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Άνεμοι : βορειοδυτικοί 3-4 μποφόρ
Θερμοκρασία: Από 30 έως  42 βαθμούς Κελσίου.

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
4,8,12,16,20,24,28

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
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ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 
Λεωφ. Δημοκρατίας & Παναγούλη, 2105575614

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Ζαχαρίου Σεβαστή Κ., Εθνικής Αντιστάσεως 98 

& Περσεφόνης, 2105547900

MANΔΡΑ
Γιάννου Γεώργιος Ι.
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Πάρνηθος 23, 2102400178

ΟΔήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών-
Οινόης είναι ένας από τους πρώτους
δώδεκα (12) Δήμους σε όλη τη χώρα

που περιλαμβάνονται στο νέο πολεοδομικό
σχεδιασμό.

Έχοντας ενταχθεί στο πιλοτικό πρόγραμμα
κατάρτισης Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων,
συγκαταλέγεται μεταξύ εκείνων που ανοίγουν το
δρόμο των μεταρρυθμίσεων στην προσπάθεια
να εναρμονιστεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός με
έννοιες όπως η κλιματική αλλαγή και οι κατα-
στάσεις έκτακτης ανάγκης.

Τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια, μεταξύ άλλων,
καθορίζουν χρήσεις γης, ορίζουν όρους δόμ-
ησης, οριοθετούν οικισμούς, σχέδια πόλης,
περιοχές προς πολεοδόμηση, προστατευόμε-
νες περιοχές και ρέματα. 

Οι μελέτες θα υλοποιηθούν με χρηματοδότηση
400 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης,
ενώ ο προϋπολογισμός για τις πρώτες δώδεκα
περιοχές στις οποίες περιλαμβάνεται και ο Δήμος
μας, ανέρχεται στα 14,3 εκατομμύρια ευρώ.

«Είμαστε, μετά την απόφαση του Υφυπουργού
Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγα-
ρά, μεταξύ των πρώτων δώδεκα δήμων που
εντάχθηκαν στο μεγαλύτερο πρόγραμμα πολεοδο-

μικού σχεδιασμού της χώρας, μετά από εκείνο του
Αντώνη Τρίτση τη δεκαετία του ’80. Δεν είναι ένα
τυχαίο γεγονός, αλλά το αποτέλεσμα της σημαντι-
κής προσπάθειας που γίνεται καθημερινά κόντρα
σε κάθε αντιξοότητα. Όλες οι δημοτικές μας ενότ-
ητες αποκτούν προοπτική πολεοδομικού σχεδια-
σμού, γίνονται πιο φιλικές στους πολίτες και
μπαίνουν στις ράγες της ανάπτυξης», δήλωσε ο
Δήμαρχος Χρήστος Ε. Στάθης.

Τι ορίζει η ΚΥΑ για τα πρόστιμα σε ανεμ-
βολίαστους εργαζόμενους που δεν
δηλώνουν το αποτέλεσμα του self test

Πρόστιμα – «φωτιά» και για εργαζόμενους του
ιδιωτικού τομέα που δεν έχουν εμβολιαστεί και δε
δηλώνουν το αποτέλεσμα του self test τους στο
σύστημα «Εργάνη», φέρνει νέα ΚΥΑ. Πλέον, τα
πρόστιμα που αφορούσαν μόνο στους εργοδότες,
θεσπίζονται και για τους εργαζόμενους οι οποίοι
μπορούν να έρθουν αντιμέτωποι και με τη στέρηση
μισθού, για όσο χρονικό διάστημα δεν κάνουν το
τεστ ή δε δηλώνουν το αποτέλεσμα

Έτσι το ΣΕΠΕ μπορεί πλέον να επιβάλει πρόστι-
μο 300 ευρώ σε ανεμβολίαστους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι πηγαίνουν στην εργασία
τους χωρίς να έχουν δηλώσει το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου (self test, rapid test ή PCR test)
για τον κορονοϊό ή έχοντας δηλώσει θετικό αποτέλεσμα.

«Σε ότι αφορά τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, τροποποιείται επίσης η παράγραφος 4 του άρθ-
ρου 6 της απόφασης Δ1α/Γ.Π.οικ.32209/24.5.2021 και προβλέπεται ότι το ΣΕΠΕ μπορεί να επιβάλει πρό-
στιμο 300 ευρώ σε εργαζόμενους οι οποίοι προσέρχονται στον χώρο εργασίας χωρίς να έχει προβεί σε
δήλωση του αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου, ή προσέρχεται ενώ έχει δηλώσει θετικό αποτέλε-
σμα», αναφέρει η νέα ΚΥΑ.

Τα πρόστιμα σε εργοδότες και εργαζόμενους
Η προηγούμενη ΚΥΑ προέβλεπε την επιβολή προστίμου μόνο στους εργοδότες που επέτρεπαν σε

εργαζόμενους τους να εισέρχονται στους χώρους εργασίας χωρίς να έχουν δηλώσει το αποτέλεσμα του
διαγνωστικού ελέγχου.

Συνεχίζεται στη σελ. 4

ΟΟ  ΔΔήήμμοοςς  ΜΜάάννδδρρααςς--ΕΕιιδδυυλλλλίίααςς  
σσττοουυςς  ππρρώώττοουυςς  ΔΔήήμμοουυςς  ττηηςς  χχώώρρααςς  πποουυ  ππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι  

σσττοο  ννέέοο  πποολλεεοοδδοομμιικκόό  σσχχεεδδιιαασσμμόό

Χρήστος Στάθης: «Όλες οι δημοτικές ενότητες αποκτούν προοπτική
πολεοδομικού σχεδιασμούκαι μπαίνουν στις ράγες της ανάπτυξης»

Self test: Πρόστιμα «φωτιά» 
- Στέρηση μισθού για ανεμβολίαστους εργαζόμενους
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Ο
ι ακραίες θερμοκρασίες των
τελευταίων  ημερών , έχ ουν
θέσει σε επιφυλακή τον

Δήμο Ελευσίν ας σε όλα τα επίπε-
δα. Συγκεκριμέν α, υπεν θυμίζεται
πως: 

Το δημαρχ ιακά κτήρια σε Ελευ-
σίν α και Μαγούλα είν αι αν οιχ τά,
προσβάσιμα απ’ όλους και κλιμα-
τιζόμεν α, καθημεριν ά από τις 8 το
πρωί μέχ ρι τις 8 το βράδυ. Απαι-
τείται η χ ρήση μάσκας και αποστά-
σεων . 

Οι εργαζόμεν οι σε εξωτερικούς
χ ώρους, προφυλάσσον ται σύμφω-
ν α και με τις οδηγίες της σχ ετικής

εγκυκλίου. 
Οδηγοί και χ ειριστές μηχ αν ημά-

των  είν αι σε ετοιμότητα. Το ίδιο
ισχ ύει και για προσωπικό αποκα-
τάστασης βλαβών . 

Οι υδροφόρες είν αι γεμάτες με
ν ερό και έτοιμες για άμεση επέμβα-
ση, εφόσον  προκύψει αν άγκη. 

Λαμβάν ουμε μέριμν α για τα αδέ-
σποτα ζώα, εξασφαλίζον τας τους
επιπλέον  ν ερό σε όλη τη διάρκεια
του καύσων α. Έκκληση προς
τούτο, απευθύν ουμε και σε όλους
τους πολίτες. 

Στην  προσπάθεια για διαχ είριση
της κατάστασης αυτής, η συν ερ-

γασία με τους πολίτες είν αι ιδιαίτε-
ρα σημαν τική. Στο πλαίσιο αυτό, οι
πολίτες παρακαλούν ται ν α βγά-
ζουν  τα απορρίμματά τους σε καλά
κλεισμέν ες σακούλες και μόν ο
κατά τις βραδιν ές ώρες. Επιπλέον ,
οι κάτοικοι καλούν ται ν α μην
πετούν  ογκώδη αν τικείμεν α και
γυαλιά.

Για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα ή
σύσταση θέλουν  ν α προχ ωρή-
σουν  οι πολίτες, είν αι πάν τα εφικ-
τή η επικοιν ων ία για την  Ελευσίν α
στα τηλέφων α 210 5537100 -252
και για την  Μαγούλα στο τηλέφων ο
213 2410410. 

Σε επιφυλακή ο Δήμος Ελευσίνας λόγω 
των ακραίων θερμοκρασιών 

Μ. Θεμιστοκλέους
για 3η δόση

«Έτοιμοι επιχειρησιακά,
περιμένουμε απόφαση

της Επιτροπής»

Στα στοιχεία των εμβολιασμών στην Ελλάδα
αναφέρθηκε, κατά τη διάρκεια της χθεσινης
ενημέρωσης για τον εμβολιασμό στην Ελλάδα,

ο Μάριος Θεμιστοκλέους.
Αρχικά, ο κ. Θεμιστοκλέους τόνισε πως σήμερα έγι-

ναν ως τώρα 37.000 εμβολιασμοί και η μέρα θα κλείσει
με περίπου 45.000 εμβολιασμούς.

Ακόμα, όπως είπε ο μέσος όρος των ραντεβού ημε-
ρησίως για αυτή την εβδομάδα κυμαίνεται στα 40.000.
Ερωτηθείς για την πτώση των ραντεβού απάντησε πως
είναι αναμενόμενο, μιας και βρισκόμαστε στην καλοκαι-
ρινή περίοδο.

Συνολικά 33.000 έφηβοι της ηλικιακής ομάδας 15-17
έχουν εμβολιαστεί ή έχουν κλείσει το ραντεβού τους.

Ακόμα, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα εμβολιασμός
κατ’ οίκον, όπου όπως είπε μέχρι στιγμής έχουν κάνει
αίτηση 3.200 πολίτες κι έγινε ήδη εμβολιασμός σε 725
πολίτες.

Η τρίτη δόση του εμβολίου

Σε ερώτηση που δέχθηκε αναφορικά με την τρίτη
δόση εμβολίου, ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας απάντησε αρχικά πως πιθανότατα
δεν θα χρειαστεί τεστ αντισωμάτων ως κριτήριο για το
αν κάποιος θα κάνει τρίτη δόση ή όχι.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως η χώρα είναι έτοιμη σε επιχει-
ρησιακό επίπεδο για να ξεκινήσει το πρόγραμμα της
τρίτης δόσης του εμβολίου αν αυτό αποφασιστεί από
την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, ωστόσο, σημείωσε
με νόημα πως μέχρι στιγμής απόφαση για χορήγηση
τρίτης δόσης του εμβολίου δεν έχει παρθεί σε καμία
χώρα της ΕΕ.

Κορωνοϊός – Πάνω από 600 κρούσματα
στην Αττική – Η κατανομή στο Λεκανοπέδιο

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) ανα-
κοίνωσε το απόγευμα της Δευτέρας 2/8 ότι τα εργα-
στηριακά επιβεβαιωμένα νέα κρούσματα του κοροναϊού
είναι 2.156 .Από αυτά, τα 615 εντοπίζονται στην Αττική.

Στην Αττική σήμερα, 2/08/2021 εντοπίστηκαν 615 νέα
κρούσματα σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ.

Η κατανομή των κρουσμάτων στην Αττική σήμερα
είναι εξής:

– Ανατολική Αττική 66
– Βόρειος Τομέας Αθηνών 91
– Δυτική Αττική 33
– Δυτικός Τομέας Αθηνών 92
– Κεντρικός Τομέας Αθηνών 161
– Νήσοι 13
– Νότιος Τομέας Αθηνών 84
– Πειραιάς 75

Γ
ια τέσσερις επιθέσεις εναντίον γυναικών, στο
Αιγάλεω και στο Χαϊδάρι, σε βάρος των
οποίων προέβη σε άσεμνες χειρονομίες,

κατηγορείται ένας 18χρονος, ελληνικής υπηκοότ-
ητας, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτο-
φώρου, την περασμένη εβδομάδα στο Αιγάλεω.

