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ΚΡΟΥΣΜΑ
ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΣΤΟ
ΖΕΦΥΡΙ
– Ιχνηλατούν πελάτες
καφενείων των Αχαρνών

Διασφαλίστηκαν 3 εκ. ευρώ από το Πράσινο Ταμείο
για έργα αναβάθμισης στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»

ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΗΝ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Από τις 17 έως τις 23 Ιουλίου
στη μικρή σκηνή του Παλαιού
Ελαιουργείου!
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Σοβαρότατα προβλήματα
στη Πνευμονολογική
κλινική, όπου
νοσηλεύονται ασθενείς με
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
AΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Κρούσμα κορωνοϊού στο Ζεφύρι
– Ιχνηλατούν πελάτες καφενείων των Αχαρνών

Καμπόλης Γεώργιος Δ.

Ειρήνης 30, 2105574683

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΠΕΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Ηρώων Πολυτεχνείου 63,2105546250
ΜΑΝΔΡΑ

Ρούτης Κωνσταντίνος Χ.
Κοροπούλη Βαγγέλη 15, 2105551954
AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Καμπόλη Αικατερίνη Ι.

Μητροπόλεως 52 & Κανελλοπούλου 2,
2102475608
ΧΑΪΔΑΡΙ

Γιαννακόπουλος Ανδρέας Π.

Ιερού Λόχου 7 & Αριστείδου, 2105820751

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

Ηλιοφάνεια και ζέστη με ασθενείς ανέμους και τη
θερμοκρασία έως 35 βαθμούς Κελσίου
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Σ

ε απόλυτη συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) βρίσκεται ο
Δήμος Φυλής, για την αντιμετώπιση κρούσματος κορονοϊού στο Ζεφύρι.
Το περιστατικό προέκυψε, την περασμένη εβδομάδα,
μετά από ιχνηλάτηση πελατών που σύχναζαν σε καφενείο του Δήμου Αχαρνών, όπου εντοπίστηκε αριθμός
κρουσμάτων. Νοσηλεύεται κατ’ οίκον, καθώς παρουσιάζει ήπια συμπτώματα. Σε προληπτική καραντίνα τέθη

καν δύο συνάδελφοί του με τους οποίους είχε επαφή
στον εργασιακό χώρο του χώρο.
Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Φυλής εκτιμά ότι δε
συντρέχει ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας. Ωστόσο, για
ακόμα μια φορά και ανεξάρτητα από την εμφάνιση του
κρούσματος στο Ζεφύρι, υπογραμμίζει την ανάγκη απαρέγκλιτης εφαρμογής των μέτρων προστασίας κατά του
κορονοϊού και ιδιαίτερα την αποφυγή του συνωστισμού.

Μετά από αίτημα του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη και σε σχετική
συνεννόηση με τον υπ. Περιβάλλοντος Κ. Χατζηδάκη,

Διασφαλίστηκαν 3 εκ. ευρώ από το Πράσινο Ταμείο
για έργα αναβάθμισης στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»

Σάρα, Σάρρα , Ηλιόφωτος

Οσίας Σάρρας, Οσίων Ηλιοφώτων

ΘΡΙΑΣΙΟ

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

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

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

Μ

ετά από αίτημα του Περιφερειάρχη Αττικής Γ.
Πατούλη και σε σχετική συνεννόηση με τον υπ.
Περιβάλλοντος Κ. Χατζηδάκη, διασφαλίστηκαν
3 εκ. ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για έργα αναβάθμισης
στο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»
Γ. Πατούλης: «Αποκτούμε ένα σημαντικό χρηματοδοτικό
εργαλείο προκειμένου να προχωρήσουμε με μεγαλύτερη
ταχύτητα στην ολοκλήρωση του οράματός μας, να παραδώσουμε στους πολίτες της Αττικής ένα σύγχρονο και λειτουργικό πάρκο»
Το ποσό των 3 εκ. ευρώ για την εκπόνηση ενός

18μηνου προγράμματος αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης»,
ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου
του Υπ. Περιβάλλοντος, κατόπιν σχετικού αιτήματος από
τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη και σε σχετική
συνεννόηση με τον υπ. Περιβάλλοντος Κ. Χατζηδάκη.

Η πρόταση χρηματοδότησης προς το ΔΣ του Πράσινου
Ταμείου διατυπώθηκε από τον Φορέα Διαχείρισης του
Μητροπολιτικού Πάρκου, υπό το συντονισμό του κ.
Πατούλη.
Η συν έχ εια στη σελ 11
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Πολύωρη επιχείρηση
απομάκρυνσης τοξικομανών
από το Ζεφύρι

Ασφαλτοστρώσεις από την Περιφερειακή Ενότητα Δυτ. Αττικής

Λ. Κοσμόπουλος: «Συνεχίζουμε με έργο, για την
ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα»

Σ

Το πρόγραμμα των εργασιών για την απρόσκοπτη κυκλοφορία οχημάτων και πεζών

Πολύωρη επιχείρηση – σκούπα για την
απομάκρυν ση τοξικομαν ών που έφταν αν
με λεωφορεία, πεζοί ή
με διάφορους τρόπους στο Ζεφύρι από
διάφορες
περιοχές
της Αττικής, πραγματοποίησαν μον άδες
της αστυν ομίας, σε
συν εργασία με τον
Δήμο Φυλής.
Η επιχείρηση, που
π ραγ ματοπ οιήθηκ ε,
κατά πληροφορίες του
doxthi.gr,
από
αστυν ομικούς
της
Ασφάλειας
Δυτικής
Αττικής, της ομάδας
ΔΙΑΣ και των ΟΠΚΕ,
ξεκίν ησε ν ωρίς το
απόγευμα στο Αίθριο
πάν ω από την Αττική
οδό και ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 11 το
βράδυ του Σαββάτου.
Εκεί οι αστυν ομικοί
σταματούσαν τα λεωφορεία που έρχον ταν
από διάφορες περιοχές της Αττικής,
έμπαιν αν μέσα και
έβγαζαν έξω τους τοξικομαν είς.
Παράλληλες επιχειρήσεις
έγιν αν , την ίδια ώρα,
και σε άλλα σημεία
όπου κατέφθαν αν με
τα

πόδια αρκετά ατομα,
προκειμέν ου
να
προμηθευτούν
τη
δόση τους από τους
εμπόρους του θαν άτου στην περιοχή.

Στην
επιχείρηση
συμμετείχε ο δήμαρχος Χρήστος Παππούς, αν τιδήμαρχοι
καθώς και η δημοτική
αστυν ομία με τον
προϊστάμεν ό της Κυριάκο Καμπόλη.
Μάλιστα, σύμφων α
με αυτόπτες μάρτυρες, ο Χρήστος Παππούς
πρωτοστατούσε,
καθώς
δε
δίσταζε ν α μπαίν ει ο
ίδιος μέσα στα λεωφορεία και ν α κατεβάζει
τα εξαρτημέν α άτομα,
τα οποία παρέδιδε
στην αστυν ομία.
Αξίζει ν α σημειωθεί
ότι,
σύμφων α
με
πληροφορίες, από τη
εν λόγω επιχείρηση
σ υ γ κ ε ν τρώθηκ αν
περίπου 80 άτομα, τα
οποία – με τη συν δρομή του Δήμου – μεταφέρθηκαν με μικρά
πούλμαν
στην
Αστυν ομική Διεύθυν ση Αττικής.
(πηγή: doxthi.gr)

ε εξέλιξη βρίσκεται το έργο συντήρησης και
αποκατάστασης του οδικού δικτύου σε περιοχές αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.
Το έργο, χρηματοδότησης της Περιφέρειας Αττικής, έχει συνολικό προϋπολογισμό 2.000.000 εκατ.
ευρώ και εκτελείται από την Διεύθυνση Τεχνικών
Έργων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.
Ενώ σε ορισμένες περιοχές οι εργασίες είναι σε
εξέλιξη, ολοκληρώθηκαν ήδη οι ασφαλτοστρώσεις
στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου στη Μαγούλα, στον
Δήμο Ελευσίνας, αποδίδοντας βελτιωμένο οδικό
δίκτυο, με ασφάλεια.
Σχετικά, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτ. Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος δήλωσε ότι: «Υλοποιούμε και
συνεχίζουμε τα έργα της Περιφερειακής Ενότητας σε όλες τις περιοχές της Δυτικής Αττικής, τηρώντας
όσα προβλέπονται για την ορθή εκτέλεσή τους, τα μέτρα ασφαλείας για πεζούς και οδηγούς, την παράδοση του έργου στους πολίτες. Οι εργασίες οδοποιίας συμβάλλουν ουσιαστικά, στην ασφάλεια, στην
βελτίωση της κυκλοφορίας και στην αλλαγή εικόνας της περιοχής Συνεχίζουμε με έργο, για την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα».

-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, γνωστοποιείται το
παρακάτω πρόγραμμα εκτέλεσης εργασιών οδοποιίας, προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας οδηγών
και πολιτών.
Συγκεκριμένα, οι εργασίες συντήρησης της οδοποιίας εκτελούνται από 6 έως 30 Ιουλίου 2020,
ώρες 20:00 ως 06:00, στα παρακάτω σημεία:
Στο Δήμο Ελευσίνας: στην οδό Κυπραίου και Ελευθερίου Βενιζέλου
Και στην Μαγούλα προς Στεφάνη
Στο Δήμο Ασπροπύργου: Περιφερειακή Αιγάλεω και Περιφερειακή Ασπροπύργου
Στο Δήμο Μεγαρέων: σε οδούς από τα Μέγαρα προς το Αλεποχώρι.
Τα έργα είναι προγραμματισμένο να εκτελούνται τμηματικά, ώστε να μη διακοπεί η κυκλοφορία πεζών
και οχημάτων και να εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα, από την νομοθεσία και τις υποχρεώσεις του
αναδόχου του έργου, μέτρα ασφαλείας.

