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«Άνοια και Πανδημία Covid-19»

Επιστημονικά στελέχη της Διεύθυνσης Κοινωνικής
Προστασίας του Δήμου Ασπροπύργου ενημερώνονται και
εξειδικεύονται στην παροχή βοήθειας των ανοιακών ασθενών

σελ. 9

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΣΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ
ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΟΛΕ

σελ. 2

Θοδωρής Λιβάνιος:

Ενδελεχής έλεγχος των απωλειών
κάθε δήμου - λόγω και της πανδημίαςαφού κλείσουν οι προϋπολογισμοί
- ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Λόγω κρουσμάτων
κορωνοϊού

σελ.9

Αναστέλλεται η λειτουργία των ΚΕΠ
Κέντρου Αχαρνών, Ολυμπιακού Χωριού και
Κόκκινου Μύλου
σελ. 7

Κ 2239

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΕ Ο Γ. ΚΩΤΣΗΡΑΣ

Ουσιαστικές λύσεις για τα προβλήματα της
Δυτικής Αττικής αλλά και ευκαιρίες

ανάπτυξης στο επίκεντρο της συνομιλίας

σελ. 2

ΣΤΟΧΟΣ ΝΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΟΙ ΑΣΧΗΜΕΣ
ΣΤΙΓΜΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ
Ένα απέραντο εργοτάξιο οι συνοικίες του

Αγίου Γεωργίου και της Δροσούπολης για καλό σκοπό
ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ Ο ΔΗΜΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Δήμοι θα λάβουν 28 εκατ. για να
πληρώσουν ληξιπρόθεσμα

σελ. 3

Έρχονται καταιγίδες και
χιόνια στην Πάρνηθα
και τον Κιθαιρώνα

σελ. 4

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

σελ. 3-4

ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ
ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΥ ΔΟΞΑΣ
ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

OI TEΛΕΥΤΑΙΕΣ
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΝ ΑΟ
ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟ σελ. 11

2-θριάσιο
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Καμπόλης Γεώργιος Δ.
Ειρήνης 30, 2105574683

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Παππά Ιωάννα Κ.
Νέζη Νικολάου 44, 2105547707

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΣΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ
ΜΕ ΤΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΟΛΕ

- Περατώθηκαν εργασίες για την επάρκεια φωτισμού στην περιοχή “Κρόνος”

MANΔΡΑ

Ροκάς Δημήτριος Π.
Σαλαμίνος 7 - Εργατικές Κατοικίες, 2105541344
AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Τσακάλωφ Αθανασίου 14 & Λεβέντη, Έναντι ΙΚΑ,
2102484070
ΧΑΪΔΑΡΙ

Τσεμπέρης Σπυρίδων Π.
28ης Οκτωβρίου 27,
2105818998

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

Βροχοπτώσεις η θερμοκρασία από 6 έως 16 βαθμούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Αν δρέας, Αν τρέας, Αν δρίκος, Αν τρίκος,
Αν δριάν α, Αν δριαν ή, Αν τριάν ν α

Αποστόλου Ανδρέου

ΘΡΙΑΣΙΟ

ιδιοκτησία:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις
Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος
τηλ.: 6977982173
Διεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερμοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν:
6908604269,6977410968
Συνδρομές Ετήσιες: 20€
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000
20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου
Γρηγορίου 4, 19300 Ασπρόπυργος
Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφημερίδας

Σε πλήρη εξέλιξη είναι το έργο για την αλλαγή του ηλεκτροφωτισμού και την ενεργειακή αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου της Ελευσίνας, που πραγματοποιεί με
ταχύτατους ρυθμούς ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας
(Ο.Λ.Ε.) ΑΕ στη Χερσαία Ζώνη Λιμένος (ΧΖΛ), αρμοδιότητάς του.
Κεντρικά σημεία στο παραλιακό μέτωπο της πόλης
έχουν ήδη αποκτήσει εξωραϊσμένη εικόνα μετά τις
εργασίες αντικατάστασης όλων των παλαιού τύπου φωτιστικών σωμάτων με σύγχρονους λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας τύπου led στους στύλους ηλεκτροδότησης επί της οδού Κανελλοπούλου και συγκεκριμένα από
τον Ιερό Ναό Μιχαήλ Αρχαγγέλου έως και το ανακαινισμένο κτίριο στην προβλήτα της Πρώην Αμερικάνικης
Βάσης.
Οι εργασίες αλλαγής στο φωτισμό συνεχίζονται σταδιακά επί της παραλιακής οδού Κανελλοπούλου προς την
περιοχή “Κρόνος” και προγραμματίζεται μέχρι τον ερχόμενο Ιανουάριο να έχουν αντικατασταθεί στο σύνολό τους

οι παλαιού τύπου λαμπτήρες με σύγχρονους τύπου led
σε όλα τα σημεία ηλεκτροδότησης της ΧΖΛ Ελευσίνας.
Στην παρούσα φάση και μέχρι το έργο να περατωθεί εξ
ολοκλήρου, έγιναν τεχνικές εργασίες αλλαγής των μη λειτουργικών λαμπτήρων σε σημεία της ΧΖΛ όπου δεν
υπήρχε η δέουσα επάρκεια φωτισμού, συγκεκριμένα
στην περιοχή “Κρόνος” επί των οδών Ωκεανιδών έως και
Κανελλοπούλου 6, ώστε να διασφαλίζεται επαρκής φωτισμός για την ασφαλέστερη διέλευση πεζών και οχημάτων.
Το έργο της αλλαγής ηλεκτροφωτισμού στη ΧΖΛ Ελευσίνας υλοποιείται υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΟΛΕ ΑΕ, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Απόστολου Καμαρινάκη, στο
πλαίσιο του γενικότερου σχεδιασμού τεχνικών εργασιών,
που πραγματοποιεί ο Οργανισμός με ιδίαν δαπάνη, για
τον εκσυγχρονισμό της εικόνας του παραλιακού μετώπου
της πόλης εν όψει και της ανακήρυξης της σε Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2023.

Δήμαρχος Σπ. Βρεττός: Έγκριση των παρεμβάσεων
ασφάλειας στο οδικό δίκτυο των Αχαρνών
Εγκριση των
παρεμβάσεων
για
την
ενίσχυση της
ασφάλειας στο
οδικό δίκτυο
των Αχαρνών.
Ο Δήμαρχος
Αχαρνών
Σπύρος Βρεττός δήλωσε
σχετικά :“Ένα
έργο μείζονος
σημασίας για
την ασφάλεια
όλων
μας
πήρε έγκριση
και
πολύ
σύντομα αναμένεται να γίνει πραγματικότητα.

