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Την επόμενη Δευτέρα 26 Ιουλίου συνεδριάζει το
υπουργικό συμβούλιο, προκειμένου να λάβει τις απο-
φάσεις για τον κατώτατο μισθό, σύμφωνα με πληρο-
φορίες.

Καθώς βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για τη λήψη των
αποφάσεων, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, προφανώς κρατά κλει-
στά τα χαρτιά του, ενόψει της συνεδρίασης του υπουργι-
κού συμβουλίου, σε σχετικές ερωτήσεις τονίζει ωστόσο ότι
θα ληφθούν υπόψη όλα τα δεδομένα με τρόπο τεκμηριω-
μένο και επιστημονικό και με βάση τις αντοχές της οικο-
νομίας.

Το υπουργείο Εργασίας, που θα υποβάλει τη σχετική
εισήγηση στο υπουργικό συμβούλιο, σταθμίζει τρεις
παράγοντες:

– Τις εισηγήσεις κοινωνικών εταίρων και επιστημονικών
φορέων που ελήφθησαν στο πλαίσιο της σχετικής δια-
βούλευσης, η οποία προβλέπεται από τη νομοθεσία.
Σημειώνεται ότι το μοντέλο προσδιορισμού του κατώτατου
μισθού από την κυβέρνηση, ύστερα από διαβούλευση,
εφαρμόζεται ευρέως διεθνώς και περιλαμβάνεται σε πρό-
ταση Οδηγίας της ΕΕ που βρίσκεται υπό διαμόρφωση.

– Τις αντοχές της οικονομίας στο πλαίσιο που διαμορ-
φώνει η πανδημία, την κατάσταση στην οποία βρίσκονται
οι επιχειρήσεις και κυρίως οι μικρομεσαίες που επλήγ-
ησαν.

– Τις ανάγκες των εργαζομένων που αμείβονται με τον
κατώτατο μισθό. Υπενθυμίζεται ότι οι αποφάσεις θα ληφθ-
ούν με καταγεγραμμένη ύφεση 8,2% το 2020, λόγω του
κορονοϊού. Την ίδια στιγμή, για το 2021, υπάρχουν θετικές
εκτιμήσεις για την προοπτική της οικονομίας, με την Ευρ-
ωπαϊκή Επιτροπή να μιλά για ανάπτυξη 4,2%.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναφορικά με τις εισηγήσεις
των κοινωνικών εταίρων, τα δεδομένα, σύμφωνα με το
πόρισμα του ΚΕΠΕ, που συνοψίζει τα αποτελέσματα της
διαβούλευσης και το οποίο υπεβλήθη στον υπουργό
Εργασίας, έχουν ως εξής:

– Το σύνολο των εργοδοτικών φορέων, μικρών και μεγά-
λων επιχειρήσεων (ΣΕΒ, ΣΕΤΕ, ΣΒΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ)
τάσσονται υπέρ του «παγώματος» του κατώτατου μισθού
στα σημερινά επίπεδα, επικαλούμενοι τις επιπτώσεις της
πανδημίας και τις επιπτώσεις ενδεχόμενης αύξησής του
στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και την ανεργία.

– Υπέρ του «παγώματος» του κατώτατου μισθού τάσ-
σονται επίσης η Τράπεζα της Ελλάδος, το ΙΟΒΕ και το
ΚΕΠΕ.

– Το ΕΙΕΑΔ (Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπι-
νου Δυναμικού) εισηγείται δύο επιλογές: είτε διατήρηση
του μισθού στα 650 ευρώ με παράλληλα μέτρα αύξησης
της αγοραστικής δύναμης είτε αύξησή του κατά 1,53%.

– Αύξηση του κατώτατου μισθού εισηγείται η ΓΣΕΕ.
Συγκεκριμένα, ζητά να ανέλθει στα 751 ευρώ άμεσα και
στα 809 ευρώ από τα μέσα του 2022.

Ως προς τις επιπτώσεις στην οικονομία, στο πόρισμα
του ΚΕΠΕ επισημαίνεται ότι «οι μικρές επιχειρήσεις στις
οποίες η χρήση του κατώτατου μισθού είναι πιο διαδεδο-
μένη και οι οποίες έχουν ήδη δεχθεί μεγαλύτερο πλήγμα
από την πανδημία, είναι πιο ευαίσθητες σε αλλαγές στον
κατώτατο μισθό» και προστίθεται: «Στην παρούσα
συγκυρία, οι εφαρμοσμένες πολιτικές οφείλουν
πρωτίστως να διατηρήσουν τις υφιστάμενες θέσεις
εργασίας, οι οποίες, μέχρι σήμερα, τελούν υπό την
απαγόρευση των απολύσεων. Μεγάλος αριθμός επιχειρή-
σεων ακόμα και σήμερα βρίσκεται σε καθεστώς προ-
στασίας από το κράτος, λόγω πανδημίας (επιδοτήσεις,
αναβολή πληρωμών, κλπ). Προτεραιότητα είναι να μην
παρατηρηθούν αθρόες απολύσεις ούτε και οριστικό
κλείσιμο βιώσιμων επιχειρήσεων, ενώ θα πρέπει να απο-
κατασταθούν η βελτίωση της απασχόλησης και η αποκλι-
μάκωση της ανεργίας».

Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται τα συμπεράσματα της
τελευταίας (Απρίλιος 2021) έρευνας του Ινστιτούτου
Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, σύμφωνα με τα
οποία 4 στις 10 (38,2%) μικρές και πολύ μικρές επιχειρή-
σεις εκφράζουν τον φόβο για ενδεχόμενη διακοπή της
δραστηριότητάς τους κατά το επόμενο διάστημα, περισ-
σότερες από τις μισές περιμένουν μείωση του κύκλου
εργασιών, της ζήτησης, των παραγγελιών και της ρευ-
στότητας, ενώ το 63,1% των επιχειρήσεων θεωρεί πως η
οικονομική κρίση που έχει προκαλέσει η πανδημία θα δια-
ρκέσει για τουλάχιστον 2 χρόνια.

Αξιοσημείωτες είναι εξάλλου οι επισημάνσεις σχετικά με
την αγοραστική δύναμη του κατώτατου μισθού. Όπως
σημειώνεται, ανεξάρτητα από τις όποιες αποφάσεις ληφθ-
ούν από το υπουργικό συμβούλιο, οι πραγματικοί μισθοί
το τελευταίο δωδεκάμηνο αυξήθηκαν κατά περίπου 2,5%,
αν ληφθεί υπόψη ο αρνητικός πληθωρισμός και, κυρίως,
η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.

Σε σχέση με τις αυξήσεις που δόθηκαν στις άλλες χώρες
της ΕΕ το προηγούμενο διάστημα, αρμόδιοι παράγοντες
υπογραμμίζουν ότι μόνο σε 9 από αυτές η αύξηση υπερέ-
βη το 2%, αν λάβουμε υπόψη τον πληθωρισμό και τη
συναλλαγματική ισοτιμία (για τις χώρες που δεν είναι μέλη
της Ευρωζώνης). 

Στην τελική ευθεία για τον κατώτατο μισθό

Σκηνές πανικού στους 
Αγίους Θεοδώρους: 

Συνελήφθησαν οπλισμένοι 
άνδρες στον Προαστιακό
Σύμφων α με πληροφορίες οι δύο άν δρες επιχ είρη-

σαν  ν α ληστέψουν  έν αν  ν εαρό, ο οποίος αν τιστά-
θηκε και κάλεσε σε βοήθεια.

Ο υπεύθυν ος του σταθμού ειδοποίησε την  ΕΛ.ΑΣ.
και ο σταθμός αποκλείστηκε από ισχ υρές αστυν ομι-
κές δυν άμεις που απέκλεισαν  κάθε πιθαν ή έξοδο δια-
φυγής, καθώς και την  κυκλοφορία στη γύρω περιοχ ή.

Όπως αν αφέρει το korinthos.tv  οι δράστες μετέφε-
ραν  στις τουαλέτες του σταθμού το άλλο άτομο και
ταμπουρώθηκαν  εκεί.

Έπειτα από χ ειρισμούς των  αστυν ομικών , προ-

σήχ θησαν  δύο άτομα (ημεδαποί 43 ετών ), εν ώ στην
κατοχ ή του εν ός εν τοπίστηκε έν α αεροβόλο
περίστροφο.

Το τρίτο άτομο που συμμετείχ ε στο επεισόδιο
κατάφερε ν α διαφύγει και αν αζητείται από τους
αστυν ομικούς.

Συν εχ ίζετα στη σελ. 11
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Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, με επιστο-
λή του Προέδρου της, Δημήτρη Παπαστεργίου,
ζητάει από τους Υπουργούς Υγείας Βασίλη Κικίλια,
Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη, τον Αναπληρωτή Υπ.
Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα και τον Υφυπουργό
Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά να συγκληθ-
εί έκτακτη σύσκεψη μέσω τηλεδιάσκεψης με τη
συμμετοχή του Προεδρείου της ΚΕΔΕ, με θέμα την
αξιολόγηση της κατάστασης και της λήψης δέσμης
μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της
μετάλλαξης «Δέλτα» και την προστασία του τουρι-
στικού προϊόντος.

«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι έτοιμη να συμβά-
λει με υπεύθυνο και εποικοδομητικό τρόπο στην
εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση των
συνεπειών της πανδημίας», τονίζει η ΚΕΔΕ.

Στην επιστολή επισημαίνεται ότι τα δικαιολογ-
ημένα μέτρα που λήφθησαν στη Μύκονο θα πρέ-
πει να λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις που θα
επιφέρουν σε κρίσιμους τομείς όπως η οικονομία
και ο τουρισμός.

Στην επιστολή τονίζεται ότι η Τοπική Αυτο-
διοίκηση θα βρεθεί στο πλευρό της πολιτείας,
όπως κάνει πάντα, προκειμένου να αντιμετωπι-
στούν από κοινού τα προβλήματα που δημιουργεί
η πανδημία και τονίζεται ότι οι Δήμοι ζητούν να
έχουν ενεργή συμμετοχή στη χάραξη και εφαρμο-
γή των μέτρων εφόσον αυτά επηρεάζουν τις τοπι-
κές κοινωνίες.

Η ΚΕΔΕ ζητάει την έκτακτη σύσκεψη ώστε: Α)
Να συζητηθούν και αξιολογηθούν τα έως τώρα
μέτρα Β) Να αξιολογηθεί η επιδημιολογική κατά-
σταση με βάση τα νέα δεδομένα που λαμβάνει ο
ΕΟΔΥ σε διάφορες τουριστικές περιοχές της
χώρας ώστε να εξεταστούν μέτρα που τυχόν πρέ-
πει να ληφθούν και σε άλλους τουριστικούς προο-
ρισμούς Γ) Να δοθεί η δυνατότητα στην ΚΕΔΕ
κατάθεσης προτάσεων για την κατάσταση που
έχει δημιουργηθεί και απειλεί να τινάξει στον αέρα
την προσπάθεια που έχουν καταβάλει οι Δήμοι για
το ασφαλές άνοιγμα του τουρισμού. Δ) Να αποφα-
σισθούν και να ληφθούν πολιτικές στήριξης των
επιχειρήσεων, των εργαζομένων και των τοπικών
κοινωνιών που πλήττονται από τα περιοριστικά
μέτρα.

