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κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Συννεφιά η θερμοκρασία από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Βικέντιος, Βικέντης, Βικεντία

Βίκτωρ, Βίκτωρας, Βίκτορας, Βικτωρία, 
Δράκων, Δράκοντας, Δράκος, 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΠΕΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Ηρώων Πολυτεχνείου 63, 2105546250

MANΔΡΑ
Ρούτης Κωνσταντίνος Χ.

Κοροπούλη Βαγγέλη 15, 2105551954

AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

Ζαλαβρά Ελένη
Λεωφόρος Φυλής 240, 2102471445

ΧΑΪΔΑΡΙ
Σελέκου Χρυσάνθη Μ.

Θερμοπυλών 105, 2105314802

Ιστορική πρωτιά κατέγρα-
ψαν οι γαλάζιοι εργαζόμενοι
στα Ναυπηγεία Ελευσίνας,

το πάλαι ποτέ πανίσχυρο
προπύργιο της ΠΑΣΟΚικής
νομενκλατούρας και του ΚΚΕ.
Στις πρόσφατες αρχαιρεσίες η
ΔΑΚΕ του Ν. Κιουτσούκη, ανα-
δείχθηκε πρώτη στο Σωματείο
του Ναυπηγείου μετά από 46
χρόνια και μάλιστα με αυτοδ-
υναμία (7 στις 13 έδρες του Δ.Σ.
και ποσοστό 55%).

Εδώ και πολλά χρόνια τα Ναυ-
πηγεία της Ελευσίνας βρίσκον-
ται σε περιδίνηση εξαιτίας του προηγούμενου ιδιοκ-
τησιακού καθεστώτος.

Σύμφωνα με τους γαλάζιους συνδικαλιστές, οι
θέσεις και η στάση τους στο ζήτημα του νέου επεν-
δυτή, η δράση τους για τη διασφάλιση των θέσεων
εργασίας και την καταβολή των δεδουλευμένων σε
συνδυασμό με τις εκτεταμένες «αγκυλώσεις» της
προηγούμενης πλειοψηφίας με το παλιό ιδιοκ-
τησιακό καθεστώς διαμόρφωσαν αυτό το πρωτόγ-
νωρο αποτέλεσμα (αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι
το 2008, η ΔΑΚΕ είχε μόλις μία έδρα στο Δ.Σ.).

Οι δυνατότητες του Ναυπηγείου είναι πολύ περισ-
σότερες από προβλήματά του, υποστηρίζουν οι
ΔΑΚΙΤΕΣ, οι οποίοι θεωρούν ότι είναι απολύτως
εφικτή μια «αναπτυξιακή έκρηξη» στην Ελευσίνα. 

Προϋπόθεση η υγιής επιχειρηματικότητα και οι
υγιείς εργασιακές σχέσεις. Το μοντέλο του Νεωρίου
είναι το παράδειγμα προς μίμηση.

Οποιαδήποτε εγχείρημα ανασυγκρότησης της
Ναυπηγικής Βιομηχανίας περνάει μέσα από την
Ελευσίνα για τους γαλάζιους συνδικαλιστές που
είναι αποφασισμένοι να ταυτίσουν τη νέα αυτή
σελίδα του Σωματείου με καλύτερες ημέρες για τους
εργαζόμενους και τις οικογένειές τους.

Τόσο αυτοί που τους ψήφισαν, όσο και όσοι δεν
τους ψήφισαν έχουν το βλέμμα στραμμένο στην
πλειοψηφία του Σωματείου που το επόμενο διά-
στημα θα αναλάβει σοβαρές και κρίσιμες πρωτο-
βουλίες για τη μεταβίβαση του Ναυπηγείου, την
παραγωγική λειτουργία και την ανάπτυξή του.

Νίκη της ΔΑΚΕ 
μετά από 46 χρόνια 

στα Ναυπηγεία Ελευσίνας

Σύμβαση 36,7 εκατ.
ευρώ για την υλο-
ποίηση ενός από

τα σημαντικότερα αντιπ-
λημμυρικά έργα στην Αττι-
κή, τη διευθέτηση του
ρέματος Εσχατιάς από τη
συμβολή του αγωγού
Ευπυρίδων έως την Λεωφ-
όρο Πάρνηθας, υπέγραψε
την Παρασκευή, 30 Οκτω-
βρίου 2020 η Intrakat. 

Το ρέμα της Εσχατιάς
ξεκινάει από τους πρόπο-
δες της Πάρνηθας και
εκβάλει στον Κηφισό,
διασχίζοντας τους Δήμους:
Μενιδίου (Αχαρνές),
Φυλής (ΔΕ Ζεφυρίου), Αγίων Αναργύρων- Καματερού και
Ιλίου. Το νότιο τμήμα του, από την πλατεία Ιλίου έως και
τον Κηφισό, ονομάζεται αλλιώς και Φλέβα. Το συνολικό
μήκος του ρέματος ανέρχεται στα 11 χιλιόμετρα. Πρόκει-
ται για χείμαρρο μεγάλου μήκους ο οποίος «έχει υποστεί
σοβαρή διάβρωση ως οικοσύστημα με σημαντική μείωση
έως και ανυπαρξία ανά τμήματα της χλωρίδας ενώ ταυ-

τόχρονα έχει μεταλλαχθεί
η μορφολογία της κοίτης
του». Η πρώτη φάση των
έργων διευθέτησης του
ρέματος, από πλατεία
Ιλίου έως συμβολή αγω-
γού Ευπυρίδων, κατασκε-
υάστηκε από την ΑΚΤΩΡ
και παραδόθηκε προ ετών.

Η Intrakat αναλαμβάνει
το δεύτερο τμήμα, με
στόχο την αντιπλημμυρική
προστασία κατοικημένων
περιοχών, κυρίως του
Δήμου Αχαρνών, Φυλής
και Αγίων Αναργύρων –
Καματερού. 

Το αντιπλημμυρικό έργο
διαρθρώνεται σε 4 επιμέρους τμήματα: Έργα διευθέτ-
ησης του ρέματος Εσχατιάς στο τμήμα μεταξύ του ρέμα-
τος Ευπυρίδων στο Καματερό και της Λεωφόρου Πάρν-
ηθας στον Δήμο Αχαρνών, έργα διευθέτησης ρέματος
Αγίου Γεωργίου, έργα διευθέτησης ρέματος Πικροδαφνέ-
ζας και έργα ανάπλασης του χώρου διέλευσης των διευθ-
ετούμενων ρεμάτων Εσχατιάς και Αγίου Γεωργίου.

Υπογράφηκε η σύμβαση διευθέτησης του ρέματος Εσχατιάς 
Από τη συμβολή του αγωγού Ευπυρίδων έως την Λεωφόρο Πάρνηθας

ααααππππόόόό    ffffyyyyllllaaaarrrrhhhhoooossss....ccccoooommmm
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Α
ναφορικά με τις επιχορηγήσεις νομικών προσώπων ιδιωτικού
δικαίου από τον Δήμο Φυλής, ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων
προβλέπει στο άρθρο 202 ότι με Απόφαση του Δημοτικού Συμβου-

λίου μπορούν να επιχορηγούνται μόνο αυτά που έχουν τη νομική μορφή
του Σωματείου και με συνολικό ποσόν που φτάνει το 1,5% των τακτικών
εσόδων του Δήμου. 

Ο νόμος εξαιρεί, μόνο για το 2020, τουριστικούς φορείς που δεν έχουν
τη νομική μορφή του Σωματείου, εφ’ όσον σε αυτούς συμμετέχει ο Δήμος
με ποσοστό 50%. 

Ως εκ τούτου στερούνται νομικής βάσης αναφορές για επιχορήγηση
νομικών προσώπων που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις. 

Από σήμερα, Τετάρτη 11 Νοεμ-
βρίου, σταματούν οι  πωλήσεις
προϊόντων κατηγορίας διαρκών
αγαθών όπως βιβλία, παιχνίδια,
μικροσυσκευές, χριστουγεννιάτικα,
ένδυση, υπόδηση, είδη σπιτιού,
γραφική ύλη στα σουπερμάρκετ
σύμφωνα με απόφαση του Υπουρ-
γού Ανάπτυξης Α. Γεωργιάδη.

Μια κίνηση η οποία ικανοποιεί  τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Επίσης, σύμφωνα με δηλώσεις
του κ. Γεωργιάδη, ο Πρωθυπο-
υργός εξετάζει το αίτημα να εξαιρεθ-
ούν τα βιβλιοπωλεία από το κλείσι-
μο και να ανοίξουν, τονίζοντας ότι  η
κυβέρνηση θα βρει  τρόπο να
στηρίξει το βιβλίο.

ΤΕΛΟΣ στην πώληση διαρκών αγαθών (ρούχα,
βιβλία, παιχνίδια κ.λπ) στα σουπερμάρκετ

Mε συν ολικά τρεις Εγκυκλίους έχ ει
προσδιοριστεί το θεσμικό πλαίσιο
αν αφορικά με το ποιες είν αι οι
«κρίσιμες»υπηρεσίες της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, που πρέπει ν α
παραμείν ουν  σε «πλήρη» λειτουργία
κατά τη διάρκεια του lockdown.

Συγκεκριμέν α, με την  είσοδό μας στο
2ο lockdown, ο Υπουργός Εσωτερικών
στην  75317/8.11.2020 Εγκύκλιό του,
παρέπεμψε σεδύο Εγκυκλίους που
είχ αν  εκδοθεί την  άν οιξη κατά την  1η
καραν τίν α (στην 18926/18.3.2020 και
στην  19244/22.3.2020). 

Επεσήμαν ε ότι με εκείν ες δόθηκαν  «
οδηγίες σχ ετικά με τη λειτουργία των
κρίσιμων  υπηρεσιών  των  ΟΤΑ Α΄ και
Β΄ βαθμού που κρίν εται απαραίτητο ν α
παραμείν ουν  σε πλήρη λειτουργία».