Έπειτα από επίμονες ενέργειες και συγκεκριμένες παρεμβάσεις ξεμπλόκαραν οι χρονοβόρες διαδικασίες που

αφορούσαν τη βελτίωση της ασφάλειας του οδικού δικτύου της πόλης μας με τη δημιουργία ασφαλών κόμβων.”
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ΣΤΟΧΟΣ ΝΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΟΙ ΑΣΧΗΜΕΣ
ΣΤΙΓΜΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ

θριάσιο-3

Ένα απέραντο εργοτάξιο οι συνοικίες του

Αγίου Γεωργίου και της Δροσούπολης για καλό σκοπό

ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΕ Ο Γ. ΚΩΤΣΗΡΑΣ

Μ

ε εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται το μεγάλο
αντιπλημμυρικό έργο του Δήμου Φυλής που
ξεκίνησε από τη λεωφόρο Αλιάκμονος κι
αυτές τις μέρες τα συνεργεία εργάζονται πυρετωδώς στις
συνοικίες του Αγίου Γεωργίου και της Δροσούπολης.
Στόχος του μεγάλου έργου που ξεκίνησε στις αρχές
του Οκτώβρη, είναι η αντιπλημμυρική θωράκιση των
Άνω Λιοσίων και η βελτίωση της καθημερινότητας των
συμπολιτών,
που κατά το παρελθόν έχουν ζήσει
δύσκολες μέρες, σε κάθε έντονη βροχόπτωση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο αντιπλημμυρικό, συνδέεται με το άλλο μεγάλο έργο στην οδό Αιγαίου
Πελάγους στα Άνω Λιόσια και είναι το τέταρτο αντιπλημμυρικό που υλοποιείται επί Διοικήσεως Χρήστου
Παππού.
Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 4.230.000
ευρώ, με ενέργειες του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Θανάση Σχίζα και του Ειδικού Συνεργάτη
Δημάρχου, Γιάννη Λιάκου, εντάχθηκε στο Πρόγραμμα
Ενίσχυσης Δήμων του Υπουργείου Εσωτερικών
“Αντώνης Τρίτσης.

Ουσιαστικές λύσεις
για τα προβλήματα της Δυτικής
Αττικής αλλά και ευκαιρίες
ανάπτυξης στο επίκεντρο της
συνομιλίας

ΣΥ ΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4

ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ
Ο ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Δήμοι θα λάβουν 28 εκατ. για να πληρώσουν ληξιπρόθεσμα

Σ

την επιχορήγηση 151 Δήμων της Χώρας προχώρησε το Υπουργείο Εσωτερικών με την αριθμ.
81783/26.11.2020 Απόφαση. Η επιχορήγηση συνολικού ποσού έως 28.190.490,00 € δίνεται
αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση των υφιστάμενων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των
συγκεκριμένων Δήμων προς τρίτους (δηλαδή προς Φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης), σύμφωνα με
την αριθμ. 2/31648/ΔΠΓΚ/3.8.2020 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών όπως ισχύει .

Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 ο Βουλευτής Δυτικής
Αττικής κ. Γ. Κώτσηρας συνάντησε τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο κ. Κώτσηρας ανέφερε:
«Είχα την ιδιαίτερη τιμή να συναντηθώ σήμερα με τον
Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον οποίο συζητήσαμε για την τρέχουσα επικαιρότητα, αλλά και για τα ζητήματα
που αφορούν στη Δυτική Αττική. Ειδικότερα, αναφερθήκαμε στα
προβλήματα της περιοχής, σε θέματα υποδομών, αλλά και στις
αναπτυξιακές της προοπτικές. Τον ευχαριστώ για το ενδιαφέρον του. Συνεχίζουμε με υπευθυνότητα και σοβαρότητα με
γνώμονα το καλό της πατρίδας, το καλό της Δυτικής Αττικής.»

4-θριάσιο
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 3

Τη μελέτη του έργου εκπόνησε η Τεχνική Υπηρεσία
του Δήμου Φυλής, η οποία έχει και την επίβλεψη του
έργου.
Ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς που βρέθηκε
στα έργα στις αρχές Οκτωβρίου καθώς και πριν λίγες
μέρες, επισημαίνει ότι “Η αντιπλημμυρική θωράκιση
του Δήμου μας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα με
έργα που θα λύσουν το ζήτημα οριστικά ώστε ποτέ
ξανά, να μη ζήσουμε δύσκολες καταστάσεις, όπως κατά
το παρελθόν”
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Έρχονται καταιγίδες και χιόνια στην
Πάρνηθα και τον Κιθαιρώνα

Αλλάζει άρδην από σήμερα 30 Νοεμβρίου, ο καιρός, με βαθμιαία σημαντική πτώση της θερμοκρασίας μετά το μεσημέρι. Έρχονται βροχές και
σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά, στα
νότια και στο Αιγαίο.
Η πτώση της θερμοκρασίας θα φέρει χιόνια στην
Πάρνηθα αλλά και σε άλλα σημεία .
Παροδικές χιονοπτώσεις θα πέσουν στα ορεινά
και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο στον Έβρο,
ενώ πολύ ενισχυμένοι βοριάδες θα πνέουν στο
Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά, τη Δευτέρα αρχικά αναμένονται
βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας, με
ισχυρότερα φαινόμενα και σποραδικές καταιγίδες
στα ανατολικά, στα νότια, στη Χαλκιδική και στο
Αιγαίο.
Μέχρι το βράδυ οι βροχές θα περιοριστούν στα
ανατολικά και νότια ηπειρωτικά, στη Θράκη και στο
Αιγαίο.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με βροχές
κατά περιόδους και ενδεχομένως πρόσκαιρες
καταιγίδες. Τα φαινόμενα έως τις πρώτες πρωινές ώρες ενδέχεται να είναι τοπικά ισχυρά και να
συνοδεύονται από καταιγίδες.

Παροδικές χιον οπτώσεις θα εκδηλωθούν το
βράδυ στα αν ώτερα τμήματα της Πάρν ηθας και
του Κιθαιρών α.
Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί με εντάσεις έως
4 μποφόρ και από αργά το απόγευμα, βόρειοι
εντάσεως έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16
βαθμούς.
Στη Θεσσαλονί κη αναμένονται παροδι κές
βροχές και βελτί ωση του και ρού μετά το
μεσημέρι. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης
θα κυμανθεί από 7 έως 10 βαθμούς, αλλά μετά το
μεσημέρι θα σημει ώσει σημαντι κή πτώση.
Παγετός θα σημειωθεί το βράδυ περιφερειακά
της πόλης.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΣΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Επιστολή στον Πρωθυπουργό και στους Υ πουργούς Οικον ομίας και Εργασίας απέστειλε η ΓΣΕΕ, με την
οποία ζητά τη διατήρηση και εξασφάλιση της καταβολής στους εργαζόμεν ους ολόκληρου του επιδόματος Χριστουγέν ν ων 2020.
Συγκεκριμέν α με την επιστολή η Συν ομοσπον δία, διεκδικεί την εφαρμογή της Εθν ικής Γεν ικής Συλλογικής
Σύμβασης Εργασίας του 2010 και την εξασφάλιση καταβολής στο ακέραιο του δώρου Χριστουγέν ν ων στη
βάση των ον ομαστικών αποδοχ ών των εργαζομέν ων .
Για το σκοπό αυτό μάλιστα ζητά τη θέσπιση ειδικής διάταξης ν όμου.
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Στους 10 Finalist των Ευρωπαϊκών
Βραβείων Καινοτομίας η Περιφέρεια
Αττικής και το Antivirus Crowdhackathon