Ο 18χρονος συνελήφθη ύστερα από αναζητήσεις,
από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., μετά από
καταγγελία ημεδαπής, σύμφωνα με την οποία την
προσέγγισε και αποπειράθηκε να χειρονομήσει
σε βάρος της, προσβάλλοντας την γενετήσια αξιο-
πρέπειά της.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα
της περιοχής, όπου, από την προανακριτική
έρευνα προέκυψε η ταυτοποίησή του σε άλλες
τρεις περιπτώσεις προσβολής γενετήσιας αξιο-
πρέπειας σε βάρος γυναικών στις περιοχές Αιγά-
λεω και Χαϊδαρίου.

Σε βάρος του 18χρονου σχηματίστηκε δικογραφία
για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ' εξα-
κολούθηση, με την οποία οδηγήθηκε στον Εισαγ-
γελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Συνελήφθη 18χρονος επιδειξίας
- Κατηγορείται για 4 επιθέσεις εναντίον γυναικών

στις περιοχές Αιγάλεω και Χαϊδαρίου.
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Συνεχίζεται από σελ. 2

Ελ. Βενιζέλου - Ασπρόπυργος τηλ. 210 5574284

Με τις νέες διατάξεις, το πλαίσιο
αυστηροποιείται καθώς προβλέπε-
ται πλέον πρόστιμο και για τον
εργαζόμενο.

Αν  εργαζόμεν ος/η προσέλθει στον
χ ώρο εργασίας και πιαστεί ν α δουλεύει
χ ωρίς ν α έχ ει δηλώσει το αποτέλεσμα
του τεστ στην  Εργάν η ή το έχ ει
δηλώσει και αυτό είν αι θετικό τότε του
επιβάλλεται πρόστιμο 300 ευρώ.
Υπεν θυμίζεται πως ο εργοδότης δεν
επιτρέπεται ν α απασχ ολήσει εργαζό-
μεν ο με φυσική παρουσία στον  τόπο
παροχ ής εργασίας, εφόσον  αυτός:

δεν  έχ ει προβεί σε δήλωση του απο-
τελέσματος του διαγν ωστικού ελέγχ ου
ν όσησης από τον  κορον οϊό COVID-
19 (self  test, rapid test ή PCR test),
είτε έχ ει δηλώσει θετικό αποτέλεσμα
διαγν ωστικού ελέγχ ου ν όσησης από
τον  κορον οϊό COVID-19
Αν  ο εργαζόμεν ος προσέλθει στον
χ ώρο εργασίας χ ωρίς ν α έχ ει κάν ει το 

τεστ ο εργοδότης υποχ ρεούται ν α μην
κάν ει δεκτή την  παροχ ή της εργασίας
για τον  λόγο αυτό και απαλλάσσεται
από την  υποχ ρέωση καταβολής απο-
δοχ ών  για το χ ρον ικό διάστημα έως
την  πλήρωση των  αν ωτέρω προϋποθ-
έσεων  εκ μέρους του/ης εργαζόμε-
ν ου/ης. 
Δηλαδή ο εργοδότης ν ομιμοποιείται ν α
κόβει το μισθό στους εργαζόμεν ους
που δεν  εμβολιάζον ται και δεν
κάν ουν  το υποχ ρεωτικό τεστ, για όσο
χ ρον ικό διάστημα αρν ούν ται ν α
υποβληθούν  σε τεστ.

Διπλή ποιν ή για αρν ητές και αμελείς
Συν επώς, με τη ν έα ρύθμιση ο αν εμ-
βολίαστος εργαζόμεν ος που αρν είται
ν α κάν ει το τεστ θα έχ ει διπλή ποιν ή:

Πρόστιμο 300 ευρώ εφόσον  βρεθεί ν α
δουλεύει χ ωρίς τεστ
Στέρηση μισθού για όσο χ ρον ικό διά-
στημα δεν  κάν ει το τεστ και δε
δηλών ει το αποτέλεσμα
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Σ
ε ιδιαίτερα θερμό και εγκάρ-
διο κλίμα πραγματοποιήθηκε
τον  Ιούλιο  στο γραφείο

Δημάρχ ου, η προγραμματισμέν η
συν άν τηση μεταξύ του Δημάρχ ου
Φυλής  Χρήστου Παππού, του
Αν απληρωτή Δημάρχ ου Κοιν ων ικής
Πολιτικής Γεώργιου Αν των όπουλου
και ομάδας εργαζομέν ων  από το
προσωπικό της Διεύθυν σης Κοιν ω-
ν ικής Φρον τίδας για την  υποστήρ-
ιξη του προγράμματος «Βοήθεια Στο
Σπίτι» Δήμου Φυλής.

Η ομάδα των  εργαζομέν ων  απο-
τελείτο από την  Διευθύν τρια κα.
Ιωάν ν α Λιόση, τους συν τον ιστές
των  τριών  Δημοτικών  Εν οτήτων
του Δήμου, κα Λαμπριν ή Σιν τόρη
(Άν ω Λιόσια), κ. Αβραάμ Αραμπατ-
ζίδη (Ζεφύρι), κα. Ευαγγελία Τσαν -
τίλα (Χασιά) και τους Διοικητικούς
Υπαλλήλους κα. Νικολέτα Μιχ ο-
πούλου και κο Βασίλειο Βασιλάρα.  

Ο Δήμαρχ ος καλωσόρισε τους
εργαζόμεν ους του προγράμματος με
έν α πρώτο θερμό «ευχ αριστώ» για
τον  επαγγελματικό ζήλο και την
υπευθυν ότητα που επέδειξαν  κατά
τη διάρκεια της παν δημίας, παραμέ-
ν ον τας δίπλα σε όσους το είχ αν
αν άγκη, λαμβάν ον τας μέτρα εξειδι-
κευμέν α για την  γεν ικότερη προ-
στασία και φρον τίδα τους. Άκουσε
με προσοχ ή και προσήλωση τα όσα
του μετέφερε η Διευθύν τρια για τα
όσα διαδραματίζον ται καθημεριν ώς
κατά την  λειτουργία της Διεύθυν σης
με στόχ ο την  ικαν οποίηση των  αιτ-
ημάτων  των  δημοτών  κι ιδιαιτέρως

εκείν ων  της ευαίσθητης Τρίτης
Ηλικίας.

Ο κος Αν των όπουλος και η κα
Λιόση παρέδωσαν  στον  Δήμαρχ ο
τον  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΕΩΝ κατά την  περσιν ή
δύσκολη περίοδο, μιας και θεωρήθη-
κε (όπως και η φετιν ή) ιδιαιτέρως
απαιτητική λόγω της παν δημίας,
που συν εχ ίζει ν α ταλαιπωρεί τη
χ ώρα και πολύ περισσότερο τις Κοι-
ν ων ικές και Υγειον ομικές της δομές.

Το μήν υμα της Διεύθυν σης του
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ είν αι "Είμαστε μαζί σου
όταν  μας χ ρειάζεσαι"! κι αξίζει ν α
σημειωθεί ότι με βάση και τα
στοιχ εία του απολογισμού αυτό
αποδεικν ύεται περίτραν α όσον
αφορά στις υπηρεσίες που προσφ-

έρον ται σε όσους το έχ ουν  αν άγκη.
Το προσωπικό της Διεύθυν σης
έκαν ε μια πολύ προσεγμέν η προ-
σπάθεια ακόμη και στην  αποτύπω-
ση των  στοιχ είων  του απολογι-
σμού, ο οποίος περιείχ ε έν τυπο
υλικό σε μορφή παρουσίασης και
dv d με δυν ατότητα προβολής, μέσα
σε φάκελο ειδικά για τον  Δήμαρχ ο.
Ο Δήμαρχ ος εξεπλάγη ευχ άριστα
από τη δουλειά αυτή, ειδικά όταν  η
κα. Λιόση του αν έφερε ότι το «Το
Βοήθεια Στο Σπίτι» πραγματο-
ποίησε για το προηγούμεν ο έτος και
για παροχ ή κάθε είδους υπηρεσίας,
10.236 επισκέψεις σε σπίτια
δημοτών .

Μεταξύ των  επιπλέον  θεμάτων
που συζητήθηκαν  ήταν  η στέγαση
σε ν έο λειτουργικό χ ώρο της Υπηρ-
εσίας, η εν ίσχ υσή της με επιπλέον
εξειδικευμέν ο προσωπικό, η αν α-
ν έωση του στόλου αυτοκιν ήτων  κι
άλλα επιμέρους που αφορούν  στην
ομαλή λειτουργική καθημεριν ότητα
της Διεύθυν σης προκειμέν ου ν α
συν εχ ίσει ν α παρέχ ει με άψογο
τρόπο τις υπηρεσίες της.        

Τόσο ο Δήμαρχ ος όσο και ο κ.
Αν των όπουλος εκθείασαν  την
σημαν τικότητα του έργου του
«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» και
δεσμεύτηκαν  για κάθε στήριξη
αυτής της ευαίσθητης δομής που
στέκεται στην  ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ για
τη βοήθεια και στήριξη των  ευάλω-
των  δημοτών  μας. 

ΤΟ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΦΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟ ΠΑΠΠΟΥ

10.236 επισκέψεις σε σπίτια δημοτών την περίοδο της πανδημίας

Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις της 
Περιφέρειας Αττικής για το πρώτο 15νθή-
μερο του Αυγούστου

Η ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 

ΟΟ
Αύγουστος ξεκ ίνησε  με τη θεατρική παράΑύγουστος ξεκ ίνησε  με τη θεατρική παρά--
σταση «Δε βλέπω, δεν ακούω, δε μιλάω»σταση «Δε βλέπω, δεν ακούω, δε μιλάω»
στο Ανοιχτό Θέατρο Αγροκηπίου στονστο Ανοιχτό Θέατρο Αγροκηπίου στον

Ασπρόπυργο στις 21:00 και την ίδια ώρα με τοΑσπρόπυργο στις 21:00 και την ίδια ώρα με το
ELAIELAI ΩΩNAS FESTIVAL NAS FESTIVAL στο Βιομηχανικό Πάρκοστο Βιομηχανικό Πάρκο
Παλιών Πλεκτηρίων -Υφαντηρίων.Παλιών Πλεκτηρίων -Υφαντηρίων.