Επαναφορά Ωραρίου του ΚΕΠ του Δήμου Ασπροπύργου

Ο Δήμος Ασπ ροπ ύργου ενημερώνει ότι, σύμφωνα με το ΦΕΚ 2726/Β’/3-7-20, απ ό τη Δευτέρα,
13 Ιουλίου 2020 επ έρχεται το ωράριο λειτουργίας των Κέντρων Εξυπ ηρέτησης Πολιτών του
Δήμου Ασπ ροπ ύργου και έχει ως εξής:
Δευτέρα με Παρασκευή: 08:00 π .μ. - 19:30 μ.μ.
Σάββατο: 08:00 π .μ. - 13:30 μ.μ.
Διεύθυνση: Σαλαμίνος 69 (Όπ ισθεν Δημαρχείου)
Τηλέφωνο: 213 2006539, fax: 213 2006499- 213 2006483
email: d.aspropyrgos@kep.gov.gr

4-θριάσιο

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Πέραμα
- Συνελήφθη άνδρας για εμπρησμό

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο τέρμα της οδού Κολοκοτρώνη
στο Πέραμα Αττικής το Σάββατο το βραδυ, η οποία έκαιγε μέχρι το πρωί της
Κυριακής .Άμεσα κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες, 14 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020
Σύμφων α με την τελευταία εν ημέρωση από την Πυροσβεστική πλέον δεν
υπάρχ ει εν εργό μέτωπο με τους πυροσβέστες που παραμέν ουν στην περιοχ ή ν α
σβήν ουν τα τελευταία «καν τηλάκια» που καίν ε διάσπαρτα.
Αν και η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κον τά σε σπίτια, τελικά δεν απειλήθηκε καμία
κατοικία.
[07:44]: Στη σύλληψη εν ός άν τρα, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας,
προχ ώρησαν οι άν τρες του αν ακριτικού γραφείου της Πυροσβεστικής Πειραιά για τη
φωτιά που ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου στο Πέραμα, σύμφων α με το
ant1news.gr.
Κατηγορείται ως υπαίτιος πρόκλησης εμπρησμού από αμέλεια.
Για το αν ωτέρω περιστατικό εν ημερώθηκε σχ ετικά ο αρμόδιος Εισαγγελέας.

Σύψας: Πιθανό ενδεχόμενο η απαγόρευση των πανηγυριών

«Εξετάζεται και είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο της απαγόρευσης των πανηγυριών στην περίπτωση που δεν αποδώσουν οι έλεγχοι» είπε ο καθηγητής
Λοιμωξιολογίας Νίκος Σύψας στον ΣΚΑΪ και τον Γιώργο Αυτιά, καθώς «το ζήτημα αυτό βρίσκεται πάνω στο τραπέζι».

[23:30]: Σύμφων α με την Πυροσβεστική Υ πηρεσία δεν απειλούν ται κατοικίες.

[23:55]: Η πρόσβαση στο σημείο είν αι δύσκολη. Σύμφων α με πληροφορίες του
protothema.gr, κον τά στην περιοχ ή γιν όταν γάμος και ρίψη βεγγαλικών .

[01:20]: Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στο Πέραμα. Με εν τολή του Αρχ ηγού Πυροσβεστικού Σώματος Αν τιστράτηγου Στέφαν ου Κολοκούρη, μεταβαίν ει κλιμάκιο της Διεύθυν σης Αν τιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού στην περιοχ ή, για τη διερεύν ηση των
αιτιών της πυρκαγιάς.

[07:20]: Αποτελεσματική αποδείχ θηκε η μάχ η που έδωσαν όλο το βράδυ οι πυροσβέστες στο Πέραμα μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου.

«Είν αι αλήθεια ότι πλέον αρχ ίζουμε ν α πιεζόμαστε επιδημιολογικά, έχ ουμε μία
μεγάλη εισροή εισαγόμεν ων κρουσμάτων παρά τα μέτρα τα οποία έχ ουμε λάβει και
βεβαίως έχ ουμε και τα κρούσματα τα σποραδικά τα οποία οφείλον ται στη διασπορά
του ιού στην κοιν ότητα. Τα πράγματα είν αι αν ησυχ ητικά.
Είν αι η ώρα αυτή τη στιγμή για πολύ μεγάλη πειθαρχ ία κυρίως από πλευράς
πολιτών . Κρατάτε τις αποστάσεις από τους γύρω σας. Εάν έχ ουμε συγκεν τρώσεις
και συν ωστισμούς, εάν έχ ουμε φαιν όμεν α υπερμετάδοσης τότε παίζουμε με τη
φωτιά.»

Νωρίτερα, ο υφυπουργός Αν άπτυξης, Νίκος Παπαθαν άσης δήλωσε ότι το εν δεχ όμεν ο επιβολής περιοριστικών μέτρων για τα παν ηγύρια είν αι αν οικτό.
«Τα ελεγκτικά κλιμάκια είν αι κάθε μέρα στον δρόμο», τόν ισε ο υφυπουργός και
τόν ισε ότι εάν διαπιστωθούν αυτές τις ημέρες παραβάσεις, το αμέσως προσεχ ές διάστημα η κυβέρν ηση θα αν ακοιν ώσει περιοριστικά μέτρα.
Επιπλέον , υπογράμμισε ότι όπου παρατηρείται συν ωστισμός και δεν τηρούν ται οι
αποστάσεις, με αποτέλεσμα ν α εξελίσσον ται σε εστίες διάδοσης του κορων οϊού, θα
επιβάλλον ται κυρώσεις.
Ο κ. Παπαθαν άσης δεν απέκλεισε το εν δεχ όμεν ο ν α αν ασταλούν τα παν ηγύρια
εάν δεν τηρούν ται τα μέτρα και παραδέχ τηκε πως είν αι δύσκολος ο πλήρης έλεγχ ος
της εφαρμογής τους.
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ΤΗΡΗΘΗΚΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
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Εξουδετέρωση βόμβας παλαιού τύπου πραγματοποιήθηκε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Ελευσίνας

Υ

πό το συντονισμό του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής Λευτέρη
Κοσμόπουλου, ελεγχόμενη εξουδετέρωση βόμβας παλαιού τύπου που
βρέθηκε στο πολεμικό αεροδρόμιο της
Ελευσίνας έλαβε χώρα την Κυριακή 12
Ιουλίου 2020, ώρα 7.30 π.μ. με μέγιστη
διάρκεια επιχείρησης τιςμ4 ώρες.

Στην τελική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Περιφερειακής
Ενότητας Δυτικής Αττικής, την Παρασκευή
10 Ιουλί ου, ενημερώθηκαν όλοι οι
εμπλεκόμενοι φορείς για την ολοκλήρωση
του εγχειρήματος με ασφάλεια.
Καταλήγοντας ο Αντι περι φερει άρχης
Δυτικής Αττικής Λευτέρης Κοσμόπουλος

ΔΗΜΟΙ: Παράταση έως τις 16/7
για τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια

ολοκλήρωση του π ολεοδομικού σχ εδιασμού στη
χ ώρα».

Ο υφυπ ουργός Περιβάλλον τος και Εν έργειας, κ.
Δημήτρης Οικον όμου, δίν ει παράταση στην προθεσμία
εκδήλωσης εν διαφέρον τος από τους δήμους της χ ώρας
για συμμετοχ ή στο π ρόγραμμα εκπ όν ησης των
Τοπικών Πολεοδομικών Σχ εδίων (ΤΠΣ) ως τις 16 Ιουλίου 2020. Οι δήμοι θα προσδιορίσουν τη σειρά προτεραιότητας των Δημοτικών τους Εν οτήτων (ΔΕ), λαμβάν ον τας υπόψιν τα αν αγραφόμεν α στην πρόσκληση
που εστάλη στις 17 Ιουν ίου 2020.
Όπως είχ ε δηλώσει ο κ. Οικον όμου κατά την παρουσίαση του προγράμματος: «Το Υ πουργείο Περιβάλλον τος και Εν έργειας προχ ωρά άμεσα στην εφαρμογή Προγράμματος Εκπ όν ησης Τοπ ικών Πολεοδομικών
Σχ εδίων (ΤΠΣ) υλοποιών τας τη δέσμευσή του για την

ανέφερε ότι η ενημέρωση του κόσμου πρέπει να είναι άμεση και τέτοια ώστε να μην
μείνει κανείς χωρίς την απαραίτητη πληροφόρηση.
Κι έτσι έγινε καθώς τηρήθηκαν όλα τα
μέτρα ασφαλείας για τους πολίτες.
Στην σύσκεψη συμμετείχαν Ιωάννης Λειβαδάρος, Γεώργι ος Λι άκος, Αντώνης
Αντύπας από την Πολιτική Προστασία,
Αθανάσιος Χαντζής-Θεοφύλακτος Φαχαντί δης από την 112ΠΜ , Αναστάσι ος
Αντωνίου Από την ΔΑΥ, Ανδρέας Αντωνάκος από την ΓΓΠΠ, Γεώργιος Δανιγγέλης
από το Α/Τ Ελευσίνας, Δημήτριος Πατράκης από την Δ/ντης ΔΙΠΥ Δυτ. Αττι κής,
Βασίλειος Ράπτης Δ/ντης Τρ. Ελευσίνος,
Δημήτριος, Ρουμελιώτης από το ΤΤ Ελευσίνας, Αναστάσιος Χρηστίδης από τον
Δήμο Ελευσί νας, Ευστάθι ος Κυρι άκης
Δήμος Ασπροπύργου, Γιάννης Κάντας
από Ολυμπία Οδός, Δέσποινα ΑχλιώταΜ αρί α Καρέζη Συλλογος Εθελοντών
Θριασίου Πεδίου.