Ο.Λ.Ε. ΑΕ: Δράση καθαρισμού του βυθού και της
χερσαίας ζώνης λιμένος στην Βλύχα

Σ
ειρά δράσεων καθαρισμού του βυθού  και της
παράκτιας χερσαίας ζώνης στην Βλύχα- μία
περιοχή όπου εδώ και δεκαετίες δεσπόζουν

ναυάγια πλοίων, αρκετά εκ των οποίων έχουν απομα-
κρυνθεί τους τελευταίους μήνες μετά τις επίμονες προ-
σπάθειες του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.)
ΑΕ- πραγματοποίησε ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ σε συνεργασία με
την  εταιρεία Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος ΑΕ, με
στόχο τον ευπρεπισμό και την αναβάθμιση της ευρύτερ-
ης περιοχής και κυρίως την πρόληψη προς αποτροπή
κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς. 

Ειδικότερα,  υλοποιήθηκαν εργασίες καθαρισμού και
αποψίλωσης της χερσαίας ζώνης Λιμένος Ελευσίνας,
περιοχή Βλύχα, από ξερά χόρτα, άγρια βλάστηση, απο-
ρρίμματα και φερτές ύλες. 

Παράλληλα έγινε υποβρύχιος καθαρισμός του κόλπου
από εξειδικευμένο συνεργείο δυτών, που περισυνέλε

ξε  χειρωνακτικά αλλά και με χρήση γερανού απο-
ρρίμματα από το βυθό. Απομακρύνθηκαν από την
θάλασσα περίπου 5-6 κυβικά μέτρα μη επικίνδυνα
απόβλητα  (πλαστικά απορρίμματα, σχοινιά, ελαστικά
κα). 

Κατά τις εργασίες του υποβρύχιου καθαρισμού χρησι-
μοποιήθηκε ένα σκάφος εργασίας και ένα ταχύπλοο
σκάφος ρίψης αντιρρυπαντικών φραγμάτων. Το απορ-

ρίμματα συγκεντρώθηκαν σε προκαθορισμένο χώρο
και απομακρύνθηκαν με ειδικά οχήματα του Δήμου
Ελευσίνας προς τελική διάθεση, ενώ τα ογκώδη υλικά
απομακρύνθηκαν με γερανοφόρο φορτηγό όχημα.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν υπό τις οδηγίες και
την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας  του Ο.Λ.Ε. ΑΕ
και τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ατομικής
προστασίας. 

ΑΑιιμμααττηηρρόό  εεππεειισσόόδδιιοο  
μμεεττααξξύύ  ααλλλλοοδδααππώώνν  σσττηη

ΔΔοομμήή  ΦΦιιλλοοξξεεννίίααςς  ττηηςς  ΘΘήήββααςς

ΑΑιιμμααττηηρρόό  εεππεειισσόόδδιιοο  μμεεττααξξύύ  δδύύοο  ααλλλλοοδδααππώώνν
πποουυ  δδιιααμμέέννοουυνν  σσττηη  ΔΔοομμήή  ΦΦιιλλοοξξεεννίίααςς  ΜΜεετταανναα--
σσττώώνν  σσττηη  ΘΘήήββαα,,  σσηημμεειιώώθθηηκκεε  ππρρωωιιννέέςς  ώώρρεεςς
ττηηςς  ΤΤεεττάάρρττηηςς  ((2211//77))..

ΣΣυυγγκκεεκκρριιμμέένναα  γγιιαα  ππρροοσσωωππιικκέέςς  δδιιααφφοορρέέςς,,
δδύύοο  ΑΑφφγγααννοοίί  σσυυννεεππλλάάκκηησσαανν  μμεεττααξξύύ  ττοουυςς  κκααιι
οο  έέννααςς  φφέέρρεεττααιι  νναα  έέββγγααλλεε  μμααχχααίίρριι  κκααιι  νναα  ττρραα--
υυμμάάττιισσεε  ττοονν  άάλλλλοονν..

ΠΠρροοκκλλήήθθηηκκεε  αανναασσττάάττωωσσηη  κκααιι  εεππεεννέέββηη  ηη
αασσττυυννοομμίίαα,,  εεννώώ  οο  ττρρααυυμμααττιισσμμέέννοοςς  ΑΑφφγγααννόόςς
μμεεττααφφέέρρθθηηκκεε  μμεε  αασσθθεεννοοφφόόρροο  ττοουυ  ΕΕΚΚΑΑΒΒ  σσττοο
ΓΓΝΝ  ΘΘήήββααςς..

ΟΟ  έέττεερροοςς  ααλλλλοοδδααππόόςς  πποουυ  εεμμππλλέέκκεεττααιι  σσττοο
εεππεειισσόόδδιιοο  φφρρόόννττιισσεε  νναα  εεξξααφφααννιισσττεείί  κκααιι  ααννααζζ--
ηηττεείίττααιι  ααππόό  ττηηνν  ΑΑσσττυυννοομμίίαα..

Mετάλλαξη «Δέλτα»: Έκτακτη σύσκεψη με 
4 Υπουργεία ζητά ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ
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Το 50% των φορολογούμενων
δεν θα πληρώσει φόρο με τα
φετινά εκκαθαριστικά

Τ
o 50% των φορολογούμενων δεν θα πληρώσει φόρο με τα
φετινά εκκαθαριστικά ενώ ένα ακόμη ποσοστό, αυξημέ-
νο σε σχέση με πέρυσι, θα λάβει επιστροφή φόρου. Πρό-

κειται για στοιχεία που προκύπτουν από την εκκαθάριση των
φορολογικών δηλώσεων, όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονο-
μικών, Χρήστος Σταϊκούρας σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό
σταθμό Blue Sky.

Μέχρι τώρα έχουν υποβληθεί περίπου 3 εκατομμύρια φορο-
λογικές δηλώσεις και όπως δείχνουν τα στοιχεία οι Έλληνες
πολίτες θα πληρώσουν φέτος πολύ λιγότερο φόρο συγκριτικά
με πέρυσι, δήλωσε ο υπουργός αποδίδοντας την εξέλιξη αυτή
στις φοροελαφρύνσεις στις οποίες έχει προχωρήσει η κυβέρν-
ηση. Μάλιστα προανήγγειλε και νέες μειώσεις φόρων όταν
προκύψει δημοσιονομικός χώρος. Τότε, όπως είπε ο Χ. Σταϊ-
κούρας, η κυβέρνηση θα προχωρήσει αφενός στη μονιμο-
ποίηση της κατάργησης που ισχύει για την εισφορά αλληλεγ-
γύης για τα εισοδήματα του ιδιωτικού τομέα το 2020 και το 2021
και των μειωμένων εισφορών, αφετέρου στη μείωση και άλλων
φόρων.

Μέτρα στήριξης
Παράλληλα ο υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι τους επό-

μενους μήνες εξαιτίας μιας σειράς μέτρων στήριξης που έχει
λάβει η κυβέρνηση θα δοθούν σε φυσικά πρόσωπα και επιχει-
ρήσεις ενισχύσεις ύψους 4 δισ. ευρώ. Πρόκειται, μεταξύ άλλων,
για το πρόγραμμα Γέφυρα που καλύπτει δόσεις πληττόμενων
δανειοληπτών, την επιδότηση των παγίων δαπανών των επιχει-
ρήσεων και των επαγγελματιών (για την οποία σύντομα ανα-
μένεται να δημοσιοποιηθεί η σχετική απόφαση), τα στοχευμένα
προγράμματα του Υπουργείου Ανάπτυξης για την εστίαση τον
τουρισμό, τους παιδότοπους κτλ

Αναφερόμενος στους ιδιοκτήτες ακινήτων σημείωσε ότι έως
τώρα έχουν δοθεί με τη μορφή αποζημιώσεων για τα μειωμένα
ενοίκια 651 εκατ. ευρώ, αλλά, όπως είπε και ο ίδιος, εξακολο-
υθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες τις οποίες η κυβέρνηση προ-
σπαθεί να φέρει σε πέρας με τις περισσότερες, όπως
συμπλήρωσε, περιπτώσεις καθυστερήσεων να οφείλονται σε
παραλείψεις και λάθη των δικαιούχων. Ανέφερε χαρακτηριστι-
κά ότι 10.000 ιδιοκτήτες δεν έχουν δηλώσει το ΙΒΑΝ τους προκει-
μένου να πληρωθούν, ενώ σε άλλες περιπτώσεις το πρόβλημα
αφορά στα συμβόλαια των ενοικίων. Το Υπουργείο Οικονο-
μικών, όπως ανέφερε προσπαθεί να επιλύσει τα προβλήματα
αυτά.

Επιπτώσεις μετάλλαξης Δ
Σχετικά με την πορεία της οικονομίας και τις επιπτώσεις από

τη μετάλλαξη Δέλτα ο Χ. Σταϊκούρας ανέφερε ότι οι πρόδρομοι
δείκτες της οικονομίας δείχνουν ότι οι φετινές επιδόσεις θα είναι
καλύτερες από τις αρχικές προβλέψεις. Η κυβέρνηση, όπως
εξήγησε, παραμένει στην πρόβλεψή της για ρυθμό αύξησης
του ΑΕΠ 3,6% φέτος, παρότι διεθνείς οργανισμοί και τράπεζες
μιλούν για υψηλότερους ρυθμούς που υπερβαίνουν το 4% και
φθάνουν έως το 6%. Και αυτό, λόγω των αβεβαιοτήτων που
υπάρχουν σχετικά με τη μετάλλαξη Δέλτα. Ωστόσο, ο υπουργός
Οικονομικών εμφανίστηκε αισιόδοξος επικαλούμενος στοιχεία
σχετικά με την πορεία του τουρισμού τα οποία οδηγούν σε εκτι-
μήσεις των αρμοδίων παραγόντων ότι τα έσοδα από τον τομέα
αυτό φέτος ενδεχομένως να αγγίξουν το 60% του 2019 έναντι
45% που είναι ο στόχος που έχει τεθεί. Σε κάθε περίπτωση,
όπως είπε, το 45% είναι ένας ρεαλιστικός στόχος. Ανάλογες
θετικές εξελίξεις, είπε ο υπουργός, σημειώνονται στη βιομηχα-
νική παραγωγή αλλά και στο μέτωπο των καταθέσεων που
έχουν αυξηθεί κατά 33 δισ. ευρώ σε ενάμιση χρόνο.

Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τον ρυθμό χορήγ-
ησης δανείων από τις τράπεζες, ανέφερε ότι το πολιτικό
σύστημα ασκεί πιέσεις ώστε το τραπεζικό σύστημα να επανα-
ξιολογήσει τη στάση του σε ό,τι αφορά τον όγκο των χρηματοδο-
τήσεων και το κόστος της χρηματοδότησης της οικονομίας και
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η αναφορά αυτή σχετίζεται
με τις πρόσφατες συσκέψεις του οικονομικού επιτελείου της
κυβέρνησης με τους επικεφαλής των τραπεζών με θέμα την
αύξηση των χορηγήσεων δανείων στην αγορά.



Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021 θριάσιο-5

ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816

Η διάθεση των δωρεάν προσκλή-
σεων για το Φεστιβάλ Αισχύλεια
2021, αναφορικά με τις εκδηλώσεις
που επιχορηγεί η Περιφέρεια Αττι-
κής και θα φιλοξενηθούν στο
φετινό πρόγραμμα, θα ξεκινήσει
στις 16 Αυγούστου.

Λόγω των περιοριστικών μέτρων
κατά του COVID-19 αλλά και των
περιορισμένων θέσεων στον χώρο
του Παλαιού Ελαιουργείου, οι δωρ-
εάν προσκλήσεις θα διατεθούν
κατά προτεραιότητα σε Δημότες
της Δυτικής Αττικής.