Σύμφων α λοιπόν  με την 1ηχ ρον ικά
Εγκύκλιο, κρίν εται απαραίτητο οι εξής
υπηρεσίες ν α παραμείν ουν  σε πλήρη
λειτουργία :

ΟΤΑ Ά  βαθμού:

- Υπηρεσίες καθαριότητας,
ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης και
αποχ έτευσης (όπου οι υπηρεσίες αυτές
ασκούν ται από ν ομικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου που έχ ουν  συσταθεί
γι’ αυτό το σκοπό, βλ. ιδίως ∆ΕΥΑ, τα
αν άλογα θα ισχ ύσουν  και για τα εν
λόγω ΝΠΙΔ),

- Υπηρεσίες Κοιμητηρίων

- Πολιτικής Προστασίας

- Κοιν ων ικές Υπηρεσίες (Δημοτικά
Ιατρεία, Τμήματα Κοιν ων ικής
Αλληλεγγύης)

- Δημοτικής Αστυν ομίας (όπου
υφίσταται)

- Ληξιαρχ εία

- Τεχ ν ικές Υπηρεσίες

- Διοικητικές / Οικον ομικές Υπηρεσίες
(ιδίως Προμηθειών , Μισθοδοσία,
Εξόφληση Δαπαν ών )

- Ιατρός Εργασίας και Τεχ ν ικός
Ασφαλείας

ΟΤΑ Β΄ βαθμού

- Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και 

Κοιν ων ικής Μέριμν ας (ιδίως
υποπερίπτωση Υγειον ομικού Ελέγχ ου
και Περιβαλλον τικής Υγιειν ής)

- Πολιτικής Προστασίας

- Κοιν ων ικής Προστασίας

- Αγροτικής Οικον ομίας και
Κτην ιατρικής

- Διοικητικές / Οικον ομικές Υπηρεσίες
(ιδίως Προμήθειών , Μισθοδοσία,
Εξόφληση Δαπαν ών )

Επιπροσθέτως, συμπληρωματικά με
τη 2η Εγκύκλιοπροστέθηκαν οι
κάτωθιυπηρεσίες:

- Διευθύν σεις Πληροφορικής των  ΟΤΑ

- Δημοτικές Επιχ ειρήσεις Ύδρευσης –
Αποχ έτευσης – Δ.Ε.Υ.Α.

- Φορείς Διαχ είρισης Στερεών
Αποβλήτων  – Φ.Ο.Δ.Σ.Α

- Γεν ικοί Οργαν ισμοί Εγγείων
Βελτιώσεων  – Γ.Ο.Ε.Β.

- Τοπικοί Οργαν ισμοί Εγγείων
Βελτιώσεων  - Τ.Ο.Ε.Β.

Όπως τόν ισεο Υπουργός στην  3η
κατά σειρά Εγκύκλιο την  Κυριακή
8.11.2020, όπου συγκεκριμέν ες
υπηρεσίες (από τις αν αφερόμεν ες)
ασκούν ται από ΝΠΙΔ, τότε τα αν άλογα
θα ισχ ύσουν  και για αυτά.  Με
δεδομέν η τη σημασία των  κρίσιμων
αυτών  υπηρεσιών  για την
εξυπηρέτηση βασικών  αν αγκών  του
κοιν ων ικού συν όλου, στην  κρίση του
αρμοδίου οργάν ου αν ήκει η επιλογή της
κατάλληλης οργάν ωσης κάθε
υπηρεσίας, λαμβάν ον τας υπόψη τις
ιδιαιτερότητες του αν τικειμέν ου της, σε
συν άρτηση με το διαθέσιμο
προσωπικό, που θα κληθεί ν α καλύψει
τις υπηρεσιακές αν άγκες.Tο αρμόδιο
όργαν ο δύν αται είτε ν α καθορίσει την
εκ περιτροπής αυτοπρόσωπη
παρουσία των  Υπαλλήλων , είτε,
εφόσον  απαιτείται, την  παροχ ή
εργασίας σε βάρδιες, αποκλειστικά στο
πλαίσιο αν τιμετώπισης της εν  λόγω
έκτακτης κρίσης και αν εξάρτητα από το
πάγιο ωράριο λειτουργίας του Φορέα και
συμπληρωματικά την  παροχ ή εργασίας
εξ’ αποστάσεως, όπου αυτή είν αι

Οι «κρίσιμες» Δημοτικές Υπηρεσίες που 
πρέπει να παραμείνουν σε πλήρη λειτουργία
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Πως θα επιτρέπεται η 
μετακίνηση καλλιεργητών, αλιέων 
και κτηνοτρόφων στο lockdown
Τις βεβαιώσεις μετακίν ησης (τυπωμέν ες ή χ ειρόγραφ-

ες) μαζί με τη δήλωση ΟΣΔΕ θα πρέπει ν α έχουν  μαζί
τους οι καλλιεργητές, κτην οτρόφοι και αλιείς, προκειμέ-
ν ου ν α μετακιν ηθούν  προς τις εργασίες τους μετά τους
περιορισμούς ελεύθερης μετακίν ησης που τέθηκαν  σε
ισχύ από το περασμέν ο Σάββατο, 7 Νοεμβρίου.

Παράλληλα, όσοι είν αι ιδιοκτήτες κληρον όμοι ή και ετε-
ροεπαγγελματίες ιδιοκτήτες, θα πρέπει ν α έχουν  μαζί
τους, εκτός από τις βεβαιώσεις μετακίν ησης, και το Ε9.

Στη σχετική φόρμα οι αγρότες είν αι υποχρεωμέν οι ν α
δηλών ουν  τη θέση/θέσεις στην  οποία θα μετακιν ηθούν
και στην  οποία/οποίες θα παραμείν ουν  μέχρι το πέρας
των  εργασιών  τους, καθώς επίσης και το ωράριο κατά
τη διάρκεια του οποίου θα απασχοληθούν  στις αγροτι-
κές τους εργασίες.

Είν αι υποχρεωμέν οι, εφόσον  τους ζητηθεί ν α επι-
δεικν ύουν  την  ταυτότητα τους και τη σχετική βεβαίω-
ση κυκλοφορίας και ν α τηρούν  κατά γράμμα τις οδηγίες
της Γεν ικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του
ΕΟΔΥ για την  αποφυγή συν ωστισμού.

Μετακίν ηση εργατών
Σε ό,τι αφορά τους εργάτες γης για τη μετακίν ησή τους

αρχ ικά θα πρέπει ν α έχ ουν  συμπληρώσει τις

βεβαιώσεις μετακίν ησης, εν ώ
οι εργοδότες θα πρέπει ν α
τους παρέχουν  τη «Βεβαίωση
Κυκλοφορίας Εργαζόμεν ου»
(https://f orma.gov .gr/) στην
οποία πρέπει ν α αν αγράφον -
ται τα στοιχ εία του εργάτη, το
σημείο απασχόλησης και το
ωράριο του μαζί με την  υπο-
γραφή του εργοδότη αγρότη.

Σε περίπτωση που δεν
έχ ουν  πρόσβαση στο
έν τυπο, οφείλουν  ν α
συμπληρών ουν  τα απαι-
τούμεν α στοιχ εία σε χ ειρόγραφη βεβαίωση υπογεγραμ-
μέν η από τον  εργοδότη αγρότη.

Σχετικά με την  κίν ηση των  αγροτών  με οχήματα,
ισχύουν  όσα έχουν  αν ακοιν ωθεί, δηλαδή ο περιορι-
σμός των  επιβαιν όν των  σε 2 άτομα αν ά όχημα.

Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο 300 ευρώ
για κάθε παράβαση, εν ώ στην  περίπτωση που ο

εργοδότης προβεί σε δήλωση ψευδών  ή πλαστών
στοιχ είων  ή σε έκδοση ψευδούς βεβαίωσης για τον
εργαζόμεν ο ή τον  εαυτό του, επιβάλλεται, με αιτιολογ-
ημέν η πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο
στον  εργοδότη, ύψους 500 ευρώ.

Σημειών εται τέλος, πως οι έλεγχοι διεν εργούν ται από
την  Ελλην ική Αστυν ομία, τη Δημοτική Αστυν ομία, το
Λιμεν ικό και την  Εθν ική Αρχή Διαφάν ειας.

66997788008877330099

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2020: Συντάξεις Δεκεμβρίου 2020: 
Οι ημερομηνίες πληρωμής για 
Δημόσιο, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΙΚΑ

Την Τρίτη 24 Νοεμβρίου ξεκινάει οι πληρωμή
για τις συντάξεις Δεκεμβρίου 2020.Οι ημερομ-
ηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία (Δημόσιο,
ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΙΚΑ).

Πιο αναλυτικά κύριες και οι  επικουρικές
συντάξεις μηνός Δεκεμβρίου 2020 των συντα-
ξιούχων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοι-
νωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) που προέρχον-
ται:

- Από το τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις Τράπεζες και τον
ΟΤΕ, και ο ΑΜΚΑ τους τελειώνει σε 1,3,5,7,9
να καταβληθούν στις 24 Νοεμβρίου 2020,
ημέρα Τρίτη.

- Από το τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις Τράπεζες, και τον
ΟΤΕ, και ο ΑΜΚΑ τους τελειώνει σε 0,2,4,6,8
να καταβληθούν στις 25 Νοεμβρίου 2020,
ημέρα Τετάρτη.

- Από τους τέως ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, να
καταβληθούν στις 26 Νοεμβρίου 2020, ημέρα
Πέμπτη.

- Από το Δημοσίο, τ.ΝΑΤ, τ.ΕΤΑΤ, τ.ΕΤΑΠ-
ΜΜΕ και ΔΕΗ να καταβληθούν στις 27 Νοεμ-
βρίου 2020 ημέρα Παρασκευή.