Στις στις 3 Αυγούστου έρχεται η θεατρική παράΣτις στις 3 Αυγούστου έρχεται η θεατρική παρά--
σταση «100 Ρόλοι που δεν πρόλαβα να παίξω» στοσταση «100 Ρόλοι που δεν πρόλαβα να παίξω» στο
4ο Δημοτικό Σχολείο στη Μεταμόρφωση, στις4ο Δημοτικό Σχολείο στη Μεταμόρφωση, στις
21:00 και στις 4 Αυγούστου η θεατρική παράσταση21:00 και στις 4 Αυγούστου η θεατρική παράσταση
«η Σοφολογιοτάτη» στο Θέατρο Σάρας Μαρκο«η Σοφολογιοτάτη» στο Θέατρο Σάρας Μαρκο--
πούλου στο Μαρκόπουλο στις 21:00.πούλου στο Μαρκόπουλο στις 21:00.
Συναυλία με το Σπύρο Πολυκανδριώτη θα αποΣυναυλία με το Σπύρο Πολυκανδριώτη θα απο--
λαύσουν στις 5 Αυγούστου όσοι βρεθούν στηνλαύσουν στις 5 Αυγούστου όσοι βρεθούν στην
Πλατεία Χαλκουτσίου στον Ωρωπό στις 21:00 καιΠλατεία Χαλκουτσίου στον Ωρωπό στις 21:00 και
τη Θεατρική παράσταση «Η Παγίδα» όσοι επισκετη Θεατρική παράσταση «Η Παγίδα» όσοι επισκε--
φτούν το Νέο Πολιτιστικό Χώρο Σπάτων-Αρτέμιφτούν το Νέο Πολιτιστικό Χώρο Σπάτων-Αρτέμι--
δος,  στις 21:00.  δος,  στις 21:00.  
Χρήστος Νικολόπουλος,  Πίτσα Παπαδοπούλου καιΧρήστος Νικολόπουλος,  Πίτσα Παπαδοπούλου και
Στέλιος Διονυσίου χαρίζουν μία μουσική βραδιάΣτέλιος Διονυσίου χαρίζουν μία μουσική βραδιά
στις 6 Αυγούστου στην Παραλία της Δημοτικήςστις 6 Αυγούστου στην Παραλία της Δημοτικής
Ενότητας Γαλατά,  στις 21:00 και ο ΓιώργοςΕνότητας Γαλατά,  στις 21:00 και ο Γιώργος
Τσαλίκης,  ίδια μέρα και ώρα, θα τραγουδήσει στοΤσαλίκης,  ίδια μέρα και ώρα, θα τραγουδήσει στο
Κολυμβητήριο της Ραφήνας.Κολυμβητήριο της Ραφήνας.
Στις 7 Αυγούστου,  στις 21:00,  η θεατρική παράΣτις 7 Αυγούστου,  στις 21:00,  η θεατρική παρά--
σταση «Δον Καμίλο» θα ανέβει στη Δημοτική Ενότσταση «Δον Καμίλο» θα ανέβει στη Δημοτική Ενότ--
ητα Βιλλίων στον Αύλειο Χώρο του Δημοτικού Σχοητα Βιλλίων στον Αύλειο Χώρο του Δημοτικού Σχο--
λείου και ο Γεράσιμος Ανδρεάτος,  η Σαββέριαλείου και ο Γεράσιμος Ανδρεάτος,  η Σαββέρια
Μαργιολά,  ο Μάκης Ψαραδέλλης και η ΣταυρούλαΜαργιολά,  ο Μάκης Ψαραδέλλης και η Σταυρούλα
Εσαμπαλίδη θα δώσουν μία μοναδική συναυλίαΕσαμπαλίδη θα δώσουν μία μοναδική συναυλία
στον Τύμβο του Μαραθώνα.στον Τύμβο του Μαραθώνα.
Συναυλία με το Χρήστο Μενιδιάτη και την ΕιρήνηΣυναυλία με το Χρήστο Μενιδιάτη και την Ειρήνη
Παπαδοπούλου θα απολαύσουν όσοι βρεθούν στιςΠαπαδοπούλου θα απολαύσουν όσοι βρεθούν στις
8 Αυγούστου,  στις 21:00,  στην Πλατεία Αγίων8 Αυγούστου,  στις 21:00,  στην Πλατεία Αγίων
Αποστόλων στον Ωρωπό και την ίδια μέρα και ώραΑποστόλων στον Ωρωπό και την ίδια μέρα και ώρα
η θεατρική παράσταση «Το νησί των σκλάβων» θαη θεατρική παράσταση «Το νησί των σκλάβων» θα
«ανέβει» στο Νέο Πολιτιστικό Χώρο Σπάτων-Αρτέ«ανέβει» στο Νέο Πολιτιστικό Χώρο Σπάτων-Αρτέ--
μιδος.μιδος.
Το πρώτο 15νθήμερο του Αυγούστου ολοκληρώνεΤο πρώτο 15νθήμερο του Αυγούστου ολοκληρώνε--
ται στις 14 του μήνα με τη συναυλία της Ιωάνναςται στις 14 του μήνα με τη συναυλία της Ιωάννας
Λεγάκη στη Λουτρόπολη Μεθάνων, στις 21:00.Λεγάκη στη Λουτρόπολη Μεθάνων, στις 21:00.

Ο
καύσωνας αφορά και τους τετράποδους φίλους μας: λίγο νερό και σκιά προς ανακούφισή
τους  Ανάγκη από νερό έχουν, εν μέσω καύσωνα, τα αδέσποτα ζώα που κυκλοφορούν στο
αστικό και το περιαστικό περιβάλλον και στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Ελευσίνας απευθύνει

έκκληση προς τους πολίτες να αφήνουν λίγο νερό για τους τετράποδους φίλους μας που υποφ-
έρουν από την ζέστη. 
Επίσης, ο Δήμος ενημερώνει πως αν τα ζωάκια της γειτονιάς σας έχουν βρει μια σκιερή και μια

ελάχιστα δροσερή γωνιά, αφήστε τα να ξεκουραστούν και ν΄ ανασάνουν. 
Για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει ή περιστατικό προκύψει, οι πολίτες μπορούν να απε-

υθυνθούν στη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου (στο τηλέφωνο 2100100696-7/Γραμματεία
Αντιδημάρχου Καθαριότητας). 
Ή να ζητήσουμε την βοήθεια φιλοζωικών οργανώσεων, όπως τα «Αδέσποτα Μυστήρια», την φιλό-
τιμη εργασία της οποίας εκτιμά η τοπική κοινωνία και με την οποία ο Δήμος έχει διαύλους επι-
κοινωνίας, προκειμένου να επιλυθεί το όποιο ζήτημα.  

Δ. Ελευσίνας :Έκκληση προς τους πολίτες για
παροχή βοήθειας σε αδέσποτα εν μέσω καύσωνα 
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Με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής 

χχωωρρίίςς  κκυυρρώώσσεειιςς  οοιι  υυπποοψψήήφφιιοοιι
οοδδηηγγοοίί,,  πποουυ  δδεενν  θθαα  ππρροοσσέέλλθθοουυνν

γγιιαα  ππρραακκττιικκέέςς  εεξξεεττάάσσεειιςς  
όόσσοο  δδιιααρρκκεείί  οο  κκααύύσσωωννααςς

Μ
ε εν τολή του Περιφερειάρχ η Αττικής, Γ.
Πατούλη, παρέχ εται η δυν ατότητα σε όσους
υποψηφίους οδηγούς δεν  προσέλθουν  στις

προγραμματισμέν ες πρακτικές εξετάσεις, λόγω του
παρατεταμέν ου κύματος υψηλών  θερμοκρασιών   στην
Αττική, ν α επαν απρογραμματίσουν  την  εξέτασή τους
σε ν έα ημερομην ία.

Ειδικότερα, με τη σχ ετική απόφαση που υπέγραψε ο
Αν τιπεριφερειάρχ ης Μεταφορών  και Επικοιν ων ιών ,
Β. Γιαν ν ακόπουλος, η μη προσέλευση των  υποψήφ-
ιων  στις προγραμματισμέν ες πρακτικές εξετάσεις έως
και τις 4 Αυγούστου 2021 θα θεωρείται δικαιολογημέν η
δίχ ως ν α επιβάλλον ται οι οριζόμεν ες, εκ του ν όμου,
κυρώσεις.

Ταυτόχ ρον α, με άλλες αποφάσεις του Αν τιπεριφερει-
άρχ η Μεταφορών  διακόπτον ται οι θεωρητικές και
πρακτικές εξετάσεις υποψηφίων  οδηγών  και οδηγών
από τις 13/08/2021 έως και τις 20/08/2021. 

Τέλος επισημαίν εται ότι οι πολίτες μπορούν  ν α εν ημε-
ρών ον ται για το σύν ολο των  διαθέσιμων  κλιματιζόμε-
ν ων  χ ώρων  της Αττικής επισκεπτόμεν οι την  ιστο-
σελίδα της Περιφέρειας στην  ακόλουθη διεύθυν ση:

http://www.patt.gov .gr/site/index.php?option=com_co
ntent&v iew=article&id=5006&Itemid=323

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Η  κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογ-
ητικών  για την Επιχορήγηση Αθλητικών –
Πολιτιστικών και λοιπών Συλλόγων του
Δήμου Φυλής έτους 2021,  παρατείνεται
μέχρι την   ΠΕΜΠΤΗ   30  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2021.

Λόγω των καλοκαιρινών  διακοπών   η
κατάθεση φακέλων  θα  ξεκινήσει   από 1η
Σεπτεμβρίου  με λήξη  30 Σεπτεμβρίου
2021.

Η κατάθεση των φακέλων  γίνεται στο
Κολυμβητήριο Άνω Λιοσίων 

από τις  8.00-14.00 στην υπεύθυνη κ.
Τσίγκα Δήμητρα

Ο Πρόεδρος ΝΠΔΔ     

Γεώργιος   Μαυροειδής

Ο Α.Σ.Ο.Δ Ασπροπύργου  κατέκτησε το 8ο
Κύπελλο Ελλάδος Beach Handball στην 

κατηγορία των Ανδρών

"8th Greek Cup-Orionas Beach Handball Tournament Chania 2021"

Ο
Α.Σ.Ο.Δ Ασπροπύργου  κατέκτησε το 8ο Κύπελλο Ελλάδος Beach Handball
στην  κατηγορία των  Αν δρών  σε έν α συν αρπαστικό αγών α απέν αν τι στον
Οριων α Χαν ίων  όπου έληξε ισόπαλο στην  καν ον ική διάρκεια και κρίθηκε στις

λεπτομέρειες στα πέν αλτι.Με την   ν ίκη αυτή κατέκτησε και την  πρώτη θέση στο
τουρν ουά της όμορφης πόλης των  Χαν ίων . 
Η  ομάδα Γυν αικών  του Α.Σ.Ο.Δ Ασπροπύργου  μαζί με την  ομάδα Αν δρών  εξασφ-

άλισαν  την  είσοδο τους στο Final Four του 22ου Παν ελλην ίου Πρωταθλήματος Ελλά-
δος που θα διεξαχ θεί στις  7-8 Αυγούστου στην  πόλη της Θεσσαλον ίκης. Ο Α.Σ.Ο.Δ
Ασπροπύργου θα ήθελε ν α ευχ αριστήσει τους χ ορηγούς τους τις εταιρείες ΕΛΠΕ Όμι-
λος Εταιρειών  , Β. ΚΙΒΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ και την   “ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
και ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ” στην  προσπάθεια μας για την  επίτευξη αυτού του
στόχ ου.

Παράταση για αιτήσεις επιχορηγήσεων
Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων στον

Δήμο Φυλής  
- Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου η κατάθεση των φακέλων 



Μάλιστα, την εν
λόγω δράση στηρίζει
και ο Γεν. Γραμματέας
Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης & Καταπολέμ-
ησης της Φτώχειας κ.
Γιώργος Σταμάτης, ο
οποίος αναμένεται να
παρευρεθεί στα σημεία
που θα επιχειρούν οι
εθελοντές του Ε.Ε.Σ.

Ειδικότερα, ο ΕΕΣ,
κατόπιν χαρτογράφη-
σης των περιοχών ευθύνης, θα κινητοποιήσει
το επαγγελματικό και εθελοντικό δυναμικό του
για την υποστήριξη άστεγου πληθυσμού που
διαβιεί υπό συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού
στο κέντρο της Αθήνας, μέσω της διανομής υλι-
κού άμεσης κοινωνικής βοήθειας, καθώς και
την παροχή Α’ Βοηθειών και Α’ Βοηθειών Ψυχι-
κής Υγείας.

Κατά την ανάπτυξη της δράσης, κοινωνικοί
λειτουργοί και εθελοντές του ΕΕΣ θα διανείμουν

δέματα με ανθρωπιστικό
υλικό (είδη ατομικής υγιει-
νής, είδη βασικής διατρο-
φής, υπνόσακοι κ.α.), το
οποίο εξασφαλίστηκε εξ
ολοκλήρου μέσω χορη-
γίας της εταιρείας Procter
& Gamble, στο πλαίσιο
της Επείγουσας
Έκκλησης για τον Covid-
19 που υλοποιεί ο Οργα-
νισμός. 

Ταυτόχρονα, θα γίνει
θερμομέτρηση και θα παρασχεθεί ενημέρωση
στον πληθυσμό για τους κλιματιζόμενους χώρο-
υς προσωρινής φιλοξενίας και τα μέτρα αρω-
γής και υποστήριξης της ομάδας στόχου που
αναπτύσσονται από την οικεία Τοπική Αυτο-
διοίκηση. Συνολικά εκτιμάται πως θα ωφεληθ-
ούν περίπου 120 άτομα, ενώ ανάλογες δράσεις
θα υλοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του καλο-
καιριού, ειδικότερα σε περιόδους κατά τις
οποίες θα επικρατούν αντίστοιχες συνθήκες.