Με το πρόγραμμα εκπόν ησης ΤΠΣ, συν ολικού ύψους
200 εκατ. € -που δεν προβλέπει καμία επιβάρυν ση για
τους Δήμους- πρόκειται ν α καλυφθεί μέσα στη δεκαετία
το 100% των Δημοτικών Εν οτήτων της χ ώρας με ν έο
ή επικαιροποιημέν ο σχ έδιο.
Η υλοποίησή του προγράμματος θα είν αι σταδιακή και
θα προωθηθεί κατά φάσεις, καθεμία από τις οποίες θα
περιλαμβάν ει περίπου 200 μελέτες, έως ότου καλυφθούν όλες οι Δημοτικές Εν ότητες της χ ώρας. Οι διαγων ισμοί για τις μελέτες της πρώτης φάσης αν αμέν εται ν α
προκηρυχ θούν τον ερχ όμεν ο Σεπτέμβριο καλύπτον τας περίπου το 18% της χ ώρας. Αν ά 6μην ο θα
υπάρχ ουν αν τίστοιχ ες προκηρύξεις, ούτως ώστε σε
λίγα χ ρόν ια ν α ολοκληρωθεί ο σχ εδιασμός σε όλους
τους δήμους.

Θανάσης Λεβέντης

Καθηγητής Νευροχειρουργικής
Δέχεται κάθε Τρίτη & Πέμπτη
12:00-14:00 στο Αττικό Πολυιατρείο
(Πρώην Ιωνία) Χατζηδάκη 40 &
Πάγκαλου - Ελευσίνα
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
6932439508 & 210 5545994

6-θριάσιο

Οι ε π ιχ ει ρ ή σ ε ι ς θ α μ ε ίν ο υ ν
κλειστές μέχρι τις 26 Ιουλίου
Δημοσιεύτηκε η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 44074/11.7.2020) σχετικά
με τις επιχειρήσεις που θα μείνουν κλειστές
από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 έως και 26
Ιουλίου 2020.

Οι επιχειρήσεις που θα παραμείνουν κλειστές
είναι:

– Υ π η ρ ε σ ί ες π ο υ π α ρ έ χ ο ν τ α ι α π ό Κ έ ν τ ρ α
Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), με
εξαίρεση:
α) τις υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς
παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και
άτομα με αναπηρία (ΚΑΔ 88.10.10) και
β) τις υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ 88.10.11),
γ) τις υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης για άτομα με αναπηρίες (ΚΑΔ 88.10.13),
δ) τις υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστ ή ρ ι ξ η ς γ ι α ά τ ο μ α μ ε α ν α π η ρ ί ε ς ( Κ Α Δ
88.10.14) και
ε) τις υπηρεσίες που παρέχονται σε εγκαταστάσεις ορφανοτροφείων [ΚΑΔ 8810].

– Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών τραπεζιού
(ΚΑΔ 92.00.11.00).
– Υ π η ρ ε σ ί ες χ α ρ τ ο π α ι κ τ ι κ ή ς λ έ σ χ η ς ( Κ Α Δ
92.00.11.02).
– Υ π η ρ ε σ ί ες ν τ ι σ κ ο τ έ κ ( χ ω ρ ί ς π ρ ο σ φ ο ρ ά
ποτού η φαγητού) (ΚΑΔ 93.29.19.04).
Σημειώνεται ότι δεν απαγορεύεται η διενέργεια
εργασιών χωρίς την παρουσία κοινού στις
ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020

Τ

Σε ημερίδα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας
ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός

ο π αρών στην ημερίδα
εργασίας που διοργάν ωσε η
Εθν ική Αρχ ή Διαφάν ειας
έδωσε την Πέμπτη (9/7) ο Δήμαρχ ος Αχ αρν ών Σπύρος Βρεττός,
συν οδευόμεν ος από τον Γεν ικό
Γραμματέα του Δήμου Γιάν ν η
Δημητρακόπουλο. Στην εκδήλωση
με τίτλο «Αποτελεσματική λειτουργία
της Μον άδας Εσωτερικού Ελέγχ ου
στον Δήμο» ο Δήμαρχ ος είχ ε την
ευκαιρία ν α εν ημερωθεί για τον
τρόπο με τον οποίο η λειτουργία
αυτή μπορεί ν α αποτελέσει έν α
σύμμαχ ο καλής διακυβέρν ησης,
αλλά και για τον πρότυπο καν ον ισμό λειτουργίας της στους ΟΤΑ.
Τους προσκεκλημέν ους καλωσόρισε στην εν αρκτήρια τοποθέτησή
του ο Διοικητής της Εθν ικής Αρχ ής
Διαφάν ειας κ. Aγγελος Μπίν ης. Στο
χ αιρετισμό του ο κ. Σπύρος Βρεττός αν αφέρθηκε στη σημασία που
έχ ει η μον άδα λειτουργών τας με ν έα
δεδομέν α, εξυπηρετών τας βασικές
αν άγκες για κάθε σύγχ ρον ο Δήμο

με απώτερο πάν τα στόχ ο τη
βελτιστοποίηση των παρεχ όμεν ων
υπηρεσιών προς τους δημότες.
Η ν έα μορφή της Μον άδας περι
λαμβάν ει σειρά αρμοδιοτήτων

που εκτός από το οικον ομικό
πλαίσιο άπτον ται σε τομείς της
σύγχ ρον ης διοίκησης, όπως η οργάν ωση, η πιστοποίηση ή η ποιότητα.

Φορολογικές δηλώσεις 2020: Προς νέα παράταση στο taxisnet
σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ

Ν

έα παράταση αναμένεται στις φορολογικές δηλώσεις
2020 δείχνουν τα στοιχεία από την ΑΑΔΕ, όπως
γράφει η Ναυτεμπορική, καθώς μέχρι προχθές είχε
υποβληθεί το 60% των φορολογικών δηλώσεων για τα
εισοδήματα του 2019.
Η έκπτωση φόρου 2%, την οποία δικαιούνται οι φορολογούμενοι που έχουν ήδη πληρώσει εφάπαξ το φόρο εισοδήματος που προέκυψε από την εκκαθάριση της φορολογικής τους δήλωση, θα συμψηφιστεί με οφειλές από τον
ΕΝΦΙΑ.Μετά την ψήφιση από τη Βουλή της διάταξης για
την καταβολή του φόρου εισοδήματος σε 8 μηνιαίες δόσεις
και για την έκπτωση του 2% για εφάπαξ εξόφληση του φόρου εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα, η ΑΑΔΕ θα προσαρμόσει το ΤAXISnet στις νέες συνθήκες.
Οι φορολογούμενοι, έως τις 31 Ιουλίου, ημερομηνία που λήγει η προθεσμία πληρωμής της πρώτης
δόσης του φόρου εισοδήματος, θα δουν στο ΤAXISnet την οφειλή τους να «σπάει» σε 8 μηνιαίες
δόσεις.
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Τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης σε 1200 οικογένειες
Μοίρασε, μέσω ΤΕΒΑ, η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Φυλής

Σ

ε νέα διανομή τροφίμων, νωπών και μακράς
διαρκείας, καθώς και ειδών καθαριότητας
προχώρησε από τις 23 έως τις 30 Ιουνίου η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Φυλής στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).
Στο Δήμο Φυλής στο πλαίσιο του προγράμματος
ενισχύθηκαν τον μήνα Ιούνιο 1200 οικογένειες οι
οποίες αριθμούν 2997 μέλη.

Το ίδιο διάστημα ο Δήμος Φυλής, ως επικεφαλής
της Κοινοπραξίας Σύμπραξης Δυτικής Αττικής,
ολοκλήρωσε την τροφοδοσία και στους Δήμους
Ασπροπύργου και Μάνδρας ενώ η τροφοδοσία
των Δήμων Ελευσίνας και Μεγάρων θα πραγματοποιηθεί από τις 13 έως τις 15 Ιουλίου. Συνολικά θα
καλυφθούν με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης
3.637 οικογένειες που αναλύονται σε 7.641 μέλη.
«Η διανομή προϊόντων στους δικαιούχους του ΤΕΒΑ
κύλησε ομαλά και αυτή τη φορά, χωρίς ταλαιπωρία και
αναμονές στο πλαίσιο του απόλυτου σεβασμού και της
διακριτικότητας που έχουμε καθιερώσει στην Κοινωνική
Υπηρεσία κατά την υλοποίηση των κοινωνικών μας παρεμβάσεων» υπογράμμισε ο Αναπληρωτής Δημάρχου
Κοινωνικής Πολιτικής Γιώργος Αντωνόπουλος .

θριάσιο-7

ΟΠΕΚΑ: Εγκρίθηκε η νέα δόση
για το επίδομα ενοικίου

Ε

γκρίθηκε από το υπουργείο Εργασίας η
καταβολή της νέας δόσης για το επίδομα
ενοικίου από τον ΟΠΕΚΑ.

Στους δικαιούχους διανεμήθηκαν είδη παντοπωλείου
δηλαδή ζυμαρικά, ρύζι, ελαιόλαδο, γάλα εβαπορέ, ζάχαρη αλεύρι, μέλι, κρέμα δημητριακών, γάλα σκόνη 1ης
και 2ης βρεφικής ηλικίας , φασόλια φακές, πελτές ντομάτας και ελληνικός καφές. Τα νωπά προϊόντα που διανεμήθηκαν είναι κρέας μοσχάρι και χοιρινό και κοτόπουλο
και τα τυροκομικά προϊόντα τυρί φέτα, γραβιέρα, και
τυρί ημίσκληρο. Στα είδη καθαριότητας και ατομικής υγιεινής δόθηκαν οδοντόκρεμα, οδοντόβουρτσα, σερβιέτες υγείας, μωρομάντηλα ,πάνες 1η και 2η βρεφικής
ηλικίας, σκόνη πλυντηρίου, υγρό γενικής χρήσης και
υγρό πιάτων.
Όλα τα προϊόντα διανεμήθηκαν σε ποσότητες ανάλογες με τον αριθμό των μελών κάθε οικογένειας.