Τα ανωτέρω ισχύουν για τις παρα-
κάτω εκδηλώσεις:

• 23/08  Συναυλία με τον Σωκράτη
Μάλαμα - στο Παλαιό Ελαιουργείο,

Ελευσίνα

•   8/09  Παράσταση "Φιλική Εταιρ-
εία" - στο Παλαιό Ελαιουργείο,
Ελευσίνα

• 10/09  Παράσταση "Βάκχες" - στο
Παλαιό Ελαιουργείο, Ελευσινα 

• 12/09  Παράσταση "Φοίνισσες" -
στο Παλαιό Ελαιουργείο, Ελευσίνα

Η διάθεση των δωρεάν προσκλή-
σεων θα γίνει αποκλειστικά από
την Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής
Αττικής (Ηρώων Πολυτεχνείου 78,
Ελευσίνα) κατόπιν συνεννόησης
και προγραμματισμένου ραντεβού.

Για περισσότερες πληροφορίες:
2132047117 - 2132047003.

Η
Ελευσίνα 2023 Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα της Ευρώπης, σε συνδιο-
ργάνωση με το Athens Open Air

Film Festival, σας προσκαλεί σε ένα τετρ-
αήμερο δρώμενο – κινηματογραφικό
ταξίδι στην ιστορική Ελευσίνα, από τις 23
έως και τις 26 Ιουλίου 2021. Πρόκειται
για μια σειρά δωρεάν κινηματογραφικών
προβολών, εμπνευσμένων από την ανε-
ξερεύνητη τοπογραφία της Ελευσίνας, με
γνώμονα το σινεμά ως εικαστική παρέμ-
βαση και ως ανάδειξη ενός χώρου, ως
εμπειρία και διάλογο με μια τοποθεσία.

Πρόθεση του Athens Open Air Film
Festival είναι η απρόσμενη συνομιλία της
κινηματογραφικής θέασης με το φυσικό
σκηνικό που θα τη φιλοξενήσει και τη
μεταμόρφωση μιας σειράς προβολών σε
site specific καλλιτεχνική δράση.

Στόχος είναι να αποτελέσουν οι προβολές
μοχλό έλξης αφενός των κατοίκων της
Ελευσίνας, ώστε να ανακαλύψουν ξανά
με ενθουσιασμό την πόλη τους και τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, αλλά και
των επισκεπτών της περιοχής, προσφέρ-
οντάς τους έναν συνδυασμό θέασης και
μαγικής συνύπαρξης του σινεμά με το
περιβάλλον που το κυκλώνει και ταυτοχρ-
όνως το συμπληρώνει, του προσδίδει
επιπλέον διαστάσεις και ατμόσφαιρες. Το
πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε (5) προ-
βολές σε πέντε τοποθεσίες ιδιαίτερης
αισθητικής και σημασίας για το ιστορικό
φορτίο και το διαρκώς μεταβαλλόμενο
περιβάλλον της Ελευσίνας, προσφέρον-
τας μια εκ νέου «ανάγνωση» πέντε
εκπληκτικών φιλμ.
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΤΟ
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Παρασκευή 23 Ιουλίου | 21:15
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ: THE FINAL CUT
(APOCALYPSE NOW: THE FINAL CUT,
1979 / 2019), του Φράνσις Φορντ Κόπο-
λα
Tοποθεσία «Βλύχα»

Σάββατο 24 Ιουλίου | 21:15
ΝΟΣΦΕΡΑΤΟΥ – MΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΤΡΟΜΟΥ (NOSFERATU- EINE SYM-
PHONIE DES GRAUENS, 1922), του
Φρίντριχ Βίλεμ Μούρναου
Θέατρο Παλαιού Ελαιουργείου (Κανελλο-
πούλου 1, Παραλία Ελευσίνας)

*Συνοδεία πρωτότυπης, ζωντανής μουσι-
κής από τον συνθέτη ΝΙΚΟ ΒΕΛΙΩΤΗ.

Κυριακή 25 Ιουλίου | 21:15
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΡΕΠΟΡΤΕΡ (THE PAS-
SENGER, 1975) , του Μικελάντζελο
Αντονιόνι
Χώρος Στάθμευσης Παλαιού Ελαιουρ-
γείου (Κανελλοπούλου 1, Παραλία Ελευ-
σίνας)

Δευτέρα 26 Ιουλίου | 21:00
ΑΓΕΛΑΣΤΟΣ ΠΕΤΡΑ, του Φίλιππου
Κουτσαφτή (2000)
Αρχαιολογικός Χώρος Ελευσίνας

*Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρου-
σιαστεί σε πρώτη προβολή 10λεπτο από-
σπασμα (work in progress) από τη νέα
ταινία του Φίλιππου Κουτσαφτή «Οι Ελευ-
σίνιοι», σε παραγωγή της Ελευσίνας
2023 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης.

Δευτέρα 26 Ιουλίου | 21:30
ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΧΑΒΡΗΣ (LE HAVRE,
2011), του Άκι Καουρισμάκι
Τοποθεσία Καρνάγιο «Η Γέφυρα»

Διάθεση δωρεάν προσκλήσεων
για το Φεστιβάλ Αισχύλεια 2021

κατά προτεραιότητα σε Δημότες της Δυτικής Αττικής 

Σινεμά στα πιο ευφάνταστα σημεία της Ελευσίνας 
ATHENS OPEN AIR FILM FESTIVAL 23 - 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
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Ανοιχτό το  ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για τις
δηλώσεις αναστολών εργασίας

μηνός Ιουλίου

Α
πό χ θες 21/7/2021 και έως την  24/7/2021, το
ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ είν αι θα διαθέσιμο για υποβολή
δηλώσεων  αν αστολής συμβάσεων  εργασίας

εργαζομέν ων  για τον  Ιούλιο. Εν τός της αν ωτέρω
προθεσμίας δηλών ον ται οι αν αστολές που αφορούν
το διάστημα από 1/7/2021 έως και 24/7/2021.

Από  25/7/2021  οι επιχ ειρήσεις – εργοδότες θα
μπορούν  ν α προαν αγγέλλουν  αν αστολές συμβά-
σεων  εργασίας εργαζομέν ων , μη έχ ον τας τη
δυν ατότητα μεταβολής των  δηλώσεων  για χ ρον ικό
διάστημα από 1/7/2021 έως και 24/7/2021.

Υπεν θυμίζεται ότι οι επιχ ειρήσεις – εργοδότες
δύν αν ται ν α θέτουν  σε αν αστολή συμβάσεις
εργασίας των  εργαζομέν ων  τους που έχ ουν  προ-
σληφθεί έως και την  31/3/2021.

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων
στο πρόγραμμα 100.000 ν έων  θέσεων

εργασίας

Για τις περιπτώσεις προσλήψεων  εποχ ικά εργαζο-
μέν ων  του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου
χ ωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαν απρόσληψης που
πραγματοποιήθηκαν  από 1/6/2021 μέχ ρι την
14/7/2021, από επιχ ειρήσεις του τουριστικού και επι-
σιτιστικού κλάδου και οι οποίες επιθυμούν  ν α εν τά-
ξουν  τους εργαζόμεν ους αυτούς στο αν οιχ τό πρόγρ-
αμμα 100.000 ν έων  επιδοτούμεν ων  θέσεων
εργασίας, παρατείν εται η προθεσμία υποβολής αιτή-
σεων  για  την  έν ταξη των  εν  λόγω εργαζομέν ων  τους
στο πρόγραμμα, με τους ίδιους όρους και προϋποθέ-
σεις, έως 30/7/2021.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην  αίτηση αυτή οι επιχ ειρήσεις-
εργοδότες δηλών ουν , πέραν  των  οριζομέν ων  στο
άρθρο 6 της με αριθμ. οικ. 398539/996/30/9/2020 κοι-
ν ής υπουργικής απόφασης (Β’ 4261), ότι οι εργαζό-
μεν οι που επιθυμούν  ν α εν τάξουν  στο πρόγραμμα
είν αι εποχ ικά εργαζόμεν οι  του τουριστικού και επι-
σιτιστικού κλάδου χ ωρίς δικαίωμα υποχ ρεωτικής επα-
ν απρόσληψης με προηγούμεν η πρόσληψη.

Νέες προθεσμίες υποβολής συμπληρωματικών
δικαιολογητικών  από τους δικαιούχ ους οικον ομικής
εν ίσχ υσης (θέατρα, σιν εμά, διαν ομείς κιν ηματογραφ-
ικών  ταιν ιών  κλπ)

Σημειών εται τέλος ότι επιχ ειρήσεις θεάτρων , μου-
σικών  σκην ών , χ οροθεάτρων , συν αυλιακών  χ ώρων
και χ ώρων  παραστάσεων  καθώς και οι επιχ ειρήσεις
κιν ηματογράφων  και διαν ομέων  ταιν ιών  κιν ηματο-
γράφου που είν αι δικαιούχ οι της οικον ομικής
εν ίσχ υση που προβλέπεται στις Κοιν ές Υπουργικές
Αποφάσεις 5774/203/5-2-2021 (Β΄457) και  24907/29-
4-2021 (Β΄1820) αν τίστοιχ α, μπορούν  ν α υποβά-
λουν  τα απαιτούμεν α συμπληρωματικά δικαιολογητι-
κά των  άρθρων  7 και 8 των   αν ωτέρω ΚΥΑ από
21/7/2021 έως και τις 30/7/2021.

Μ
ε έν α ν έο υπερσύγχ ρον ο σάρωθρο (σκούπα)
εν ισχ ύει τον  στόλο των  μηχ αν ημάτων  του ο
Δήμος Φυλής και εν δυν αμών ει τον  εξοπλισμό

του στον  τομέα της καθαριότητας.
Πρόκειται για το τέταρτο σάρωθρο που διαθέτει

πλέον  ο Δήμος και για το τέταρτο ν έο μηχ άν ημα που
αγοράστηκε επί Διοικήσεως Χρήστου Παππού, καθώς
τον  Ιαν ουάριο του 2019 ο Δήμος Φυλής είχ ε προμηθ-
ευτεί τρία υπερσύγχ ρον α πολυμηχ αν ήματα [ έν α σάρ-
ωθρο και δύο ελαστικοφόρους φορτωτές πλάγιας
ολίσθησης (Bobcat) ].

«Δουλεύουμε μεθοδικά και εν τατικά και αξιοποιούμε
κάθε δυν ατότητα χ ρηματοδότησης προκειμέν ου ν α
υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας, στο οποίο ο τομέας
της καθαριότητας έχ ει κεν τρική θέση» τόν ισε ο Δήμα-
ρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς. 

«Συν εχ ίζουμε σταθερά την  εν ίσχ υση και αν αν έωση
του στόλου των  μηχ αν ημάτων  μας στους τομείς καθα-
ριότητας και πολιτικής προστασίας. Με το ν έο υπε-
ρσύγχ ρον ο σάρωθρο που προσθέσαμε σήμερα στο
στόλο του Δήμου μας έχ ουμε ακόμη έν α “όπλο” στα
χ έρια μας για τη δύσκολη μάχ η της καθημεριν ότητας
και της περαιτέρω αν αβάθμισης της καθαριότητας στην  

περιοχ ή μας», υπογράμμισε ο Αν τιδήμαρχ ος Καθαρ-
ιότητας, Αν ακύκλωσης Περιβάλλον τος και Πολιτικής
Προστασίας, Μιχ άλης Οικον ομάκης, ο οποίος προα-
ν ήγγειλε την  απόκτηση, σε δύο μήν ες, και εν ός ν έου
σύγχ ρον ου απορριμματοφόρου με εν σωματωμέν ο
πλυν τήριο κάδων . 