Στο τραπέζι η παράταση σταΣτο τραπέζι η παράταση στα
τέλη κυκλοφορίας 2021τέλη κυκλοφορίας 2021

Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης
δέχεται  εισηγήσεις και  εξετάζει  σοβαρά το
ενδεχόμενο να προχωρήσει στην παράταση των
τελών κυκλοφορίας για το 2021, έως το τέλος
Φεβρουαρίου.

Αντί  δηλαδή οι  ιδιοκτήτες των ΙΧ να
πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας 2021 στις 31
Δεκεμβρίου με την παράταση που θα δοθεί να
έχουν τη δυνατότητα να τα εξοφλήσουν δύο
μήνες αργότερα, λόγω και των ιδιαίτερων συνθη-
κών που έχουν διαμορφωθεί λόγω του δεύτερ-
ου lockdown, το οποίο έχει πλήξει οικονομικά
αρκετά νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
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Γρ. Σταμούλης Σε εξέλιξη οι εργασίες για τον 
πεζόδρομο της Σχολής Πυροβολικού

Σε εξέλιξη οι εργασίες για τον πεζόδρομο της Σχολής Πυροβολικού. Κατασκε-
υάζεται ο αγωγός των ομβρίων υδάτων, που τέμνει κάθετα τον πεζόδρομο και ο
οποίος είχε επιφέρει την σχετική καθυστέρηση. 

Οι εργασίες θα διαρκέσουν έως δύο εβδομάδες. Σύμφωνα με σχετική ανάρτ-
ηση του Δημάρχου Μεγαρέων , στη συνέχεια θα φτιαχτεί το μικρό κομμάτι του
πεζόδρομου, πάνω από τον αγωγό, και κατόπιν θα κατασκευαστεί η περίφραξη
του στρατοπέδου, οπότε θα αποδοθεί ο πεζόδρομος στην διάθεση των πολιτών.
Η κατασκευή της περίφραξης θα διαρκέσει περίπου ένα μήνα .

Σ
το πλαίσιο της
π ρ ο σ π ά θ ε ι α ς
βελτίωσης της καθ-

ημερινότητας των
πολιτών στον Δήμο Ελευ-
σίνας , η Διεύθυνση Καθ-
αριότητας και Ανακύκλω-
σης ενημερώνει  τους
Δημότες ότι η συλλογή
των απορριμμάτων θα
γίνεται πλέον τις νυκτερι-
νές ώρες. 

Ειδικά αυτή την εποχή
που η πανδημία βρίσκε-
ται  σε έξαρση αυτή η
πρωτοβουλία της
Διεύθυνσης Καθαριότ-
ητας, θα διασφαλίσει περ-
αιτέρω την δημόσια υγεία
των κατοίκων και  των
επισκεπτών του Δήμου
μας. 

Τέλος η αποκομιδή τις νυχτερι-
νές ώρες θα γίνεται με ασφάλεια,
θα συμβάλλει στην αποσυμφόρη-
ση της κυκλοφορίας στους κεντρι-
κούς δρόμους, όπου καθημερινά
παρατηρούνται τα γνωστά προβλή

ματα ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες. 
Το επόμενο χρονικό διάστημα

θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για την
εξέλιξη της πανδημίας. 

Οι εργαζόμενοι στην καθαριότ-

ητα καλούνται να δώσουν μία
μάχη σε αντίξοες συνθήκες, με
σκοπό την προάσπιση της
υγείας όλων μας. Για τον λόγο
αυτό στο επόμενο διάστημα
δίνουμε προσοχή στα παρακά-
τω:

1. Κατεβάζουμε τα
απορρίμματα από το σπίτι
μας μέχρι την 21.00 το βράδυ.

2. Τοποθετούμε αυτά
δεμέν α καλά σε σακούλες
εν τός των  κάδων  φρον τίζον -
τας ν α παραμέν ουν  κλειστοί. 

3. ΔΕΝ κλαδεύουμε,
ΔΕΝ εγκαταλείπουμε
προϊόν τα αν ακαιν ίσεων
δίπλα σε κάδους απορριμμά-
των  παρά μόν ο εν τός
ειδικών  skipper, ΔΕΝ βγάζο-
υμε ογκώδη απορρίμματα
(στρώματα, έπιπλα κλπ). 

Σε επείγοντα περιστατικά οι
Δημότες μπορούν να επικοινω-
νούν στα τηλέφωνα των Συνερ-
γείων : 2100100696-7 

& 2105541359, Γραμματεία
Αντιδημάρχου.

Νυχτερινές ώρες η αποκομιδή απορριμμάτων στον Δήμο Ελευσίνας

‘’Δίνουμε προσοχή στις οδηγίες για την προάσπιση της υγείας μας’’  

ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

για την τροποποίηση του Γενικού
Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου

Ασπροπύργου 

Δύο θέματα για τον  Δήμο Ασπροπύργου θα
συζητηθούν  στο σημεριν ό Περιφερειακό
Συμβούλιο Αττικής , που πρόκειται ν α
συν εδριάσει στις  15:30. Η συν εδρίαση θα
πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, μέσω
της υπηρεσίας e: Presence.gov .gr. 

- Γν ωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτ-
ης Περιβαλλον τικών  Επιπτώσεων  (ΣΜΠΕ )
για την  τροποποίηση του Γεν ικού Πολεο-
δομικού Σχ εδίου (ΓΠΣ) Δήμου Ασπροπύρ-
γου της Π.Ε. Δυτικής Αττικής Περιφέρειας
Αττικής.
(Συν εισηγητές ο Αν τιπεριφερειάρχ ης κ. Ε.
Κοσμόπουλος και ο Εν τεταλμέν ος Περιφερ-
ειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάν ν ης)

- Γν ωμοδότησηεπί της Μελέτης Περιβαλλον -
τικών  Επιπτώσεων  στο πλαίσιο της διαδι-
κασίας έγκρισης περιβαλλον τικών  όρων
(ΑΕΠΟ) της δραστηριότητας (υφιστάμεν ων
εγκαταστάσεων ) παραγωγής άν υδρου και
εσβεσμέν ου ασβέστη, λόγω της χ ρήσης
εν αλλακτικού κοκκοποιημέν ου ελαστικού
επισώτρου και αμιγούς βιομάζας ως καυ-
σίμων  παραγωγής θερμικής εν έργειας των
εταιρειών  «Κ. ΡΑÏΚΟΣ Α.Ε.» και «Κ.
ΡΑÏΚΟΣ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
& ΣΙΑ Ο.Ε.» που είν αι εγκατεστημέν η στη
Θέση Τζαβερδέλλα του Δήμου Ασπρόπυργο
του ν ομού Αττικής.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ.
Ν. Παπαδάκης)
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Άγιοι Θεόδωροι:
Αίτημα οικονομικής στήριξης

από τον εμπορικό
- επαγγελματικό κόσμο

Αντίδραση για τα θέματα των αποζ-
ημιώσεων υπήρξε από τη διοίκηση του
εμπορικού και επαγγελματικού συλλό-

γου των Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας.

Η έγγραφη διαμαρτυρία είχε να κάνει με την
εξαίρεση των ιδιοκτητών των μικρών ατομικών
επιχειρήσεων από την καταβολή της χρηματικής
αποζημίωσης, από το Κράτος, για όσο χρονικό
διάστημα παραμένουν υποχρεωτικά με κυβερνητι-
κή εντολή, κλειστά τα καταστήματα , όπως αναφ-
έρει χαρακτηριστικά, το σχετικό κείμενο.

Ο εμπορικός και επαγγελματικός σύλλογος της
Κορινθίας, ζητά να καταβληθεί χρηματική αποζ-
ημίωση από το κράτος, για όσο διάστημα παρα-
μένουν υποχρεωτικά κλειστά τα καταστήματα και
στους ιδιοκτήτες των μικρών ατομικών επιχειρή-
σεων και όχι μόνο στο προσωπικό και στους άνε-
ργους, όπως ανακοινώθηκε στα κυβερνητικά
μέτρα την προηγούμενη εβδομάδα.

Σε μια δύσκολη συγκυρία, ο
Δήμος Αχαρνών δεν σταματά
να εργάζεται για να βελτιώσει
την πόλη των Αχαρνών,
συνεχίζοντας τις παρεμβά-
σεις ανάπλασης σε πλατείες
της πόλης.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών
Σπύρος Βρεττός, έχει δώσει
τις σχετικές κατευθύνσεις
ούτως ώστε σταδιακά όλες οι
πλατείες της πόλης να ανα-
καινιστούν και να είναι έτοι-
μες να υποδεχτούν τους
δημότες.

Με τη συνεργασία των διε-
υθύνσεων:

Πρασίνου & Αστικής Ανά-
πτυξης με αρμόδιο τον κ.
Νίκο Ξαγοράρη

Τεχνικών Έργων με αρμό-
διο τον κ. Δαμάσκο Νικόλαο

Αυτεπιστασίας με αρμόδιο
τον κ. Γιώργο Σιδηρόπουλο

Καθαριότητας με αρμόδιο
τον κ. Στάθη Τοπαλίδη

Η προσπάθεια ξεκίνησε
σήμερα, Δευτέρα 9 Νοεμ-
βρίου, από την πλατεία που
βρίσκεται στη συμβολή των
οδών Αικ. Στουραΐτη και Εφη-
βείας.

Ο Δήμαρχος Σπύρος Βρετ-
τός τόνισε:

“Με μικρές και μεγάλες
παρεμβάσεις αλλάζουμε την
πόλη μας και την κάνουμε
πιο φιλική, πιο σύγχρονη,
πιο όμορφη. Επενδύουμε
στους κοινόχρηστους χώρο-
υς, για να μπορέσουμε να
τους δώσουμε ξανά τη χαμένη
τους αίγλη και να αποτελέ-
σουν σημείο αναφοράς για
κάθε γειτονιά.