Η
Γεν ική Γραμματεία
Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς
Αλληλεγγύης και

Καταπολέμησης της
Φτώχ ειας του Υπουργείου
Εργασίας και Κοιν ων ικών
Υποθέσεων  στις
27/07/2021 απέστειλε
έγγραφο προς όλους τους
Δήμους της επικράτειας
προκειμέν ου ν α αποτρα-
πεί η έκθεση αστέγων  σε
κίν δυν ο εξαιτίας του επε-
ρχ όμεν ου καύσων α. 

Ζητήθηκε ν α ορισθούν
από τον  εκάστοτε Δήμο
οι κλιματιζόμεν οι χ ώροι,
οι οποίοι θα είν αι διαθέσι-
μοι για διημέρευση και
προσβάσιμοι τουλάχ ι-
στον  κατά τις ώρες από
10:00 π.μ. έως 20:00 μ.μ.
κατά τις ημέρες με ιδιαίτε-
ρα υψηλές θερμοκρασίες.

Ιδιαίτερη μέριμν α πρέ-
πει ν α ληφθεί για την
εν ημέρωση των  ως άν ω
πολιτών , καθώς και για
την  τήρηση των  μέτρων
προστασίας για τον  περ-
ιορισμό διάδοσης του
κορων οϊού. Περισσότερες
πληροφορίες παρέχ ον ται
στην  πλατφόρμα του
ΕΟΔΥ https://eody .gov .

g r / n e o s - k o r o n a i o s -
cov id-19/. 

Επίσης συστήν εται ν α
εξεταστεί η δυν ατότητα,
σε συν εργασία με τις
αρμόδιες υπηρεσίες του
ΕΟΔΥ, διεξαγωγής rapid
tests πριν  την  είσοδο
στους οριζόμεν ους χ ώρο-
υς.

Για τους αστέγους που
διαβιούν  σε εξωτερικούς
χ ώρους και δεν  επιθ-
υμούν  ν α κάν ουν  χ ρήση
της παραπάν ω υπηρ-
εσίας, συστήν εται, επιπ-
λέον , η εν ημέρωσή τους
για τις οδηγίες προστασίας
από τον  καύσων α, όπως
αυτές έχ ουν  αν αρτηθεί
στην  ιστοσελίδα της Γεν ι-
κής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας www.civ ilpro-
tection.gr και τη διαν ομή
φιαλών  ν ερού και ειδών
πρώτης αν άγκης.

Επισημάν θηκε επίσης η
αν άγκη για συν εργασία
των  Δήμων  με άλλες
Υπηρεσίες και με φορείς
της κοιν ων ίας των
πολιτών  και ιδίως για την
εν εργοποίηση εθελον -
τών , με στόχ ο τη δημιο-
υργία εν ός σταθερού δικ-
τύου παροχ ής υπηρεσιών

έκτακτης παρέμβασης
σε ευπαθείς ομάδες.

Η Υφυπουργός
Εργασίας και Κοιν ων ικών
Υποθέσεων , Δόμν ας
Μιχ αηλίδου, δήλωσε: «Οι
καιρικές συν θήκες των
ημερών , δε μας επιτρέ-
πουν  ν α δράσουμε διαφ-
ορετικά. 

Έχ ουμε υποχ ρέωση ν α
λάβουμε τα απαραίτητα
μέτρα, ώστε οι συμπολίτες
μας σε αστεγία ν α προφυ-
λαχ θούν  από τη ζέστη
κατά τις ημέρες του
καύσων α. Παρακολουθ-
ούμε διαρκώς την  κατά-
σταση και βρισκόμαστε
δίπλα σε κάθε άν θρωπο
που μας χ ρειάζεται».

Ο Γεν ικός Γραμματέας
Κοιν ων ικής Αλληλεγγύης
και Καταπολέμησης της

Φτώχ ειας, Γιώργος Στα-
μάτης, δήλωσε: 

«Σε συν εργασία με τους
Δήμους και τους Φορείς
της Κοιν ων ίας των
Πολιτών  έχ ει ληφθεί
ιδιαίτερη μέριμν α τόσο για
την  εν ημέρωση των  αστέ-
γων  συμπολιτών  μας όσο
και για τον  καθορισμό κλι-
ματιζόμεν ων  χ ώρων
στους οποίους αυτοί θα
μπορούν  ν α απευθυν θ-
ούν  προκειμέν ου ν α
ξεπεραστεί αν ώδυν α το
επιβαρυμέν ο από πλε-
υράς θερμοκρασιών  χ ρο-
ν ικό διάστημα που
διαν ύουμε. 

Είμαστε στο πλευρό του
κάθε συμπολίτη μας που
έχ ει αν άγκη».
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Επιστολή του Υπουργείου Εργασίας
προς τους Δήμους για τους αστέγους

Τ
α πρώτα τρία περιστατικά λοίμωξης από τον  ιό
του Δυτικού Νείλου για την  περίοδο μετάδοσης
2021 στην  Πέλλα αν ακοίν ωσε ο Εθν ικός Οργα-

ν ισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Κρούσματα της λοίμωξης από τον  ιό του Δυτικού
Νείλου εμφαν ίζον ται σε πολλές χ ώρες παγκοσμίως,
όπως και σε πολλές Ευρωπαϊκές χ ώρες, σε ετήσια
βάση. Από το 2010 και μετά, εμφαν ίζον ται κρούσματα
σχ εδόν  κάθε χ ρόν ο (και) στη χ ώρα μας, σε διάφορες
περιοχ ές, κατά τους καλοκαιριν ούς και φθιν οπωριν ούς
μήν ες. Ως εκ τούτου, θεωρούν ταν  πιθαν ή και αν α-
μεν όμεν η η επαν εμφάν ιση περιστατικών  και κατά την
τρέχ ουσα περίοδο μετάδοσης. Ο ΕΟΔΥ, τον  Μάιο
2021, εν ημέρωσε τους επαγγελματίες υγείας παν ελλα-
δικά για την  αν άγκη εγρήγορσής τους για την  πρώιμη
διάγν ωση περιστατικών  και τον  Ιούν ιο 2021 εξέδωσε
σχ ετική αν ακοίν ωση για την  εν ημέρωση του κοιν ού,
με συστάσεις για τη λήψη μέτρων  προφύλαξης από τα
κουν ούπια.

Καθώς η επιδημιολογία του ιού καθορίζεται από πολ-
λούς παράγον τες, οι περιοχ ές που θα κυκλοφορήσει ο
ιός δεν  μπορούν  ν α προβλεφθούν  με ασφάλεια. Ως εκ
τούτου, o ΕΟΔΥ συν ιστά ν α τηρείτε τα ατομικά μέτρα
προστασίας από τα κουν ούπια
(https://eody .gov .gr/disease/koy noy pia/), σε όλη την
επικράτεια, καθόλη την  περίοδο κυκλοφορίας των  κου-
ν ουπιών :

Χρησιμοποιείτε εγκεκριμέν α εν τομοαπωθητικά
σώματος και περιβάλλον τος (σύμφων α με τις οδηγίες
χ ρήσης), σήτες, κουν ουπιέρες, κλιματιστικά/ αν εμι-
στήρες, κατάλληλα (μακριά) ρούχ α.

Μην  αφήν ετε στάσιμα ν ερά πουθεν ά (έτσι, βοηθάτε
ουσιαστικά τις αρχ ές τοπικής αυτοδιοίκησης στην
καταπολέμηση των  κουν ουπιών ). Δ

ράση ενεργητικής προσέγγισης αστέγων και εργασίας στο δρόμο (streetwork) στο ιστορικό κέντρο
της Αθήνας, οργανώνει για σήμερα Τρίτη, 3 Αυγούστου 2021, από τις 09:00’ έως τις 12:00’, ο
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που θα επικρατούν το προσεχές

χρονικό διάστημα, κατόπιν πρωτοβουλίας του Προέδρου, Dr. Αντωνίου Αυγερινού και με την υπο-
στήριξη της εταιρείας Procter & Gamble. 

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός:Δράση ενεργητικής προσέγγισης αστέγων 
για ανακούφιση από τις υψηλές θερμοκρασίες  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΠΡΩΤΑ
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΙΟΥ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΝΕΙΛΟΥ ΣΤΗ ΧΩΡΑ 

Εβδομαδιαία 
ενημέρωση 
ενεργών
κρουσμάτων 
κορωνοϊού στη 
Δυτική Αττική

Τα στοιχ εία για τα εν ε-
ργά κρούσματα στη Δυτι-
κή Αττική σύμφων α με
την  εβδομαδιαία εν ημέρω-
ση του ΕΟΔΥ, του Υπο-
υργείου Υγείας και του
Υπουργείου Πολιτικής
Προστασίας, αν ακοιν ών ει
ο Αν τιπεριφερειάρχ ης
Δυτ. Αττικής Λ. Κοσμό-
πουλος.

Στη Δυτική Αττική το
σύν ολο εν εργών  κρου-
σμάτων  είν αι 276.

Σε ν οσηλεία είν αι 27
συμπολίτες μας και σε
απομόν ωση κατ’ οίκον
249 άτομα.

Στον Δήμο Ελευσίνας
το σύνολο ενεργών
κρουσμάτων είναι 67.

Στον Δήμο Ασπρ-
οπύργου, 35 ενεργά
κρούσματα.

Στον Δήμο Μάνδρας-
Ειδυλλίας, 29 ενεργά
κρούσματα.

Στον Δήμο Μεγαρέων,
63 ενεργά κρούσματα. 

Στον Δήμο Φυλής, 82
ενεργά κρούσματα.



H
μείωση του ΕΝΦΙΑ, του
συμπληρωματικού φόρου, της
εισφοράς αλληλεγγύης, των
ασφαλιστικών εισφορών και του

φόρου εισοδήματος είναι μεταξύ των
προτάσεων για τις παρεμβάσεις μόνιμου
χαρακτήρα το 2022 στο πλαίσιο των
μειώσεων στη φορολογία.
O Αύγουστος είναι παραδοσιακά ο μήνας
των ζυμώσεων και των διεργασιών για το
περιεχόμενο των εξαγγελιών που κάνει ο
εκάστοτε πρωθυπουργός από το βήμα της
Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στις
αρχές Σεπτεμβρίου.
Σύμφωνα με το imerisia.gr, στην κυβέρνηση
έχουν δεσμευτεί ότι στα πλαίσια των
αντοχών της οικονομίας θα υπάρξει ένα νέο
πακέτο μειώσεων φόρων, που μεταξύ των
άλλων θα δίνει έμφαση στην ανάπτυξη.

Μόνιμες μειώσεις φόρων από το  2022

Μεταξύ των βασικών μέτρων θα είναι
μόνιμες μειώσεις φόρων από το 2022, υπό
την προϋπόθεση βέβαια ότι θα υπάρξει ο
σχετικός δημοσιονομικός χώρος.
Ψηλά στην ατζέντα είναι η μείωση του
ΕΝΦΙΑ, του συμπληρωματικού φόρου, των
ασφαλιστικών εισφορών, ενώ ως δεδομένη
θα πρέπει να θεωρηθεί η μείωση του
φορολογικού συντελεστή για τις επιχειρήσεις
που θα συγχωνευθούν, μέτρο το οποίο θα
χρηματοδοτηθεί από το ταμείο ανάκαμψης.

Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης
και για το Δημόσιο
Παράλληλα στο υπουργείο Οικονομικών θα
επιχειρήσουν να διευρύνουν την γκάμα των
ελαφρύνσεων με την επέκταση της

κατάργησης της
εισφοράς αλληλεγγύης
για όλους, δηλαδή και
για τους δημοσίους
υπαλλήλους και τους
συνταξιούχους.
Σύμφωνα με όσα έχουν
ανακοινωθεί, τόσο για
φέτος όσο και για το
επόμενο έτος έχει
«παγώσει» η εισφορά
αλληλεγγύης για τους
ιδιωτικούς υπαλλήλους,
τους ελεύθερους
επαγγελματίες και
όσους έχουν εισοδήματα
από ακίνητα και κινητές
αξίες.
Από το πάγωμα εξαιρέθηκαν οι δημόσιοι
υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι καθώς τα
εισοδήματα τους δεν μειώθηκαν κατά τη
διάρκεια της πανδημίας.
Οι οριστικές αποφάσεις πάντως θα ληφθούν
ότι θα υπάρξει μία πιο σαφής εικόνα για την
πορεία της ανάπτυξης το 2021. Το πρώτο
δείγμα θα δοθεί με την ανακοίνωση των
στοιχείων για την πορεία του ΑΕΠ.

Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης
Σύμφωνα με τα όσα ισχύουν σήμερα, η
εισφορά αλληλεγγύης έχει ανασταλεί για τα
εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες στον
ιδιωτικό τομέα, από επιχειρηματική
δραστηριότητα και  από κεφάλαιο (ενοίκια,
μερίσματα). Το μέτρο έχει ήδη τεθεί σε ισχύ
και ήδη οι μισθωτοί έχουν δει αυξήσεις στις
μηνιαίες αποδοχές.Εξαιρούνται από την
αναστολή, τα εισοδήματα από παροχή
μισθωτών υπηρεσιών στο Δημόσιο και

συντάξεις. 
Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβαρύνει

σήμερα τους φορολογουμένους που
αποκτούν εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ
και επιβάλλεται με συντελεστές που
ξεκινούν από 2,2% και φθάνουν κλιμακωτά
το 10% για τους έχοντες υψηλά εισοδήματα.
Το συγκεκριμένο μέτρο αγγίζει 2,3
εκατομμύρια φορολογουμένους, οι οποίοι
πληρώνουν συνολικά 1,163 δισ. ευρώ.

Η κυβέρνηση αναζητεί περίπου 600-700
εκατ. ευρώ προκειμένου να καταργηθεί το
μέτρο από το 2022 για όλους.
Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά
3 ποσοστιαίες μονάδες θεωρείται
εμβληματική κίνηση και δεν υπάρχει
περίπτωση να ακυρωθεί στο μέλλον.
Αντίθετα, εκτιμάται ότι θα δώσει ισχυρά
κίνητρα στους εργοδότες εντός του 2021 αλλά
και το 2022.

Σύμφωνα δε με τους οικονομολόγους,
αποτελεί την πλέον ρεαλιστική και
αποτελεσματική πολιτική για ενίσχυση της
απασχόλησης, αύξησης του εισοδήματος των
εργαζομένων, μείωσης του μη μισθολογικού
κόστους για τις επιχειρήσεις και
αποκλιμάκωσης της ανεργίας.

Διάφορα σενάρια εξετάζονται για τον
ΕΝΦΙΑ και τον συμπληρωματικό φόρο.

Η κυβέρνηση επιθυμεί τη μείωση του κύριου
φόρου κατά 8% καθώς και την κατάργηση του
συμπληρωματικού φόρου. Σύμφωνα με τα
στοιχεία της ΑΑΔΕ, ο συμπληρωματικός
φόρος που πληρώνουν σήμερα τα φυσικά
πρόσωπα ανέρχεται στο ποσό των 358 εκατ.
ευρώ. 

Εφόσον το ποσό είναι περιορισμένο, η
κυβέρνηση εξετάζει τη μείωση του
συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ κατά 50%. Στην
περίπτωση που η μείωση αφορά μόνο τα
φυσικά πρόσωπα, το κόστος ανέρχεται στα
150 εκατ. ευρώ, ενώ στην περίπτωση που
επεκταθεί και στα νομικά πρόσωπα το
κόστος σχεδόν διπλασιάζεται.
Τη μείωση του φορολογικού συντελεστή
ακόμα και 50% για τις επιχειρήσεις που θα
συγχωνευθούν ή γενικότερα
μετασχηματισθούν, με στόχο η ελληνική
οικονομία να γίνει ανταγωνιστική αλλά και
για να μπορέσουν να επιβιώσουν οι μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις την επόμενη μέρα. 

Αν και τα κίνητρα που θα δοθούν θα
διέπονται από αυστηρούς όρους και
προϋποθέσεις, το πλαίσιο θα είναι ευέλικτο
χωρίς γραφειοκρατικές αγκυλώσεις.

πηγή: ethnos.gr
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ΘΘΘΘ έσεις φρον τίδας και φιλοξεν ίας βρεφών , ν ηπίων  και παιδιών  για το σχ ο-
λικό έτος 2021-2022 εξασφαλίζει η Περιφέρεια Αττικής για 3.200 οικογέ-
ν ειες, αξιοποιών τας τους πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020.Πιο συγκεκριμέ-

ν α, οι θέσεις αφορούν  δημόσιους και ιδιωτικούς Βρεφικούς και Βρεφον ηπιακούς
Σταθμούς αλλά και Βρεφον ηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμέν ης Φρον τίδας και Παι-
δικούς Σταθμούς στην  Περιφέρεια Αττικής. 

Ο προϋπολογισμός των  πράξεων  που αφορούν  στην  εν αρμόν ιση οικογεν ειακής
και επαγγελματικής ζωής για το σχ ολικό έτος 2020-2021, ξεπερν ά τα 7 εκ. € και
συγχ ρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοιν ων ικό Ταμείο (ΕΚΤ) μέσω του Άξον α
Προτεραιότητας 9 του Επιχ ειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020.

Με τον  τρόπο αυτό η Περιφέρεια Αττικής συμβάλλει στην  αύξηση της απασχ όλ-
ησης σε άτομα που αν ήκουν  σε οικογέν ειες με εισοδήματα κάτω του ορίου της
φτώχ ειας, και τη διατήρησή τους σε θέσεις εργασίας με ισότιμους όρους, ώστε μέσα
από την  ουσιαστική διευκόλυν σή τους, ν α αν ταποκριθούν  στους απαιτητικούς και
σύν θετους ρόλους τους, όπως αυτός της οικογεν ειακής μέριμν ας και της παιδικής
προστασίας.

Η διάθεση της θέσης θα πραγματοποιείται προς το κάθε ωφελούμεν ο άτομο μέσω
v oucher για το παιδί του, το οποίο θα δοθεί μετά από αν οικτή πρόσκληση που θα
εκδώσει η Ελλην ική Εταιρεία Τοπικής Αν άπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) ΑΕ.

Ο Περιφερειάρχ ης Αττικής κ. Γ. Πατούλης, με αφορμή την  έν ταξη των  πράξεων
στο ΠΕΠ «Αττική 2014-2020» δήλωσε: «Η Περιφέρεια Αττικής, αξιοποιών τας τους
πόρους του ΕΣΠΑ, στέκεται στο πλευρό των  γον έων  που την  έχ ουν  περισσότερο
αν άγκη. Με τις πράξεις για την  εν αρμόν ιση οικογεν ειακής και επαγγελματικής ζωής,
3.200 οικογέν ειες θα εξασφαλίσουν  για τα παιδιά τους μία θέση σε παιδικούς και
βρεφον ηπιακούς σταθμούς, έτσι ώστε ν α καταφέρουν  ν α αν ταποκριθούν  τόσο στις
απαιτήσεις της εργασίας τους, όσο και στη φρον τίδα της οικογέν ειάς τους».

Η Περιφέρεια Αττικής εξασφαλίζει θέσεις σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς 
σταθμούς για 3.200 οικογένειες μέσω του ΠΕΠ Αττικής

ΑΑσσκκήήσσεειιςς  εεππίί  χχάάρρττοουυ  σσττοο  υυπποουυρργγεείίοο  ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν  γγιιαα
ττοο  ννέέοο  ππαακκέέττοο  μμεειιώώσσεεωωνν  φφόόρρωωνν

HH  μμεείίωωσσηη  ττοουυ  ΕΕΝΝΦΦΙΙΑΑ,,  ττηηςς  εειισσφφοορράάςς  ααλλλληηλλεεγγγγύύηηςς,,  ττωωνν  αασσφφααλλιισσττιικκώώνν  εειισσφφοορρώώνν  κκααιι  ττοουυ  φφόόρροουυ  εειισσοοδδήήμμααττοοςς
εείίννααιι  μμεεττααξξύύ  ττωωνν  ππρροοττάάσσεεωωνν  γγιιαα  ττιιςς  ππααρρεεμμββάάσσεειιςς  μμόόννιιμμοουυ  χχααρραακκττήήρραα  ττοο  22002222  
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Τρία προγράμματα από τα
ανοιχτά προγράμματα του ΟΑΕΔ
που αφορούν συνολικά τη
δημιουργία 20.700 θέσεων
εργασίας προσφέρουν επιχο-
ρήγηση μισθού και ασφαλι-
στικών εισφορών σε ποσοστό
μέχρι και 100%. Επίσης ενεργό
είναι και το πρόγραμμα δεύτερη
επαγγελματικής ευκαιρίας το
οποίο επιδοτεί την έναρξη νέας
επιχείρησης. 

Σκοπός των δράσεων αυτών
είναι η άμεση τόνωση της
απασχόλησης και η δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας εν μέσω
της πανδημίας. 

Πιο συγκεκριμένα:

1) Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρ-
ηματικής ευκαιρίας

Το «Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρ-
ηματικής ευκαιρίας» αφορά 3.000
ανέργους, με έμφαση στην ψηφιακή

οικονομία και στις γυναίκες. Σκοπός
του προγράμματος είναι να δοθεί μια
δεύτερη ευκαιρία σε όσους διέκοψαν
την επιχειρηματική τους δραστηριότ-
ητα εντός του διαστήματος
01.01.2012 έως 31.10.2020 να
δημιουργήσουν μια νέα επιχείρηση
και να επανενταχτούν στην αγορά
εργασίας.

Η επιχορήγηση διαρκεί 12 μήνες,
με 3μηνη δέσμευση και το ποσό
επιχορήγησης κυμαίνεται από
12.000 € (για ατομική επιχείρηση)
έως 24.000 € (για επιχείρηση με
τρεις δικαιούχους εταίρους). Μετά
την ολοκλήρωση της 3μηνης
δέσμευσης, η διάρκεια μπορεί να
επεκταθεί κατά 12 μήνες και το συνο-
λικό ποσό της επιχορήγησης θα
κυμανθεί από 20.000 € έως 36.000
€, κατόπιν αίτησης.

2) Πρόγραμμα 9.200 δικαιούχων
«Επιταγής Επανένταξης στην
αγορά εργασίας»

Το πρόγραμμα αφορά την
απασχόληση 9.200 επιδοτούμενων

ανέργων σε επιχειρήσεις του ιδιωτι-
κού τομέα για 12 μήνες, με συνολική
μηνιαία επιδότηση μέχρι 830€ (80%
του μηνιαίου μισθολογικού και μη
μισθολογικού κόστους).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει
υποχρεωτικά δύο (2) στάδια:  

α) Το α΄ στάδιο του προγράμματος
περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα
που υπολείπεται  της «επιταγής επα-
νένταξης στην αγορά εργασίας» του
δικαιούχου, από την ημερομηνία
πρόσληψής του μέχρι τη λήξη
ισχύος της επιταγής του.

Το διάστημα που υπολείπεται στον
δικαιούχο «επιταγής επανένταξης
στην αγορά εργασίας» κατά την ημε-
ρομηνία υπόδειξής του, θα είναι του-
λάχιστον το 50% της αρχικής εγκριθ-
είσας επιδότησης ή της επιδότησης
λόγω συνέχισης.

Η εγκριθείσα επιδότηση (αρχική ή
συνέχιση) θα είναι τουλάχιστον πεν-
τάμηνης διάρκειας.