Το ν έο σάρωθρο είν αι μεσαίου τύπου και
συμπληρών ει ιδαν ικά τα άλλα τρία σάρωθρα που διαθ-
έτει ο Δήμος, δύο μεγάλα και το μικρό που αγοράστηκε
το 2019, καθώς λόγω του μεγέθους προσφέρει ευελιξία
αφού μπορεί ν α χ ρησιμοποιηθεί για στεν ούς δρόμους
και πλατείες και ταυτόχ ρον α και για μεγαλύτερες απο-
στάσεις. Παράλληλα λειτουργεί αποτελεσματικά και
στον  καθαρισμό φρεατίων .

Το ν έο σάρωθρο, προϋπολογισμού 173.600 ευρώ,
αγοράστηκε με χ ρηματοδότηση 150.000 ευρώ από το
πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», εν ώ μόλις 23.600 ευρώ
ήταν  η ίδια συμμετοχ ή από πόρους του Δήμου.

Κατά την  παράδοση επιθεώρησε το μηχ άν ημα η
Επιτροπή Παραλαβής και τεχ ν ικός της αν τιπροσω-
πείας παρουσίασε στους εργαζόμεν ους του Δήμου που
θα το χ ειριστούν , τις λειτουργίες του και τον  τρόπο χ ει-
ρισμού του.

Συνεχίζεται η ενίσχυση και ανανέωση του
στόλου μηχανημάτων στον Δήμο Φυλής  

Νέο υπερσύγχρονο σάρωθρο στον εξοπλισμό του 
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Στο πρόγραμμα «Στο πρόγραμμα «The Green CityThe Green City» » 
συμμετέχει ο Δήμος Φυλής συμμετέχει ο Δήμος Φυλής 

– Στη ΔΕ Φυλής στάθμευσε το Κινητό Σημείο Ανακύκλωσης την Τρίτη 20 Ιουλίου 

Σ
το πρόγραμμα ανακύκλωσης
«The Green City» της Περιφέρ-
ειας Αττικής και του ΕΔΣΝΑ,

συμμετέχει ενεργά ο Δήμος Φυλής,
στηρίζοντας κάθε προσπάθεια για περ-
αιτέρω ευαισθητοποίηση των πολιτών
στον τομέα της Ανακύκλωσης.

Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω κιν-
ητών μονάδων και στηρίζεται στην επι-
βράβευση των πολιτών, δίνοντας την
ευκαιρία στους δημότες και κατοίκους
του Δήμου Φυλής αφενός να ανακ-
υκλώσουν και αφετέρου να έχουν οφέλη
από την προσπάθειά τους.

Ο Δήμος Φυλής υποδέχθηκε, την
Τρίτη 20 Ιουλίου 2021, το Κινητό Πρά-
σινο Σημείο, το οποίο ξεκίνησε την περ-
ιοδεία του στο Δήμο μας από τη Δημοτι-
κή Ενότητα Φυλής. 

Η κινητή μονάδα ανακύκλωσης
θα περιοδεύει σχεδόν σε καθημε-
ρινή βάση στο Δήμο μας και θα
σταθμεύει σε διάφορες συνοικίες
του Δήμου, σε τρία διαφορετικά
σημεία την ημέρα, έτσι ώστε να
εξυπηρετούνται καλύτερα οι δημό-
τες και να έχουν ευκολότερη πρό-
σβαση σε σημεία ανακύκλωσης.
Την Τρίτη 20 Ιουλίου, η κινητή
μονάδα στάθμευσε στη Δ.Ε.
Φυλής, αρχικά στην Πλατεία
Δημαρχείου, ακολούθως στη
συμβολή των οδών Φυλής και
Ιάσμου και τέλος στο Δημοτικό
Σχολείο Φυλής. 

Το Κινητό Πράσινο Σημείο υποδέχθη-
καν ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και
Πρασίνου, Μιχάλης Οικονομάκης και ο
Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας της
Δ.Ε. Φυλής, Διονύσης Βλάχος, οι
οποίοι εγκαινίασαν το πρόγραμμα στο
Δήμο μας με την εγγραφή τους ως μέλη.
«Στηρίζουμε κάθε πρόγραμμα, εργαλείο,
δράση και προσπάθεια για την ενίσχυση
της ανακύκλωσης», υπογράμμισε ο
Μιχάλης Οικονομάκης καλώντας τους
δημότες να αξιοποιήσουν το νέο πρόγρ-
αμμα, αφενός συμβάλλοντας στην προ-
στασία του περιβάλλοντος και αφετέρου
κερδίζοντας από τα οφέλη του. «Είναι
ένας ακόμη τρόπος για να κρατήσουμε
την πόλη μας καθαρή», υπογράμμισε ο
Διονύσης Βλάχος.

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι
δημότες μπορούν να δίνουν προς
ανακύκλωση όχι μόνο χαρτί/χαρτόνι,
πλαστικά, μεταλλικά αντικείμενα, αλο-
υμίνιο και γυαλί, αλλά και ηλεκτρο-
νικό/ηλεκτρικό εξοπλισμό, βρώσιμα
έλαια και λίπη και ρούχα/υφάσματα. Τα
προς ανακύκλωση υλικά ζυγίζονται επί
τόπου και ανάλογα την ποσότητα και το
βάρος υπολογίζονται πόντοι που
καταχωρούνται σε μια κάρτα μέλους. Οι
δημότες μπορούν να εξαργυρώνουν
τους πόντους σε συνεργαζόμενες
επιχειρήσεις λαμβάνοντας εκπτώσεις και
προσφορές.

Οι πολίτες μπορούν να γίνουν μέλη
επί τόπου στο Κινητό Πράσινο Σημείο ή
μέσω τις ιστοσελίδας www.thegreenci-
ty.gr ή το mobile app THE GREEN CITY,
απ’  όπου μπορούν επίσης να ενημε-
ρώνονται για τις περιοχές που θα
βρίσκονται τα Κινητά Πράσινα Σημεία,
τις ώρες λειτουργίας τους, τις συνερ-
γαζόμενες επιχειρήσεις, τους πόντους
που διαθέτουν κ.λπ.

Το πρόγραμμα διαθέτει 60 κινητά
πράσινα σημεία που θα περιοδεύουν
καθημερινά στους 66 δήμους της Αττι-
κής.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα Πέμπτη - Οι περιοχές

Σ
ύμφων α με το Χάρτη Πρόβλεψης Κιν δύν ου Πυρκα-
γιάς που εκδίδει η Γεν ική Γραμματεία Πολιτικής Προ-
στασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

(www.civ ilprotection.gr), για την  Πέμπτη 22 Ιουλίου
2021, προβλέπεται πολύ υψηλός κίν δυν ος πυρκαγιάς
(κατηγορία κιν δύν ου 4) για τις εξής περιοχ ές:

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ
Ικαρίας)
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου, ΠΕ Καρπάθου,
ΠΕ Κω, ΠΕ Καλύμν ου)
Η Γεν ική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (www.civ il-
protection.gr) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
έχ ει εν ημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμεν ες
κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους
Δήμους των  αν ωτέρω περιοχ ών , ώστε ν α βρίσκον ται σε
αυξημέν η ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμέν ου ν α αν τιμετωπίσουν  άμεσα τυχ όν  επεισόδια πυρκα-
γιών .
Παράλληλα, η Γεν ική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συν ιστά στους πολίτες ν α είν αι ιδιαίτερα προσεκτικοί
και ν α αποφεύγουν  εν έργειες στην  ύπαιθρο που μπορούν  ν α προκαλέσουν  πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το
κάψιμο ξερών  χ όρτων  και κλαδιών  ή υπολειμμάτων  καθαρισμού, η χ ρήση μηχ αν ημάτων  που προκαλούν  σπι-
ν θήρες όπως δισκοπρίον α, συσκευές συγκόλλησης, η χ ρήση υπαίθριων  ψησταριών , το κάπν ισμα μελισσών , η
ρίψη αν αμμέν ων  τσιγάρων , κ.α. Επίσης, υπεν θυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αν τιπυρικής περιόδου απαγορ-
εύεται η καύση των  αγρών .
Σε περίπτωση που αν τιληφθούν  πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούν ται ν α ειδοποιήσουν  αμέσως την  Πυροσβε-
στική Υπηρεσία στον  αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κιν δύν ους των  δασικών  πυρκαγιών , οι
πολίτες μπορούν  ν α επισκεφθούν  την  ιστοσελίδα της Γεν ικής 
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Μέσα σε μία μέρα οι αιτήσεις για την
απόκτηση του Freedom Pass έφτασαν
τις 109.000,όπως γν ωστοποίησε  ο
υφυπουργός Ψηφιακής διακυβέρν ησης
Γεώργιος Γεωργαν τάς.

Μιλών τας στην  τηλεόραση του ΣΚΑΪ,
ο κ. Γεωργαν τάς έκαν ε λόγο για «έν αν
πάρα πολύ ικαν οποιητικό αριθμό»,
προσθέτον τας ότι 109.000 ν έοι από
τους 250.000 δικαιούχ ους, οι οποίοι
έχ ουν  λάβει τουλάχ ιστον  μια δόση
εμβολίου, εκδήλωσαν  ότι το εν διαφέρον
τους για τα 150€.

Σημείωσε επίσης ότι τα προβλήματα
της εφαρμογής του Freedom Pass, σχ ε-
τικά με τα email που δεν  στέλν ον ταν
στους δικαιούχ ους, έχ ουν  ήδη επιλυθ-
εί.

Σύμφων α με τον  κ. Γεωργαν τά, μετά

την  αν ακοίν ωση του Freedom Pass
στις 28 Ιουν ίου, πάν ω  500.000 ν έοι
προγραμμάτισαν  το ραν τεβού τους για
ν α εμβολιαστούν  εν ώ δήλωσε ότι
«πλησιάζουμε το 30% σε αυτή την  κατ-
ηγορία».

Τέλος, αν αφερόμεν ος στους κατ'
οίκον  εμβολιασμούς, για τους οποίους
άν οιξε χ θες η πλατφόρμα για ραν τεβού,
διευκρίν ισε ότι «την  αίτηση για κατ’
οίκον  εμβολιασμό την  κάν ει ο ιατρός
του εν διαφερόμεν ου, όχ ι ο ίδιος».

«Θα δικαιολογήσει τις ασθέν ειες που
έχ ει ο εν διαφερόμεν ος και πρέπει ν α
εμβολιαστεί κατ’ οίκον . Από εκεί και
πέρα έχ ει δημιουργηθεί μια λίστα ιατρών
από την  περιοχ ή του εν διαφερόμεν ου,
έν ας εκ’ των  οποίων  έρχ εται στο σπίτι
του», εξήγησε.

ΕΣΠΑ: Παρατάσεις για τις 
αιτήσεις από επιχειρήσεις 
εστίασης, γυμναστήρια & 
παιδότοπους

Παράταση στην υποβολή αιτή-
σεων υπαγωγής στα προγράμ-
ματα ΕΣΠΑ για την εστίαση

καθώς και για γυμναστήρια, παιδότοπους
και συναφείς δραστηριότητες αναμένεται
με απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων Γ. Τσακίρη.

