(63΄Ζιάτι), Γιάχο, Μαυρομήτρος(65'Στραιτούρης), Ντάλλας.
Αναπληρωματικοί: Παρθένογλου, Λαζάρου.

ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟΣ ΑΟ(προπονητής Δημήτρης Πλαβούκος): Φρέρης,
Σκύβαλος, Νικολακόπουλος, Ζειμπέκης, Γκουβόπουλος, Ψαλίδας,
Καλαιτσίδης, Δεμέτζος(60'Ξιούρας), Μιχαήλ(77'Ράζος), Γεωργέλης,
Λιατίφης(70'Βάβουλας).
Αναπληρωματικοί: Τάρναρης, Βίτσας.

Ρεπορτάζ-Φωτό: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
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ΕΠΣΔΑ: EΒΓΑΛΕ ΝΤΕΡΜΠΙ
Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ

ΑΠΟΛΛΩΝ-
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ

Στην  κλήρωη που έγιν ε στα γραφεία της ΕΠΣΔΑ χ ωρίς την
παρουσία εκπροσώπων  λόγω του cov id 19 τα οκτώ ζευγάρια
είν αι:
ΠΑΟ Φυλής-Ακράτητος
Βύζας -Νέα Πέραμος
Αγιοι Αν άργυροι-ΑΕ Ζεφ-
υρίου
Παν λιοσιακός-Λαμπερή
Ελευσίν ας
ΠΑΟΚ Μάν δρας-ΑΟ
Μίμας Μικρασιατική
Απόλλων  Πον τίων -
Παν ελευσιν ιακός
Σκορπιός-Πυρρίχ ιος
Κριός Εθν ικός Παν οράματος
Οι πρώτοι αγών ες θα γίν ουν  στις 7/10 και οι επαν αληπτικοί
στις 28/10

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Ο ΕΘΝΙΚΌΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΑΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥΟ ΕΘΝΙΚΌΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΑΣΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ

Ο Εθν ικός Παν οράματος επικράτησε και στο επαν αληπτικό κυπέλλου της Αργώ στα Μέγαρα με 4-0
πρώτο μάτς 7-1 και προκρίθηκε στην  επόμεν η φάση.
Τα τέρματα σημειώσαν  οι: Αν δριώτης(4′), Παν αϊλίδης(9′), Γεγές(28′) και Τσουτσάν ης(42′).
Διαιτήτευσε ο Λάμπρου. Βοηθοί: Παπαδόπουλος, Τσαμπούρας.

ΑΡΓΩ(προπον ητής Ιερόθεος Μαργέτης): Κουρής, Ηλίας, Μπουρής(62′ Βαρελάς), Λιόσης, Στρατούρης,
Βοϊδήλας, Χαμπιλάι(80′ Παλούκα), Κούρσος(75′ Κασιμάτης), Μπέλσης, Μπόγρης(75′ Γεωργίου), Ισμαΐλι.

ΕΘΝΙΚΟΣ(προπον ητής Γιώργος Αδάκτυλος): Μολν ταβάν , Ρόδης Δ., Παν αϊλίδης, Γεωργαράς, Καβάκος,
Ρεφεν δάριος, Μετοχ ιάτης, Αν δριώτης, Πλαταν ιάς, Γεγές, Τσουτσάν ης.
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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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Στην Εκκλησία περνάνε τα έσοδα των
νεκροταφείων και το προσωπικό των δήμων

Με  ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο
νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερ-
ικών για την Ιθαγένεια, το οποίο κατα-

τέθηκε στη Βουλή,  η διοίκηση και η διαχείριση
των ορθοδόξων ναών εντός κοιμητηρίων περνά-
ει στην Εκκλησία, μαζί με τα έσοδα και το προ-
σωπικό των δήμων που απασχολούνται στην
υπηρεσία των νεκροταφείων.

Ειδικότερα με το άρθρο 48 του νομοσχεδίου
ανατίθεται η διοίκηση και η διαχείριση των ορθ-
οδόξων ναών εντός κοιμητηρίων σε εκκλησια-
στικούς φορείς ανεξαρτήτως της νομικής μορφ-
ής. Τα έσοδα των ιεροτελεστιών αλλά και το
προσωπικό των δήμων περνάνε στην Εκκλησία.

Ειδικότερα η διοίκηση και η κύρια χρήση τους
ανατίθεται είτε στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο
της οικίας Ενορίας είτε στο συμβούλιο που ορίζει
ο επιχώριος Μητροπολίτης.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, αντιμε-
τωπίζονται έτσι οριστικά και με ενιαίο τρόπο
προβλήματα σχετιζόμενα τόσο με την διάκριση
μεταξύ των δήμων που προβλέπονται στο νόμο
547/1977 (Α’ 56) όσο και με την εν γένει ελλιπή
εφαρμογή του νόμου από τους δήμους της 

χώρας που ενέτεινε την αντίφαση της ανάθε-
σης σε αυτούς της διοίκησης και διαχείρισης των
εν λόγω τόπων θρησκευτικής λατρείας.