Σύμφωνα με την απόφαση, που φέρει την υπογραφή του αρμόδιου υπουργού, κ. Γιάννη Βρούτση,
εγκρίνεται δαπάνη ύψους 29.000.000 ευρώ σε
βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων προκειμένου να χρηματοδοτηθεί ο
ΟΠΕΚΑ για την κάλυψη της δαπάνης καταβολής της
πληρωμής Επιδόματος Στέγασης μηνός Ιουλίου
2020.
Υπενθυμίζεται ότι οι δικαιούχοι που συνεχίζουν να
πληρούν τα κριτήρια επιδότησης και μετά την παρέλευση του εξαμήνου συνεχίζουν να λαμβάνουν
αυτόματα το επίδομα για έξι επιπλέον μήνες.
Το επίδομα ενοικίου θα καταβληθεί μαζί με τις υπόλοιπες παροχές του ΟΠΕΚΑ στις 31 του μήνα.
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8-θριάσιο

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Γ.Ν.Ε. ΘΡΙΑΣΙΟ

Σοβαρότατα προβλήματα στη Πνευμονολογική κλινικής του Νοσοκομείου, όπου
νοσηλεύονται ασθενείς με SARS-CoV-2, λόγω ελλείψεων σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
Ελευσίνα: 8/7/2020
Αρ. Πρωτ.: 397
ΠΡΟΣ

Υπουργό Υγείας
Διοικητή 2ης ΥΠΕ
Διοικητή ΓΝΕ ΘΡΙΑΣΙΟ

ΘΕΜΑ: Σοβαρότατα προβλήματα λειτουργίας Πνευμονολογικής κλινικής ΓΝΕ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ, όπου νοσηλεύονται ασθενείς
με SARS-CoV-2, λόγω των ελλείψεων σε
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
Συγκεκριμένα στην Πνευμονολογική κλινική - η οποία εκτός από περιστατικά

SARS-CoV-2, συνεχίζει να εφημερεύει και
για τα υπόλοιπα πνευμονολογικά περιστατικά - εργάζονται μόνο επτά ειδικευμένοι
γιατροί (πέντε μόνιμοι και τρεις επικουρικοί), από τους οποίους ο συντονιστής διευθυντής αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα
υγείας.
Αποτέλεσμα των μεγάλων ελλείψεων
είναι ότι οι εσωτερικές εφημερίες της κλινικής καλύπτονται μόνο από ένα (1) πνευμονολόγο σε ενεργή εφημερία και ένα (1)
σε εφημερία ετοιμότητας, για μέχρι και
εξήντα πέντε (65) ασθενείς, διασκορπισμένους σε τρεις διαφορετικούς ορόφους
και επτά διαφορετικές κλινικές ενώ οι για-

τροί, αναγκάζονται να πραγματοποιούν έξι
ή επτά ενεργείς και τέσσερις ή πέντε
εφημερίες ετοιμότητας κάθε μήνα, με αρνητικότατες συνέπειες για την συνεχιζόμενη
καταπόνηση των ίδιων και τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους ασθενείς.
Αντίστοιχες είναι οι ελλείψεις σε
νοσηλευτικό προσωπικό, με αποτέλεσμα
να μην εξασφαλίζεται η κάλυψη των βαρδιών με τον αναγκαίο αριθμό νοσηλευτών,
ιδιαίτερα την ημέρα της εφημερίας και την
επόμενη, ενώ παραβιάζεται η υποχρεωτική 11ωρη ανάπαυση μεταξύ δύο βαρδιών,
δεδομένου ότι αναγκάζονται να εργασθούν σε συνεχόμενες βάρδιες (απόγευμα –

πρωί ή πρωί - νύχτα), με αρνητικές επιπτώσεις για την
καταπόνηση της υγείας τους και την ασφαλή λειτουργία
της κλινικής.
Χαρακτηριστικό είναι ότι αντί για ενίσχυση με νοσηλευτικό προσωπικό, το τελευταίο διάστημα. η Πνευμονολογική κλινική αποδυναμώθηκε, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εξασφαλισθεί η χορήγηση κανονικών αδειών τριών
ολόκληρων εβδομάδων, αναγκαίων για την ανάπαυση
συναδέλφων, που συνεχίζουν να δίνουν τον καλύτερο
τους εαυτό στην καθημερινή «μάχη» τόσο ενάντια στον
SARS-CoV-2 όσο και για τη νοσηλεία των υπόλοιπων
ασθενών.
Επιπλέον προβλήματα στη λειτουργία της κλινικής
προκαλεί το γεγονός ότι στις μισές κλίνες νοσηλεύονται
ασθενείς ύποπτοι και θετικοί στον SARS-CoV-2 και στις
υπόλοιπες κλίνες πνευμονολογικοί ασθενείς και σε
περίπτωση κάλυψης των κλινών με ύποπτα περιστατικά,
ακόμη και μέσα στη νύχτα, οι πνευμονολογικοί ασθενείς
μεταφέρονται σε άλλες κλινικές με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται ασθενείς και εργαζόμενοι και να υπάρχει
συχνά μεγάλη ένταση, που φτάνει να εκδηλώνεται ακόμη
και με φραστικές επιθέσεις σε βάρος των νοσηλευτών της
κλινικής.
Παρόμοιες είναι οι ελλείψεις προσωπικού και στις υπόλοιπες κλινικές και τμήματα του ΘΡΙΑΣΙΟΥ νοσοκομείου,
με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις 116 κενές οργανικές
θέσεις γιατρών – που μόνο το 37% από αυτές καλύπτεται προσωρινά από 43 επικουρικούς γιατρούς, από τους
οποίους οι 18 απολύονται μέσα στο 2020.
Αντίστοιχα, οι υπόλοιποι επικουρικοί, μέσω ΟΑΕΔ και
ΕΟΔΥ συνάδελφοι καλύπτουν προσωρινά ένα μέρος των
144 κενών οργανικών θέσεων στις υπόλοιπες υπηρεσίες
και τμήματα του νοσοκομείου ενώ οι 96 συνάδελφοι με
συμβάσεις ορισμένου χρόνου – σε 59 από τους οποίους
λήγει η σύμβαση το Δεκέμβριο 2020 – καλύπτουν τις
ανάγκες σε καθαριότητα, φύλαξη και εστίαση.
Ζητάμε από τον υπουργό και τις διοικήσεις της 2ης
ΥΠΕ και του ΓΝΕ ΘΡΙΑΣΙΟ να προχωρήσουν σε όλες
τις αναγκαίες ενέργειες, ώστε:
► να απαλλαγεί η Πνευμονολογική κλινική από
την συμμετοχή στη γενική εφημερία του νοσοκομείου για τα υπόλοιπα, μη SARS-CoV-2, πνευμονολογικά περιστατικά και να ενισχυθεί άμεσα με ιατρικό
και νοσηλευτικό προσωπικό
► να μην απολυθεί κανένας συνάδελφος. Να μονιμοποιηθούν οι εργαζόμενοι με ελαστικές εργασιακές
σχέσεις (επικουρικοί, μέσω ΟΑΕΔ και ΕΟΔΥ, με
συμβάσεις ορισμένου χρόνου)
► να ενισχυθεί άμεσα το ΘΡΙΑΣΙΟ νοσοκομείο με
πρόσληψη μόνιμου προσωπικού με επείγουσες διαδικασίες και να αναμορφωθεί ο οργανισμός του
νοσοκομείου, ξεκινώντας από την αποκατάσταση
των κατηργημένων οργανικών θέσεων και λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη μείωση των ειδικευόμενων
γιατρών.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Βαρδαβάκης Μανώλης
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ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΕΑΤΡΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

θριάσιο-9

Από τις 17 έως τις 23 Ιουλίου - στη μικρή σκηνή του
Παλαιού Ελαιουργείου!

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας και η Περιφέρεια Αττικής, συνδιοργανώνουν την
Εβδομάδα Θεάτρου. Βραβευμένες και ποιοτικές θεατρικές παραστάσεις θα λάβουν χώρα - από τις 17
έως τις 23 Ιουλίου- στη μικρή σκηνή του Παλαιού Ελαιουργείου!
Είσοδος ελεύθερη μέχρι εξαντλήσεως των προβλεπόμενων θέσεων, τις οποίες ορίζουν τα συναρμόδια Υπουργεία. Η είσοδος και έξοδος του κοινού επιτρέπεται μόνο με τη χρήση προστατευτικής
μάσκας.
ΘΕΑΤΡΟ RADAR: «Καληνύχτα Μητέρα» στο Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας
Για πρώτη φορά σε ανοιχτό θέατρο η παράσταση «Καληνύχτα Μητέρα» της Μάρσα Νόρμαν. Στο
Παλαιό Ελαιουργείο της Ελευσίνας, στις 19 Ιουλίου η Αναστασία Παπαστάθη συναντά την κυρία του
ελληνικού θεάτρου, Μαρία Σκούντζου σε μια δυνατή αναμέτρηση μητέρας-κόρης με μια παράσταση
που γοήτευσε το θεατρόφιλο κοινό για δυο συνεχείς θεατρικές σεζόν.
Οι νέες συνθήκες απόστασης και ασφάλειας, για το κοινό, στην μετά covid εποχή οδήγησαν το θέατρο Ραντάρ στην παρουσίαση της παράστασης σε εξωτερικούς χώρους, με πρώτο σταθμό αυτόν της
Ελευσίνας.

Βάσεις 2020:

Π

τωτικά αναμένεται να κινηθούν
οι βάσεις στις νομικές και ιατρικές σχολές, ενώ δεν αναμένονται ιδιαίτερες διακυμάνσεις στις
βάσεις των θετικών και των οικονομικών σχολών και της πληροφορικής.

Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών των
υποψηφίων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση την Παρασκευή 10 Ιουλίου,
είναι δυνατή μία πρώτη ασφαλής εκτίμηση για
το πώς θα κινηθούν οι βάσεις. Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι οι φετινές επιδόσεις των
υποψηφίων και τα μόρια που έχουν συγκεντρώσει δεν θα πρέπει να έρθουν σε ευθεία
σύγκριση με την περυσινή χρονιά, καθώς από
το φετινό, νέο σύστημα λείπουν οι συντελεστές
βαρύτητας.
Σύμφωνα με την ανάλυση των εκπαιδευτικών,
Γιώργου Χατζητέγα και Γιάννη Ζαμπέλη, που
παρείχαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι πρώτες ασφαλείς
εκτιμήσεις δείχνουν ότι πτωτικά θα κινηθούν οι
βάσεις στις σχολές του 1ου και του 3ου Επιστημονικού Πεδίου, στις σχολές δηλαδή των
Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών
Σπουδών και στις σχολές των Επιστημών
Υγείας και Ζωής. Σύμφωνα με την ίδια ανάλυση, στο 2ο και το 4ο πεδίο (Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες και Επιστήμες Οικονομίας
και Πληροφορικής αντίστοιχα) δεν θα υπάρξουν μεγάλες διαφορές σε σχέση με πέρυσι.
Αναλυτικότερα, το μάθημα της Νεοελληνικής
Γλώσσας και Λογοτεχνίας, που έχει μία νέα
δομή πλέον, φάνηκε να δυσκόλεψε τους υποψήφιους, κάτι που αντικατοπτρίζεται σε μία
εντυπωσιακή αύξηση του ποσοστού των βαθμολογιών κάτω από τη βάση. Πέρυσι, το ποσοστό των υποψηφίων που είχαν γράψει κάτω
από 10 ανήλθε στο 16%, ενώ φέτος στο 27%.
Επίσης, το ποσοστό βαθμολογιών άνω του 16
μειώθηκε, καθώς φέτος είναι στο 6%, από 21%
που ήταν πέρυσι.
«Μιλάμε ξεκάθαρα για χειρότερες επιδόσεις σε
σχέση με πέρυσι», επεσήμανε ο κ. Χατζητέγας.

Αναμένεται «βουτιά» σε νομικές και ιατρικές σχολές

Μέχρι τις 17 Ιουλίου η οριστικοποίηση
του Μηχανογραφικού
Γνωρίζοντας τις βαθμολογίες τους, οι υποψήφιοι πλέον μπορούν και πρέπει να οριστικοποιήσουν τις επιλογές τους στο Μηχανογραφικό
Δελτίο τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ελλείψει συντελεστών
βαρύτητας στα μαθήματα Προσανατολισμού, το
μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας έχει μεγαλύτερη βαρύτητα στον τελικό
υπολογισμό των μορίων.
Πτώση στις νομικές σχολές
«Είναι ασφαλές να πούμε ότι θα υπάρξει πτώση
των βάσεων στις νομικές σχολές», σημείωσε
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Χατζητέγας, «δεδομένου
ότι οι επιδόσεις των υποψηφίων του πεδίου
ήταν χαμηλότερες σε σχέση με πέρυσι».
Ειδικότερα, στα Αρχαία το ποσοστό των υποψηφίων που έγραψαν κάτω από τη βάση ήταν
αισθητά μεγαλύτερο από εκείνο της περυσινής
χρονιάς: 31% των υποψηφίων είχαν γράψει
κάτω από 10 πέρυσι, ενώ φέτος το αντίστοιχο
ποσοστό ανήλθε στο 47%.

Καθοριστικής σημασίας η Βιολογία για τις
ιατρικές σχολές

Σύμφωνα με τον κ. Χατζητέγα, το μάθημα της
Βιολογίας θα αποδειχθεί καθοριστικό για όσους
θελήσουν να εισαχθούν στις ιατρικές σχολές και
τις σχολές του 3ου πεδίου.
Βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, στο μάθημα
της Βιολογίας παρατηρείται μείωση στον αριθμό
των υποψηφίων που πήραν βαθμό πάνω από
16: Από 28,14% το ποσοστό των υποψηφίων
που βαθμολογήθηκαν από 16 και πάνω διαμορφώθηκε στο 15,21%.
«Πρόκειται για μία εντυπωσιακή διακύμανση
στις βαθμολογίες της Βιολογίας, καθώς φαίνεται
να άδειασαν οι κλάσεις των αρίστων, με βαθμολογίες 18-20», σχολίασε ο κ. Χατζητέγας.
«Παρατηρείται υποχώρηση του πλήθους των
αρίστων και αυτό θα σημάνει την πτώση των
βάσεων στις Ιατρικές σχολές. Η έκταση της
πτώσης αυτής δεν μπορεί να υπολογιστεί
ακόμα, ωστόσο», τόνισε.
Επιπλέον, τα απαιτητικά θέματα σε Φυσική και
Χημεία, όπως σχολίασε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ.
Χατζητέγας, προκάλεσαν το φαινόμενο

«πόλωσης των βαθμολογιών στα άκρα»,
καθώς αυξήθηκε σε σχέση με πέρυσι ο
αριθμός των μαθητών που έγραψαν κάτω από
τη βάση, αλλά αυξήθηκε και ο αριθμός όσων
έγραψαν πάνω από 17. Ενδεικτικά, στη
Χημεία το ποσοστό βαθμολογιών κάτω από τη
βάση διαμορφώθηκε στο 48% φέτος, σε αντίθεση με το 42% πέρυσι.

Χωρίς σημαντικές διακυμάνσεις οι βάσεις
στο 2ο και 4ο πεδίο
Οι βάσεις στις σχολές των Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (2ο Επιστημονικό Πεδίο)
και των Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής (4ο Επιστημονικό Πεδίο), σύμφωνα με
τον κ. Χατζητέγα δεν θα έχουν σημαντικές
διακυμάνσεις σε σχέση με πέρυσι.
«Από τη μία, δεν έχει αλλάξει κάτι ριζικά στα
μαθήματα που εξετάζονται, οι βαθμολογίες
κινήθηκαν λίγο-πολύ στα ίδια επίπεδα με πέρσι,
ενώ οι θέσεις των σχολών των πεδίων αυτών
είναι οριακά ίσες με τον αριθμό των υποψηφίων», ανέφερε. «Έτσι, δεν αναμένεται να
υπάρξει κάποια σημαντική διακύμανση προς τα
πάνω ή κάτω», πρόσθεσε.
Εν αναμονή της κλιμάκωσης των μορίων
Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα στατιστικά των βαθμολογιών των υποψηφίων, ασφαλέστερες
προβλέψεις για τις διακυμάνσεις των βάσεων
θα μπορούν να γίνουν σε δεύτερο χρόνο, μετά
την ανακοίνωση της κλιμάκωσης των μορίων
των υποψηφίων. Τα στοιχεία αυτά αναμένεται
να δημοσιευθούν από το υπουργείο Παιδείας
μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ωστόσο, ακριβώς επειδή το φετινό σύστημα
είναι πιο σύνθετο και διαφορετικό από το περυσινό, οι υποψήφιοι θα πρέπει να
συμπληρώσουν το Μηχανογραφικό, χωρίς να
έχουν στο μυαλό τους τις περυσινές βάσεις.
«Θα υπάρξουν νέα δεδομένα, που σίγουρα θα
δημιουργήσουν νέες ισορροπίες στις σχολές
και ευκαιρίες για τους υποψήφιους», σχολίασε
σχετικά ο κ. Χατζητέγας. «Γι' αυτό καλύτερα οι
υποψήφιοι θα συμπληρώσουν το Μηχανογραφικό Δελτίο με φθίνουσα σειρά επιθυμίας και
όχι με βάση τις περυσινές βάσεις», κατέληξε.
Από το, Σάββατο 11 Ιουλίου, μέχρι και την
Παρασκευή 17 Ιουλίου, όλοι οι υποψήφιοι θα
πρέπει να οριστικοποιήσουν το Μηχανογραφικό τους, επιλέγοντας «Οριστικοποίηση», στην
ειδική πλατφόρμα του υπουργείου Παιδείας,
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση:
https://exams.it.minedu.gov.gr.

Όπως έχει επισημανθεί από το υπουργείο,
μετά την παρέλευση της προθεσμίας, κανείς
υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει
το Μηχανογραφικό του. Έτσι, προτείνεται
στους υποψήφιους να εκτυπώσουν ή/και να
αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό --το οποίο που
θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου-- ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν
να δουν τις τελικές προτιμήσεις τους.
Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, όλα
τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (εκτός από την προγραμματισμένη τους εφημερία) θα λειτουργήσουν μία
επιπλέον ημέρα, η οποία δε έχει ανακοινωθεί
μέχρι στιγμής από το υπουργείο, για να υποστηρίξουν τους υποψηφίους στην ηλεκτρονική
υποβολή των μηχανογραφικών δελτίων.
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10-θριάσιο

Η εταιρία ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ ΑΕ, βιομηχανική εταιρία, με αντικείμενο
την επεξεργασία ανθρακικού
ασβεστίου, αναζητά να προσλάβει
στις εγκαταστάσεις της στη ΒΙΠΕ
Μάνδρας Αττικής για πενθήμερη
8ωρη απασχόληση.
Ανειδίκευτους Εργάτες Παραγωγής (ΚΩΔ: ΑΕΠ)
Αρμοδιότητες:
-Ενσάκιση προϊόντων σε σακιά και μεγασάκους
-Φόρτωση σιλοφόρων οχημάτων
-Εργασίες καθαρισμού και οργάνωσης του χώρου παραγωγής

Προφίλ Υποψηφίου:
-Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
-Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες
-Επάρκεια γνώσης Ελληνικής Γλώσσας για αλλοδαπούς υποψηφίους
-Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για ημεδαπούς υποψηφίους

48

Χειριστές Περονοφόρων Οχημάτων (ΚΩΔ: ΧΠΟ)
Αρμοδιότητες:
-Ενσάκιση προϊόντων σε σακιά και μεγασάκους
-Φόρτωση προϊόντων & Εκφόρτωση Ά υλών
-Φόρτωση των προϊόντων σε κοντέινερ

Προφίλ Υποψηφίου:
-Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
-Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες
-Επάρκεια γνώσης Ελληνικής Γλώσσας για αλλοδαπούς υποψηφίους
-Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για ημεδαπούς υποψηφίους
-Δίπλωμα Χειριστή Περονοφόρου Οχήματος Πετρελαιοκίνητου (2ης Ειδικότητας:
Ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων ή προσώπων) και Ομάδας Β (< 120 ΚW).
-Υποψήφιοι κάτοχοι της Ομάδας Α με προϋπηρεσία στα περονοφόρα 40 τον φορτοεκφόρτωσης κοντέινερ θα προτιμηθούν.