Συγκεκριμένα :
-Για τη δράση της εστίασης θα δοθεί

παράταση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου,
μόνο για όσους έχουν ήδη υποβάλει
αίτηση η οποία έχει απορριφθεί και χρει-
άζεται να υποβάλλουν εκ νέου. Μετά τις
31 Ιουλίου (οπότε λήγει η τρέχουσα
προθεσμία) δεν θα γίνονται δεκτές νέες
αιτήσεις. Διευκρινίζεται ότι οι επιχειρήσεις
μπορούν να υποβάλλουν νέα αίτηση
χρηματοδότησης μόνο στην περίπτωση
που η προηγούμενη αίτησή τους έχει
απορριφθεί και δεν έχουν προχωρήσει σε
υποβολή ένστασης. Η δράση αποσκοπεί
στην στήριξη των μικρομεσαίων και μεγά-
λων επιχειρήσεων του κλάδου της εστία-
σης μετά την επανεκκίνηση της λειτο-
υργίας τους, με την προμήθεια απαρ-
αίτητων πρώτων υλών.

-Για την Δράση που αφορά Γυμναστήρ-
ια και Παιδότοπους η προθεσμία υποβο-
λής θα παραταθεί μέχρι τις 10 Σεπτεμ-
βρίου. 

Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που έγι-
ναν πρόσφατα, στη δράση οι επιλέξιμοι
ΚΑΔ, στους οποίους θα πρέπει να δρα-
στηριοποιούνται οι δυνητικά ωφελούμε-
νες επιχειρήσεις (κύριοι ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα
μεγαλύτερα έσοδα σύμφωνα με το φορο-
λογικό έντυπο Ε3 του έτους 2019) είναι
οι: 93.13.10 Υπηρεσίες γυμναστηρίων
93.13.10.01 Υπηρεσίες γυμναστηρίου
ειδικών γυμναστικών (αεροβικής, πιλά-
τες, γιόγκα κλπ) 93.13.10.02 Υπηρεσίες
γυμναστηρίου ενόργανης ή μη γυμναστι-
κής 93.11 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκα-
ταστάσεων 93.11.10 Υπηρεσίες λειτο-
υργίας αθλητικών εγκαταστάσεων
93.11.10.01 Υπηρεσίες γηπέδων (4Χ4,
5Χ5 κλπ) ποδόσφαιρου, καλαθοσφαίρι-
σης, αντισφαίρισης κλπ 93.11.10.02
Υπηρεσίες γηπέδων γκολφ ή μίνι γκολφ
93.11.10.03 Υπηρεσίες κολυμβητηρίου
(πισίνας) 93.11.10.04 Υπηρεσίες πίστας
καρτ 93.11.10.05 Υπηρεσίες χώρου
μπόουλινγκ 93.29.19.05 Υπηρεσίες
παιδότοπου.

Στόχος της Δράσης είναι να καλύψει με
τη μορφή ενίσχυσης μελλοντικών λειτο-
υργικών δαπανών (στις οποίες περιλαμ-
βάνεται το κόστος απασχόλησης, αλλά
και οι αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού),
μέρος της απαιτούμενης ρευστότητας για
την εκ νέου εκκίνηση των συγκεκριμένων
δραστηριοτήτων, καθώς και να δώσει ένα
κίνητρο για τη διατήρηση των ενισχυόμε-
νων δραστηριοτήτων στο εγγύς μέλλον,
στηρίζοντας έτσι εμμέσως και τη διατήρη-
ση θέσεων εργασίας.

Ο Κ. Μητσοτάκης στην παρουσίαση του MasterPlan εκσυγχρονισμού και αξιοποίησης του ΟΑΚΑ

Νέα εποχή για ένα από τα πιο εμβληματικά τοπόσημα της Αθήνας 
Γ. Πατούλης: «Συμμετέχουμε στην ανάπλαση του

ΟΑΚΑ-Συμβάλλουμε ενεργά στη δημιουργία ενός
υπερτοπικού πόλου αθλητισμού, που αποτελεί ένα
εμβληματικό τοπόσημο  για την Αττική»

«Μια ν έα εποχ ή για έν α από τα πιο εμβληματικά
τοπόσημα της Αθήν ας, αρχ ίζει σήμερα», υπογράμμισε
ο Περιφερειάρχ ης Αττικής Γ. Πατούλης χ αιρετίζον τας
την  εκδήλωση παρουσίασης του MasterPlan εκσυγχ ρο-
ν ισμού και αξιοποίησης του ΟΑΚΑ, από τον  υφ. Αθλ-
ητισμού Λ. Αυγεν άκη, παρουσία του Πρωθυπουργού Κ.
Μητσοτάκη.

Ο κ. Πατούλης αφού ευχ αρίστησε τον  κ. Αυγεν άκη
για την  αρμον ική και εποικοδομητική συν εργασία, υπο-
γράμμισε πως η αν άπλαση του ΟΑΚΑ «σηματοδοτεί τη
βούληση όλων  μας ν α συν εργαστούμε για ν α δώσουμε
ν έα πν οή σε έν αν  χ ώρο που έχ ει συν δεθεί με διεθ-
ν ούς εμβελείας διοργαν ώσεις, με κορυφαία στιγμή τους
πιο επιτυχ ημέν ους Ολυμπιακούς Αγών ες του 21ου
αιών α».

Επισημαίν εται πως η Περιφέρεια Αττικής συμμετέχ ει
στην  μεγάλη αυτή προσπάθεια, εν τάσσον τας στο Πρό-
γραμμα Εκτελεστέων  Έργων  της, τη συν τήρηση των
ταρτάν , των  οροφών  και της περίφραξης του ΟΑΚΑ,
έργο συν ολικού προϋπολογισμού 5,8 εκ. ευρώ.

Οι διαδικασίες προχ ωρούν  με ταχ είς ρυθμούς, προ-
κειμέν ου ν α υπογραφεί η σχ ετική προγραμματική
σύμβαση εν τός του Σεπτεμβρίου.

Για τη διοίκηση της Περιφέρειας είν αι τιμή ν α συμμε-
τέχ ει σ΄ αυτό το μεγαλόπν οο έργο τόν ισε ο Περιφερει-
άρχ ης και πρόσθεσε χ αρακτηριστικά: «Η αν άπλαση
του ΟΑΚΑ δεν  είν αι απλώς έν α ακόμα έργο, αλλά μια

ακόμα ψηφίδα στην  προσπάθειά μας ν α αν αβαθμίσο-
υμε την  εικόν α της Αττικής μας σε όλο τον  κόσμο, προ-
βάλλον τας τη δυν ατότητα φιλοξεν ίας μείζον ος σημασίας
αθλητικών  γεγον ότων  και αν αδεικν ύον τας με αυτόν
τον  τρόπο την  τουριστική, οικον ομική και αν απτυξια-
κή διάσταση αυτών  των  διοργαν ώσεων . Το μέλλον
είν αι μπροστά μας και είμαστε εδώ για ν α δώσουμε το
δυν αμικό παρών ».

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε, μεταξύ άλλων , ότι η
αν άπλαση του ΟΑΚΑ θα έχ ει «τριπλό αποτύπωμα»,
οικολογικό, αν απτυξιακό και δημοσιον ομικό, εν ώ
παράλληλα θα αποφέρει σημαν τικά οφέλη για την  κοι-
ν ων ία, καθώς η φιλοσοφία που διαπν έει την  παρέμβα-
ση αποβλέπει σε «πολύ περισσότερο πράσιν ο, περισ-
σότερη σκιά, περισσότερα υλικά τα οποία θα είν αι πιο
φιλικά στο περιβάλλον ».

«Το Ολυμπιακό Κέν τρο μετατρέπεται π ια σε
Ολυμπιακό Πάρκο της Αθήν ας. Με χ ωριστές “γειτον ιές”
για την  προπόν ηση των  αθλητών  μας, των  πρωταθλ-
ητών  μας. Αλλά αν οιχ τό και διαθέσιμο για την  ατομική
άσκηση αλλά και την  ψυχ αγωγία των  κατοίκων . Έν ας
χ ώρος, λοιπόν , πρωταθλητισμού γίν εται και χ ώρος
μαζικού αθλητισμού», είπε ο Πρωθυπουργός και
σημείωσε πως η αν άπλαση του Ολυμπιακού Σταδίου
αποτελεί επίσης «έν α σημαν τικό αν απτυξιακό έργο,
διότι εκτιμούμε ότι με τις παρεμβάσεις οι οποίες θα
γίν ουν  στην  περίμετρο του ΟΑΚΑ, στις χ ρήσεις γης θα
μπορέσουμε ν α κιν ητοποιήσουμε ακόμα σημαν τικά
ιδιωτικά κεφάλαια τα οποία εν δεχ ομέν ως ν α ξεπερά-
σουν  και τα 100 εκατομμύρια ευρώ, δημιουργών τας
πάν ω από 1.000 ν έες θέσεις εργασίας».

Ο Υφυπουργός Αθλητισμού Λ. Αυγεν άκης, παρουσιά-
ζον τας το MasterPlan, υπογράμμισε ότι «με σκληρή 

δουλειά συν τηρήσεων  και αν αβαθμίσεων , καθημερι-
ν ά τα δύο τελευταία χ ρόν ια, οικοδομήσαμε υγιείς
βάσεις, ώστε σήμερα ν α οραματιζόμαστε το αύριο για
έν α υπερσύγχ ρον ο Ο.Α.Κ.Α.: Έν αν  υπερτοπικό πόλο
με εθν ική και διεθν ή εμβέλεια, μέσα από την  εξασφάλι-
ση 43,5 εκ. ευρώ από το Πρόγραμμα Πράσιν ης Αν ά-
πτυξης του Ταμείου Αν άκαμψης και Αν θεκτικότητας,
Ελλάδα 2.0. Πόλο αθλητικού, πολιτιστικού και τουριστι-
κού προορισμού» και τόν ισε πως «με το Masterplan
αξιοποίησης και εκσυγχ ρον ισμού, οι εγκαταστάσεις θα
καταστούν  ξαν ά σύγχ ρον ες και μη εν εργοβόρες, ιδαν ι-
κές για την  αθλητική αν άπτυξη της χ ώρας. 

Θα αν αδειχ θεί και η πολιτιστική αξία των  χ ώρων , θα
εν ισχ υθεί το περιβαλλον τικό αποτύπωμα, θα εκτοξευθ-
εί η αποδοτική λειτουργία του Ο.Α.Κ.Α.».

Freedom Pass: 109.000 αιτήσεις μέσα σε μία μέρα 
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Κατατέθηκε στη Βουλή στο σ/ν  του
Υπουργείου Δικαιοσύν ης «Οργαν ικός
Νόμος του Ελεγκτικού Συν εδρίου και
άλλες συν αφείς ρυθμίσεις» η Τροπο-
λογία που αφορά στον  υποχ ρεωτικό
εμβολιασμό εργαζομέν ων . 

Οι Κατηγορίες υποχ ρεωτικού εμβο-
λιασμού

Υποχ ρεωτικά εμβολιάζεται το προ-
σωπικό των  ιδιωτικών , δημοσίων  και
δημοτικών  μον άδων  φρον τίδας ηλικιω-
μέν ων  και φρον τίδας μον άδων  ατόμων
με αν απηρία (ιατρικό, παραϊατρικό,
ν οσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικ-
τικό προσωπικό).