Το διάστημα που θα υπολείπεται
στους δικαιούχους επιδόματος μακρ-
οχρόνιων ανέργων κατά την ημερομ-
ηνία πρόσληψής τους, θα είναι του-

λάχιστον μία (1) ημέρα επιδότηση,
όπως αυτή ορίζεται στην «επιταγή
επανένταξης στην αγορά εργασίας».

β) Το β΄ στάδιο αφορά στο υπο-
λειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τη
συμπλήρωση των 12 μηνών.

3) Πρόγραμμα Απασχόλησης
8.500 Μακροχρονίων Ανέργων
55-67 ετών

Το πρόγραμμα αφορά την
απασχόληση 8.500 ανέργων 55-67
ετών από όλη τη χώρα σε ΝΠΔΔ,
Δήμους, Περιφέρειες και επιχειρή-
σεις ΟΤΑ. 

Οι δικαιούχοι άνεργοι μπορούν να
απασχοληθούν στους εν λόγω φορ-
είς για διάστημα 12 μηνών (με
δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12
μήνες), ενώ η μηνιαία επιδότηση
τους μπορεί να φτάσει έως 750€
(75% του μηνιαίου μισθολογικού και
μη μισθολογικού κόστους). 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του
προγράμματος είναι 150.000.000€
και χρηματοδοτείται από κεφάλαια
του ΟΑΕΔ.

ΟΑΕΔ: Τρία προγράμματα με θέσεις για 20.700 ανέργουςΟΑΕΔ: Τρία προγράμματα με θέσεις για 20.700 ανέργους
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ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟ: 
Έκλεισε Ξενοπανάγο 

συμφωνία και με Ανδριόπουλο

O Παν ελευσιν ιακός, έκλεισε τον  20χρον ο
αμυν τικό Βασίλη Ξεν οπαν άγο.

H oμάδα του Μουρατ Σεροπιάν  ήρθε σε 
συμφων ία και με τον  20χρον ο ταλαν τούχο

στόπερ Γιώργο Αν δριόπουλο.

Αγωνία για τα υγειονομικά πρωτόκολλα
στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο

Έχ ον τας την  περσιν ή πικρή εμπειρία και με το τοπίο
στο μέτωπο της παν δημίας ν α παραμέν ει θολό και
αν ησυχ ητικό, ήταν  λογικό κι επόμεν ο το θέμα του
καθεστώτος, που θα ισχ ύσει στις διοργαν ώσεις της
ν έας αγων ιστικής περιόδου, ν α βρίσκεται στο επίκεν -
τρο των  συζητήσεων .
Το μεγάλο ερώτημα, το οποίο τέθηκε απ’ όλους, αφορά

στην  υποχ ρεωτικότητα του εμβολιασμού των  ποδο-
σφαιριστών . Όπως ειπώθηκε, στο επαγγελματικό
ποδόσφαιρο οι εμβολιασμοί είν αι υποχ ρεωτικοί κι από
τη στιγμή που αυτή είν αι η γραμμή της κεν τρικής
διοίκησης, είν αι μάλλον  απίθαν ο ν α εξαιρεθεί το εξαιρ-
εθεί το ερασιτεχ ν ικό ποδόσφαιρο.
Η παραπάν ω προοπτική αν τιμετωπίζεται από τους

παράγον τες των  σωματείων , όπως και από τους προ-
πον ητές, με έκδηλη αν ησυχ ία, καθώς σε κάθε ομάδα
υπάρχ ει έν ας αριθμός ποδοσφαιριστών , μικρός ή
μεγάλος, που αρν ούν ται τον  εμβολιασμό και για όσο
επιμείν ουν , πάν τα εφόσον  θεσμοθετηθεί η υποχ ρεω-
τικότητα, δεν  θα έχ ουν  το δικαίωμα συμμετοχ ής στους
αγών ες και στις προπον ήσεις.
Επιπλέον , έν τον ο προβληματισμό προκαλεί η πιθ-

αν ότητα ν α καταστεί υποχ ρεωτική η διεν έργεια διαγω-
ν ιστικών  τεστ για τον  cov id-19, η οποία θα επιφέρει
μεγάλη οικον ομική επιβάρυν ση για τους αθλητές και τα
σωματεία.

Σε ευχαριστούμε Στέφανε...
"Πριν  από το Τόκιο, είχ α
έν α στόχ ο. Ήθελα ν α
μπω στον  τελικό του
αγων ίσματός μου. Έτσι,
ήρθα εδώ. Δεν  πήγαιν ε
το μυαλό μου στο μετάλ-
λιο. Δεν  το φαν ταζόμουν
επειδή είμαι λίγο καιρό σε
αυτό αγών ισμα. Πώς ν α
το περιμέν ω; Όλοι τους

είν αι 2 μέτρα. Έτσι, είν αι οι αν τίπαλοί μου. Δεν  πίστε-
υα πριν  ν α έρθω εδώ ότι μπορεί ν α βρεθώ στα μετάλ-
λια".
Σε ευχ αριστούμε Στέφαν ε!Το πρώτο χ ρυσό μετάλλο
για την  Ελλάδα είν αι γεγον ός!
Ο Στέφαν ος Ντούσκος και η κωπηλασία έφεραν  το
πρώτο Ολυμπιακό μετάλλιο στην  Ελλάδα και ήταν
χ ρυσό!
"Πριν  από το Τόκιο, είχ α έν α στόχ ο. Ήθελα ν α μπω
στον  τελικό του αγων ίσματός μου. Έτσι, ήρθα εδώ.
Δεν  πήγαιν ε το μυαλό μου στο μετάλλιο. Δεν  το φαν -
ταζόμουν  επειδή είμαι λίγο καιρό σε αυτό αγών ισμα.
Πώς ν α το περιμέν ω; Όλοι τους είν αι 2 μέτρα. Έτσι,
είν αι οι αν τίπαλοί μου. Δεν  πίστευα πριν  ν α έρθω εδώ
ότι μπορεί ν α βρεθώ στα μετάλλια".Ευχ αριστούμε
Στέφαν ε!

Ο Πέτρος Κυριακίδης νέος 
φροντιστής στον Βύζα Μεγάρων

Ο Πέτρος Κυριακίδης θα είν αι ο ν έος φρον τιστής της
ομάδας του Βύζαν τα.
Τα καθήκον τά του φρον τιστή της ομάδας αν αλαμβάν ει
ο Πέτρος Κυριακίδης, ο οποίος μαζί με την  πολύτιμη
βοήθεια του Σεραφείμ Κουφή, θα φρον τίζουν  ν α
καλύπτουν  όλες τις αν άγκες των  ποδοσφαιριστών  μας
πριν  από κάθε προπόν ηση και αγών α.
Καλωσορίζουμε τον  Πέτρο στην  ομάδα μας και του
ευχ όμαστε καλή δύν αμη στα καθήκον τά του.

Σε ευχαριστούμε Λευτέρη…
Ακόμα έν α Ολυμπιακό

μετάλλιο στην  τροπαιοθήκη
του Λευτέρη Πετρούν ια, μετά
το χ ρυσό στο Ρίο το 2016. Ο
υπεραθλητής μας με συγκλο-
ν ιστική προσπάθεια κατέκ-
τησε το χ άλκιν ο στους
Ολυμπιακούς Αγών ες του
Τόκιο στους κρίκους.
Μας έκαν ες ξαν ά υπερήφα-
ν ους Λευτέρη.
Σ' ευχ αριστούμε .

Μίλτος Τεντόγλου: Χρυσός
Ολυμπιονίκης στο μήκος
Ο Μίλτος Τεντόγλου με το τελευταίο
άλμα του προσγειώθηκε στα 8,41μ.
και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο
στο μήκος των Ολυμπιακών
Αγώνων του Τόκιο.
Είναι ένας τρομερός αθλητής και
επιβεβαίωσε και στο Τόκιο. Ο
Μίλτος Τεντόγλου με το τελευταίο
άλμα του προσγειώθηκε στα 8,41μ. και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο
στο μήκος των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο.
Στην πρώτη του προσπάθεια ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε, 8.11μ.,
ενώ στη δεύτερη και την τρίτη ήταν άκυρος.
Ο ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ Μίλτος Τεντόγλου δεν είχε πει όμως την τελευταία του
λέξη. Με 8,41μ. στο τελευταίο του άλμα ανέβηκε στην πρώτη θέση και
κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Ο Ετσεβαρία είχε κάνει και αυτός
8,41μ., αλλά ο Τεντόγλου είχε καλύτερη δεύτερη προσπάθεια από τον
Κουβανό και έτσι ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Έφυγε ο Τζίμης
Βαρελάς

Έφυγε από τη ζωή ο
βετεράνος ποδοσφαιρ-
ιστής του Βύζα Μεγάρ-
ων Τζίμης Βαρελάς.

Ο εκλιπών δέχθηκε
σοβαρό πλήγμα, με
τον απροσδόκητο χαμό
της 33χρονης κόρης
του δημοσιογράφου
Νατάσας Βαρελά, πριν
λίγα χρόνια.

Συλλυπητήρια στην
οικογένεια και στους
οικείους του.

Στεφανίδη και 
Κυριακοπούλου 
στον τελικό

Η Κατερίνα Στεφανίδη και Νικόλ
Κυριακοπούλου θα διεκδική-
σουν μια θέση στο βάθρο στον
τελικό του επί κοντώ.

Το εισιτήριο για τον τελικό του
επί κοντώ πήραν δύο από τις
τρεις εκπροσώπους της Ελλά-
δας στους Ολυμπιακούς
Αγώνες.
Συγκεκριμένα, η Κατερίνα Στεφ-
ανίδη και η Νικόλ Κυριακο-
πούλου θα διεκδικήσουν μια
θέση στο βάθρο στον τελικό του
αγωνίσματος, σε αντίθεση με
την Ελένη Πόλακ, η οποία δεν 

κατάφερε να περάσει πάνω από
τα 4μ55 και αποκλείστηκε.
Παρά το γεγονός πως το όριο
πρόκρισης στον τελικό ήταν τα
4μ70, καμία αθλήτρια δεν κατάφ-
ερε να περάσει το συγκεκριμέ-
νο ύψος. Οι δεκατέσσερις (14)
αθλήτριες που μπόρεσαν να
πηδήξουν πάνω από τα 4μ55
πήραν αυτόματα το εισιτήριο για
τον τελικό του αγωνίσματος.

ΕΠΟ: Τι ισχύει για τις μεταγραφικές περιόδους σε SL2 και Γ’ Εθνική

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τον κανονισμό ιδιότητας και μεταγραφών των ποδοσφαιριστών,
όπου καθορίζονται οι θερινές και χειμερινές περίοδοι.
Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τον κανονισμό ιδιότητας και μεταγραφών των ποδοσφαιριστών,

όπου καθορίζονται οι θερινές και χειμερινές περίοδοι.
Για τις ΠΑΕ, Super League 1 και Super League 2 η θερινή περίοδος για διεθνείς

και εσωτερικές μεταγραφές είναι από 1 Ιουλίου 2021 έως 31 Αυγούστου 2021. Για
τους άνεργους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές από 1 Σεπτεμβρίου 2021 έως 17
Σεπτεμβρίου 2021.
Η θερινή μεταγραφική περίοδος για ερασιτεχνικά σωματεία (Γ’  Εθνική, τοπικά),

ξεκίνησε εχθές  2 Αυγούστου 2021 και τελειώνει 1 Νοεμβρίου 2021.

Ξεκίν ησε την  προετοιμασίαΞεκίν ησε την  προετοιμασία
του ο ΑΟ Μίμαςτου ο ΑΟ Μίμας

Με όνειρα και φιλοδοξίες για ένα
ακόμη όμορφο ταξίδι ξεκίνησε χθές
η πρώτη προπόνηση του ΜΙΜΑ στο
εθνικό στάδιο Μεγάρων.