Μένουμε ασφαλείς, τηρούμε
όλα τα μέτρα για να μπορέσο-
υμε όλοι μαζί να χαρούμε
ξανά την πόλη μας.”

Σε μια δύσκολη συγκυρία, ο Δήμος 
Αχαρνών συνεχίζει να βελτιώνει

την πόλη με παρεμβάσεις ανάπλασης 

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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Παρεμβάσεις του
Σωματείου Ιδιωτικών

Υπαλλήλων και 
Εμποροϋπαλλήλων

Δυτικής Αττικής έξω από
εταιρείες logistics

Το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμπορ-
οϋπαλλήλων Δυτικής Αττικής προγραμματίζει
παρεμβάσεις την Τετάρτη 11 και την Παρασκευή
13/11 στις αποθήκες δυο επιχειρήσεων logistics.

Οι παρεμβάσεις γίνονται στο πλαίσιο κινητο-
ποιήσεων κατά του νέου νομοσχεδίου του υπο-
υργείου Εργασίας.

Αναστολή λειτουργίας των ΚΔΑΠ
Την αναστολή λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) προβλέπει απόφαση της

υφυπουργού Εργασίας, αρμόδιας για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δόμνας Μιχαηλίδου, η οποία
παρέχει παράλληλα πρόσθετες οδηγίες για τη λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατό-
μων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-μεΑ) και των Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ).

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση της υφυπουργού Εργασίας, αναστέλλεται η λειτουργία των ΚΔΑΠ από το
Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020.

Τα ΚΔΑΠ-μεΑ εξακολουθούν να λειτουργούν με την προϋπόθεση διενέργειας τεστ (rapid ή PCR) ανά εβδομάδα
στους εργαζόμενους και, αν είναι δυνατόν, με διαχωρισμό παιδιά-ενήλικες, όπου υφίστανται.

Ο διαχωρισμός μπορεί να είναι χρονικός (ανά βάρδια) ή χωροταξικός και τηρώντας τις οδηγίες που έχουν δοθεί.
Τα ΚΔΗΦ συνεχίζουν να λειτουργούν, τηρώντας τις οδηγίες που έχουν δοθεί με τη (2) σχετική εγκύκλιο, με την

προϋπόθεση διενέργειας τεστ (rapid ή PCR) μία φορά την εβδομάδα στους εργαζόμενους και τους ωφελούμενους,
στο πλαίσιο της πρόληψης της διασποράς του κορονοϊού.

Λιμεναρχείο Ελευσίνας
Διακήρυξη για την εκποίηση και 
απομάκρυνση του επιβλαβούς
πλοίου Θεόφιλος 
Ξεκίνησαν οι ενέργειες για την απομάκρυνση

του επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίουΘεόφι-
λος από τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας της
λιμενικής αρχής Ελευσίνας

Ειδικότερα,  το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ελευ-
σίνας έχει προκηρύξει  δημόσιο ανοιχτό πλειο-
δοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση και απο-
μάκρυνση του πλοίου Ε/Γ-Ο/Γ «ΘΕΟΦΙΛΟΣ» Ν.
Μυτ. 35 , ΙΜΟ Νο : 7362108 από το Β’ Καραβο-
στάσι κόλπου Ελευσίνας, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του Ν. 2881/2001 (Α’16).Ημερομηνία απο-
σφράγισης προσφορών: 10/12/2020, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στο χώρο του Κεντρ-
ικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας, ταχυδρομική
διεύθυνση Κανελλοπούλου 10, Τ.Κ. 19200
Ελευσίνα.

Μ
ε μέριμν α του Αν τιδημάρχ ου κ. Α. Κων σταν -
τιν ίδη & του Πρόεδρου του Συλλόγου Κατοίκων
Παραλίας Ασπροπύργου κ. Α. Κον αξή σάρωθ-

ρο του Δήμου προχ ώρησε σε καθαρισμό των  οδών
Παν αθην αίων , Αγ. Αν αργύρων , Σόλων ος, Ευριπίδη,
Θουκυδίδη, Αρκαδίας, Βαλτετσίου, Μακεδον ίας, 25ης
Μαρτίου, Ολυμπιον ικών , Κ. Παλαμά, Μ. Ασίας...  

Eπίσης εργασίες καθαρισμού πραγματοποιήθηκαν  σε
οδούς  πέριξ των  πλατειών , των  παιδικών  χ αρών , του
Ι. Ναού, του Γυμν ασίου, του Παιδικού Σταθμού, του
Δημοτικού και του Νηπιαγωγείου της Παραλίας Ασπρ-

οπύργου... κάτι το οποίο έχ ει προγραμματιστεί ν α
επαν αλαμβάν εται τουλάχ ιστον  μια φορά την  εβδομά-
δα.

Θερμές ευχ αριστίες για τη αποδοχ ή του αιτήματος
του Συλλόγου, τη συμβολή τους και τη συν εργασία
στον  αρμόδιο Αν τιδήμαρχ ο, τον  Προϊστάμεν ο καθαρ-
ιότητας κ. Γ. Ιωάν ν ου και τον  εργαζόμεν ο κ. Α.
Κουμπάρδα.

Καθαρισμός οδών & πλατειών της
Παραλίας Ασπροπύργου 
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Γ. Πατούλης: «Κάνουμε τις
δεσμεύσεις μας πράξεις. 

Εφαρμόζουμε το πρόγραμμα διαχείρ-
ισης βιοαποβλήτων εκτρέποντας από
την ταφή πάνω από 600.000 τόνους
βιοαποβλήτων, δημιουργώντας 300

νέες θέσεις εργασίας και εξασφαλίζον-
τας οικονομικά οφέλη που θα πλησιά-

σουν τα 40 εκ. ευρώ»

Μ
ε συγκεκριμέν ες εν έργειες και υπό την  καθο-
δήγηση του Περιφερειάρχ η Αττικής Γ. Πατούλη,
η Περιφέρεια Αττικής και ο ΕΔΣΝΑ, ολοκλήρω-

σαν  τη διαδικασία πιστοποίησης του κόμποστ που
παράγεται από τον  ΕΔΣΝΑ, από διαλεγμέν α στην
πηγή βιοαπόβλητα. Η σχ ετική πιστοποίηση, η οποία
δόθηκε από την  Ιταλική Εταιρεία Κομποστοποίησης
και Βιοαερίου, είν αι η πρώτη που εξασφαλίζεται στην
Ελλάδα. 

Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμέν η πρωτοβουλία είχ ε
αν ακοιν ωθεί από τον  Περιφερειάρχ ης Αττικής Γ.
Πατούλη από τις 4 Ιούν ιου στην  ημερίδα που είχ ε
πραγματοποιηθεί σχ ετικά με τη διαχ είριση των  βιοα-
ποβλήτων . 

Σύμφων α με τα αποτελέσματα της πρότυπης διαδι-
κασίας ελέγχ ου, με βάση το Σύστημα Διασφάλισης Ποι-
ότητας του Ευρωπαϊκού Οργαν ισμού Κομποστο-
ποίησης, τόσο η επεξεργασία των  βιοαποβλήτων , όσο

και η ποιότητα του παραγόμεν ου κόμποστ πληρούν
τις απαιτήσεις και τα όρια που ορίζει η Ιταλική και Ευρ-
ωπαϊκή ν ομοθεσία σχ ετικά με τα λιπάσματα και τα
εδαφοβελτιωτικά. 

Με αφορμή τη σχ ετική εξέλιξη ο Περιφερειάρχ ης Γ.
Πατούλης δήλωσε: «Κάν ουμε τις δεσμεύσεις μας πρά-
ξεις. Πρώτη φορά στην  Ελλάδα κόμποστ  που παρά-
γεται από διαλεγμέν α στην  πηγή δημοτικά βιοαπόβ-
λητα πιστοποιείται ως υψηλής ποιότητας εδαφοβελτιω-
τικό επιβεβαιών ον τας ότι το παραγόμεν ο προϊόν  απο-

τελεί δευτερογεν ές εμπορικά αξιοποιήσιμο υλικό. Η εξέ-
λιξη αυτή αν οίγει το δρόμο για την  πλήρη εφαρμογή του
προγράμματος διαχ είρισης βιοαποβλήτων  της Περιφέρ-
ειας Αττικής που στοχ εύει ν α εκτρέψει πάν ω από
600.000 τόν ους βιοαποβλήτων  από την  ταφή διασφ-
αλίζον τας 300 ν έες θέσεις εργασίας, δημιουργών τας
οικον ομικά οφέλη της τάξης των  30-40 εκατομμυρίων
ευρώ αν ά έτος και μειών ον τας δραστικά τις περιβαλ-
λον τικές επιπτώσεις του ΧΥΤΑ Φυλής μέχ ρι το ορι-
στικό κλείσιμο αυτού». 

Με πρωτοβουλίες της Περιφέρειας Αττικής και του ΕΔΣΝΑ, 
για πρώτη φορά στην Ελλάδα, εξασφαλίζεται η διαδικασία πιστοποίησης

κόμποστ που παράγεται από βιοαπόβλητα

Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284
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ΜΗΝΥΜΑ 
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
Στη 2η εθελοντική 
αιμοδοσία του 
Δήμου Μάνδρας - 
Ειδυλλίας 

K. Μητσοτάκης: 
Μη χαλαρώσουμε από τα
καλά νέα για το εμβόλιο

Ν
α μην  υπάρξει
εφησυχασμός
από τα εν θα-

ρρυν τικά ν έα για το
εμβόλιο ζητά ο
Πρωθυπουργός.