Εν δεικτικά  

Οι εργαζόμεν οι σε Μον άδες Φρον -
τίδας Ηλικιωμέν ων

Οι εργαζόμεν οι σε Δομές ΑμεΑ
(συμπεριλαμβαν ομέν ων  των
ΚΔΑΠμεΑ)

Οι εργαζόμεν οι του «Βοήθεια στο
Σπίτι»

Οι υγειον ομικοί
Όσοι απασχ ολούν ται σε Μον άδες

Φρον τίδας Ηλικιωμέν ων  και ΑμεΑ, πρέ-
πει ν α έχ ουν  εμβολιαστεί έως 16
Αυγούστου 2021. 

Οι υγειον ομικοί (Δημόσιες, Ιδιωτικές
Δομές) πρέπει ν α έχ ουν  κάν ει του-
λάχ ιστον  μια δόση και ν α έχ ουν  προ-
γραμματίσει τη δεύτερη έως την  1η
Σεπτεμβρίου 2021.

Σε περίπτωση άρν ησης εμβολιασμού
προβλέπεται άδεια άν ευ αποδοχ ών
χ ωρίς ασφαλιστική κάλυψη και χ ωρίς
πλαφόν . 

Σε περίπτωση αν απλήρωσης κεν ής
θέσης λόγω άρν ησης εμβολιασμού
προβλέπον ται τρίμην ες συμβάσεις.

Άρν ηση: Τι ισχ ύει για Δημόσιο - Ιδιω-
τικό Τομέα 

Στην  Τροπολογία διευκριν ίζεται ότι,
αποσυν δέεται με τα Πειθαρχ ικά
Συμβούλια όσον  αφορά το Δημόσιο 

Τομέα, και με απόλυση τον  Ιδιωτικό,
η περίπτωση άρν ησης εμβολιασμού.

Αν απλήρωση Δημόσιος Τομέας

Στην  περίπτωση δημιουργίας κεν ών
εργασίας, ορίζεται η δυν ατότητα πρό-
σληψης συμβασιούχ ων , με συμβάσεις
εργασίας έως τρεις (3) μήν ες.

Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού: Οι Κατηγορίες εργαζομένων 
- Η ισχύς για Δημόσιο, Ιδιωτικό Τομέα



10-θριάσιο Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Ενοικιάζεται μονοκατοικία για οικία, 

γραφεία  ή ιατρεία, στην οδό Σαλαμίνος
42,στο κέντρο του Ασπροπύργου,

110 τετραγωνικων μέτρων. 
(ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΗ )

τηλ:6973900512

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ  γυναίκα υπάλληλος για τηγάνι 

και λάντζα ( για Σαββατοκύριακα) 
ΚΑΙ βοηθός σερβιτόρου

(για Σαββατοκύριακα) από ψαροταβέρνα 
στην παραλία Ασπροπύργου

Επικοινωνία στο τηλ.:  2105575342

ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
1.ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ-ΧΗΜΙΚΟΣ
Η ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ -ΟΞΟΠΟΙΙΑ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ με έδρα την  Ελευσίν α ΑΤΤΙΚΗΣ ,
ζητά Oιν ολόγο ή Χημικό  για πλήρη απασχόληση.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Καλή γν ώση Η/Υ
Γν ώση Ξέν ων  Γλωσσών

2.ΠΩΛΗΤΡΙΑ
H ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ -ΟΞΟΠΟΙΙΑ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ με έδρα την  Ελευσίν α ΑΤΤΙΚΗΣ ,
ζητά Πωλήτρια με προϋπηρεσία στις πωλήσεις οίν ων , 
για πλήρη απασχόληση.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Αν εση στην  επικοιν ων ία
Γν ώση Ξέν ων  Γλωσσών
Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ

3.ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ-ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ
H ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ -ΟΞΟΠΟΙΙΑ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ με έδρα την  Ελευσίν α ΑΤΤΙΚΗΣ ,
ζητά Εργάτη αποθήκης-εμφιάλωσης, για πλήρη απασχόληση, 
έως 45 ετών

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ EMAIL:tripodakis.log@gmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ
ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ . ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1000-1200 ΕΥΡΩ
ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ . ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ

ΤΗΛ. 2130993031, MAIL: ktl.diametaforiki@gmail.com

Ζητείται κοπέλα από τον Κυνηγετικό Σύλλογο 
Ασπροπύργου για γραμματειακή υποστήριξη,

4ωρης απασχόλησης  8μηνης σύμβασης.
Τηλ. επικοινωνίας 6932476552 

- Σταμάτης Ιωάννης

Ζητείται Υπάλληλος με δίπλωμα για μηχανάκι για εξωτερικές
εργασίες, για εταιρία με έδρα τον Ασπρόπυργο. Απαραίτητα οι

εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
Τηλ.  Επικοινωνίας 2105579069
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Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΦΥΛΗΣ                                                                        
Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυν ση :  Πλατεία
Ηρώων , Άν ω Λιόσια
Τηλ.:  2132042718FAX:
2132042714e-mail :dperious-
promhth@fyli.gr

Άν ω Λιόσια,  21/07/2021
Αριθ. Πρωτ.:  22234

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Συν οπτικού Διαγων ισμού, 
για την  επιλογή αν αδόχου για
την  «Παροχή υπηρεσιών  Ηλεκ-
τρον ικής Πιν ακοποίησης, επεξε-
ργασίας και διαχείρισης δεδομέ-
ν ων  αστικών  και περιαστικών
υποδομών  στο Δήμο Φυλής»
Α.Μ.:  177/2021, συν ολικού
εν δεικτικού προϋπολογισμού
74.400,00 € με Φ.Π.Α.24%

Ο Δήμαρχος Φυλής
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό Δια-
γωνισμό, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του Ν. 4412/2016, όπως τρο-
ποποιήθηκε με το Ν.4782/2021
(Α' 36), και με κριτήριο κατακύρ-
ωσης της πλέον συμφέρουσας
από οικονομική άποψη προσφο-
ράς, της βέλτιστης σχέσης ποιότ-
ητας - τιμής, για το σύνολο των
αιτούμενων υπηρεσιών, για την
ανάδειξη αναδόχου για την «Παρ-
οχή υπηρεσιών Ηλεκτρονικής
Πινακοποίησης, επεξεργασίας και
διαχείρισης δεδομένων αστικών
και περιαστικών υποδομών στο
Δήμο Φυλής» συνολικού ενδεικ-
τικού προϋπολογισμού
74.400,00 € (60.000,00€ +
Φ.Π.Α.24% 14.400,00€).
Αντικείμενο της παρούσας είναι η
παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρονι-
κής  Πινακοποίησης, επεξερ-
γασίας και διαχείρισης δεδομέ-
νων αστικών και περιαστικών

υποδομών της Δ.Ε. Φυλής του
Δήμου Φυλής, η οποία θα συμβά-
λει στην οργάνωση, παρακο-
λούθηση και ανάλυση των χωρ-
ικών πληροφοριών του ρυμοτο-
μικού σχεδίου της Δ.Ε. Φυλής, με
στόχο την αποτελεσματικότερη
διαχείριση και την άμεση πρόσβα-
ση στα δεδομένα αυτά και εν
γένει στα δεδομένα υπαίθρου.
Ειδικότερα απαιτούνται τα εξής:
i. Σχεδιασμός του αρχείου αποθή-
κευσης και διαχείρισης δεδομέ-
νων.
ii. Συλλογή δεδομένων με κάθε
πρόσφορο μέσο, ακόμα και αν
αυτά δεν είναι διαθέσιμα στην
αρμόδια υπηρεσία του Δήμου
iii. Συσχετισμός δεδομένων
iv. Επεξεργασία πρωτογενών
διανυσματικών δεδομένων για
εισαγωγή στο ηλεκτρονικό πινα-
κοποιημένο αρχείο
v. Ψηφιοποίηση / πινακοποίηση /
μορφοποίηση δεδομένων

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατα-
τάσσονται στους ακόλουθους
κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV):
72311000-8 Υπηρεσίες ηλεκτρο-
νικής πινακοποίησης δεδομένων 
Προσφορές υποβάλλονται για το
σύνολο των υπηρεσιών.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης
ανέρχεται στο ποσό των εβδομήν-
τα τεσσάρων χιλιάδων τετρα-
κοσίων ευρώ (74.400,00 €)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:
60.000,00 € ΦΠΑ : 14.400,00 €).
Φορέας χρηματοδότησης της
παρούσας σύμβασης είναι ο
Δήμος Φυλής. Η δαπάνη για την
εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με
Κ.Α.: 40.6142.10002 σχετική
πίστωση του τακτικού προϋπο-
λογισμού του οικονομικού έτους
2021 του Φορέα. 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται
σε 20 ημερολογιακές ημέρες από
την υπογραφή της.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κρι-

τήριο της πλέον συμφέρουσας
από οικονομική άποψη προσφο-
ράς, της βέλτιστης σχέσης ποιότ-
ητας - τιμής, για το σύνολο των
αιτούμενων υπηρεσιών. 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη
διαδικασία συνοπτικού διαγωνι-
σμού του άρθρου 117 του
ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε
με το Ν.4782/2021 (Α' 36), και
υπό τις προϋποθέσεις του νόμου
αυτού.

Η καταληκτική ημερομην ία παρα-
λαβής των  προσφ ορών  είν αι η
Τρίτη 03/08/2021 και ώρα 11:00
π.μ.

Οι προσφορές των υποψηφίων
θα κατατεθούν στο Πρωτόκολλο
του Δήμου στη διεύθυνση : Πλα-
τεία  Ηρώων, Άνω Λιόσια,
τ.κ.13341. Προσφορές που
κατατίθενται μετά την παραπάνω
ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρ-
όθεσμες και επιστρέφονται.
Γλώσσα των προσφορών ορίζεται
η Ελληνική. Οι προσφορές μπορ-
ούν να υποβληθούν και με couri-
er ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να
έχουν φτάσει με αποκλειστική
ευθύνη του προσφέροντος, στο
πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως
την ανωτέρω ημέρα και ώρα.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδι-
κασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση
ενώσεων οικονομικών φορέων,
τα μέλη αυτών, που είναι εγκατε-
στημένα σε: α) κράτος-μέλος της
Ένωσης, β) κράτος-μέλος του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες
που έχουν υπογράψει και
κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η
υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα
1, 2, 4 και 5 και τις γενικές
σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως
άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν

στην περίπτωση γ  ́της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες
με την Ένωση σε θέματα διαδικα-
σιών ανάθεσης δημοσίων συμβά-
σεων.
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται
υποχρεωτικά από εγγύηση
συμμετοχής για ποσό που αντι-
στοιχεί σε ποσοστό ύψους 2% της
προϋπολογισθείσας δαπάνης του
διαγωνισμού εκτός ΦΠΑ, ήτοι
1.200,00 ευρώ. Η Εγγύηση
συμμετοχής πρέπει να ισχύει του-
λάχιστον για τριάντα (30) ημέρες
μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος
της προσφοράς.
Προσφορές θα υποβληθούν
σύμφωνα με την αναλυτική δια-
κήρυξη. 
Γενικές πληροφορίες παρέχονται
και από το Τμήμα Προμηθειών
του Δήμου Φυλής, Διεύθυνση
Πλατεία Ηρώων, Τ.Κ 13341, Τηλ.
213 2042716, Fax. 213 2042714.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί
φορείς μπορούν να έχουν πλήρη
πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνι-
σμού επισκεπτόμενοι την ιστο-
σελίδα του Δήμου Φυλής
http://www.fyli.gr. Η περίληψη της
Διακήρυξης, αναρτήθηκε στο
διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/  και
ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής, στη διεύθυνση (URL):
www.fyli.gr, δημοσιεύεται επίσης
στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα
με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων
στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον
ανάδοχο.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Σε 6 χώρες η πραγματική αύξηση ήταν μικρότερη της μίας ποσοστιαίας
μονάδας και σε 2 ο πραγματικός κατώτατος μισθός μειώθηκε.