Κουκλί το γήπεδο του Βύζαντα Μεγάρων

Η φοβερή «ομάδα» του Ν.Π.Δ.Δ.
«ΗΡΟΔΩΡΟΣ» του Δήμου Μεγαρέων καθάρισε
και έβαψε το Δημοτικό Γήπεδο ποδοσφαίρου
(ΒΥΖΑΝΤΑ) και το παρέδωσε έτοιμο για την
έναρξη της προετοιμασίας και των φιλικών

αγώνων των ομάδων ποδοσφαίρου του Δήμου
μας. Είστε απίθανες και απίθανοι!!
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ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 31 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
Ασπρόπυργος

ΤΗΛ: 210 5571472, 210 5570337, 210 5580816
48

Έως και σήμερα   3 Αυγούστου,  θα
παραμείν ει αν οιχ τή η πλατφόρμα για
τις αιτήσεις που αφορούν  την  απόκ-
τηση v oucher δωρεάν  φιλοξεν ίας
στους παιδικούς σταθμούς (δημοτι-
κούς και ιδιωτικούς). 

Οι εν διαφερόμεν οι θα πρέπει ν α
επισκεφτούν  την  ιστοσελίδα της
ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr -
paidikoi.eetaa.gr) και ν α υποβάλλουν
την  αίτησή τους μαζί με τα απαιτούμε-
ν α δικαιολογητικά. Η είσοδος γίν εται
με τους κωδικούς του TaxisNet.

Σύμφων α με την  αν ακοίν ωση της
ΕΕΤΑΑ, δικαίωμα συμμετοχ ής έχ ουν
οι εργαζόμεν ες/οι (μισθωτές/οι ή αυτο-
απασχ ολούμεν ες/οι) και οι άν εργες/οι. 

Κριτήρια επιλογής είν αι η οικογεν ει-
ακή, οικον ομική κατάσταση (οικογε-
ν ειακό εισόδημα φορολογικού έτους
2020) και η κατάσταση απασχ όλησης.
Εξαιρούν ται των  αν ωτέρω περιορι-
σμών  (ύψος οικογεν ειακού εισοδήμα-
τος και οικογεν ειακής κατάστασης) τα
προς φιλοξεν ία παιδιά/άτομα με
αν απηρία, σε αν τίστοιχ ες δομές.

Στο πρόγραμμα συμμετέχ ει κι ο
Δήμος Ελευσίν ας με τις δομές των
παιδικών  και βρεφον ηπιακών
σταθμών  που εποπτεύει στο τμήμα
του ΠΑΚΠΠΑ του Δήμου Ελευσίν ας.  

Καθώς, ο συν ολικός προϋπολογι-
σμός αποτελεί εξ ολοκλήρου δημόσια
δαπάν η και δεδομέν ου ότι στο Δήμο
Ελευσίν ας οι γον είς δεν  καταβάλλουν
τροφεία, η συγκεκριμέν η  χ ρημα-
τοδότηση θα εν ισχ ύσει επιπλέον  τις
δημοτικές δομές που συμμετέχ ουν
στο πρόγραμμα.

Περισσότερες πληροφορίες για τη
διαδικασία, οι εν διαφερόμεν οι μπορ-
ούν  ν α αν τλήσουν  στην  ιστοσελίδα
της ΕΕΤΑΑ: https://www.eetaa.gr/.
Επίσης, στο γραφείο προσχ ολικής
αγωγής του ΠΑΚΠΠΑ, στο τηλέφων ο
210 5546565 και στο mail:
v ita.paidikoς@gmail.com.

Λήγει σήμερα η προθεσμία για  αιτήσεις με
voucher στους παιδικούς 

και  βρεφονηπιακούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προκηρύσσεται από τον  Ιερό Ναό Ευαγγελισμός της Θεοτόκου Ερυθ-
ρών  Αττικής, 
η θέση του αριστερού ψάλτη. 
Υποβολή αιτήσεων  και σχετικών  εγγράφων  έως 20/8/2021.
Πληροφορίες στο 694 9224809.

Γεν ική Διεύθυν ση Στρατηγικού
Σχεδιασμού και  Έργων ΣΔΙΤ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Αθήν α, 30.07.2021

Αρ. πρωτ. 10973

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

1. Η Κτιριακές Υποδομές Α.Ε
προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνι-
σμό για την ανάθεση του έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 8ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ», με συνολική
δαπάνη προϋπολογισμού μελέτ-
ης με ΓΕ+ΟΕ και απρόβλεπτα,
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
1.965.000,00 Ευρώ. 
Κωδικός έργου CPV: 45214200-2

2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκ-
τοί: 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή
ενώσεις αυτών που δραστηριο-
ποιούνται σε έργα κατηγορίας
Οικοδομικών  και Ηλεκτρομηχα-
ν ολογικών και που είναι εγκατε-
στημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊ-
κού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.),
γ) σε 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 Προσα

ρτήματος I της ως άνω Συμφ-
ωνίας, καθώς καιδ) σε τρίτες
χώρες που δεν εμπίπτουν στην
περίπτωση γ  ́της παρούσας παρ-
αγράφου και έχουν συνάψει διμε-
ρείς ή πολυμερείς συμφωνίες με
την Ένωση σε θέματα διαδικα-
σιών ανάθεσης δημοσίων συμβά-
σεων.

3. Οι προσφορές υποβάλλονται
από τους ενδιαφερομένους ηλεκ-
τρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr
του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό
φάκελο του υποσυστήματος.
Συστημικός αριθμός διαγωνισμού
Α/Α: 180376.

Προσφέρεται δωρεάν ηλεκτρονι-
κή πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης στον ειδικό χώρο
«ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της
πύλης www.promitheus.gov.gr,
στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην
ιστοσελίδα της εταιρείας
www.ktyp.gr. 
Πληροφορίες: Γρηγόριος Θεωνάς,
τηλ.: 2105272366 / φαξ:
2105272553. 

4. Ως ημερομην ία και ώρα λήξης
της προθεσμίας υποβολής των
προσφ ορών  ορίζεται η 4η
Οκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 15:00 πμ. 
Ως ημερομην ία και ώρα ηλεκτρο-
ν ικής αποσφ ράγισης  των  προ-
σφ ορών  ορίζεται η 8η  Οκτω-
βρίου 2021, ημέρα Παρασκευή
και ώρα 10:00πμ. 

5. Η συνολική προθεσμία εκτέλε-
σης του έργου, ορίζεται σε είκοσι
τεσσάρων  (24) μην ών  

γενομένης από την επομένη της
ημερομηνίας υπογραφής της
σύμβασης.
6. Η διαδικασία υποβολής των
προσφορών γίνεται σύμφωνα με
το άρθρο 3 της Διακήρυξης.

7. Η οικονομική προσφορά των
διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί
και υποβληθεί σύμφωνα με τα
οριζόμενα: 
στο άρθρο 95 παρ. 2(β) του
Ν.4412/2016 για το σύστημα «με
συμπλήρωση του ανοικτού τιμο-
λογίου» που περιλαμβάνεται στα
έγγραφα της σύμβασης που
χορηγούνται από την Αναθέτου-
σα Αρχή
8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνι-
σμό απαιτείται η κατάθεση
εγγυητικής επιστολής ύψους
31.694,00 € και ισχύ τουλάχι-
στον κατά τριάντα (30) ημέρες
μεγαλύτερη από το χρόνο ισχύος
των προσφορών. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφο-
ρών είναι 9 μήν ες από την
καταληκτική ημερομηνία υποβο-
λής προσφορών.
9. Το έργο εντάχθηκε με την υπ'
αριθμ. πρωτ. 1642/27.05.2021
απόφαση του Περιφερειάρχη
Αττικής στο Ε.Π. «Αττική 2014 –
2020» με κωδικό ΟΠΣ 5107704.
10. Προβλέπεται η χορήγηση
προκαταβολής.
11. Τα έξοδα δημοσίευσης της δια-
κήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο
του έργου.

Αθήν α, Ιούλιος 2021
Ο  Διευθύν ων  Σύμβουλος

Αθαν άσιος Γ. Γιάν ν αρης

Ευρωπαϊκή Έν ωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο                          

Περιφ ερειακής Αν άπτυξης 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
11 «Αν άπτυξη – Αν αβάθμιση

Στοχευμέν ων  Υποδομών
Εκπαίδευσης»

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.  
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν Ο Μ Ι Κ Ο
Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο
Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ
Δ Ι Κ Α Ι Ο Υ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ   

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Ελευσίν α,  30 - 07 - 2021 
Αριθ. Πρωτ.:  1014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ'
αριθμ. ΣΟΧ2 2021για τη σύν αψη
σύμβασης εργασίας Ορισμέν ου
Χρόν ου μερικής απασχόλησης
με ωριαία αποζημίωση - αν τίτι-
μο σύμφ ων α με τη διαδικασία
του Π.Δ 524/80(ΦΕΚ 134/ Α/ 17-
7-1980)

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Αν ακοιν ών ει
Την  πρόσληψη, με σύμβαση

εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορι-
σμέν ου Χρόν ου, συν ολικά έν τε-
κα (11) ατόμων  για την  κάλυψη
εποχικών  ή παροδικών  αν αγ-
κών  (με αν τίτιμο) του Νομικού
Προσώπου  Δημοσίου Δικαίου
Πολιτισμού - Αθλητισμού- Κοι-
ν ων ικής Πολιτικής και Προσχο-
λικής Αγωγής, που εδρεύει στην

Ελευσίν α και συγκεκριμέν α του
εξής αριθμού ατόμων  αν ά υπηρ-
εσία, έδρα, ειδικότητα και διάρ-
κεια σύμβασης, αριθμού ατό-
μων  (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα
αν τίστοιχα απαιτούμεν α (τυπι-
κά και τυχόν  πρόσθετα)
προσόν τα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
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Οι υποψήφ ιοι πρέπει ν α έχουν
ηλικία από 18 έως 65 ετών .

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Tο Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α Δήμου
Ελευσίνας, εναρμονιζόμενο με τις
οδηγίες της Επιτροπής Εμπειρ-
ογνωμόνων COVID-19 του Υπο-
υργείου Υγείας, με πρωταρχικό
σκοπό τη διαφύλαξη της δημό-
σιας υγείας, μέσω  ανάληψης
μέτρων πρόληψης κατά της δια-
σποράς του κορωνοϊού COVID-
19, σε χώρους εργασίας, ενημε-
ρώνει τους ενδιαφερόμενους ότι
η υποβολή των αιτήσεων διαμορ-
φώνεται ως εξής: 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
υποβάλλουν την αίτηση συμμε-
τοχής, συνοδευόμενη από  τα
δικαιολογητικά τους,
Α Π Ο Κ Λ Ε Ι Σ Τ Ι Κ Α
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ, με συστημένη
επιστολή,  είτε μέσω ταχυδρο-
μείου ΕΛΤΑ, είτε μέσω εταιρείας
ταχυμεταφοράς, στη διεύθυνση:
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου
Δικαίου Πολιτισμού Αθλητισμού
Κοινωνικής Πολιτικής 

και Προσχολικής  Αγωγής του
Δήμου Ελευσίνας (N.Π.Δ.Δ.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α.), Κίμωνος 11 &
Παγκάλου, 19200 Ελευσίνα
(Υπόψη: Γραφείου Προσωπικού),
μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημε-
ρολογιακών ημερών από την
επομένη της δημοσίευσης της
ανακοίνωσης πρόσληψης, σε δύο
τοπικές εφημερίδες του Νομού
Αττικής. 

Στην περίπτωση της συστημένης
αποστολής των δικαιολογητικών
μέσω Ε.Λ.Τ.Α. ή εταιρείας ταχυμε-
ταφοράς, το εμπρόθεσμο των
αιτήσεων, ισχύει εφόσον ο φάκε-
λος φέρει ημερομηνία αποστολής
εντός της προαναφερόμενης
προθεσμίας. 
Για πληροφορίες σχετικά με τη
διαδικασία της προκήρυξης και
την υποβολή των δικαιολογ-
ητικών, οι ενδιαφερόμενοι μπορ-
ούν να απευθύνονται στα τηλέφ-
ωνα 210-5565619, 210-5565618,
στις υπαλλήλους:κα Κάρρα Λαμ-
πρινή και κα Μαίρη Μητρο-
πούλου, του Νομικού
Προσώπου. 