Στην τηλεδιάσκεψη
που είχε με ηγέτες
χωρών που είχαν
διαχειριστεί το πρώτο
κύμα του κορονοϊού
με επιτυχία ο
Έλληνας Πρωθυπο-
υργός επέμεινε στην
ανάγκη να υπάρξει
συνέπεια όσον αφορά
τη διαχείριση των
θετικών εξελίξεων για
το εμβόλιο του κορο-
νοϊού προκειμένου η
προσμονή για αυτό να
μην οδηγήσει  τους
πολίτες σε χαλάρωση
των μέτρων.

Αναφερόμενος στις
θετικές ειδήσεις από
το μέτωπο του 

εμβολίου, ο
π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό ς
μίλησε για την ανάγκη
να υπάρξει συντονι-
σμός για τη διανομή
του και τις τεχνικές
προδιαγραφές που
συνεπάγεται  αυτό,
ώστε να εμβολιαστεί ο
πληθυσμός το
σ υ ν τ ο μ ό τ ε ρ ο
δυνατόν.

Ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης ενημέρωσε για 

την επιδημιολογική
πορεία στην Ελλάδα
και για την εκθετική
αύξηση των κρουσμά-
των και την πίεση στο
σύστημα υγείας, που
οδήγησε στην επιβο-
λή lockdown για τρεις
εβδομάδες.

Τόνισε ότι  είναι
κρίσιμες οι επόμενες
10 ημέρες κι  ότι
στόχος είναι  να
αποδώσουν τα μέτρα.

Με αίσθημα προσφοράς στο συνάνθρωπο, ευαισθησίας κι ευθύνης στο κοινω-
νικό σύνολο, οι πολίτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Δημοτικής Τράπε-
ζας Αίματος του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-Οινόης, κατά τη δεύτε-

ρη εθελοντική αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Θριάσιο Νοσο-
κομείο στις 4 Νοεμβρίου στο Πολιτιστικό-Πνευματικό Κέντρο Μάνδρας «Μίμης
Δούκας».

Ο αριθμός των προσελεύσεων ήταν σημαντικά μεγαλύτερος από τον τελικό αριθμό
μονάδων αίματος  (22), οι οποίες ενίσχυσαν τα αποθέματα της Δημοτικής Τράπεζας.

Ο Δήμαρχος Χρήστος Ε. Στάθης ευχαριστεί τους πολίτες και τους εργαζόμενους στις
Υπηρεσίες του Δήμου για το μήνυμα διάδοσης της εθελοντικής αιμοδοσίας που έστει-
λαν με τη συμμετοχή τους.

Ναυπηγεία Ελευσίνας: O άγνωστος (;) «Χ» 
της εξυγίανσης-Οι κινήσεις της ONEX

Π
ιθανές οικονομικές ατασθαλίες στα ναυ-
πηγεία Ελευσίνας και την ταυτότητα της
εταιρείας - «μυστήριο» AXIS SA θα αναζ-

ητήσει η ONEX, συμφερόντων του Πάνου
Ξενοκώστα, στον απόηχο της ανταλλαγής
εξωδίκων ανάμεσα στις δύο πλευρές, με φόντο
τις «πολύπαθες» διαδικασίες εξυγίανσης.

Υπεν θυμίζεται ότι η αγν ώστων  στοιχ είων  AXIS, η
οποία ελέγχ ει το 24,02% της Νεώριον  Συμμετοχ ών ,
εμφαν ίστηκε προ ημερών , αποστέλλον τας εξώδικο
στη διοίκηση της εταιρείας, με το οποίο ζητούσε τη
σύγκληση γεν ικής συν έλευσης για λήψη αποφάσεων
ακύρωσης της εξυγίαν σης των  ν αυπηγείων  Σύρου και
διακοπής αυτής των  ν αυπηγείων  Ελευσίν ας. H Fey tea Holding LTD, o βασικός
μέτοχ ος της Νεώριον  (52,93%), απάν τησε, ζητών τας ν α μάθει τα στοιχ εία της
AXIS, εν ώ έκαν ε λόγο για «ύποπτα» οικον ομικά ευρήματα, τα οποία θα πρέπει ν α
εξηγηθούν  και χ ρέη της τάξεως των  400 εκατ. ευρώ στα ν αυπηγεία Ελευσίν ας.

Στην  τελευταία εξέλιξη της υπόθεσης, το διοικητικό συμβούλιο της Νεώριον  αποφ-
άσισε τη διεν έργεια έκτακτης γεν ικής συν έλευσης στις 27 Νοεμβρίου. Αν άμεσα στα
θέματα, τα οποία θα συζητηθούν  και αν αμέν ον ται σχ ετικές αποφάσεις είν αι ο διο-
ρισμός ορκωτών  για διαχ ειριστικό έλεγχ ο στη Νεώριον  Συμμετοχ ών  και τα ν αυ-
πηγεία Ελευσίν ας για την  περίοδο 2005-2020. Παράλληλα, υπόψη των  μετόχ ων  θα
τεθούν  η κατάθεση αιτήματος στην  Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με εν ημέρω-
ση για το εάν  έχ ουν  τηρηθεί οι καν όν ες διαφάν ειας και αν  συν τρέχ ει περίπτωση
παραπλάν ησης του επεν δυτικού κοιν ού σε σχ έση με τον  πραγματικό μέτοχ ο της
εταιρείας AXIS και η συμμόρφωση της τελευταίας με ν ομικές διατάξεις περί ον ομα-
στικοποίησης μετοχ ών  για την  καταχ ώρηση των  απαραίτητων  στοιχ είων  στο Κεν -
τρικό Μητρώο Πραγματικών  ∆ικαιούχ ων . Στην  ατζέν τα της γεν ικής συν έλευσης
έχ ουν  συμπεριληφθεί και τα αιτήματα της AXIS.

Στην  ουσία η ONEX προχ ωρά έν α βήμα παραπέρα όσα διεμήν υσε στο απαν -
τητικό εξώδικό της, θέτον τας την  προηγούμεν η διοίκηση της Νεώριον  προ των
ευθυν ών  της για τα χ ρέη στα ν αυπηγεία και επιδιώκον τας την  αποκάλυψη των
μετόχ ων  πίσω από την  AXIS.

Πηγή: Reporter.gr



10-θριάσιο Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020

Οι Βετεράνοι του Αστέρα
Μαγούλας είναι  παρά-
δειγμα προς μίμηση για
τον τρόπο που λειτουρ-
γούν μέσα και έξω από τα
γήπεδα, καθώς και την
τυπικότητα τους ως
προς τα μέτρα για τον
Κορωνοιό.

Ο Μιχάλης Χατζησίμος
τόνισε:<<Με νίκη ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του
στο πρωτάθλημα Παλαιμάχων η ομάδα του
Αστέρα Μαγούλας (και έκλεισε μάλλον),τις αγωνι-
στικές της υποχρεώσεις λόγω του covid 19.
Ο Μιχάλης Χατζησίμος τόνισε:Οι Βετεράνοι του

Αστέρα Μαγούλας ξεκίνησαν τις αγωνιστικές
υποχρεώσεις στις 14 Σεπτεμβρίου με αντίπαλο
τον Ηρακλή Ελευσίνας. Μετά αγωνίστηκαν στην

Δραπετσώνα, Βίλλια ολα νικηφόρα.
Επειτα κάναμε τρεις ήττες στην σειρά
από Ακρόπολις, Περαμαικό, Πανφ-
αληρικό. Νέο φιλικό με Ασπρόπυργο
και νίκη.
Πρώτο επίσημο για το Πρωτάθλημα

ήταν πριν μια εβδομάδα που διακόπ-
ηκε λόγω της πανδημίας με την Δρα-
πετσώνα και νίκη 2-1(Παγώνης και
Μαυροειδής).

Πάντα τηρούσαμε τα μέτρα ασφαλείας για τον
Κορωνοιό (Θερμομετρηση, αντισηπτικό άδεια
εισόδου-εξόδου),ολα κατά γράμμα.
Το Δ.Σ και οι Βετεράνοι ποδοσφαιριστές του

Αστέρα Μαγούλας εύχονται εις το επανιδείν όλοι,
γεροί και σιδερένιοι.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΙΙΩΩΑΑΝΝΝΝΗΗΣΣ  ΡΡΟΟΚΚΚΚΑΑΣΣ::  

<<<<ΗΗ  ΒΒΑΑΣΣΗΗ  ΕΕΙΙΝΝΑΑΙΙ  ΟΟΙΙ
ΑΑΚΚΑΑΔΔΗΗΜΜΙΙΕΕΣΣ>>>>

Ο τεχ ν ικός διε-
υθυν τής των
α κ α δ η μ ι ών
του Βύζαν τα
Γιάν ν ης Ρόκ-
κας μίλησε για
την  μέχ ρι
τώρα δουλειά
που γίν εται
στα τμήματα
υποδομών .

<<Όταν  το
καλοκαίρι η
διοίκηση και
συγκεκριμέν α
η πρόεδρος
της ομάδας
του Βύζαν τα
κ . Ι ω ά ν ν α
Ρήγα με προ-
σέγγισαν  για

το εν δεχ όμεν ο συν εργασία, τους απάν τησα ότι ήταν
μεγάλη τιμή έν α σωματείο σαν  τον  Βύζαν τα ν α θέλει
ν α συν εργαστεί μαζί μου. Όταν  δε καθίσαμε στο τρα-
πέζι των  συζητήσεων  και μου αν έλυσαν  την  φιλοσο-
φία και τους στόχ ους της ομάδος, γν ωρίζον τας φυσι-
κά την  ιστορία και ειδικό βάρος που έχ ει η ομάδα δεν
είχ α καν έν αν  εν δοιασμό στο ν α προχ ωρήσει η συν ε-
ργασία. Στο σημείο αυτό θα ήθελα ν α ευχ αριστήσω
δημόσια την  διοίκηση για την  εμπιστοσύν η στο πρό-
σωπό μου.