Αρμόδιοι παράγοντες αναφέρουν τέλος ότι ο κατώτατος μισθός στην
Ελλάδα που είναι 650 ευρώ (ονομαστικός μισθός, 758 ευρώ, αν ληφθεί
υπόψη ότι καταβάλλονται 14 μισθοί το χρόνο), κατατάσσει τη χώρα μας
στο μέσο της ευρωπαϊκής κατάταξης. Συγκεκριμένα, στην 11η θέση με
βάση τον ονομαστικό και στη 13η με βάση τα Ισοδύναμα Αγοραστικής
Δύναμης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προτάσεις των κοινωνικών εταίρων και
των επιστημονικών φορέων για τον κατώτατο μισθό συνοψίζονται ως
εξής:

ΓΣΕΒΕΕ: Σε αυτό το εξαιρετικά ρευστό περιβάλλον προέχει η διάσωση
των επιχειρήσεων και η διατήρηση των θέσεων εργασίας. Ως εκ τούτου,
οποιαδήποτε μεταβολή που αυξάνει το κόστος λειτουργίας μπορεί να
αποβεί καθοριστική τόσο για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων όσο και
για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας.

ΓΣΕΕ: Για το 2021, η πρότασή μας είναι ο κατώτατος μισθός να ανέλθ-
ει στα 751 ευρώ και στη συνέχεια να προσαρμοστεί στο 60% του διάμε-
σου μισθού, βάσει των στοιχείων του ΟΟΣΑ, δηλαδή στα 809 ευρώ.

ΕΣΕΕ: Ενδεχόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού σήμερα θα είχε ως
αποτέλεσμα να πληγεί η βιωσιμότητα των ΜμΕ, οι οποίες είναι ο σημαν-
τικότερος εργοδότης της χώρας, ενώ θα επέφερε ισχυρές αναταράξεις σε
θέσεις εργασίας που αμείβονται με τον κατώτατο (νέοι εργαζόμενοι και ευέ-
λικτες μορφές απασχόλησης) ή σε ήδη σκληρά δοκιμαζόμενους κλάδους.

ΣΒΕ: Ο κατώτατος μισθός να παραμείνει και την επόμενη χρονιά στο
ύψος των 650 ευρώ, αλλά να συνοδεύεται απαραίτητα από φορολογικές
ελαφρύνσεις των χαμηλόμισθων και να εξεταστούν πιθανά άλλα μέτρα τα
οποία θα βελτιώνουν το εισόδημά τους.

ΣΕΒ: Τουλάχιστον για όσο διαρκούν οι άμεσες αρνητικές επιδράσεις της
πανδημίας, το 2021 δεν κρίνεται σκόπιμο να γίνουν αλλαγές στο επίπεδο
του κατώτατου μισθού, ειδικά μεγάλης κλίμακας.

ΣΕΤΕ: Στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία και τις συνθήκες που έχει
δημιουργήσει η πανδημία του Covid-19 δεν ενδείκνυται μία αύξηση του
κατώτατου μισθού το 2021.

Επιστημονικοί φορείς
Τράπεζα της Ελλάδος: Δεν υπάρχει περιθώριο για μία αύξηση των

κατώτατων μισθών και ημερομισθίων το 2021.
ΙΟΒΕ: Το τρέχον επίπεδο του κατώτατου μισθού δεν είναι ούτε ιδιαίτερα

χαμηλό ούτε ιδιαίτερα υψηλό. Συνεπώς, τουλάχιστον για όσο διαρκούν οι
άμεσες αρνητικές επιδράσεις της πανδημίας, το 2021 δεν κρίνεται σκόπι-
μο να γίνουν αλλαγές στο επίπεδο του κατώτατου μισθού, ειδικά μεγάλης
κλίμακας.

ΕΙΕΑΔ: Επιλογή 1: Διατήρηση στα 650 ευρώ με συνοδευτικά μέτρα
ενίσχυσης των χαμηλόμισθων (π.χ. αναψηλάφηση του ζητήματος των
τριετιών, μικρή αύξηση του αφορολόγητου).
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ΑΟΚ Πανελευσινιακός:  
Συνεργασία με άρωμα μαστίχας...

Ο Παν ελευσιν ιακός ΑΟΚ αν ακοίν ωσε  τη συν ερ-
γασία με τη Ρούλα Κασαμπά.

Ξεκίν ησε το μπάσκετ στον  ΒΑΟΛ ΧΙΟΥ σε ηλικία 12
ετών  το 2007, όπου αγων ίστηκε στις κατηγοριες κορ-
ασίδων  και ν εαν ίδων .

Το 2012 έν ας σοβαρός τραυματισμός την  κράτησε
μακριά από τα παρκέ μέχ ρι το 2015.   

Το 2016 επέστρεψε δυν ατή και αγων ίστηκε με τον
Ολυμπιακό Αρμολίων  Χίου μέχ ρι το 2019 όταν  και επέ-
στρεψε στον  ΒΑΟΛ ΧΙΟΥ, όπου αγων ιζόταν  μέχ ρι και
την  περσιν ή αγων ιστική περίοδο.

Αγων ίζεται κυρίως στη θέση σέν τερ και έρχ εται ν α
προσθέσει ύψος, δύν αμη και ποιότητα στο ρόστερ της
ομάδας μας.

Ρούλα, καλώς ήρθες!

Μετατέθηκε η σέντρα του Πρωταθλήματος
της Σούπερ Λιγκ 2

(2021-22) για το Σαββατοκύριακο 25-26
Σεπτεμβρίου. Υπενθυμίζουμε αρχικά είχε
οριστεί στις 12 του ίδιου μήνα.
Μετά την παράταση του Υφυπουργού Αθλητι-
σμού κ. Λευτέρη Αυγενάκη για την αύξηση
του Μετοχικού Κεφαλαίου (στις 350 χιλιάδες)
έως 31/8, η ΕΕΑ έστειλε χθες (20/7) έγγραφο
στη SL2 που ζητάει την καθυστέρηση της ένα-
ρξης του πρωταθλήματος διότι δεν προλα-
βαίνει από τις 31 Αυγούστου έως τις 12
Σεπτεμβρίου να ελέγξει όλους τους φακέλους. Ως εκ τούτου οι ΠΑΕ είναι διατεθειμένες να πάνε
πίσω την έναρξη για τις 26/9.
Στην μετάθεση ημερομηνίας της σέντρας δεν συμφώνησαν Λεβαδειακός και Καραϊσκάκης.
Δεν συμμετείχαν στην σύσκεψη η ΑΕΛ, η Βέροια και ο Απόλλων Λάρισας.

Οι Παλαίμαχοι του
Εθνικού Πανοράμα-
τος  με την AKROPO-
LIS LIONS CLUB

Αύριο Παρασκευή
στις 19:30 στο γήπε-
δο Πανοράματος οι
Παλαίμαχοι του Εθνι-
κού θα δώσουν το
τελευταίο τους
παιχνίδι  για το καλο-
καίρι με αντίπαλο την
Ακρόπολις. 

48
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ΓΚΟΥΒΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ:  Το πιο ευχάριστο όμως είναι
ότι αυτός ο αγώνας "έπιασε τόπο"
Ως Πρόεδρος του απερχόμενου ΔΣ, καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτό και στην πιο
δύσκολη στιγμή του συλλόγου έβαλαν... πλάτη και ό,τι άλλο διέθεταν και κράτησαν την ομάδα μας εν ζωή στηρίζον-
τάς τη γερά στα πόδια της.ΜΔεν θα αναφερθώ σε γεγονότα, αλλά σίγουρα θα επισημάνω ότι όσους στόχους βάλαμε
ως Διοικητικό Συμβούλιο -και ήταν πολλοί και δύσκολοι- εκπληρώθηκαν όλοι ένας προς ένας με επιτυχία 100%. Το
πιο κρίσιμο και σημαντικό είναι ότι για πρώτη φορά ο σύλλογος αφού ελέγχθηκε από όλους τους φορείς απέκτησε
όλα τα έγγραφα από όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες (Εφορία, ΙΚΑ, ΓΓΑ, ΕΠΟ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ) που τον καθιστούν
νόμιμο σε οικονομικό, διοικητικό, αλλά και αγωνιστικό επίπεδο.
Έτσι αποκτήσαμε την ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ για το άθλημα του ποδοσφαίρου. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ
την εξωτερική βοήθεια που δεχθήκαμε και από ανθρώπους που πίστεψαν στον αγώνα μας. Είναι πολύ λίγο να τους
πούμε ευχαριστώ, θα έχουν τη βαθιά μας εκτίμηση και τον σεβασμό μας για πάντα.
Το πιο ευχάριστο όμως είναι ότι αυτός ο αγώνας "έπιασε τόπο" και η απόδειξη είναι ότι αύριο θα έχουμε ένα πολύ
δυνατό συμβούλιο με καινούργιους ανθρώπους που θα συνδράμουν μαζί μας για να αναπτύξουμε τον σύλλογο αλλά
και κατ' επέκταση την περιοχή μας ακόμα περισσότερο και με μεγαλύτερο πάθος.
Από αύριο είμαστε βέβαιοι ότι θα υπάρχει μια ΑΡΧΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΕΛΟΣ.

Για το απερχόμενο ΔΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΟΥΒΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Δελτίο τύπου έβγαλε ο Μανδραικός ΑΟ και ανα-
κοίνωσε τα εξής:

Καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Μανδραϊκού
Αθλητικού Ομίλου, τον πολύπειρο αμυντικό Αλέξανδρο
Μπακατσέλο και τους νεαρούς μεσοεπιθετικούς Σταμάτη
Κακατσάι και Ανδρέα Μπέκα, 17 και 16 ετών
αντίστοιχα.

Το ρόστερ της ομάδας ξεκίνησε ήδη να χτίζεται υπό
την καθοδήγηση του κόουτς Γιώργου Σωτήρχου και
του γενικού αρχηγού Γιάννη Καλούδα. Οι συζητήσεις
και οι επαφές είναι σε προχωρημένο στάδιο και τις επό-
μενες ημέρες θα έχουμε συνεχόμενες ανακοινώσεις.