Προβλέπεται ο εξειδικευμένος χαρακτήρας
των εσόδων των ναών για ενέργειες συντήρη-
σης και εξυπηρέτησης της καλής λειτουργίας
των ναών.

Ειδικότερα προβλέπεται ότι «τα έσοδα των
ναών διατίθενται πρωτίστως για την συντήρηση
και τις εν γένει ανάγκες καλής λειτουργίας τους
και επικουρικώς για φιλανθρωπικούς σκοπούς
της τοπικής Μητρόπολης».

Ρυθμίζονται ζητήματα του προσωπικού που
έχει προσληφθεί από τους δήμους σύμφωνα με
τις προβλέψεις του άρθρου 2 του ν 547/1977 (Ά
56) ο οποίος καταργείται με την παράγραφο 2.

Συγκεκριμένα: «Το προσωπικό των δήμων
καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό της οικίας
Μητρόπολις λαμβάνοντας υπόψη την προϋπηρ-
εσία του, για κάθε συνέπεια. Για την υπαγωγή
εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του επιχώριου
Μητροπολίτη η οποία δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

ΣΥΛΛΗΨΗ ΜΕΛΩΝ 
ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ 

Συνελήφθησαν στην περιοχή των Αγίων Ανα-
ργύρων και του Ιλίου, από αστυνομικούς του
Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της

Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, τρεις δράστες, εκ των
οποίων οι δύο ανήλικοι, για σύσταση συμμορίας,
ληστείες και διακεκριμένες κλοπές.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι συλληφθέντες, από
τον Απρίλιο του 2019, διέπρατταν ληστείες και κλοπές
- διαρρήξεις σε σπίτια, καταστήματα και αυτοκίνητα,
σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Από την έως τώρα
αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε η εμπλοκή των δρα-
στών σε 2 ληστείες, 10 διαρρήξεις και 3 κλοπές από
αυτοκίνητα.

Σημειώνεται, ότι σε βάρος τους έχουν σχηματιστεί
στο παρελθόν πλήθος ποινικών δικογραφιών για παρό-
μοια αδικήματα.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στους αρμόδιο-
υς εισαγγελείς, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για συμμε-
τοχή τους και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                       

ΔΗΜΟΣ    ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ                                                                        
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ
ΟΡΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –
Μ.Α.Π. ( γάν τια, άρβυλα, φ όρμες,
ν ιτσεράδες,  γιλέκα, αδιάβροχα
μπουφ άν  κλπ.)προϋπολογισμού
66.039,92€ συμπεριλαμβαν ομέ-
ν ου ΦΠΑ 24%

Δήμος Ελευσίν ας, 28/09/2020 
Α.Π. οικ: 15743       

Ο Δήμος Ελευσίνας
Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
ΑΝΟΙΧΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ενδεικτικού προϋπολογισμού
66.039,92€ συμπεριλαμβανομέ-
νου Φ.Π.Α. 24% για την υλο-
ποίηση της δαπάνης
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –
Μ.Α.Π. ( γάν τια, άρβυλα, φ όρμες,
ν ιτσεράδες,  γιλέκα, αδιάβροχα
μπουφ άν  κλπ. ) » με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρ-
ουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει της τιμής (
χαμηλότερη τιμή ),   όπως προ-
διαγράφονται στην αρ. 36/2020
Τεχνική  Προδιαγραφή  του
Δήμου Ελευσίνας, που συνέταξε
η Διεύθυνση Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος
και Πρασίνου του Δήμου Ελευ-
σίνας  . 

Ο διαγωνισμός θα πραγμα-
τοποιηθεί με χρήση της πλατφόρ-
μας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβά-
σεων ( Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ) μέσω της
διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr 
Ημερομην ία και ώρα έν αρξης
υποβολής των  προσφ ορών
26/10/2020  και ώρα: 07:00 
Καταληκτική ημερομην ία και
ώρα υποβολής των  προσφ ο-
ρών :  02/ 11/2020 και ώρα:
15:00

Η διάρκεια της σύμβασης  ορίζε-
ται σε  (12) μήνες από την υπο-
γραφή της με δικαίωμα παράτα-
σης, μετά από απόφαση των
θεσμοθετημένων οργάνων και
εφόσον υπάρχει υπόλοιπο στον
προϋπολογισμό. Επίσης στην
περίπτωση απορρόφησης του 

προϋπολογισμού πριν την λήξη
της σύμβασης, δύναται να συντε-
λείται η λήξη αυτής με ενέργειες
της υπηρεσίας επειδή δεν
υπάρχει πλέον αντικείμενο.

Στον διαγωνισμό γίνονται
δεκτά φυσικά ή  νομικά πρόσω-
πα ημεδαπά ή αλλοδαπά,
ενώσεις των ανωτέρω φυσικών ή
νομικών προσώπων .