θριάσιο-5

Γ. Πατούλης: «Είναι ιδιαίτερα τιμή και μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε

να εργαζόμαστε συστηματικά για την ανάδειξη μιας ευφυούς Περιφέρειας»
Η Περιφέρεια Αττικής
και ο μαραθώνιος καινοτομίας antivirus crowdhackathon που διοργανώθηκε από την εταιρία
τεχνολογίας και καινοτομίας Crowdpolicy διακρίθηκαν στα Ευρωπαϊκά
Βραβεία Καινοτομίας The
Innovation in Politics
Awards 2020.
Συγκεκριμένα,
1058
κριτές από 47 χώρες επέλεξαν το antivirus crowdhackathon ως «εξαιρετικό
παράδειγμα πολιτικής καινοτομίας στην Ευρώπη».
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι από τις 398
συμμετοχές, η δράση της
Περιφέρειας Αττικής και του Crowdpolicy κατατάσσεται
μεταξύ των 10 καλύτερων στην κατηγορία Coping with
Covid-19 και μεταξύ των 90 καλύτερων στην Ευρώπη.
Ως φιναλίστ στα βραβεία The Innovation in Politics
Awards, η δράση αποτελεί κομμάτι μιας κοινότητας των
πιο αφοσιωμένων και εμπνευσμένων πολιτικών από όλη
την ήπειρο.

Με αφορμή τη συγκεκριμένη διάκριση ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης δήλωσε:
«Η ένταξή μας στους 10 Finalist των Ευρωπαϊκών
Βραβείων Καινοτομίας είναι ιδιαίτερα τιμητική και μας
δίνει δύναμη να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με ένα
οργανωμένο σχέδιο για την ανάδειξη μιας ευφυούς Περιφέρειας. Στρατηγικός μας στόχος είναι να γίνει η Αττική
ισχυρότερη, ανθεκτικότερη και ευφυέστερη. Η Περιφέρεια Αττικής έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη
ενός δικτύου τεχνολογικής καινοτομίας. Ενώ υλοποιούμε δράσεις για την υποστήριξη της νεανικής και καινοτόμου επιχειρηματικότητας και έχουμε στο σχεδιασμό
μας συγκεκριμένους τρόπους στήριξης των ομάδων και
startups μέσα από εργαστήρια καινοτομίας, συνεργασίες
με τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και επιχειρηματικούς
επιταχυντές, τα οποία θα υλοποιήσουμε το επόμενο διάστημα».
Να σημειωθεί ότι το Antivirus Crowdhackathon είναι ο
πρώτος απομακρυσμένος (remote) μαραθώνιος καινο-

Η επανίδρυση
της Δημοτικής Αστυνομίας,
όπου έχει καταργηθεί
Στις άμεσες προτεραιότητες του
υπουργείου Εσωτερικών

τομίας που διοργανώθηκε στην Ελλάδα για ψηφιακές
εφαρμογές και μεθοδολογίες που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της παvδημίας.
Το Antivirus Crowdhackathon και η εταιρία καινοτομίας και τεχνολογίας Crowdpolicy, τον Απρίλιο του
2020, αποτέλεσαν επίσης το εθνικό σημείο επαφής για
την Ελλάδα (National Curator) για τον Πανευρωπαϊκό
Μαραθώνιο Καινοτομίας #EUvsVirus Hackathon.
Στη φάση αυτή η Ελλάδα τερμάτισε στην 8η θέση μετά
την λήξη των συμμετοχών με πάνω από 665 διαγωνιζόμενους, από τους συνολικά 20.000+ διαγωνιζόμενους
από όλες τις χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο.
Η Περιφέρεια συνεχίζει να υποστηρίζει τις ιδέες και
ομάδες που διακρίθηκαν, αλλά και το ελληνικό
οικοσύστημα καινοτομίας με κύριο στόχο την προώθηση
της νεανικής επιχειρηματικότητας, την ενίσχυση της κοινωνίας και της οικονομίας αλλά και την αντιμετώπιση
των προκλήσεων της Πανδημίας.
Το antivirus crowdhackathon εξελίσσεται σε ένα διαρκές δίκτυο τεχνολογικής καινοτομίας το οποίο θα λειτουργεί συνεχώς σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας και με
τη βοήθεια συνεργατικών εργαλείων.
Στόχος της διοργάνωσης, είναι η υποστήριξη των καινοτόμων ιδεών και προτάσεων για την επίλυση σημαντικών προβλημάτων που έχει εντάξει η Πανδημία στην
οικονομία και στην κοινωνία.

Ελευσίνα: Δύο έφηβοι έσπασαν την «καραντίνα» και
συνελήφθησαν για κλοπές και διαρρήξεις.

Δύο άτομα 16 και 18 ετών έσπασαν την «καραντίνα» και συνελήφθησαν για κλοπές και διαρρήξεις.

Παραβίασαν τα μέτρα για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊου, συνελήφθησαν για διαρρήξεις
και κλοπές στην Ελευσίνα. Ο λόγος για δυο Ρομά ηλικίας 16 και 18 ετών. Αρχικά εντοπίστηκαν
να επιβαίνουν σε αυτοκίνητο κατά την διάρκεια ελέγχου της τροχαίας, χωρίς να έχουν την απαιτούμενη άδεια μετακίνησης.
Τους επιβλήθηκε το προβλεπόμενο πρόστιμο και κατά την διάρκεια της παραμονής τους στο
τμήμα ασφαλείας Ελευσίνας, διαπιστώθηκε πως μαζί με έναν ακόμη συνεργό τους, που αναζητείται, είχαν διαπράξει 3 κλοπές και διαρρήξεις από σπίτια στην περιοχή.

Η επανίδρυση της Δημοτικής Αστυνομίας,
όπου έχει καταργηθεί και η ενίσχυσή της
στους Δήμους αποτελούν άμεσες προτεραιότητες του υπουργείου Εσωτερικών, όπως ανέφερε ο Υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος σε στελέχη της Αυτοδιοίκησης της ΝΔ.
Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι κατά τη διάρκεια των ημερών του lockdown η Δημοτική
Αστυνομία συνέβαλε καθοριστικά στη διασφάλιση της τήρησης των μέτρων και για το σκοπό
αυτό το ΥΠ.ΕΣ έχει καταθέσει προτάσεις στο
Ταμείο Ανάκαμψης, διεκδικώντας χρήματα
που θα δοθούν για τη δημιουργία των κατάλληλων υποδομών εκπαίδευσης των δημοτικών αστυνόμων.

Επιπλέον, σε συνεννόηση με τους Δήμους
έχει προκρίνει τη δυνατότητα, στην παρούσα
φάση της πανδημίας, να αξιοποιηθεί και διοικητικό προσωπικό σε κάποιες αρμοδιότητες
της Δημοτικής Αστυνομίας, ώστε οι ίδιοι οι
δημοτικοί αστυνομικοί να έχουν μεγαλύτερη
άνεση κινήσεων στην άσκηση του ελεγκτικού
τους έργου.