Ο Διοίκηση και ο Πρόεδρος του Μανδραϊκού, κ.
Χρήστος Παπακωνσταντίνου, στόχο έχουν μια νεανικό-

τατη ομάδα με παιδιά της Μάνδρας και της ευρύτερης
περιοχής. Μια ομάδα που θα ξεχειλίζει από νιάτα,
ταλέντο και αγάπη για το ποδόσφαιρο. Μια ομάδα που
θα δίνει ευκαιρίες σε παιδιά, μαθητές και φοιτητές, να
παίξουν μπάλα και να κυνηγήσουν το όνειρό τους. Μια
ομάδα με κορμό λίγους έμπειρους ποδοσφαιριστές με
αδαμάντινο χαρακτήρα που βασικό στόχο θα έχουν να
βοηθήσουν τα νέα παιδιά και τους στόχους του προ-
πονητή μας.  Μια ομάδα βασισμένη σε νέες σύγχρονες
βάσεις, ένα νέο μοντέλο αναπτυξιακό, που φιλοδο-
ξούμε να γίνει παράδειγμα για το μελλοντικό ερασι-
τεχνικό ποδόσφαιρο.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΕΛΥΣΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ ΤΟΝ
ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΠΟΝΤΙΩΝ Ο Ι. ΧΙΟΝΙΔΗΣ

Τον επόμενο σταθμό της ποδοσφαιρικής
του καριέρας αναζητά ο 22χρονος δεξιός
μπάκ-χαφ Ιωάννης Χιονίδης που έμεινε
ελεύθερος απο τον Απόλλωνα Ποντίων
Ασπροπύργου.Ο εν λόγω ποδοσφαιριστής
έχει αγωνιστεί και στην Λαμπερή Ελευσίνας.

Ανανέωσε ο Λαοκράτης Μπαγδάτογλου στον ΑΟ Μίμα

Ο Μπόμπερ του ΜΙΜΑ Λαοκράτης Μπαγδάτογλου με πάνω από 50 γκολ στην
ομάδα μας σε 3 χρόνια θα συνεχίσει να φοράει την φανέλα της ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ
!

Το αγαπημένο παιδί της εξέδρας , ο Τάκης, έχει αγωνιστεί στον ΑΤΤΑΛΟ ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ , στο ΒΥΖΑΝΤΑ και τον ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟ σημειώνοντας πλήθος
σημαντικών τερμάτων.

Η διοίκηση του εύχεται να είναι υγιής και να συνεχίσει να σκοράρει με την
αγαπημένη του ομάδα .

Καλή συνέχεια στην οικογένεια της ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΑΚΗ !

Aνανέωσε στον  Βύζα Μεγάρων
και ο Θέμης Παπαδάκης

Η διοίκηση
του Βύζαντα
M ε γ ά ρ ω ν
ανακ ο ινώνει
την ανανέωση
τ η ς
συνεργασίας
με τον 33
χ ρ ο ν ο
έ μ π ε ι ρ ο
ε π ι θ ε τ ι κ ό
Θ έ μ η
Παπαδάκη. 
Ο εν λόγω

ποδοσφαιριστής σε επικοινωνία που είχε
με τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας
Κώστα Γιαννακάρη συμφώνησε σε όλα και
θα αποτελέσει ένα από τα επιθετικά ατού
της ομάδας στο νέο πρωτάθλημα.
Ο εν λόγω ποδοσφαιριστής έχει αγωνιστεί
ακόμα στον Πανελευσινιακό, Μανδραικό,
Νέα Πέραμο.

Mανδραϊκός Α.Ο:  Ανακοίνωσε Μπακατσέλο-Μπέκα-Κακατσάι
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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 επαγγελμα-
τικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύρ-
γου (πλησίον ΙΚΑ και στά-
σης λεοφωρείου), 126 τε-
ραγωνικά μέτρα, κατάλ-
ληλο για
φαρμακείο.Τηλέφωνο ε-
πικοινωνίας 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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τμ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση Δεμερτζή πίσω
από το Δημοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων Πολ-
υτεχνείου.
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 6
946288952

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 κα-
τάσταση, 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 προϋπηρ-
εσία 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  

ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΟ  ΤΕΧΝΙΤΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.  ΘΕΣΗ
ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ,
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΙΓΟΗΜΕΡΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗΝ
ΕΠΑΡΧΙΑ, ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΑΛΛΑ  ΟΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ
Η ΓΝΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ.

ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΟΔΗΓΟ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εμπορική - τεχνική εταιρεία ζητά για μόνιμη εργασία
οδηγούς με ερασιτεχνικό δίπλωμα οδήγησης για πα-
ραδόσεις  εμπορευμάτων με οχήματα της εταιρείας.
Αρμοδιότητες

Παραλαβή και έλεγχος των εμπορευμάτων από τις
αποθήκες της εταιρείας

Παράδοση των εμπορευμάτων στους πελάτες της ε-
ταιρείας

Μέριμνα για την ορθή χρήση των οχημάτων
Ευθύνη για τη συντήρηση των οχημάτων
Τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Ερασιτεχνικό δίπλωμα οδήγησης.
Ευγένεια και ικανότητα επικοινωνίας
Συνέπεια και επαγγελματισμός
Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

ΘΕΣΗ  ΓΙΑ  ΠΡΑΤΗΡΙΟ  ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (ΑΝΤΛΙΕΣ)

Πρατήριο καυσίμων στην περιοχή της Μάνδρας ζητεί
Υπάλληλο.
Θέση πλήρους απασχόλησης 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή
Ευγένεια και ικανότητα επικοινωνίας
Συνέπεια και επαγγελματισμός

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ :

MAIL:   lzaphiri@sime.gr  ή genmanager@sime.gr
ΤΗΛ:   6937477291

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

S.I.M.E. Ε.Π.Ε.                                                                  
29ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο.Α.Θ.                                                                                                   

ΘΕΣΗ ΒΑΡΗ ΝΕΡΟ ΜΑΝΔΡΑ        
ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 19600

ΤΗΛ: 210 5551723-4 FAX:210 
5551860 

AUTOGAS 1                           
29ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο.Α.Θ.                                                                                                

ΘΕΣΗ ΒΑΡΗ ΝΕΡΟ ΜΑΝΔΡΑ        
ΤΗΛ.: 210 5551055    

AUTOGAS 2 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΕΞΟΔΟΣ 2                                

ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
ΘΕΣΗ ΛΑΚΑ ΣΤΑΜΟΥ

ΒΙ.ΠΕ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΤΗΛ.: 210 5556926  
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ΟΔΗΓΟΙ Β,Γ, Δ, Ε ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ 
Επιθυμητά προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτή-
τως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι Διπ-
λώματος ADR
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΦΥΛΑΚΕΣ
Απαραίτητα Προσόντα
Άδεια εργασίας προσωπικού ασφα-
λείας
Επιθυμητά Προσόντα
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
Μέσης Εκπαίδευσης
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-

του

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Επιθυμητά Προσόντα

Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτή-
τως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Επιθυμητό: κάτοχοι διπλώματος Ι.Χ

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45
ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτή-
τως μορφωτικού επιπέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.  

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ ΑΔΕΙΑ)
Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45
ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξαρτή-
τως μορφωτικού επιπέδου 
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΕΛΑΦΡΑ,ΔΙΚΥΚΛΑ Κ ΒΑΡΕΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ
Επιθυμητά Προσόντα
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
ΑΕΙ, ΤΕΙ Μηχανολόγος-Ηλεκτρολό-
γος Μηχανικός
Απαραίτητα Προσόντα
Πολύ καλή γνώση Αγγλικής
γλώσσας

Γνώση  Microsoft Office 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΚΙΝΗΣΗΣ
Επιθυμητά Προσόντα                          

Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
ΑΕΙ, ΤΕΙ 
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ
Απαραίτητα Προσόντα
- Προηγούμενη εμπειρία στον τομέα
της τιμολόγησης – τουλάχιστον 2
έτη            - Άριστη γνώση χειρι-
σμού εφαρμογών MS Office
- Άριστη γνώση χρήσης προγράμ-
ματος ERP            - Καλή γνώση
Αγγλικών (επιπέδου FCE)            -
Οργανωτική & επικοινωνιακή
ικανότητα

ΑΝΤΡΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ
Επιθυμητά Προσόντα 
Ηλικία: έως 45 ετών                  
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ

Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι  Ι.Χ

ΠΩΛΗΤΡΙΑ
Επιθυμητά Προσόντα 
Ηλικία: έως 40 ετών                  
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
άνω
Επιθυμητό: κάτοχοι  Ι.Χ

Απαραίτητα Προσόντα
Προηγούμενη εμπειρία στις πωλή-
σεις οίνων                                                                                     
Καλή Γνώση Αγγλικών

ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ
Επιθυμητά Προσόντα 
Ηλικία: έως 40 ετών                  
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτος
Τριτοβάθμιας  Εκπαίδευσης 
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι  Ι.Χ

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
Επιθυμητά ΠροσόνταΗλικία: έως 45
ετών
Κάτοχοι Ι.Χ.  
Απαραίτητα Προσόντα
Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής Κατεύθυ-
νσης η ΤΕΙ Λογιστικής
Προηγούμενη Εμπειρία
Εξαιρετική Γνώση MS Office και
ERP

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
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Ο
Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ.
Νικόλαος Μελετίου και ο Πρόεδρ-
ος του Πνευματικού Κέντρου, κ.

Δημήτριος Καγιάς σας προσκαλούν στις
εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν
στις 25, 26 και 27 Ιουλίου 2021, ενόψει
του εορτασμού της πολιούχου της πόλης,
της Αγίας Παρασκευής. Οι εκδηλώσεις
στις 26 και 27 /7 πραγματοποιούνται σε
συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής. 

Το πρόγραμμα έχει ως εξής: 
Κυριακή 25 Ιουλίου 2021 και ώρα 21:30

στην Πλατεία Δημαρχείου Συναυλία με
τον χαρισματικό λαϊκό ερμηνευτή Χρήστο
Μενιδιάτη και την πολυμελή ορχήστρα
του. Μαζί του η ταλαντούχα Μαρία
Καρλάκη.

Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 21:00
στο Ανοιχτό Θέατρο ΑγροκηπίουΘεατρι-
κή Παράσταση « Η Ωδή του Παπά» του
Ζαχαρία Ρόχα.
Το έργο βασίζεται στην παράδοση που
θέλει τον τρομερό Ιμπραήμ, μετά τη μάχη
στο Μανιάκι, να φιλά τον νεκρό Παπαφ-
λέσσα, αναγνωρίζοντας τη θυσία του και
με την πράξη αυτή τον τοποθετεί στο

Πάνθεον των αγωνιστών του ‘21. Το
έργο γράφτηκε ειδικά για τον εορτασμό
των 200 χρόνων από την Ελληνική Επα-
νάσταση, ενώ της παράστασης θα προη-
γηθεί διάλεξη της θεατρολόγου – Ηθοποι-
ού Μαρίας Γούλα με θέμα «Η συμβολή
του κλήρου στον Αγώνα του ’21.

Τρίτη 27 Ιουλίου 2021 και ώρα 21:00
στην Πλατεία ΔημαρχείουΣυναυλία με την
Μαρία Αναματερού, «Στα ξάγναντα του
Κόσμου».                                    Η
Μαρία Αναματερού μας προσκαλεί σε μια
ξεχωριστή μουσική εμπειρία, σ΄ ένα συνα-
πάντημα τραγουδιών αγαπημένων αλλά
και συνθέσεων προσωπικών, ανοίγοντας
παράθυρα με θέα στις γειτονιές της Ελλά-
δας και του κόσμου.

Σημειώνεται ότι, για λόγους πρόληψης
και προφύλαξης από τον κορωνοϊό και
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα μέτρα,  οι
εκδηλώσεις θα είναι μόνο για καθήμενο-
υς σε προκαθορισμένο χώρο. Συστήνεται
η χρήση μάσκας. Για το λόγο αυτό παρα-
καλούμε να προσέρχεστε 30 λεπτά
νωρίτερα από την έναρξη των
εκδηλώσεων προς αποφυγή συνωστι-
σμού.

Ο Δήμος Ασπροπύργου 
τιμά την Αγία Παρασκευή με

τριήμερο εορτασμό