Τώρα όσο αφορά την  μέχ ρι τώρα πορεία των  τμημά-
των  υποδομής έχ ω ν α πω τα εξής. Από τον  Αύγου-
στο εργαζόμαστε στο ν α δημιουργήσουμε έν αν  οργα-
ν ισμό που θα ξεκιν άει από τις ακαδημίες και θα κατα-
λήγει στην  πρώτη ομάδα. Μια πυραμίδα στην  οποία η
βάση είν αι οι ακαδημίες και κορυφή η αν δρική ομάδα.
Στόχ ος είν αι ν α δημιουργήσουμε μια σχ ολή ποδοσφ-
αίρου και έν αν  εν ιαίο τρόπο λειτουργίας σε όλα τα
τμήματα με απώτερο σκοπό σε βάθος χ ρόν ου η 

ομάδα του Βύζαν τα ν α στελεχ ών εται με ποδοσφαι-
ριστές που προέρχ ον ται από τις ακαδημίες.

Στο πλαίσιο αυτό υπάρχ ει συν εργασία με τον  προ-
πον ητή της αν δρικής ομάδας κ. Τάκη Χριστόπουλο, ο
οποίος παρακολουθεί και εν ημερών εται για την  λειτο-
υργία των  ακαδημιών . Το ίδιο συμβαίν ει και με τον
προπον ητή φυσικής κατάστασης της πρώτης ομάδας
Πάικο Λεβεν τούρη, ο οποίος δραστηριοποιείται και
προπον ητικά στις ακαδημίες.

Ταυτόχ ρον α ο προπον ητής τερματοφυλάκων
Δημήτρης Κόκαλης λειτουργεί σαν  συν δετικός κρίκος
μεταξύ ακαδημίας, αν δρικής ομάδας και διοίκησης.
Τέλος θα ήθελα ν α αν αφέρω και τον  Χρήστο Βαλσα-
μάκη, ο οποίος έχ ει αν αλάβει το δύσκολο έργο της
προπόν ησης των  μικρότερων  ηλικιών .

Στην  προσπάθειά μας αυτή έχ ουμε την  αμέριστη
συμπαράσταση της διοίκησης η οποία μας εξασφάλι-
σε τις εγκαταστάσεις του γηπέδου του Βύζαν τα,
καθώς επίσης και τις εγκαταστάσεις του MEGARA
SPORTS CLUB για ν α λειτουργούν  εξ’ ολοκλήρου οι
ακαδημίες μας.

Επίσης έχ ουν  τοποθετηθεί υπεύθυν οι τμημάτων  οι
οποίοι εργάζον ται καθημεριν ά για την  λειτουργία και
την  επίλυση τυχ όν  προβλημάτων  της ακαδημίας.

Σε γεν ικές γραμμές είμαστε ικαν οποιημέν οι από την
μέχ ρι τώρα πορεία και δουλεύουμε

καθημεριν ά με στόχ ο την  βελτίωση και την  αγων ι-
στική εξέλιξη των  παιδιών .

Τώρα όσο αφορά την  διακοπή των  αθλητικών  δρα-
στηριοτήτων  λόγω παν δημίας συν τάσσομαι με την
προ ημερών  επίσημη αν ακοίν ωση της διοίκησης του
Βύζαν τα. Για όσο θα διαρκέσει η διακοπή τα παιδιά θα
προπον ούν ται ατομικά με πρόγραμμα που τους έχ ει
δοθεί. Απλά θα ήθελα ν α προσθέσω τα εξής. Σαν
εκπαιδευτικός στο επάγγελμα γν ωρίζω τον  περιορι-
σμέν ο ελεύθερο χ ρόν ο που έχ ουν  τα παιδιά. Ό αθλ-
ητισμός είν αι μια διέξοδος για εκτόν ωση, ψυχ αγωγία,
παιχ ν ίδι και φυσικά σωματική άσκηση. Δεν  θα σχ ο-
λιάσω αν  είν αι σωστή ή όχ ι η απόφαση της διακοπής
θα πω όμως με σιγουριά ότι αν  συν εχ ιστεί αύτη η
κατάσταση θα επιφέρει τραγικές συν έπειες στην
σωματική και ψυχ ική υγεία των  παιδιών .

Εχ ουμε μεγάλη ευθύν η όσοι ασχ ολούμαστε με τα
παιδιά όταν  θα έρθει η ώρα ν α αν τιστρέψουμε την
κατάσταση.

Εύχ ομαι γρήγορη και ασφαλή επάν οδο στα γήπεδα
και η ομάδα του Βύζαν τα ν α υλοποιήσει τους στόχ ο-
υς που έχ ει θέσει.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΙΜΟΣ: << ΤΗΡΟΥΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΙΜΟΣ: << ΤΗΡΟΥΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID 19COVID 19>>>>

AΘΗΝΑ ΡΕΝΤΟΥΜΗ: << Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΤΑΝ
ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΟΤΙ ΚΑΝΑΜΕ ΠΗΓΑΝ ΧΑΜΕΝΑ>>

Η προπονήτρια της γυναικείας ομάδος του Πήγασου
Θριασίου 2102 Aθηνά Ρεντούμη μίλησε για την ομάδα
της και τον covid 19.

<<Οι στόχοι της ομάδος είναι
πάντα υψηλοί.θέλουμε να
πρωταγωνιστούμε να είμαστε μέσα
στην πρώτη τριάδα & να βλέπουμε
κάθε αγώνα σαν τελικό. Φέτος
αποδεσμεύτηκαν  3 αθλήτριες
καθώς αλλη 1 κοπέλα για λόγους
επαγγελματικούς δεν είναι μαζί μας.
Εμείς , αναπληρώσαμε αυτές τις κοπέλες με 4 Νέες αθλήτριες,
ο λόγος για τις Πουρσαν ίδου Μαρία, Κατερίνα Καλή,
Παλαντέσκου Μαρία,Ραπανάκη Ολγα.
Προσπαθήσαμε να καλύψουμε το αγωνιστικό κενό & να
είμαστε όσο τον δυνατόν έτοιμη για την έναρξη του
πρωταθλήματος. Στα φιλικά παιχν ίδια που κάναμε δείξαμε
καλό αγωνιστικό πρόσωπο πλην κάποιων εξαιρέσεων.
Η διακοπή του πρωταθλήματος λόγω της πανδημίας θεωρείς
πως ηταν αρνητική τόσο σε αγωνιστικό όσο κ σε οικονομικό
επίπεδο.
Σίγουρα όταν κάνεις 2 μήνες σχεδόν προετοιμασία , παίξεις
φιλικά παιχν ίδια κ γεν ικά έχεις βρει μια καλή αγωνιστική
ταυτότητα η διακοπή μόνο Αρνητική μπορεί να
χαρακτηρίσει. Ότι κάναμε θεωρώ πως πήγαν όλα χαμένα.
Σε οικονομικό επίπεδο κάναμε τα πάντα να είμαστε ετοιμοι
για την έναρξη.
Δόθηκαν Χρήματα για μεταγραφές, για φιλικά παιχν ίδια, δελτία
Αθλητών, γιατρούς , θεραπείες, μισθούς προπονητών -
γυμναστών,
Κάρτες προπονητών ΕΠΟ για τους αγώνες, αθλητικό υλικό.
Και πολλά άλλα που σίγουρα ήταν ένα μεγάλο χρηματικό
ποσό , και αυτό μας πονάει.
Και το αποτέλεσμα ποιο ειναι?
Να μην έχουμε ακόμη καταφέρει να παίξουμε ΕΝΑ επίσημο
παιχν ίδι πρωταθλήματος ΕΠΟ.

Ο κόσμος της Περιοχής καθώς κ οι τοπικοί φορείς σας
στηρίζουν???

Ο κόσμος, και οι γονείς και οι τοπικοί επιχειρηματίες είναι
κοντά μας.Μας βοηθήσανε αρκετά , δεδομένου την πίεση
που έχουν και η ίδιοι με την πανδημία και την πτώση της
δουλείας τους εδω κ αρκετούς μήνες.
Οι τοπικοί φορείς μας στηρίζουν οπως
ο Δήμος Ελευσίνας - Μαγούλας είναι κοντά μας
το Τμήμα Αθλητισμού - Πολιτισμού
Με επικεφαλή και μπροστάρη τον Βαγγέλη Ρόκα
"Επαθλα Ζεύς
Λουμπαρδιάς Δημήτριος"
" Αφοί Σκουλήκας"
"Πινακώτας Θεόδωρος
Θερμοπροσώψεις κτιρίων"
"Πολυχρόνης Ρεντούμης Σχολή οδηγών"
" ΜεζεδοπωλείοΤαβέρνα
Η ΑΥΛΗ "
"Χρύσα παπαεμανουηλ
Αθλητική αποκατάσταση - Φυσιοθεραπέυτρια "

Καθώς και άλλοι περσινοί επιχειρηματίες όπου δεν
προλάβαμε λόγω της πανδημίας να ανανεώσουμε
Ειναι δίπλα μας οπου εχει χρειαστεί και όπου έχει ζητηθεί
κρίνοντας πολύτιμη την προσφορά τους προς τον Σύλλογο
μας.
Τους ευχαριστούμε όλους από καρδιάς. Θα ήθελα να πω σε
όλο τον κόσμο μόνο Υγεία.Όλα τα υπόλοιπα σιγά σιγά θα
ανακάμψουν και με λίγο ανυπόμονη θα μπούμε και πάλι
στους κανον ικούς μας ρυθμούς.
Δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε την
αγωνιστική χρον ιά η όχι όπως και πέρσι.
Άλλωστε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα εμείς.
Θέλω να έχουμε όλοι μας Υγεία και να κάνουμε υπομονή.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
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ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΟΝΤΟΣ: << ΕΙΜΑΣΤΕΑΝΤΩΝΗΣ ΡΟΝΤΟΣ: << ΕΙΜΑΣΤΕ
ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ>>ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ>>

Ο ποδοσφαιριστής και αρχ ηγός του ΑΟ Ζωφριάς κ.
Αν τών ης Ρόν τος μίλησε για την  ομάδα του αλλά και
την  διακοπή του πρωταθλήματος από τον  cov id 19.