6-θριάσιο

Στα "πορτοκαλί" το κτίριο του Συμβουλευτικού Σταθμού
Στήριξης Κακοποιημένων Γυναικών Ελευσίνας

Ο Δήμος Ελευσίνας συμμετείχε στην καμπάνια «Έχεις Φωνή»
Με αφορμή την 25η Νοεμβρίου, η οποία έχει
καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, ο Δήμος
Ελευσίνας συμμετείχε στην καμπάνια «Έχεις
Φωνή» του Δικτύου #SDG17Greece και
φωταγώγησε τον Συμβουλευτικό Σταθμό/Κέντρου Στήριξης Κακοποιημένων Γυναικών Ελευσίνας, παρουσία του Δημάρχου Ελευσίνας κ.
Οικονόμου, της Προέδρου του Δικτύου κας.
Πατούλη, της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας κα. Άνθη, του Γ.Γ. της ΚΕΔΕ κ.
Δημήτρη Καφαντάρη και τις εκπροσώπους του
υπ. Προστασίας του Πολίτη και της ΕΛΑΣ, κ.κ.
Δήμητρα Ευαγγέλου, αναπλ. Καθηγήτρια Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου και Σοφία-Μαρία Κυριάκου, Υπαστυνόμο Α εκ μέρους των Τμημάτων Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας (ΤΑΕΒ).
Στις σημερινές συνθήκες κοινωνικής απομόνωσης εν μέσω της πανδημίας, η δράση αυτή υπενθυμίζει ότι η Βία
κατά των Γυναικών υπάρχει και αποτελεί ένα διαχρονικό και παγκόσμιο πρόβλημα, που απασχολεί όλες τις κοινωνίες και απαιτεί την ενεργό παρουσία, συμμετοχή και συνεργασία όλων μας.
Μένουμε σπίτι, δεν μένουμε σιωπηλές!

Δωρεάν tablet σε 500 παιδιά για την τηλεκπαίδευση
διαθέτει ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού

Δ

ωρεάν tablet σε πεν τακόσια
(500) παιδιά, που δεν έχ ουν
τη
δυν ατότητα
να
συμμετέχ ουν στα μαθήματα εξ
αποστάσεως για τις αν άγκες της
τηλεκπ αίδευσης, θα διαθέσει ο
Δήμος
Αγίων
Αν αργύρων Καματερού.
Η προμήθεια έγιν ε με πόρους του
Δήμου και χ ορηγίες εν ώ η επιλογή
των οικογεν ειών θα γίν ει σε
συν εργασία με τις διευθύν σεις των
σχ ολείων του Δήμου και σύμφων α
με τα κριτήρια που έχ ει θεσπίσει το
υπουργείο Παιδείας.

Σε δηλώσεις του ο δήμαρχ ος
Αγίων
Αν αργύρων -Καματερού
τόν ισε π ως το δικαίωμα στην
εκπαίδευση είν αι αδιαμφισβήτητο
και αν αφαίρετο για όλα τα παιδιά και
καν έν ας μαθητές δεν θα πρέπει ν α
στερείται του αγαθού της παιδείας,
επειδή η οικογέν ειά του δεν μπορεί
ν α σηκώσει το βάρος για την αγορά
μίας
ηλεκτρον ικής
συσκευής.
Επ ίσης,
π ροαν ήγγειλε
«στοχ ευμέν ες π ρωτοβουλίες και
δράσεις που θα κάν ουν ευκολότερη
την καθημεριν ότητα των παιδιών
και θα απ αλύν ουν έν α ακόμη
βάρος από τις πλάτες των γον ιών ».

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020

Δημοτική Βιβλιοθήκη
Μάνδρας

Δωρεά βιβλίων
στο Νοσοκομείο
«Ερυθρός Σταυρός»

Η

Δημοτική Βιβλιοθήκη του Οργανισμού
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού
του Δήμου Μάνδρας-Ει δυλλί ας-Ερυθρών-Οινόης προχώρησε στη δωρεά βιβλίων
στην Α’ Παθολογική Μονάδα του Νοσοκομείου
«Ερυθρός Σταυρός», που φροντίζει ασθενείς με
Covid-19.
Ο Δήμαρχος Χρήστος Ε. Στάθης εκφράζει τη
συμπαράσταση του στους ασθενείς και την ευγνωμοσύνη του στους γιατρούς που καταβάλουν κάθε
δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση της
πανδημίας.
Την ίδια ώρα συγχαίρει την ιατρό Αναστασία
Σπανουδάκη για την πρωτοβουλία της, στην
οποία ο κος Στάθης ανταποκρίθηκε αμέσως,
δηλώνοντας ότι θα σταθεί αρωγός σε κάθε ανάλογη που αντιπαρέρχεται τις αντιξοότητες των καιρών.

6978087309
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
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Θετική εξέλιξη για τους ιδιοκτήτες περιουσιών
σε Ελευσίνα & Μέγαρα στο Κτηματολόγιο
Παράταση της προθεσμίας για την δικαστική αναγνώριση
ιδιοκτητών μέχρι 31.12.2021.

ΜΟΝΟΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

Ο Δήμος Φυλής γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο
των περιοριστικών μέτρων για την εξάπλωση
του κορονοϊού, οι υπηρεσίες του λειτουργούν
με μείωση της φυσικής παρουσίας του προσωπικού, εφαρμογή της τηλεργασίας, της εκ περιτροπής εργασίας και των αδειών ειδικού σκοπού.
Με βάση τα παραπάνω, η εξυπηρέτηση των
συνδημοτών μας, από ΟΛΕΣ τις υπηρεσίες του
Δήμου, γί νεται ΜΟΝΟ κατόπι ν ραντεβού.
Επίσης, παρακαλούνται να προσέρχονται στα,
κατά τόπους, δημοτικά καταστήματα μόνο όταν
υπάρχει απόλυτη ανάγκη και να χρησιμοποιούν, όπου διατίθενται, τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.
Τηλέφωνα για ραντεβού:
•
15691 με 24ωρη λειτουργία
•
ΤΑΜΕΙΟ 2132042795
•
ΚΕΠ Άνω Λιοσίων 2132060122-123
•
ΚΕΠ (Ζωφριά) 2102473309
•
ΚΕΠ Ζεφυρίου 2132038811-812
•
ΚΕΠ Φυλής 2132060024-25
•
Τμήμα Εσόδων 2132042785
•
Ηλεκτρονι κή
Εξυπηρέτηση:
https://bit.ly/DimosFylis
Η Αντιδήμαρχος Διοίκησης
Ελένη Λιάκου