Παρακαλούμε να προωθούνται τα βιογραφικά σας στο dida@iokal.com ή
στο fax: 21 055 52 396 με αναφορά στον κωδικό της θέσης που σας ενδιαφέρει.
21.2.2020

Η εταιρεία Advisor Service
Pack ζητά προσωπικό:

.Άνδρες & γυναίκες για
picking και scanner
.Άνδρες & γυναίκες για
ανειδίκευτη εργασία.
.Χειριστές μηχανημάτων
clark BT
. Οδηγό με δίπλωμα Δ΄
κατηγορίας
. ηλεκτροσυγκολλητές

Μισθός πολύ ικανοποιητικός με ένσημα.

Πληροφορίες στο
τηλέφωνο 2105576682
Διεύθυνση γραφείου:
Νίκης & Σπύρου Λούη
(Γερμανικά),
Ασπρόπυργος 19300
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Παράταση μέχρι και τον Αύγουστο για τη
μείωση ενοικίου 40%: Ποιες επ ιχειρήσεις αφορά

Την υπουργική απόφαση με την οποία προσδιορίζον ται οι
πληττόμεν ες επιχειρήσεις, για τις οποίες θα ισχύσει η μείωση
εν οικίου 40% και για τους μήν ες Ιούλιο και Αύγουστο, υπέγραψε ο Υφυπουργός Οικον ομικών κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος.
Πρόκειται για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούν ται στον
τομέα του Τουρισμού, των Μεταφορών , της Εστίασης, του
Πολιτισμού και του Αθλητισμού.
Σε δήλωσή του, ο Υφυπουργός Οικον ομικών τον ίζει, «η
Κυβέρν ηση έχει πλήρη αν τίληψη των προβλημάτων που
αν τιμετωπίζουν συγκεκριμέν οι κλάδοι και επιχειρήσεις, καθώς
και συν ολικά της δυν αμικής της οικον ομίας. Όπως είχαμε
προαν αγγείλει, το μέτρο της απαλλαγής από την υποχρέωση
καταβολής 40% του συν ολικού μισθώματος για τους μήν ες
Ιούλιο και Αύγουστο 2020 θα ισχύσει για αυτές τις επιχειρήσεις, προσθέτον τας τον κλάδο της εστίασης. Θα συν εχίσουμε τις παρεμβάσεις όπου και όταν χρειάζεται, με σκοπό ν α
στηρίξουμε επιχειρήσεις, επαγγελματίες και εργαζόμεν ους».

Πράσινο φως
για πληρωμή των επιδομάτων στους
ανασφάλιστους υπερήλικες

Εγκρίθηκε δαπάν η ύψους 12 εκατ. ευρώ, για την πληρωμή των επιδομάτων αν ασφάλιστων υπερηλίκων στις 31
Ιουλίου.
Ειδικότερα σύμφων α με την υπουργική απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και Κοιν ων ικών Υποθέσεων Γιάν ν η
Βρούτση που αν αρτήθηκε στην Διαύγεια εγκρίθηκε η
πίστωση προκειμέν ου ν α επιχ ορηγηθεί ο Οργαν ισμός Προν οιακών Επιδομάτων και Κοιν ων ικής Αλληλεγγύης
(ΟΠΕΚΑ) για την καταβολή παροχ ών σε αν ασφάλιστους
υπερήλικες μην ός Αυγούστου 2020.
Το επίδομα ύψους 360 ευρώ δίν εται στους αν ασφάλιστους υπερήλικες και σε αυτούς που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συν ταξιοδότησης, εφόσον όμως πληρούν τις εξής
προϋποθέσεις:
α. Έχ ουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.
β. Δεν λαμβάν ουν ή δεν δικαιούν ται ν α λάβουν σύν ταξη
από το εξωτερικό ή οποιαδήποτε ασφαλιστική ή προν οιακή
παροχ ή από την Ελλάδα, μεγαλύτερη από 360€.

θριάσιο-11
Αν η σύν ταξη αυτή ή παροχ ή από δημόσιο φορέα που
λαμβάν ουν είν αι μικρότερη από το επίδομα των 360€, δικαιούν ται το ποσό της διαφοράς που προκύπτει μετά την
αφαίρεση του ποσού της σύν ταξης ή παροχ ής που λαμβάν ουν από το επίδομα.
Σε περίπτωση μεταβολής του ποσού της σύν ταξης ή της
παροχ ής που λαμβάν ουν από το εξωτερικό ή την Ελλάδα,
οι δικαιούχ οι υποχ ρεούν ται ν α το δηλώσουν αμέσως, προκειμέν ου ν α τροποποιηθεί αν αλόγως το ποσό του επιδόματος. Για όσους λαμβάν ουν σύν ταξη ή άλλη παροχ ή από
οποιοδήποτε φορέα του εξωτερικού, η ν ομισματική ισοτιμία
λαμβάν εται υπόψη την 1η εργάσιμη ημέρα του έτους κατά
τη χ ορήγηση, την επαν αχ ορήγηση ή την τροποποίηση
του ποσού της παροχ ής που λαμβάν ουν από τον αρμόδιο
για την καταβολή αυτής φορέα, λόγω αλλαγής του ποσού της
σύν ταξης που λαμβάν ουν από τον φορέα του εξωτερικού.
γ. Διαμέν ουν μόν ιμα και ν όμιμα στην Ελλάδα 15 συν εχ όμεν α έτη πριν από την υποβολή της αίτησης για τη λήψη
του επιδόματος ή 15 έτη μεταξύ του 17ου και του 67ου έτους
της ηλικίας τους, εκ των οποίων τα δέκα 10 συν εχ όμεν α
πριν από την υποβολή της αίτησης και εξακολουθούν ν α
διαμέν ουν στην Ελλάδα και μετά τη λήψη της παροχ ής.
δ. Το ποσό του επιδόματος καταβάλλεται πλήρες (ή μειωμέν ο λόγω σύν ταξης εξωτερικού ή προν οιακής παροχ ής
εν τός Ελλάδας όπως προαν αφέρθηκε) για όσους πληρούν
αθροιστικά τα αν ωτέρω κριτήρια και έχ ουν συμπληρώσει
στη χ ώρα τουλάχ ιστον 35 πλήρη έτη διαμον ής. Το ποσό
μειών εται κατά 1/35 για κάθε έν α έτος που υπολείπεται των
35 ετών διαμον ής στη χ ώρα.
ε. Το συν ολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημά
τους, καθώς και το απαλλασσόμεν ο ή φορολογούμεν ο με
ειδικό τρόπο εισόδημά τους δεν υπερβαίν ει το ποσό των
4.320€ ή, στη περίπτωση εγγάμων , το συν ολικό ετήσιο
οικογεν ειακό φορολογητέο εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμεν ο ή φορολογούμεν ο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν
υπερβαίν ει το ποσό των 8.640€.
στ. Εξαιρούν ται της παροχ ής οι μον αχ οί/ες, οι οποίοι διαμέν ουν σε Ιερές Μον ές και συν τηρούν ται από αυτές και
όσοι εκτίουν ποιν ή στερητική της ελευθερίας.

ζ. Εξαιρούν ται επίσης οι αν ασφάλιστοι υπερήλικες και
αυτοί που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συν ταξιοδότησης, εφόσον ο/η σύζυγος λαμβάν ει σύν ταξη από οποιαδήποτε πηγή μεγαλύτερη από την παροχή (360€).
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Με αφορμή τη σχετική εξέλιξη ο κ. Πατούλης επισήμανε τα εξής:«Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον υπ.
Περιβάλλοντος Κ. Χατζηδάκη για την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε από την πρώτη στιγμή αποτέλεσμα
της οποίας είναι και η απόφαση χρηματοδότησης του
πάρκου από το Πράσινο Ταμείο με το ποσό των 3 εκ.
ευρώ, που θα διευκολύνει σε πολύ μεγάλο βαθμό το
έργο μας.
Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη συνδρομή
τους σε αυτή την προσπάθεια, όλα τα μέλη του ΔΣ του
Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο, καθηγητή Σ. Ζωγραφάκη.
Όραμά μας είναι το Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης
Τρίτσης» με καινοτόμους και φιλικούς προς το περιβάλλον τρόπους να εξελιχθεί σε ένα Πρότυπο Πάρκο
Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης, Σύγχρονων
Τεχνολογιών και Αειφορικής Διαχείρισης, το οποίο θα
συμβάλει σημαντικά στην ευρύτερη Ολοκληρωμένη
Ανάπτυξη της Αττικής. Δεσμευόμαστε ότι θα το πετύχουμε».
Το πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Αισθητικής και Λειτουργικής Αναβάθμισης του Μητροπολιτικού Πάρκου
Αντώνης Τρίτσης κινείται σε δύο βασικές κατευθύνσεις.
Η πρώτη κατεύθυνση στοχεύει στη προστασία και ανάδειξη των υγροτοπικών χαρακτηριστικών και του συνόλου των μορφών άγριας πανίδας που φιλοξενούνται
εντός του θεσμοθετημένου Τεχνητού Υγροτόπου
Νερών Πύργου Βασιλίσσης ενώ η δεύτερη στοχεύει στη
δημιουργία μιας βιοκλιματικής διαδραστικής διαδρομής
που θα διατρέχει τον επιμήκη άξονα του Πάρκου.
Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναβάθμισης του
Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» ακολουθεί τις πολιτικές και προτεινόμενες δράσεις της Εθνικής
Αναπτυξιακής Στρατηγικής οι οποίες βρίσκονται σε
άρρηκτη διασύνδεση και συνοχή με τις στρατηγικές επιδιώξεις της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη..