Η Εγγύηση συμμετοχής ορίζε-
ται στο ποσοστό 2% της προϋ-
πολογισμένης δαπάνης χωρίς το
Φ.Π.Α., ήτοι 1.065,16€ 
Ο Διαγωνισμός δημοσιοποιείται
ηλεκτρονικά με την ανάρτηση της
Επαναπροκήρυξης στην εφημε-
ρίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
στο ΚΗΜΔΗΣ, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και
στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρο-
νικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 
Το πλήρες κείμενο της Επαναπρ-
οκήρυξης με τα συνημμένα μέρη
της (σε ηλεκτρονική μορφή)
διατίθεται επίσης στην ιστο-
σελίδα του δήμου στη διεύθυνση:
https://www.elefsina.gr/el/diakir-
ixeis-diagonismoi

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΡΓΥΡΙΟΣ Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΟΥΤΕ ΕΠΕΣΤΡΕΦΑΝ ΧΡΗΜΑΤΑ

«Καμπάνα» 250.000 ευρώ σε ηλεκτρονικό 
κατάστημα... απατεώνων -Δεν παρέδιδαν ποτέ
τα προϊόντα

Βαρύ πρόστιμο επέβαλαν  οι Αρχές σε ηλεκτρον ικό κατάστημα… απα-
τεών ων , που είχε έδρα το Αιγάλεω.
Μετά την  υποβολή πλήθους καταγγελιών  καταν αλωτών  σε βάρος του
ηλεκτρον ικού καταστήματος «GF ELECTRONICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για παραβάσεις της ν ομοθεσίας
για την  προστασία του καταν αλωτή, η Γεν ική Διεύθυν ση Προστασίας
Καταν αλωτή της Γεν ικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Κατα-
ν αλωτή, αφού εξέτασε τις σχετικές υποθέσεις, επέβαλε στην  εν  λόγω
επιχείρηση χρηματικό πρόστιμο συν ολικού ύψους 250.000 ευρώ για
υιοθέτηση αθέμιτων  εμπορικών  πρακτικών  κατά την  εξ αποστάσεως
πώληση προϊόν των  υψηλής τεχν ολογίας, ιδίως συσκευών  κιν ητής
τηλεφων ίας.
Οπως προέκυψε κατά την  έρευν α, η επιχείρηση δεν  παρέδωσε τα
προϊόν τα ούτε επέστρεψε τα καταβληθέν τα ποσά στους καταν αλωτές,
όπως προβλέπει η οικεία ν ομοθεσία.
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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

ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΜΜΕΕΣΣΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  
ΓΓΙΙΑΑ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΞΞΕΕΝΝΗΗΣΣ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΙΙΑΑΣΣ  ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΜΜΕΕΣΣΑΑ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΣΣΥΥΓΓΚΚΟΟΛΛΛΛΗΗΤΤΕΕΣΣ,,
ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟΙΙ  ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΔΔΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟΙΙ  ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΤΤΕΕΣΣ  ΜΜΕΕ  ΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΟΟ  ΗΗ

ΕΕΜΜΠΠΕΕΙΙΡΡΙΙΑΑ  ΑΑΝΝΕΕΞΞΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΩΩΣΣ  ΗΗΛΛΙΙΚΚΙΙΑΑΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ    ΣΣΕΕ  ΝΝΕΕΑΑ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ..    ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΕΕΡΡΟΟΥΥΜΜΕΕ  ΚΚΑΑΛΛΟΟ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΛΛΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΟΟΔΔΟΟΧΧΕΕΣΣ..    ΥΥΠΠΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΟΟΣΣ::  ΚΚΟΟΣΣ  ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΟΟΣΣ  66997755330044005522
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος, Κάτω Ελευ-
σίνα, 210 556 0948

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

 Π Ι Τ Σ Α Δ Ο Ρ Ο Σ -
ΜΑΓΕΙΡΑΣ/ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ
Επιθυμητά Προσόντα
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου 
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Απαραίτητο: Γνώση Ιταλι-
κής κουζίνας
Επιθυμητό: Γνώση χρήσης
ξυλόφουρνου.

 ΦΥΛΑΚΕΣ
Απαραίτητα Προσόντα

Άδεια εργασίας προσωπι-
κού ασφαλείας
Επιθυμητά Προσόντα
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:
Απόφοιτος Μέσης
Εκπαίδευσης

Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
ΟΧΙ Απαραίτητη

Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου

 Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Σ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:
Κάτοχος πτυχίου ΕΠΑΛ ή
ΙΕΚ Μηχαν. Αυτ/των
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου

 ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ –
Άνδρες
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-

ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Επιθυμητό: κάτοχοι διπ-
λώματος Ι.Χ

 Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- Άνδρες
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.  και
γνώση χειρισμού κλάρκ

 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου 
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
όχι Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι διπ-
λώματος Ι.Χ. 

 ΟΔΗΓΟΙ Ε’
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ 
Επιθυμητά προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα
:Κάτοχοι Διπλώματος ADR
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΔΔήήμμοουυ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααμμίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  

ΔΔηημμααρρχχεείίοουυ..  ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  
ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr
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Ελ. Βενιζέλου  Ασπρόπυργος τηλ .210 5574284