Ο

Αν τιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής
Δυτικής Αττικής, Θαν άσης Μπούρας, σε
συν έχ εια τηλεφων ικής εν ημέρωσης π ου
είχ ε, στις 11 Νοεμβρίου από τον Αν τιδήμαρχ ο Μεγαρέων , κ. Κων σταν τίν ο Φυλακτό, αλλά και στις 12
Νοεμβρίου από τον Δήμαρχ ο Ελευσίν ας, κ. Αργύριο
Οικον όμου , για την αν άγκη παράτασης της προθεσμίας δικαστικής αν αγν ώρισης ιδιοκτητών στο
Κτηματολόγιο, η οποία λήγει στις 31.12.2020, είχ ε
επικοιν ων ία με τον Υ πουργό Περιβάλλον τος και
Εν έργειες, κ. Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος αν ταποκρίθηκε θετικά και τον διαβεβαίωσε ότι με ν ομοθετική ρύθμιση θα παρατείν ει την προθεσμία δικαστικής
αν αγν ώρισης ιδιοκτητών .
Ο κος Μπούρας, στις 11.11.2020 εξέδωσε δελτίο
τύπου (επισυν απτόμεν ο 2) με το οποίο εν ημέρων ε
τον αν τιδήμαρχ ο Μεγαρέων , κ. Κ. Φυλακτό, για την
δέσμευση που έλαβε από τον Υ πουργό, εν ώ με
τηλεφων ική επικοιν ων ία του αν τίστοιχ α εν ημέρωσε
και τον Δήμαρχ ο Ελευσίν ας κ. Α. Οικον όμου.
Έτσι, με το Σχ έδιο Νόμου του Υ πουργείου Περιβάλλον τος και Εν έργειας π ου κατατέθηκε και
συζητείται στη Βουλή, με τίτλο «Εκσυγχ ρον ισμός
της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας», στο
άρθρο 133, προβλέπεται η παράταση της προθεσμίας για την δικαστική αν αγν ώριση ιδιοκτητών
μέχ ρι 31.12.2021.

Λόγω κρουσμάτων κορωνοϊού

Αναστέλλεται η λειτουργία των ΚΕΠ Κέντρου Αχαρνών, Ολυμπιακού Χωριού

και Κόκκινου Μύλου

Αναστέλλεται μέχρι νεωτέρας η λειτουργία των ΚΕΠ Κέντρου Αχαρνών, Ολυμπιακού Χωριού και Κόκκινου Μύλου λόγω κρουσμάτων
κορονοϊού COVID-19.
Την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες
απολυμάνσεις, ενώ ακολουθούνται πιστά όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα.
Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετούνται με ραντεβού από τα:

ΚΕΠ Αγίου Διονυσίου: 210 2476059
ΚΕΠ Αγίας Άννας: 210 2315009
ΚΕΠ Θρακομακεδόνων: 213 2140317, 315, 303
Επιπρόσθετα, οι δημότες έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν ψηφιακά
ραντεβού μέσω της πλατφόρμας myKEPlive
https://www.gov.gr/…/exuperetese-me-telediaskepse-apo… και να
εξυπηρετηθούν χωρίς φυσική παρουσία.

8-θριάσιο

Ν. Κεραμέως: Άγνωστο πότε θα
ανοίξουν τα σχολεία

«Παράθυρο» για μαθήματα μέσα στις γιορτές;

Η
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Θοδωρής Λιβάνιος :

Ενδελεχής έλεγχος των απωλειών
κάθε δήμου - λόγω και της πανδημίαςαφού κλείσουν οι προϋπολογισμοί

υπουργός Παιδείας
ανάφερε πως δεν
έχει ληφθεί προς το
παρόν καμία απόφαση για το
άνοιγμα των σχολείων ή για το
ενδεχόμενο να γίνουν μαθήματα μέσα στις γιορτές.

Το άνοιγμα των σχολείων
πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων εξετάζει η κυβέρνηση,
σύμφωνα με όσα δήλωσε η
υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, μια ημέρα μετά τον
πρωθυπουργό,
Κυριάκο
Μητσοτάκη, ο οποίος επεσήμανε ότι όταν αρχίσει η χαλάρωση του lockdown, η πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα ξεκινήσει πρώτη τη δια ζώσης διδασκαλία. «Το άνοιγμα των σχολείων είναι σύνθετη διαδικασία, θα το δούμε»
ανέφερε η υπουργός Παιδείας.

«Θα περιμένουμε να δούμε πως ακριβώς εμφανίζεται το επιδημιολογικό φορτίο και από εκεί και πέρα
θα ληφθούν οι αποφάσεις. Σίγουρα την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν συζητήσεις με τους ειδικούς», ανέφερε συγκεκριμένα η κ. Κεραμέως μιλώντας στο Open..
Όσον αφορά το αν θα γίνουν μαθήματα και μέσα στις γιορτές η κ. Κεραμέως σημείωσε ότι δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση. «Θα εξετάσουμε όλα ενδεχόμενα και θα λάβουμε τη γνώμη των ειδικών».
Σύμφωνα με την υπουργό ο κορονοϊός επιφέρει αλλαγές συνολικά στην εκπαιδευτική διαδικασία, αν και
η ύλη προχωρά κανονικά σε γενικές γραμμές. Η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε και στο νέο νομοσχέδιο του
υπουργείου Παιδείας το οποίο θα συνδέει την εκπαίδευση με τις πραγματικές ανάγκες τις αγοράς, ενώ
ανακοίνωσε ότι από τον Σεπτέμβριο ξεκινούν τα Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια.

- ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ο υφυπουργός Εσωτερικών , Θοδωρής Λιβάν ιος μιλών τας την Παρασκευή στην συν εδριακή διάσκεψη της ΚΕΔΕ με τις ΠΕΔ Δ. Μακεδον ίας και Ηπείρου δήλωσε ότι μετά την έκτακτη επιχορήγηση των 50
εκατ. ευρώ που δόθηκε στους δήμους, μετά τις γιορτές και αφού
κλείσουν οι προϋπολογισμοί, θα γίν ει έν ας εν δελεχής έλεγχος των
απωλειών κάθε δήμου από τα μέτρα λόγω και της παν δημίας και θα
δοθεί ν έα χρηματοδότηση. Στην ν έα καταν ομή της έκτακτης αυτής
βοήθειας θα συν υπολογιστούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε
δήμου (ορειν ός, ν ησιωτικός, τουριστικός) ώστε ν α καταν εμηθεί δίκαια
με βάση τις πραγματικές απώλειες η ν έα χρηματοδοτική εν ίσχυση.
Ιδιαίτερη αν αφορά έκαν ε στις αλλαγές του εκλογικού ν όμου που θα
αφορούν στην Τ.Α. που θα συμβάλλουν και στην κυβερν ησιμότητα
αλλά και στον διαχωρισμό τους από τις Ευρωεκλογές. Μάλιστα αν έφερε ότι η καταθεση των υποψηφιοτήτων θα γίν εται τρεις μήν ες πριν τις
Αυτοδιοικητικές εκλογές που θα γίν ον ται Οκτώβριο, ώστε ν α υπάρχει
και προεκλογικός χρόν ος για γόν ιμο διάλογο αλλά και διαφάν εια.