<<Θέλω ν α ευχ ηθώ υγεία σε όλο τον  κόσμο και ν α
βγούμε υγιείς από αυτή την  παν δημία.. Όλο αυτό μας
κρατάει σίγουρα πίσω προπον ητικά, και ο καθέν ας
μας προσπαθούμε ατομικά ν α μέν ουμε σε ετοιμότητα
για την  επαν έν αρξη του πρωταθλήματος. Επίσης θέλω
ν α τον ίσω για τη φετιν ή πορεία της ομάδας μας ή
όποια δεν  έχ ει σχ έση με τη περσιν ή.. 

Είμαστε σχ ετικά ομάδα με μικρό μέσο όρο ηλικίας
φέρν ον τας κάποια καλά αποτελέσματα που σίγουρα
θα μπορούσαν  ν α ήταν  και καλύτερα..στοχ ος μας στο
πρωτάθλημα είν αι ν α πετύχ ουμε ότι καλύτερο βαθμο-
λογικά μπορούμε. Να τον ίσω επίσης ότι η διοίκηση μας
είν αι δίπλα μας σε όλο αυτό και μας στηρίζει.

Ο προπον ητής μας Δημήτρης Μηλόπουλος μας έχ ει
κάν ει άριστη δουλειά για τη φετιν ή μας έως τώρα πορ-
εία και μας στηρίζει δυν αμικά και είν αι πολύ κον τά μας
σε όλα τα θέματα που αφορούν  το ποδοσφαιρικό κομ-
μάτι αλλά και στο θέμα της υγείας μας.

Τέλος για ν α κλείσω θέλω ν α τον ίσω ν α μείν ουμε όλοι
ασφαλείς για εμάς και τις οικογέν ειες μας και ν α βρεθεί
μια λύση για την  συν έχ ιση του πρωταθλήματος για το
καλό των  αθλητών  και των  συλλόγων .

Θέλω ν α ευχ ηθώ υγεία σε όλο τον  κόσμο και ν α
βγούμε υγιείς από αυτή την  παν δημία.. Όλο αυτό μας
κρατάει σίγουρα πίσω προπον ητικά, και ο καθέν ας
μας προσπαθούμε ατομικά ν α μέν ουμε σε ετοιμότητα
για την  επαν έν αρξη του πρωταθλήματος.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΛΑΝΙΦΙΔΗΣ: 
<< ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΙ

ΘΕΛΟΥΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ>>

Ο προπονητής
της ομάδος των
Αγίων Αναργύρ-
ων Ελευσίνας
Χρήστος Μελα-
νιφίδης μιλάει για
την πορεία της
ομάδος του.

<<Η μέχρι τώρα
πορεία της ομά-
δας μας είναι ικα-
νοποιητική έχουμε
μικρά παιδιά και
μόνο μέσο όρο
16.50/17 πολλά

παιδιά όλα τα παιδιά σχεδόν από τις ακαδημίες
της ομάδας μας θέλουν πίστωση χρόνου διότι τα
περισσότερα παιδιά παίζουν στην αντρική
ομάδα πρώτη φορά και μπαίνουν απευθείας στα
βαθιά προσπαθούμε πάρα πολύ με τον συνε-
ργάτη μου τον ΜΙΧΑΛΗ ΚΑΨΗ δουλεύουμε πάρα
πολύ έχουμε σε κάθε προπόνηση πάνω από 20
παιδιά και μπορούμε να δουλέψουμε με μεγάλη
όρεξη και διάθεση .

Ο στίχος μας δεν είναι η νίκη αλλά το ωραίο
ποδόσφαιρο με κάτω την μπάλα να γυρνάει και
από τα 11 παιδιά και όχι αυτό το μπαπα μπου-
πα όσοι μας έχουν δει καταλαβαίνουν ότι προ-
σπαθούμε με τον Μιχάλη να τους μάθουμε αυτό
το ποδόσφαιρο που έχουν ανάγκη αυτά τα παι-
διά και βέβαια αυτό αρέσει και σε αυτούς .

Όσο για την διακοπή του πρωταθλήματος
είμαστε πολύ στενοχωρημένοι  διότι  είναι
ανοιχτοί οι χώροι και θα μπορούσαν κάλλιστα
έστω το 50% να κάνανε έστω προπόνησης
λύσεις υπάρχουν αλλά δεν βοηθάνε καθόλου και
οι  δημόσιες αρχές ώστε να μπορέσουν να
κάνουν κάτι και να μην σταματήσει το ποδόσφ-
αιρο διότι μιλάμε για εξωτερικούς χώρους. Εύχο-
μαι να τελειώσει γρήγορα αυτό το πρόβλημα
που μας βασανίζει το τελευταίο διάστημα και
γρήγορα όλοι μαζί να βρεθούμε στα γήπεδα και
στο ποδόσφαιρο που έχουμε αγαπήσει εμείς και
τα παιδιά μας>>.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΛΛΗΣ:
<< ΕΙΜΑΣΤΕ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΙ ΓΙΑΤΙ
ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ ΜΙΑ ΝΕΑ

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ>>

Ο Δημήτρης Κέλλης υπεύθυν ος ακαδ-
ημίας και προπον ητης στην  κ15 της
Αργώ Μεγάρων  τόν ισε:

<<Πρώτα από όλα υγεία σε όλους και
υπομον ή ώστε ν α βγούμε όλοι πιο δυν α-
τοί από αυτή την  άσχ ημη κατάσταση.

Το ερασι-
τ ε χ ν ι κ ό
π οδόσφαιρο
δ υ σ τ υ χ ώς
έχ ει τελειώσει
και το λέω
α υ τ ό
γν ωρίζον τας
ότι ακούγεται
άσχ ημο για
όλους μας. 

Ξεκιν ήσαμε όλοι τηρών τας όλα τα
μέτρα που μας είχ αν  υποδείξει οι
υπεύθυν οι αλλά δυστυχ ώς αυτό δεν  

ήταν  αρκετό τελικά και αποφάσισαν
μέσα σε μια ν ύχ τα ότι το ερασιτεχ ν ικό
ποδόσφαιρο και οι ακαδημίες πρέπει ν α
κλείσουν ...την  ίδια ώρα που τα σχ ολεία
και τα ΜΜΜ στοιβάζουν  τα παιδια και
τον  κόσμο χ ωρίς καν έν α μέτρο. 

Στο αγων ιστικό κομμάτι είμαστε ευχ αρ-
ιστημέν οι γιατί ξεκιν ήσαμε μια καιν ούρ-
για προσπάθεια που έχ ει ως στόχ ο στην
επόμεν η διετία η αν τρική μας ομάδα ν α
απαρτίζεται μόν ο με παιδιά της Ακαδ-
ημίας και γι'αυτό τον  λόγο επιλέξαμε τον
κ. Ιερόθεο Μαργέτη για προπον ητή στο
αν τρικό μας τμήμα που γν ωρίζει τον
τρόπο και σκεψη λειτουργίας μας. 

Κύριοι της κυβέρν ησης σκεφτείτε μόν ο
ότι στερειτε από τα παιδιά την  μον αδική
διέξοδο που είχ αν  αυτή την  δύσκολη
εποχ ή και αφήστε τις ομάδες ν α λειτο-
υργήσουν  είν αι άσχ ημο πράγμα ν α κλε-
βετε το χ αμόγελο από τα παιδια.... από
εμάς το έχ ετε κλέψει εδώ και χ ρόν ια 

...μην  δημιούργείτε φοβισμέν α παιδιά
χ ωρίς σκέψη χ ωρίς ιδέες αφήστε τα ν α
είν αι ΠΑΙΔΙΑ!!!! ΜΗΝ ΤΑ ΦΙΜΩΝΕΤΕ
ΜΗΝ ΤΑ ΦΟΒΙΖΕΤΕ....

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ:<< ΘΕΛΟΥΜΕ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑΤΙ ΣΙΓΑ-ΣΙΓΑ
ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ>>

Ο επιθετικός του Μεγαρικού Χαράλαμπος Παντελίδης μίλησε για την ομάδα
αλλά και την διακοπή του πρωταθλήματος και πανδημία.

<<Δημιουργήθηκε μια νέα ομάδα με πολλά καινούργια παιδιά στο ρόστερ
της με μικρό χρόνο προετοιμασίας και ξεκίνημα με δύσκολο πρόγραμμα.
Μία πολύ καλή ομάδα με με έμπειρα παιδιά και με αποτελέσματα που μας
αδικούνε καθώς κάθε λάθος μας το πληρώνουμε μέχρι στιγμής.
Θέλουμε χρόνο καθώς σιγά σιγά βρίσκουμε τα πατήματα μας και δείχνουμε
οτι δένουμε σαν σύνολο.
Η προσπάθεια της διοίκησης και του τεχνικού επιτελείου είναι σημαντική
και υγιής..!
Αυτό που γίνεται με το covid-19 μας φέρνει πίσω όλες τις ομάδες και είναι κακό που σταματήσαμε.Ο αθλ-
ητισμός πρέπει να υπάρχει με κάθε κόστος διότι ο αθλητισμός είναι υγεία και πρέπει να το καταλάβουν αυτό
κάποιοι..!!

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ



12-θριάσιο Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020 

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

Ζητούνται  αποθήκες για αγορά

και ενοικίαση στον Ασπρόπυργο. Πληροφορίες

στο Μεσιτικό Γραφείο Μαντζουράτου  Ελένη. 