Η αναλυτική ανακοίνωση/προ-
κήρυξη συνοδευόμενη από τη
σχετική αίτηση, θα αναρτηθεί 

στον Πίνακα Ανακοινώσεων του
Νομικού Προσώπου Δημοσίου
Δικαίου Πολιτισμού Αθλητισμού
Κοινωνικής Πολιτικής και
Προσχολικής  Αγωγής Δήμου
Ελευσίνας   (Κίμωνος 11 & Παγ-
κάλου, Ελευσίνα) και του  Δήμου
(Χατζηδάκη 41 και Δήμητρος)
καθώς και ηλεκτρονικά στις ιστο-
σελίδες  του Νομικού Προσώπου
www.pakppa.gr.,  και του Δήμου,
www.elefsina.gr. Η περίληψη της
παρούσας θα δημοσιευθεί σε δύο
(2) τοπικές  εφημερίδες  του
Νομού  Αττικής.

Σημειωτέον,  ότι το Ν.Π.Δ.Δ.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Δήμου Ελευσίνας,
εναρμονίζεται πλήρως  με τις δια-
τάξεις του Γενικού Κανονισμού
Προστασίας Δεδομένων Προσω-
πικού χαρακτήρα και της σχετι-
κής εθνικής νομοθεσίας.

Η προθεσμία υποβολής της
αίτησης είν αι δέκα ημερολογια-
κές ημέρες, ήτοι
από  04-08-2021  έως και 13-08-

2021.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι εν διαφ ερόμεν οι μαζί με την
Αίτηση τους πρέπει ν α υποβά

λουν  υποχρεωτικώς τα εξής
δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.
2.Βιογραφ ικό σημείωμα, όπου
θα αναφέρεται η σχετική
εκπαίδευση, η γενική προϋπηρ-
εσία στο Δημόσιο ή /και Ιδιωτικό
τομέα (σε χρόνια και μήνες)
καθώς και αν υπάρχει εμπειρία σε
προηγούμενα προγράμματα του
Δήμου και των Νομικών τους
Προσώπων, ή επιμόρφωση μέσω
σεμιναρίων, ή απόκτηση άλλων
πτυχίων κ.λ.π.

3.Φωτοαν τίγραφ ο των δύο
όψεων της αστυνομικής ταυτότ-
ητας ή της σχετικής προσωρινής
βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή
των σελίδων όπου αναγράφονται
τα προσωπικά στοιχεία σε διαβα-
τήριο ή άδεια οδήγησης ή ατομικό
βιβλιάριο υγείας.

4.Φωτοαν τίγραφ ο πτυχίου ή
απολυτηρίου λυκείου ή λοιπών
τίτλων  σπουδών  τους. 

5. Καλλιτεχν ική – εκπαιδευτική
δραστηριότητα, για την  ειδικότ-
ητα που απαιτείται:
Η Καλλιτεχνική δραστηριότητα
αποδεικνύεται με παραστατικά 

από: Συναυλίες- συμμετοχή σε
ορχήστρα,  ηχογραφήσεις, δισκο-
γραφία, εκδόσεις, σεμινάρια,
δημοσιεύσεις κτλ.Η εκπαιδευτική
δραστηριότητα αποδεικνύεται
από βεβαιώσεις των ωδείων ή
μουσικών σχολών.

6. Η Συν έν τευξη  αφ ορά: σε
ικανότητες του υποψηφίου στην
παιδαγωγική προσέγγιση, στην
προσωπικότητα του, στις μεθόδο-
υς διδασκαλίας και άλλες ικανότ-
ητες.

7. Πιστοποιητικό Οικογεν ειακής
Κατάστασης (πρόσφ ατο).

8. Βεβαίωση προϋπηρεσίας
(βεβαίωση ημερών ασφάλισης
από το μητρώο του Ιδρύματος
Κοινωνικών Ασφαλίσεων ΙΚΑ) ή
Πιστοποιητικό εμπειρίας στο
αντικείμενο της ειδικότητας.

9. Υπεύθυν η δήλωση του Ν.
1599/1986, στην οποία να
δηλώνεται ότι: α) τα στοιχεία που
αναφέρονται στην αίτηση και στο
βιογραφικό σημείωμα είναι
αληθή, β) για τους άνδρες ότι
έχουν εκπληρωθεί οι στρατιωτι-
κές υποχρεώσεις ή έχουν απαλ-
λαγεί νόμιμα, γ)δεν έχουν 

κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.
3584/2007 δ)σε περίπτωση ανε-
ργίας, το χρονικό διάστημα κατά
το οποίο είναι άνεργοι μαζί με τη
σχετική βεβαίωση ανεργίας από
τον ΟΑΕΔ ε) αν έχουν εργασθεί
σε δημόσια Υπηρεσία κατά το
τελευταίο έτος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παραπάν ω κατά-
λογος δικαιολογητικών  είν αι
συν οπτικός και δεν  περιλαμβά-
ν ει ειδικές περιπτώσεις απόδειξ-
ης κριτηρίων  – ιδιοτήτων , για
τις οποίες μπορεί ν α απαι-
τούν ται άλλα ή πρόσθετα δικαιο-
λογητικά σύμφ ων α με την  αν α-
κοίν ωση. Σε κάθε περίπτωση
λοιπόν  οι υποψήφ ιοι πρέπει ν α
διαβάσουν  πλήρως και με προ-
σοχή την  αν ακοίν ωση προκει-
μέν ου ν α εν ημερωθούν  λεπτο-
μερώς και με ακρίβεια για το
σύν ολο των  δικαιολογητικών
που απαιτούν ται για την  από-
δειξη των  προσόν των  που επι-
καλούν ται. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α.

ΑΝΘΗ - ΓΚΙΟΚΑ ΣΕΒΑΣΜΙΑ 

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
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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

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ
ΕΤΩΝ 43 ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ
ΠΡΟΥΠΥΡΕΣΙΑ ΣΤΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΒΡΕΦΩΝ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΉ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΒΡΕΦΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ.

ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΩΙΝΟ.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ-
ΜΑΓΟΥΛΑ- ΜΑΝΔΡΑ.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

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  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Διεύθυν ση Προμηθειών

Άν ω Λιόσια, 02/08/2021
Αρ. πρωτ.: 23894

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

Ο Δήμαρχος Φυλής
Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρο-
νικό διαγωνισμό με σφραγισμέ-
νες προσφορές και με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφ-
έρουσα από οικονομικής άποψ-
ης προσφορά βάσει τιμής, για

την  υπηρεσία με τίτλο
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ».

Η συνολική εκτιμώμενη αξία
ανέρχεται στο ποσό των
215.760,00€ συμπεριλαμβανο-
μένου ΦΠΑ 24% (Καθαρή αξία:
174.000,00€ και ΦΠΑ 24 %
ποσού 41.760,00€).
Η δαπάνη για την εν λόγω
σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.
25.6142.10004 σχετική πίστωση
του Δήμου Φυλής για το οικονο-
μικό έτος 2021  με το ποσό των
15.760,00 ευρώ και για το οικο-
νομικό έτος 2022 με το ποσό
των 200.000,00 ευρώ.
Φορέας χρηματοδότησης της
παρούσας σύμβασης είναι ο
Δήμος Φυλής.

Το αντικείμενο της σύμβασης
αφορά σε υπηρεσίες εντοπισμού
και καταγραφής των υδρομέτρ-
ων καταναλωτών και η εκτίμηση
των διαρροών στο δίκτυο ύδρευ-
σης του Δήμου Φυλής.

Αναλυτική περιγραφή του φυσι-
κού και οικονομικού αντικειμέ-

νου της σύμβασης δίδεται στη με
αριθμό 204/2021 μελέτη της
υπηρεσίας.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατα-
τάσσονται στους ακόλουθους
κωδικούς του Κοινού Λεξι-
λογίου δημοσίων συμβάσεων
(CPV) :
38221000-0 Συστήμα-
τα γεωγραφικών
πληροφοριών(GIS ή ισοδύναμα)
65500000-8        Υπηρεσίες
ανάγνωσης μετρητών
71631430-3        Υπηρεσίες
ελέγχου διαρροής
76443000-0       Λοιπές υπηρ-
εσίες ημερολογιακής καταγραφ-
ής δεδομένων
22452000-3        Ταχυδρομικές
εντολές
Προσφορές υποβάλλονται για
το σύνολο των ειδών και υπηρε-
σιών.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζε-
ται  σε  δώδεκα (12) μήν ες.  
Η διαδικασία  θα  διεν εργηθεί με
χρήση  της  πλατφ όρμας  του
Εθν ικού  Συστήματος Ηλεκτρο-
ν ικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) µέσω της διαδικ-

τυακής πύλης
www.promitheus.gov .gr του
συστήματος, την  03/09/2021
ημέρα Παρασκευή και ώρα
11:00π.µ  (Ημερομην ία Αποσφ -
ράγισης Προσφ ορών )

Καταληκτική ημερομην ία υπο-
βολής προσφ ορών  ορίζεται η
30/08/2021 και ώρα 16:00.μ.μ. 
Το πλήρες κείμεν ο της Διακήρ-
υξης θα καταχωρηθεί στο Κεν -
τρικό Ηλεκτρον ικό Μητρώο
Δημοσίων  Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ). 

Περίληψη της παρούσας διακήρ-
υξης δημοσιεύεται και στον
Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.

Περίληψη της παρούσας Διακήρ-
υξης όπως προβλέπεται στην
περίπτωση 16 της παραγράφου
4 του άρθρου 2 του Ν.
3861/2010, θα αναρτηθεί στο
διαδίκτυο, στον ιστότοπο
h t t p : / / e t . d i a v g e i a . g o v . g r
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί
στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα

της αναθέτουσας αρχής, στη
διεύθυνση: https://fyli.gr/.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας
Διακήρυξης θα καταχωρηθεί
ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :
http://www.promi theus.gov.gr.
όπου η σχετική ηλεκτρονική δια-
δικασία σύναψης σύμβασης στην
πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε
Συστημικό Αύξοντα Αριθμό :
135786.

Η  διενέργεια  του  διαγωνισμού
διέπεται  από  τις  σχετικές  δια-
τάξεις  του  Ν.4412/2016  [δημό-
σιες συμβάσεις  έργων,  προμηθ-
ειών  και  υπηρεσιών-  προσαρ-
μογή  στις  οδηγίες  2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ].

Δικαίωμα  συμμετοχής  στον
διαγωνισμό  έχουν  όλα  τα
φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα και
ενώσεις οικονομικών φορέων,
που υποβάλλουν κοινή προσφ-
ορά.

Ο  χρόνος  ισχύος  των  προσφ-
ορών είναι για διάστημα εννέα
(9) μηνών από την επόμενη της
διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου
να λάβουν μέρος στο διαγωνι-
σμό πρέπει να καταθέσουν  με
την προσφορά τους εγγύηση
συμμετοχής ποσοστού (2%) επί
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβα-
σης χωρίς το ΦΠΑ του διαγωνι-
σμού, ήτοι τρεις χιλιάδες τετρ-
ακόσια ογδόντα ευρώ
(3.480,00€). 

Για περισσότερες πληροφορίες
ως προς τα δικαιολογητικά
συμμετοχής και τη γνωστο-
ποίηση της διακήρυξης,  οι
ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να
απευθύνονται  όπως  αναφέρε-
ται παραπάνω στην ηλεκτρονι-
κή πλατφόρμα
www.promitheus.gov.gr, του
ΕΣΗΔΗΣ μέχρι εννέα (9) ημέρες
πριν από την καταληκτική ημερ-
ομηνία υποβολής προσφορών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ
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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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