«Άνοια και Πανδημία Covid-19»

θριάσιο-9
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Επιστημονικά στελέχη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας

του Δήμου Ασπροπύργου ενημερώνονται και εξειδικεύονται στην παροχή

Τ

βοήθειας των ανοιακών ασθενών

ο Ελληνικό Διαδημοτικό
Δίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας σε
συνεργασία με την Εταιρία
Alzheimer Αθηνών, διοργάνωσαν στις 25 Νοεμβρίου 2020,
διαδικτυακή συνάντηση με
θέμα:« Άνοια και Πανδημία
Covid-19».
Επιστημονικά στελέχη της
Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Ασπροπύργου, συμμετείχαν στη συζήτηση
που
πραγματοποιήθηκε
με
εισηγητές, την Δρ. Παρασκευή
Σακκά, Πρόεδρο της Εταιρίας
Alzheimer Αθηνών και τον κ.
Μιχάλη Λάβδα, συντονιστή του
προγράμματος «Συμβουλευτικοί
Σταθμοί για την Άνοια». Κατά την
διάρκεια της
συνάντησης,
απεύθυνε χαιρετισμό ο Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος του
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, κ.
Γεώργιος Πατούλης.

Στόχος της συνάντησης ήταν η
συνοπτική παρουσίαση νέων τρόπων υποστήριξης -με ψηφιακά μέσα- ατόμων με
άνοια, καθώς και μελών της οικογένειας τους.
Η Εταιρία Alzheimer Αθηνών, έχει αναπτύξει
εργαλεία και εγχειρίδια που συνεισφέρουν στη
βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους και μπορούν
να χρησιμοποιηθούν τόσο από εξειδικευμένους
επαγγελματίες, όσο και από επαγγελματίες που
απασχολούνται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του
Δήμου Ασπροπύργου θα αξιολογήσει το
σχετικό υλικό και την συνεργασία, στο
πλαίσιο του σχεδιασμού και της ανάπτυξης προγραμμάτων για την άνοια και
τους συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν
τη συγκεκριμένη νόσο.

Η Εταιρία Alzheimer Αθηνών πλήρως προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις που προστάζει η εξάπλωση της πανδημίας Covid -19, έχει προωθήσει το
ειδικό εγχειρίδιο που προβάλλει χρήσιμες προτάσεις αναφορικά με τον τρόπο ζωής και την αντιμετώπιση δυσκολιών τόσο των ανοιακών ασθενών,
όσο και των φροντιστών τους, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Δήμου Ασπροπύργου.

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020

10-θριάσιο

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

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020
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ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ
ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΥ ΔΟΞΑΣ
ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

OI TEΛΕΥΤΑΙΕΣ
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΝ
ΑΟ ΠΑΝΛΙΟΣΙΑΚΟ

Ο ΑΟ Παν λιοσιακός πραγματοποίησε
τέσσερις
μεταγραφές.

Φώτης Γεωργέλλης.
Ο Φώτης έρχεται από την
Άν αξο Λέσβου, είν αι 21
χρον ών και παίζει ως
μέσος.
Φέρν ει μαζί του εμπειρία
και και πολύ θετικά
στοιχεία ως ποδοσφαιριστής και είν αι έτοιμος ν α
τα τα μεταδώσει στον Παν λιοσιακό.

Στην ΠΑΕ Εν ωση Παν ασπροπυργιακού Δόξας περιμέν ουν
τις εξελίξεις, όσον αφορά την
έν αρξη του πρωταθλήματος της
Φούτμπολ Λιγκ.
Προπον ητής στην ομάδα είν αι
ο Ηλίας Φυν τάν ης με τον Φώτη
Θαν έλλα.

Oι π οδοσφαιριστές κάν ουν
μόν οι τους προπόν ηση με το
π ρόγραμμα εκγύμν ασης π ου
έχ ουν λάβει από τον γυμν αστή
της ομάδος Γιώργο Λιν άρδο λόγω
της παν δημίας του κορων οϊού.
Προπον ητής τερματοφυλάκων
έχ ει αν αλάβει ο Νίκος Κον δυλόπ ουλος. Γεν ικός αρχ ηγός ο
Παν αγιώτης Κων σταν τιν ίδης και
φρον τιστής ο Δημήτρης Μουράτι.

Οι παίκτες που έχ ουν έρθει
στην ομάδα είν αι οι:

Filip Dmitrov ic , ο 25 χ ρόν ος
τερματοφύλακας αγων ιζόταν την
περσιν ή χ ρον ιά στον Άυστριακη Ried.
Sinisa Mladenov ic , ο 29 χ ρόν ος αμυν τικός αγων ιζόταν την
περσιν ή χ ρον ιά στην Graf icar
στην Σερβία.
Βασίλης Μουκίδης , ο 27 χ ρόν ος μέσος αγων ιζόταν την περσιν ή χ ρον ιά στον Άγιο Ιερόθεο.

Ορέστης Τσιν τών ης , ο 21
χ ρόν ος μέσος αγων ιζόταν την

περσιν ή χ ρον ιά στον Εθν ικό
Πειραιώς.
Βασίλης Αγγελόπουλος , ο 23
χ ρόν ος
μέσος αγων ιζόταν την περσιν ή χ ρον ιά στην κυπριακή Asy l
.
Λεων ίδας Αργυρόπουλος , ο 30
χ ρόν ος αμυν τικός έπαιξε την
π ροηγούμεν η χ ρον ιά στον
Λεβαδειακό.

Θωμάς Βασιλείου , ο 26 χ ρόν ος
επ ιθετικός αγων ίστηκε στο
πρώτο εξάμην ο στην ομάδα μας
και στο δεύτερο μισό της περιόδου στα Χαν ιά.
Τάσος Μαρούδας , ο 23 χ ρόν ος
επιθετικός προέρχ εται απο τον
Ολυμπιακό Βόλου.

Λεων ίδας Καλομοίρης , ο 20
χ ρόν ος
π οδοσφαιριστης
προέρχ εται απο τις Ακαδημίες
του Παν αθην αϊκού.

Στην ομάδα αν ήκουν και οι
Κώστας Παν αγιώτου, Αλέξαν δρος
Μπ εκατώρος,
Λεων ίδας
Κούτσικος,
Τραρέ
Λουμίν ,
Κώστας Κολτσίδας, Στάθης Λάμπ ρου, Νικόλα Καρακλάριτς,
Θεολόγου, Δήμος, Ευθυμιάδης,
Οικον ομόπουλος, Μαυρίδης.
Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Μιχάλης Τριβέλας.
Ο Μιχάλης έρχεται από

τον Κριό Ασπροπύργου,
είν αι 18 χρον ών και
παίζει ως μέσος.
Παρόλο το ν εαρό της
ηλικίας του, διαθέτει όλα
τα χαρακτηριστικά εν ός
ακόμα ικαν ότατου ποδοσφαιριστή που αποκτά ο
Παν λιοσιακός.