Τηλέφωνο 6946971237

48

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Η ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΓΗΠΕΔΟΥ 126 Τ.Μ.
ΣΑΛΟΝΙ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ 3 ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ

ΚΟΥΖΙΝΑ 2 ΜΠΑΝΙΑ 
ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6945178800 κος ΣΤΕΛΙΟΣ.  
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ΗΗ  εεττααιιρρίίαα  ΙΙΟΟΝΝΙΙΑΑΝΝ  ΚΚΑΑΛΛΚΚ  ΑΑΕΕ,,  ααννααζζηηττάά  γγιιαα  ττιιςς  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  ττηηςς  
σσττηη  ΒΒΙΙΠΠΕΕ  ΜΜάάννδδρρααςς  ΑΑττττιικκήήςς  ττιιςς  ππααρραακκάάττωω  θθέέσσεειιςς  εερργγαασσίίααςς::

  Χειριστή Περονοφόρου για πενθήμερη 8ωρη απασχόληση σε κυλιόμε-
νες βάρδιες.

-Δίπλωμα Χειριστή Περονοφόρου Οχήματος Πετρελαιοκίνητου (2ης
Ειδικότητας: Ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων ή προσώπων) και Ομά-
δας Β (< 120 ΚW).
-Υποψήφιοι κάτοχοι της Ομάδας Α με προϋπηρεσία στα περονοφόρα 40
τον φορτοεκφόρτωσης κοντέινερ θα προτιμηθούν.

 Εργάτη Παραγωγής για πενθήμερη 8ωρη απασχόληση σε κυλιόμενες
βάρδιες.

Τα βιογραφικά των ενδιαφερομένων να αποσταλούν 
στο dida@iokal.com ή με φαξ στο 2105552396

ΕΛΣΤΑΤ: 
Αρνητικός πληθωρισμός
-1,8% τον Οκτώβριο

Σε συνθήκες στασιμοπληθωρι-
σμού συνεχίζει να κινείται η ελληνι-
κή οικονομία, καθώς ο πληθωρι-
σμός μειώθηκε 1,8% τον Οκτώβριο
εφέτος, από μείωση 2% τον Σεπτέμ-
βριο 2020 και έναντι μείωσης 0,7%
τον Οκτώβριο 2019.

Ωστόσο, μεταξύ Οκτωβρίου και
Σεπτεμβρίου εφέτος ο πληθωρισμός
«τσίμπησε» 0,3%, κάτι που αποτ-
υπώνεται και στις ανατιμήσεις που
σημειώθηκαν, με τις κυριότερες να
καταγράφονται σε: Μεταφορά επι-
βατών με αεροπλάνο (14,6%), νωπά
λαχανικά (8,7%), φυσικό αέριο
(8,6%), πετρέλαιο θέρμανσης (7,1%),
αρνί και κατσίκι (2,3%), ένδυση-
υπόδηση (0,6%), γαλακτοκομικά και
αβγά (0,3%) και ψωμί και δημητριακά
(0,3%). Στον αντίποδα, οι κυριότερες
μειώσεις τιμών σημειώθηκαν σε:
Πουλερικά (4,1%), κρασιά (2,8%),
νωπά ψάρια (1,7%), νωπά φρούτα
(1,3%) και καύσιμα και λιπαντικά
(0,4%).

Για τη νέα μείωση του πληθωρι-
σμού τον Οκτώβριο σε ετήσια βάση,
συνετέλεσαν κυρίως οι μειώσεις των
τιμών σε: Φυσικό αέριο (24,6%),
πετρέλαιο θέρμανσης (23,4%), μεταφ-
ορά επιβατών με αεροπλάνο (18,8%),

ξενοδοχεία- μοτέλ- πανδοχεία
(15,1%), συνδυασμένες μεταφορές
επιβατών (12,4%), μεταφορά επι-
βατών με σιδηρόδρομο (12,3%),
καύσιμα και λιπαντικά (11,1%), οδι-
κές μεταφορές επιβατών (8,8%), που-
λερικά (6,8%), ελαιόλαδο (6,8%),
πατάτες (6,2%), μεταλλικό νερό- ανα-
ψυκτικά- χυμοί φρούτων (4,9%), στε-
ρεά καύσιμα (3,3%), τηλεφωνικές
υπηρεσίες (2,8%), ηλεκτρισμό (1,6%)
και ένδυση και υπόδηση (0,5%).
Αντίθετα, οι κυριότερες ανατιμήσεις
σημειώθηκαν σε: Νωπά φρούτα
(13,4%), άλλα βρώσιμα έλαια (12%),
νωπά λαχανικά (8,9%), αρνί και
κατσίκι (6,1%), γλυκά κουταλιού-
μαρμελάδες- μέλι (4,5%), αλλαντικά
(3,7%), λαχανικά διατηρημένα ή επε-
ξεργασμένα (3,7%), χοιρινό (3,6%),
γιαούρτι (2,8%), ψάρια νωπά (2,3%),
καφέ- κακάο- τσάι (2,3%), καινούργια
αυτοκίνητα (2,1%), γάλα νωπό πλήρ-
ες (1,6%), ψωμί και δημητριακά
(0,8%) και μοσχάρι (0,7%).

Όσον αφορά στον εναρμονισμένο
πληθωρισμό, αυτός μειώθηκε περαι-
τέρω τον Οκτώβριο κατά 2%, από
μείωση 2,3% τον Σεπτέμβριο εφέτος
και έναντι μείωσης 0,3% τον Οκτώβρ-
ιο 2019. Σε μηνιαία σύγκριση
(Οκτώβριος προς Σεπτέμβριο), ο
εναρμονισμένος δείκτης παρουσίασε
εφέτος αύξηση 0,2%, έναντι μείωσης
0,1% που σημειώθηκε κατά την
αντίστοιχη σύγκριση του προη-
γούμενου έτους.

Ταμείο Εγγυοδοσίας:
Ξεκίνησε η υποβολή φακέλων προς έγκριση
για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων

Αν ακοιν ώθηκε η έν αρξη της διαδικασίας από
την  Ελλην ική Αν απτυξιακή Τράπεζα. Το Δημό-
σιο διαθέτει 780 εκατ. ευρώ τα οποία θα μετα-
τραπούν  σε επιχ ειρηματικά δάν εια συν ολι-
κού ύψους 2,5 δισ. Ευρώ.

Η Ελλην ική Αν απτυξιακή Τράπεζα
(Hellenic Dev elopment Bank HDB) αν α-
κοιν ών ει την  έν αρξη της διαδικασίας υπο-
βολής προτάσεων  από το Τραπεζικό
σύστημα για τον  δεύτερο κύκλο του Προ-
γράμματος Εγγυοδοσίας CoViD-19.

H πρώτη τράπεζα που υπέβαλε σήμερα
προτάσεις χ ρηματοδότησης πελατών  της, με
την  εγγύηση του Ελλην ικού Δημοσίου μέσω της
Hellenic Dev elopment Bank, ήταν  η Eurobank.

Θα ακολουθήσουν  από σήμερα, με βάση το συμφων ημέν ο χ ρον οδιάγραμμα, όλοι
οι υπόλοιποι από τους συν ολικά 12 χ ρηματοπιστωτικούς οργαν ισμούς που συμμε-
τέχ ουν  στο πρόγραμμα.

Το Ελλην ικό Δημόσιο -για τον  β’ κύκλο του Προγράμματος Εγγυοδοσίας - διαθέ-
τει 780 εκατ. Ευρώ τα οποία -με τη μόχ λευση μέσω της Hellenic Dev elopment
Bank- θα μετατραπούν  σε επιχ ειρηματικά δάν εια συν ολικού ύψους 2,5 δις Ευρώ.

Από αυτά, το 85% αφορά μικρές και μεσαίες επιχ ειρήσεις και το 15% μεγάλες
επιχ ειρήσεις.

Η εγγύηση του Ταμείου καλύπτει τα δάν εια που χ ορηγούν  οι τράπεζες σε ποσο-
στό 80%.

Τα χ αρακτηριστικά του προγράμματος Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχ ειρήσεων  CoViD-
19 καθώς και τα κριτήρια επιλεξιμότητας παραμέν ουν  αμετάβλητα.

Σύμφων α με το ν έο προσωριν ό πλαίσιο της Ε.Ε. , η εκταμίευση των  δαν είων
έχ ει χ ρον ικό ορίζον τα την  30η Ιουν ίου 2021.
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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  

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

Πωλείται οικία ισόγειο και
πρώτος όροφος στο 

Παλαιοχώρι Μάνδρας σε 800
μέτρα οικόπεδο. 

Ανταλλαγή με διαμέρισμα 
τηλέφωνο 6974 311 396. 

Τιμή συζητήσιμη

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 

ΓΑΜΟΣ 

Ο Ρουμελιώτης Παν αγιώτης του Γεωργίου και
της Αγγελικής το γέν ος Ηλία γεν ν ημέν ος

στην  Αθήν α, κάτοικος Ελευσίν ας
και η Μαρία Σέρρα του Παν αγιώτη και της
Lisbeth  το γέν ος Rodriguez γεν ν ημέν η

στην  Αθήν α κάτοικος Ελευσίν ας
θα παν τρευτούν  στο  Δημαρχείο Ελευσίν ας
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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

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  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ



16-θριάσιο Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020 

Ομιλήτριες
Μαρία-Χρυσάνθη

Υφαντή, 
Ψυχολόγος -

Ψυχοθεραπεύτρια
Msc 

Ελισάβετ 
Τζαφέρη,

Νοσηλεύτρια 

Για να συμμετάσχετε
πατήστε εδώ για να

εισέλθετε στην πλατφ-
όρμα και ακολούθως
εισάγετε τους απαρ-
αίτητους κωδικούς,

Meeting ID: 721
5854 4343 και

Passcode: 2bz5sW

ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΜΜΑΑΝΝΔΔΡΡΑΑΣΣ  --  ΕΕΙΙΔΔΥΥΛΛΛΛΙΙΑΑΣΣ  