Παράταση προθεσμίας
οφειλών και ρυθμίσεων
προς το Δήμο Φυλής
μέχρι 31 Αυγούστου 2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρατείνεται μέχρι 31 Αυγούστου 2020,
η προθεσμία πληρωμής
όλων των οφειλών δημοτών
και των ρυθμίσεων ,
ΧΩΡΙΣ προσαυξήσεις λόγω των
έκτακτων μέτρων προστασίας
από τον Cov id 19.
Γιώργος Αβράμης
Αντιδήμαρχος Δήμου Φυλής

12-θριάσιο
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ΓΑΜΟΣ

Ο ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΠΙΛΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΣΙΦΙΡΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΝΙΚΑΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΝ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ
ΝΑΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΓΑΜΟΣ

Ο ΚΑΡΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΙΡΙΝΙΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΚΟΤΖΑΡΟΒΑ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΤΖΑΡΟΒΑ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Πωλείται οικία ισόγειο και πρώτος
όροφος στο Παλαιοχώρι Μάνδρας
σε 800 μέτρα οικόπεδο .Ανταλλαγή
με διαμέρισμα τηλέφωνο
69 74 311 396. Τιμή συζητήσιμη
Ενοικιάζεται ισόγειο διαμέρισμα 90τ.μ.
στην Ελευσίνα, πλησίον ΔΕΗ.

Πλήρως αυτόνομο, χωρίς κοινόχρηστα
Τιμή ενοικίασης 400€ Τηλ: 6937958083
Ώρες 8:00-13:00 και 18:00 - 20:00

6978087309

Ζητούνται αποθήκες
για αγορά και ενοικίαση
στον Ασπρόπυργο.

Πληροφορίες στο Μεσιτικό
Γραφείο Μαντζουράτου Ελένη.
Τηλέφωνο 6946971237
ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία
για οικιακή βοηθός και φύλαξη ηλικιωμένων
στην περιοχή της Δυτικής Αττικής και Δυτικής
Αθήνας. Τηλ. 6944802271

ΑΓΓΕΛΙΑ

Ζητείται νοσηλευτής-νοσηλεύτρια
για κέντρο ημέρας ΑΜΕΑ
στην περιοχή της Ελευσίνας, 8ωρο.
Επιθυμητή προϋπηρεσία.
Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση
α' βοηθειών. Μπορείτε να αποστείλετε τα
βιογραφικά σας στο παρακάτω
mail:oloiemeis17@gmail.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας:2105560464
Παρακαλουμε, μη ξεχνάτε να καταχωρείτε
τηλέφωνο επικοινωνίας.
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ΚΑΙ Ο ΜΑΚΗΣ ΚΗΤΤΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΣΤΗ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ
Ο Μάκης
είν αι 20
ετών και
παρά το
ν εαρό της
ηλικίας του
έχει αρκετά
χρόν ια
εμπειρίας
στην Α'
ΕΠΣΔΑ.
Αγων ίζεται
ως στόπερ
και ως δεξί
μπακ και
είν αι έν ας
από τους
καλύτερους
ν έους
αμυν τικούς
της κατηγορίας.
Η διοίκηση του ΜΙΜΑ του εύχεται ν α είν αι
υγιής και ν α πετύχει τους στόχους του!
ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΑΚΗ !

θριάσιο-13

ΜΠΑΜ!!! ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΡΙΟ ΜΠΑΤΗ
Στην απόκτηση του Μάριου Μπατή προχ ώρησε η ΝΕΜ. Ο
έμπειρος σούτιν γκ γκαρν τ που αποτελούσε διακαή πόθο
του coach Γιώργου Μάν ταλο.
Πρόκειται για τεράστια μεταγραφική επιτυχ ία, αν αν αλογιστούμε ότι ο 40χ ρον ος (γεν ν . 20 Ιουν ίου 1980), έμπειρος
καλαθοσφαιριστής που φορούσε την περίοδο που πέρασε
την φαν έλα του Ιων ικού Νικαίας, έχ ει παραστάσεις και από
την Α1 αλλά και από Ευρωπαϊκές διοργαν ώσεις.
Πλούσιο βιογραφικό

Ο Μάριος Μπατής έκαν ε τα πρώτα του βήματα από τον
Φάρο Κερατσιν ίου. Την επαγγελματική του σταδιοδρομία
την ξεκίν ησε αγων ιζόμεν ος στην ομάδα του Παν ιων ίου,
όπου και παρέμειν ε μέχ ρι το καλοκαίρι του 2003. Ακολούθως, υπέγραψε μον οετές συμβόλαιο με το Ηράκλειο, που την
περίοδο 2003-04 αγων ίστηκε στην Α1 Εθν ική. Κατόπιν ,
υπέγραψε στη Νήαρ Ηστ, συμμετέχ ον τας στο Πρωτάθλημα της Α2 Εθν ικής, όπου και παρέμειν ε για μια επιπλέον
διετία (2005-2007) και με τον Ηλυσιακό.
Η επιστροφή του Μπατή στην Α1 Εθν ική έλαβε χ ώρα για χ άρη της Ολύμπιας Λάρισας, ομάδα στην οποία παρέμειν ε κατά τη διετία 2007-09.
Κατόπιν , την περίοδο 2009-10, αγων ίστηκε με τα χ ρώματα του Αμαρουσίου, εν ώ το 2010, έλαβε μεταγραφή στην
ομάδα των ν εαν ικών του χ ρόν ων , τον Παν ιών ιο, όπου και αγων ίστηκε μέχ ρι το 2014. Τον Ιούλιο του 2014,
υπέγραψε συμβόλαιο συν εργασίας με τον Απόλλων α Πάτρας και τον Αύγουστο του 2015 αν ακοιν ώθηκε από την
ομάδα του Φάρου Κερατσιν ίου.

Ευρωπαϊκές διοργαν ώσεις
Ο Μπατής έχ ει συμμετάσχ ει πέν τε φορές σε διεθν είς διοργαν ώσεις: στο Κύπελλο Σαπόρτα του 2002 με τον
Παν ιών ιο, στο Champions Cup του 2003 και πάλι με τον Παν ιών ιο, στο EuroCup του 2008 με την Ολύμπια Λάρισας, καθώς και στο EuroChallenge 2009 με την ίδια ομάδα. Τέλος, είχ ε την ευκαιρία ν α συμμετάσχ ει στην
EuroLeague την περίοδο 2009-10, με την ομάδα του Αμαρουσίου.

ΝΕΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗ ΝΕΜ
Εκτός από τον Μάριο Μπατή, η Νεαν ική Εστία Μεγαρίδας ήρθε σε συμφων ία με τους
Μιχ άλη Ραζή και Οργέστ Χάσα , αλλά και τους Χαράλαμπο Κον τραφούρη και Παν αγιώτη Τζάιδα, συν εχ ίζον τας την μεταγραφική της εν ίσχ υση.

Ο 25χ ρον ος Μιχ άλης Ραζής αγων ίστηκε σε 21 παιχ ν ίδια την περσιν ή σεζόν στην
Α2, έχ ον τας 2 πόν τους αν ά παιχ ν ίδια, εν ώ βρίσκεται στην ομάδα της Αργολίδας

Α ΝΑ ΝΕΩΣΑ Ν Α Λ Λ ΟΙ Δ Υ Ο ΣΤΟΝ
ΜΕΓΑ ΡΙΚΟ

Α λλες δύο ανανεώσεις έγιναν
στον νεοφώτιστο Μεγαρικό. Πρόκειται
για τους Πατσιονίδη και Μανώλη.

στην πορεία καταξίωσης της. Ο Οργέστ Χάσα αγων ίστηκε ως δαν εικός από τον
Οίακα στην Ερμιον ίδα και την Γ’ Εθν ική, εν ώ ο 22χ ρον ος γκαρν τ, Χαράλαμπος Κον τραφούρης είχ ε συμμετοχ ή και στα 21 παιχ ν ίδια του Εθν ικού Πειραιά, έχ ον τας 1,7
πόν τους στην Β’ Εθν ική. Μια σεζόν πριν βρέθηκε στον Έσπερο Καλλιθέας, εν ώ
υπήρξε και συμπαίκτης του Μάριου Μπατή στον Ιων ικό Καλλιθέας.
Ο Παν αγιώτης Τζάιδας ξεκίν ησε από τις υποδομές του Ολυμπιακού, και πέρυσι
βρέθηκε στην Γ’ Εθν ική και τον ΚΑΟ Κορίν θου, με τον οποίο κέρδισε την άν οδο
προς την Β’ Εθν ική. Έχ ει επίσης αγων ιστεί στην Α2 με Απόλλων α Πατρών και
Αρκαδικό.

ΚΑΛΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ TOΥ
ΠΥΡΡΙΧΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΤΑ ΙΣΘΜΙΑ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΠΟΝΤΙΩΝ
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ

Μια δύσκολη χρονιά λόγω της πανδημίας έκλεισε με τον
καλύτερο τρόπο για την ακαδημία του Πυρρίχιου Ασπροπύργου με τη συμμετοχή της στο Καλοκαιρινό τουρνουά Ισθμια 2020 στο ξενοδοχείο KING SARON.
Ενα τριήμερο γεμάτο απο ποδόσφαιρο διασκέδαση και
καλό φαγητό απόλαυσαν γονείς και παιδιά απο τις 03
εως 05 Ιουλιου 2020.

Την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 17.00 στο
γήπεδο της Γκορυτσάς θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση του Απόλλωνα
Ποντίων, η οποία θα έχει εκλογοαπολογιστικό χαρακτήρα. Καλούνται όλα τα μέλη
του σωματείου να δώσουν το παρών.