Αν τρέας Τρίμπος.
Ο Αν τρέας έρχεται από
τον Α. Ο. Ζωφριάς, είν αι
17 χρον ών και παίζει ως
μέσος.
Δηλών ει παν έτοιμος ν α
αγων ιστεί σκληρά ώστε
ν α αν εβάσει ψηλά τον

Παν λιοσιακό.

Σωτήρης Πασχαλίδης.
Ο Σωτήρης έρχεται από
τον Α. Ο. Ζωφριάς, είν αι
17 χρον ών και παίζει ως
επιθετικός.
Είμαστε απολύτως βέβαιοι
πως με τις τεράστιες
ικαν ότητες του, θα συμβάλει τα μέγιστα στον Παν λιοσιακό.
ΑΝ. ΤΣΑΚ.

12-θριάσιο
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Ζητούνται αποθήκες για αγορά

και ενοικίαση στον Ασπρόπυργο. Πληροφορίες
στο Μεσιτικό Γραφείο Μαντζουράτου Ελένη.
Τηλέφωνο 6946971237

Η εταιρία ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ ΑΕ, αναζητά για τις εγκαταστάσεις της
στη ΒΙΠΕ Μάνδρας Αττικής τις παρακάτω θέσεις εργασίας:
Χειριστή Περονοφόρου για πενθήμερη 8ωρη απασχόληση σε κυλιόμενες βάρδιες.
-Δίπλωμα Χειριστή Περονοφόρου Οχήματος Πετρελαιοκίνητου (2ης
Ειδικότητας: Ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων ή προσώπων) και Ομάδας 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

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.

θριάσιο-13
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Βρούτσης: «Καµία αλλαγή σε όρια ηλικίας
και συντάξεις »
-Ποιοι θα πάρουν έκτακτη επιχορήγηση εορτών»

Για το σχέδιο Πισσαρίδη
και τις αλλαγές στις συντάξεις µίλησε ο υπουργός
Εργασίας
Γιάννης
Βρούτσης.Όπως, τόνισε ο
υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης στον ΣΚΑΪ
δεν θα υπάρξει καµία αλλαγή στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και καµία µείωση στις συντάξεις. «Το σχέδιο Πισσαρίδη είναι ένα
µεταρρυθµιστικό,
πολύ
σηµαντικό και πολύ θετικό
σχέδιο.»
Ο κ. Βρούτσης διαβεβαίωσε ότι ό,τι περάστηκε στον ασφαλιστικό νόµο δεν επηρεάζονται από την έκθεση Πισσαρίδη.«Θέλω να σας διαβεβαιώσω απόλυτα ότι, µετά την ασφαλιστική µεταρρύθµιση 4670
του 2020, το Μάρτιο του 2020 ξεκίνησε να εφαρµόζεται, δεν πρόκειται να αλλάξει ούτε να µεταβληθεί
κανένα όριο ηλικίας συνταξιοδότησης.
Θέλω να καθησυχάσω όλο τον κόσµο, ότι µπορεί µε το νόµο αυτό να κινείται στο πλαίσιο του εργασιακού του βίου χωρίς καµία ανησυχία. Τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει.», διευκρίνισε ο κ.
Βρούτσης.Καµία µεταβολή δεν θα έχουν ούτε αυτοί που είχαν κατοχυρώσει έως 31/12/2021 ηλικία
και χρόνια εργασίας.

ΟΙ ΣΤΙΓΜΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΠΟ
ΟΛΟΥΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ

Χαρδαλιάς: «Αδικα και
αβάσιμα
τα
δημοσιεύματα για τον ΕΟΔΥ»

Σε ιδιαίτερα αυστηρό τόν ο απάν τησε ο
υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και
Διαχ είρισης Κρίσεων , Νίκος Χαρδαλιάς,
στα δημοσιεύματα του κυριακάτικου
Τύπου, τα οποία αν έφεραν ότι ο ΕΟΔΥ
χ ρησιμοποιεί παράλληλο σύστημα καταγραφής των κρουσμάτων κορων οϊού.
Μετά τον κυβερν ητικό εκπρόσωπο Στέλιο Πέτσα, και ο κ. Χαρδαλιάς, τα διαψεύδει κατηγορηματικά. Με αν άρτηση
που έκαν ε στον προσωπικό λογαριασμό
του στο Facebook, έκαν ε λόγο για

«παν τελώς άδικα και αβάσιμα δημοσιεύματα», εν ώ υπ εραμύν θηκε του
ρόλου του ΕΟΔΥ και της συμβολής των
επιστημόν ων του στη μάχ η κατά της
παν δημίας.
«Ούτε διπλοί τρόποι καταγραφής κρουσμάτων υπάρχ ουν , ούτε δυσαρέσκειες
και προβλήματα στις μεταξύ μας σχ έσεις.
Υ πάρχ ει μόν ο η κοιν ή μας αγων ία για
την καθημεριν ή προάσπιση της δημόσιας υγείας, υπάρχ ει το κοιν ό μας άγχ ος
για ν α προλάβουμε τα πάν τα και παν τού και υπάρχ ουν και οι δημιουργικές
εν τάσεις κάποιων στιγμών που συν οδεύουν κάθε ομάδα, κάθε οικογέν εια,
κάθε παρέα αν θρώπων που συν αν τιούν ται στο πεδίο της κοιν ής τους
μάχ ης.
Όποιος έχ ει εργαστεί σε τέτοιες ομάδες
για έν αν κοιν ό στόχ ο, αυτό μπορεί ν α
το καταλάβει καλά», σημειών ει ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας.

«Καταχωρησ τέο
στο ΚΗΜΔΗΣ &
ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Προμηθειών

Πληροφ ορίες: Κελεπούρη Νατάσα
Ταχ. Δ/ν ση: Λ. Μαραθών ος 104,
(α΄ όροφ ος)
Τ.Κ. 190 05 Ν. Μάκρη
Τηλ.22943-20585
Fax 22943-20535
Email: promithies@marathon.gr
(URL)
:
Δ/ν ση
http://www.marathon.gr
Μαραθών ας 27/11/2020
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 21225

ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια συστημάτων τεχν ολογίας πληροφ ορικής
έτους 2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Ο Δήμος Μαραθών ος προκΑΝΟΙΚΤΟ
ηρύσσει
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
κάτω των ορίων μέσω της ηλεκτρον ικής
πλατφ όρμας
του
Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ .
www.promitheus.gov .gr σύμφ ων α με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 όπως ισχύει, για
την προμήθεια συστημάτων
πληροφ ορικής
τεχν ολογίας
έτους 2020 με συστημικό αύξον τα αριθμό: 102992
Ο προϋπολογισμός του διαγων ισμού είν αι 94.990,20 € συμπεριλαμβαν ομέν ου του Φ.Π.Α. (καθαρή αξία 76.605,00 €, ΦΠΑ 24%
18.385,20 €)

.Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εν εν ήν τα (90) ημέρες
από την υπογραφ ή της.
Η καταληκτική ημερομην ία υποβολής των προσφ ορών είν αι η
11.12.2020 ημέρα Παρασκευή
και ώρα 23:59.

Η αποσφ ράγιση των προσφ ορών θα γίν ει μετά την υποβολή
των δικαιολογητικών σε έν τυπη
μορφ ή την 16.12.2020 ημέρα
Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. Δεν
επιτρέπον ται εν αλλακτικές προσφ ορές. Η Ισχύς των προσφ ορών θα είν αι 12 μήν ες και θα
συν τάσσον ται στην ελλην ική
γλώσσα.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη
διαδικασία, κατατίθεται από
τους συμμετέχον τες οικον ομικούς φ ορείς εγγυητική επιστολή
συμμετοχής, ποσοστού 1% της
εκτιμώμεν ης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ που αν έρχεται
στο ποσό των 766,05 € (επτακόσια εξήν τα έξι ευρώ και πέν τε
λεπτών του ευρώ) για το σύν ολο
των ομάδων Α έως Ζ. Για τα
ποσά των εγγυήσεων αν ά
ομάδα (τμήμα) γίν εται αν αφ ορά
στη διακήρυξη.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφ ορίες για τη διακήρυξη δίδον ται στο τηλ.: 2294320585, fax:
22943 20535, αρμόδιος υπάλληλος κα Νατάσα Κελεπούρη στο
τμήμα Προμηθειών , Ταχ. Διεύθυν ση Λεωφ όρος Μαραθών ος
104, Τ.Κ. 190 05, Νέα Μάκρη.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
Νικόλαος Ευαγγελόπουλος

14-θριάσιο
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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 εντος σχεδίου 1573τ.μ.,προς ενοικιαση ή πώληση
στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου,τριφατσο με
εύκολη πρόσβαση προς
όλες τις εθνικές
οδούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος (ισόγειο)
στη διασταύρωση Ασπροπύργου (πλησίον ΙΚΑ
και στάσης λεοφωρείου),
126 τεραγωνικά μέτρα,
κατάλληλο για φαρμακείο.Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος
οροφος) στη διασταύρωση Ασπροπύργου κοντά
στο ΙΚΑ 86 τετραγωνικά
μέτρα, σε οικογένεια που
να έχει σταθερή εργασία
Διατίθεται και για επαγγελματικός χώρος

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.19)
Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος 105
τετραγωνικών μέτρων
στο κέντρο του Ασπροπύργου (Σαλαμίνος &
Κολοκοτρώνη).
Δεν
διατίθεται για χώρο
εστίασης (προτίμηση
φαρμακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

- Ενοικιάζεται κατάστημα 110 τ.μ. επί της
Λεωφόρου
Δημοκρατίας
και
πωλείται
ο επαγγελματικός εξοπλισμός 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 καραμαγκά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483
EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ ΧΩΡΙΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2105570474
ΚΑΙ 2105573734

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ
ΜΕ 2 WC, AIRCONDITION, 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 επικοινωνίας 6987305649
Πωλείται επιχείριση
καφέ στο κέντρο του
Ασπροπύργου!Πληροφορίες 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, μονοκατοικία 100 τ.μ., ισόγεια,
προσόψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78,
μπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.μ., θέα βουνό, ανοικτό πάρκιν, αποθήκη,
κήπος, ελεύθερη, άριστη
κατάσταση, ανακαίνιση
'00, τιμή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα, μονοκατοικία 90
τ.μ., 3 υ/δ, κήπος 60 τ.μ.,
καρποφόρα δέντρα, πωλείται 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., πάρκιν, αποθήκη 25 τ.μ., τιμή
309.000€, συζητήσιμη
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.

Πωλείται οικία ισόγειο και
πρώτος όροφος στο
Παλαιοχώρι Μάνδρας σε 800
μέτρα οικόπεδο.
Ανταλλαγή με διαμέρισμα
τηλέφωνο 6974 311 396.
Τιμή συζητήσιμη

6981035626
Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη φύλαξη παιδιών στις περιοχές Μάνδρας - Μαγούλας & Ελευσίνας. 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 αποκλειστική με πείρα ζητά εργασία για φροντίδα ηλικιωμένων 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: 2105573042.
Fax: 210-5576988

"Εταιρεία καθαρισμών
στην Ελευσίνα, ζητεί
καθαρίστρια με δίπλωμα
οδήγησης, κάτοικο περιοχής 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 γαλακτοκομικών προϊόντων
στον Ασπρόπυργο Αττικής. Επιθυμητή προϋπηρεσία σε ex-van
πώληση. Επικοινωνία
10:00-17:00,
2105577698 , email: info@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 –email: ifonitonamea@gmail.com

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

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 MAIL: irokalli8@gmail.com

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020

Γραφείο Απασχόλησης Δήμου Ασπροπύργου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου

Π Ι Τ Σ Α Δ Ο Ρ Ο Σ - Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
ΜΑΓΕΙΡΑΣ/ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ
Επιθυμητό: κάτοχοι διπΕπιθυμητά Προσόντα
λώματος Ι.Χ
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτήτως μορφωτικού επι
πέδου
Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- Άνδρες
Απαραίτητο: Γνώση Ιταλι- Επιθυμητά Προσόντα
κής κουζίνας
Ηλικία: έως 45 ετών
Επιθυμητό: Γνώση χρήσης Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξυλόφουρνου.
ξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου

ΦΥΛΑΚΕΣ
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Απαραίτητα Προσόντα
ΟΧΙ Απαραίτητη
Άδεια εργασίας προσωπι- Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. και
κού ασφαλείας
γνώση χειρισμού κλάρκ
Επιθυμητά Προσόντα
Εκπαιδευτικό
Επίπεδο: 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΓΙΑ
Απόφοιτος
Μέσης ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Εκπαίδευσης
Επιθυμητά Προσόντα

Προϋπηρεσία: Επιθυμητή Ηλικία: έως 45 ετών
ΟΧΙ Απαραίτητη
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: ΑνεΕπιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. ξαρτήτως μορφωτικού επιαυτοκινήτου
πέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή

Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Σ όχι Απαραίτητη
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Επιθυμητό: κάτοχοι διπΕπιθυμητά Προσόντα
λώματος Ι.Χ.
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό
Επίπεδο: 
ΟΔΗΓΟΙ
Ε’
Κάτοχος πτυχίου ΕΠΑΛ ή ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ
ΙΕΚ Μηχαν. Αυτ/των
Επιθυμητά προσόντα
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Ηλικία: έως 45 ετών
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεαυτοκινήτου
ξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
– Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Άνδρες
Πρόσθετα
Προσόντα
Επιθυμητά Προσόντα
:Κάτοχοι Διπλώματος ADR
Ηλικία: έως 45 ετών
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε- αυτοκινήτου
Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης Δήμου
Ασπροπύργου, Σαλαμίνος 20, Όπισθεν
Δημαρχείου. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489
& 2105576704 Email για αποστολή
Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr

θριάσιο-15

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
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 Ελευσίνα, 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
Αρχαιολογικό Μουσείο

210 32 19 776
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

16-θριάσιο

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020

Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284