Να ευχαριστήσουμε τους διοργανωτές κ.κ. Γιώργο
Τσαπόγα και Γιάννη Μιχαηλίδη για την άψογη φιλοξενία.
Να ευχαριστήσουμε επίσης όλους τους γονείς και τα
παιδιά που συμμετείχαν και για την άψογη παρουσία τους εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου.
Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για 1η Σεπτεμβρίου για μια ακόμη συναρπαστική χρονιά έτσι όπως
όλοι μαζί μπορούμε και κάνουμε τα τελευταία χρόνια. Καλό Καλοκαίρι με υγείαα. Εις το επανιδείν.

ΕΥΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

14-θριάσιο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56ΤΜ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ,
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΟΛΛΑ,
ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ,
ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΣΤΗΝ
ΟΔΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ
ΠΛΗΣΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6938036179

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

Ενοικιάζεται επαγγελματικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύργου (πλησίον ΙΚΑ και στάσης λεοφωρείου), 126 τεραγωνικά μέτρα, κατάλληλο
για φαρμακείο.Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945106860
Ενοικιάζεται οικία (1ος οροφος) στη διασταύρωση
Ασπροπύργου κοντά στο
ΙΚΑ 86 τετραγωνικά μέτρα,
σε οικογένεια που να έχει
σταθερή εργασία
Διατίθεται και για επαγγελματικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.18)

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

- Ενοικιάζεται κατάστημα 110 τ.μ. επί της
Λεωφόρου
Δημοκρατίας και πωλείται
ο επαγγελματικός εξοπλισμός του. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945334415
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ)
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ
160τμ.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6973823418.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασκευή γκαρσονιέρα 35 τ.μ.,
στον ημιώροφο, 1 υ/δ master, κατασκευή '17, μπάνιο,
προκασκευασμενο, μεταφέρεται στο χωρο σας, τιμή
6.500€, συζητήσιμη , 10:0022:00-- 6970343665

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ .
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ
210 5555262, 6945898529

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925 &
6949073467
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλείται Οικόπεδο
Στον Ασπρόπυργο στη
θέση Ρυκιά, σε τιμή
ευκαιρίας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6987305649
Πωλείται επιχείριση
καφέ στο κέντρο του
Ασπροπύργου!Πληροφορίες κ.σοφια
τηλ.6909156985

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μονοκατοικία 60 τμ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση Δεμερτζή πίσω
από το Δημοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
Διαθέτει κήπο 100 τ.μ. ,
μπάρμπεκιου και υπέρ οχη
θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του καραμαγκά.Μόνο για οικογένειες τηλ.
6944636483
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται (ενοικίαση ή πώληση) κεντρικό κατάστημα (Οδός Παγκάλου) 300τμ + 100τμ βοηθητικός χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος
τοπος, μονοκατοικία 280
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), μπάνιο, καλή κατάσταση, τιμή 60.000€,
συζητήσιμη. 6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
μονοκατοικία 100 τ.μ., ισόγεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το
1 master), κατασκευή '78,
μπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.μ., θέα βουνό, ανοικ-

τό πάρκιν, αποθήκη, κήπος,
ελεύθερη, άριστη κατάσταση, ανακαίνιση '00, τιμή
35.000€ 6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα, μονοκατοικία 90 τ.μ., 3
υ/δ, κήπος 60 τ.μ., καρποφόρα δέντρα, πωλείται λόγω
ανάγκης, τιμή 20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρσονιέρα 58 τ.μ., 1ου - 2ου
- 4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
μπάνιο, επιπλωμένη, αυτόνομη θέρμανση, κλιματισμός, πόρτα ασφαλείας,
τέντες, θέα θάλασσα,
μεσίτες δεκτοί, τιμή
57.000€, συζητήσιμητηλ:
6978415698
ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ημιτελής μεζονέτα 162
τ.μ., 2 επίπεδα, ισόγεια,
γωνιακή, 4 υ/δ (το 1
master), 2 μπάνια, σε
οικόπεδο 183 τ.μ., πάρκιν, αποθήκη 25 τ.μ., τιμή
309.000€, συζητήσιμη

Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου πόλεως Ρουπακίου 400μ². Τιμή
35.000€
Είκοσι χιλιάδες μετρητά
και 1.500€ τον μήνα.
Πληροφορίες στο 6977646768.
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.
6981035626
Κυρία Ελληνίδα αναλαμβάνει τη φύλαξη παι-

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΥ Ο ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΕΣ,

ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥ ΤΙΚΕΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΣΧΥ ΟΣ ΡΕΥ ΜΑ ΚΑΙ

ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ , ΕΜΒΑΔΟΥ 300,00 Τ.Μ. ΚΑΙ 330,00 Τ.Μ.
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ. ΜΠΟΡΟΥ Ν ΝΑ ΛΕΙΤΟΥ ΡΓΗΣΟΥ Ν ΚΑΙ ΩΣ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ. ΟΔΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 40, ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΛΕΥ ΣΙΝΟΣ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 6976766522 & 6979242036.

διών στις περιοχές Μάνδρας - Μαγούλας & Ελευσίνας. Τηλ. 6979244790

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
ΚΙΝ 6947882562
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ
ΕΝΕΣΕΙΣ) ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ
ΜΑΝΔΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ 6987708872

Ελληνίδα αποκλειστική με πείρα ζητά εργασία για φροντίδα ηλικιωμένων στην περιοχή
του Θριασίου Πεδίου.Τηλ.
6971700804
ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛ
6986712390 Κα Βάσω.

Κυρία αναλαμβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παιδιών σε περιοχές της Δυτικής Αττικής με χρόνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553.

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 περιοχής
θριασίου
πεδίου.
τηλ:
210
5546957,
6 9 7 6 4 3 6 8 8 2 "
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
«ΟΔΗΓΟΣ Πωλητής, με
δίπλωμα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γαλακτοκομικών προϊόντων στον
Ασπρόπυργο Αττικής. Επιθυμητή προϋπηρεσία σε exvan πώληση. Επικοινωνία
10:00-17:00, 2105577698 ,
email: info@dikomas.gr
Ζητούνται συνεργάτες
για πωλήσεις προϊόντων σε
εκθεσιακούς χώρους,
ηλικίας από 20 έως 35 ετών.
Ώρες επικοινωνίας: 11 π.μ.
έως 1 μ.μ. – κος Ηλίας Τηλ.: 210 24 70 341 - 694
43 88 304 –email: ifonitonamea@gmail.com
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
AΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑ ΜΗ
ΚΑΠΝΙΣΤΡΙΑ ΓΙΑ
ΜΕΡΙΚΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
(ΠΡΩΙΝΗ) ΜΕ
ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ
6944203411

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Suzuki
Baleno 1300 κυβικά,
Moντέλο τέλος του
1998, σε καλή κατάσταση με aircondition ,
ηλεκτρικά παράθυρα,
υδραυλικό τιμόνι, καινούρια λάστιχα και με
όλα τα service. Tιμή
συζητήσιμη 1300
ευρώ Τηλέφωνο
6938025013
κ. Κώστας

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ 4ΩΡΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΗΣ
ΜΕΣΟ, ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΤΗΛ: 6932476552
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Γραφείο Απασχόλησης Δήμου Ασπροπύργου

Το Γραφείο Απασχόλησης του Δήμου
Ασπροπύργου ενημερώνει τους
ενδιαφερόμενους ότι, ζητούνται οι
παρακάτω ειδικότητες:

Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι διπλώματος Γ
κατηγορίας με ΠΕΙ

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΖΗΤΑ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες
Επιθυμητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 30 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης
Δήμου Ασπροπύργου, Σαλαμίνος
20, Όπισθεν Δημαρχείου.
Τηλέφωνα
Επικοινωνίας:
2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφικών:
info@apasxolisiasp.gr

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης
Δήμου Ασπροπύργου, Σαλαμίνος
20, Όπισθεν Δημαρχείου.
Τηλέφωνα
Επικοινωνίας:
2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφικών:
info@apasxolisiasp.gr
ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ
ΖΗΤΑ
ΟΔΗΓΟΥΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
Άντρες
Επιθυμητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Λύκειο
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι άδειας οδήγησης Γ κατηγορίας με ΠΕΙ, γνώστες
Αττικής.
Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης
Δήμου Ασπροπύργου, Σαλαμίνος
20, Όπισθεν Δημαρχείου.
Τηλέφωνα
Επικοινωνίας:
2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφικών:
info@apasxolisiasp.gr
ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
ΖΗΤΑ
ΟΔΗΓΟΥΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Άντρες
Επιθυμητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 50 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΖΗΤΑ
ΧΕΙΡΙΣΤΗ
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Άντρες
Επιθυμητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι άδειας χειριστή
ανυψωτικού μηχανήματος - κλάρκ.
Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης
Δήμου Ασπροπύργου, Σαλαμίνος
20, Όπισθεν Δημαρχείου.
Τηλέφωνα
Επικοινωνίας:
2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφικών:
info@apasxolisiasp.gr
ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΖΗΤΑ
ΟΔΗΓΟΥΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
Άντρες
Επιθυμητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι άδειας οδήγησης Ε κατηγορίας.
Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης
Δήμου Ασπροπύργου, Σαλαμίνος
20, Όπισθεν Δημαρχείου.
Τηλέφωνα
Επικοινωνίας:
2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφικών:
info@apasxolisiasp.gr

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης Δήμου
Ασπροπύργου, Σαλαμίνος 20, Όπισθεν
Δημαρχείου. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489
& 2105576704 Email για αποστολή
Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr

θριάσιο-15

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ
ΤΟΠΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος, Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ
213
2006700-9213
2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

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

Εφορία Αρχαιοτήτων
Αρχαιολογικό Μουσείο

210 32 19 776
210 55 46 019

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

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

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

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

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : 213
20 47 265 , 213 20 47 266 ,
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ :
213 20 47 256
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ :
213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20 47
344
Δ/ΝΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
&
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : 213
20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367
ΤΜΗΜΑ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210 53
23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210 58
21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210 58 22
074
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ
1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

16-θριάσιο

Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020

