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Αισχύλεια» από 26 Αυγούστου 

έως 20 Σεπτεμβρίου 2020
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Κορονοϊός:
Αυτά είναι τα μέτρα 
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τέλη Ιουλίου
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λληηξξιιππρρόόθθεεσσμμωωνν
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εγρήγορση» 

Εντατικούς ελέγχους, για την
αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού,

ζήτησε από την αυτοδιοίκηση, 
ο υπουργός Εσωτερικών 
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κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Ηλιοφάνεια  και η

θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Του Προφήτη Ηλία 

Ηλίας,  Ηλιάνα, Λιάνα, Ηλιάννα, Ήλια

AΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λεωφόρος Δημοκρατίας & Παναγούλη,  - Πλατεία

Ωρολογίου, 2105575614

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ ΣΟΛΩΝ-ΚΥΡΙΛΛΟΣ-

ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο.Ε.
Λ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 3 - ΜΑΓΟΥΛΑ

210-5558731

ΜΑΝΔΡΑ

ΓΚΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ 1,  210 5550309

AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 
ΚΑΤΖΙΛΙΕΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΣΑΚΑΛΩΦ 11 ΚΑΙ ΜΑΣΤΡΑΧΑ 2
210-2471660

ΧΑΪΔΑΡΙ
ΘΕΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 78 ΔΑΣΟΣ
Τηλέφωνο  : 210 5821897

Ε
ν τολή ν α εν ταθούν  οι έλεγχ οι από πλευράς
αυτοδιοίκησης σε χ ώρους όπου παρατηρείται
συν ωστισμός, έδωσε ο υπουργός Εσωτερικών ,

Τάκης Θεοδωρικάκος, προκειμέν ου ν α περιοριστεί η
εξάπλωση του κορων οϊού.

Ο κ. Θεοδωρικάκος επικοιν ών ησε με τους προέδρο-
υς της ΕΝΠΕ, Απόστολο Τζιτζικώστα και της ΚΕΔΕ,
Δημήτρη Παπαστεργίου, καθώς και με τους δημάρχ ους
Αθην αίων , Κώστα Μπακογιάν ν η, Θεσσαλον ίκης, Κων -
σταν τίν ο Ζέρβα, Πειραιά, Γιάν ν η Μόραλη, Περιστερίου,
Αν δρέα Παχ ατουρίδη καθώς και δημάρχ ους παρα-
λιακών  δήμων  της Αττικής και τους ζήτησε ν α
εν τείν ουν  τους ελέγχ ους μέσω της Δημοτικής
Αστυν ομίας και των  περιφερειακών  υπηρεσιών  υγείας
και πολιτικής προστασίας για την  εφαρμογή των  μέτρ-
ων  αν τιμετώπισης του cov id-19, σε μπαρ, χ ώρους
διασκέδασης και γεν ικά σε χ ώρους συν άθροισης.

Ο υπουργός Εσωτερικών , σε συν έν τευξή του στο
«ΘΕΜΑ 104,6», αμέσως μετά τη σύσκεψη με τον
πρωθυπουργό, έστειλε μήν υμα για εγρήγορση και
αυστηρή τήρηση των  περιοριστικών  μέτρων  για την
αποφυγή εξάπλωσης του κορων οϊού επισημαίν ον τας
ότι αν  τηρηθούν  τα μέτρα που έχ ουν  ληφθεί και δεν
υπάρχ ει συγχ ρωτισμός, δεν  θα χ ρειασθούν  πρόσθετα
μέτρα. Αλλά, αυτό, όπως χ αρακτηριστικά σημείωσε εξα-
ρτάται από εμάς.

«Χρειάζεται απόλυτη εγρήγορση» 
Εντατικούς ελέγχους για την αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού ζήτησε 
από την αυτοδιοίκηση ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος

Συνεχίζεται στη σελ. 4

Ηανταπόκριση των εθε-
λοντών, για μια ακόμα
φορά ξεπέρασε κάθε

προσδοκία στην 2η Αιμοδοσία
που διοργάνωσε  ο Δήμος
Ασπροπύργου σε συνεργασία
με τον Εθνικό Οργανισμό Δημό-
σιας Υγείας (ΕΟΔΥ), το Νοσοκο-
μείο Παίδων «Η Αγία Σοφία»  και
τον Όμιλο ΣΚΑΪ, στο πλαίσιο της
Κοινωνικής Δράσης «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ».  

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ.
Νικόλαος Μελετίου μαζί με την
Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προ-
στασίας, Παιδείας, Πολιτισμού
και Νεολαίας, κ. Σοφία Μαυρίδη,
υπεύθυνη για την διοργάνωση

και την υλοποίηση της Αιμοδοσίας, θέλοντας να ευχαριστήσουν για την αγαστή συνεργασία που
υπάρχει μεταξύ του Δήμου Ασπροπύργου και  της δράσης «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» τίμησαν τον
Επικεφαλής της, κ. Ιωάννη Σπανολιό, για την πολύτιμη κοινωνική του προσφορά την πλούσια εθε-
λοντική του δράση.  

Παράλληλα εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες στον κάθε έναν εθελοντή, προσωπικά,  για
την συμβολή του στην επιτυχία της αιμοδοσίας και φυσικά στην Ιατρό κ. Καλλιόπη Ζησάκη και στο
προσωπικό του Νοσοκομείου «Η Αγία Σοφία» κ.κ. Παναγιώτα Τσολάκου (Επισκέπτης Υγείας), Παρ-
θενία Κεραμμύδα (Νοσηλεύτρια), Ιπποκράτης Αναγνωστέλης (Παρασκευαστής), Νικόλαος Συκια-
νάκης (Βοηθός), Χρήστος Μπούρας (Οδηγός). 

Τόσο για την προβολή και διάδοση της δράσης όσο και για την κάλυψή της, η Δημοτική Αρχή
ευχαριστεί το κανάλι «Attica Tv»  και τον ραδιοτηλεοπτικό σταθμό «ΣΚΑΪ», καθώς και την εταιρεία
Pizza fan για τη χορηγία της.

ΟΟ  ΔΔήήμμααρρχχοοςς  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΝΝιικκ..  ΜΜεελλεεττίίοουυ
ττίίμμηησσεε  ττοονν  ΕΕππιικκεεφφααλλήήςς  ττοουυ  ««ΟΟΛΛΟΟΙΙ  ΜΜΑΑΖΖΙΙ

ΜΜΠΠΟΟΡΡΟΟΥΥΜΜΕΕ»»,,  ΙΙωωάάννννηη  ΣΣππααννοολλιιόό
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N
έο πρόγραμμα αποπληρωμής
ληξιπρόθεσμων οφειλών των
Οργανισμών Τοπικής

Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με
προτεινόμενη διάταξη, του νομοσχεδίου
του Υπουργείου Οικονομικών
«Φορολογικές παρεμβάσεις για την
ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην
ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ)
2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ)
2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ)
2018/1910 και  (ΕΕ) 2019/475,
συνεισφορά Δημοσίου για την
αποπληρωμή δανείων πληγέντων
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών
συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες
διατάξεις», που κατατέθηκε προς ψήφιση
στη Βουλή.

Με την προτεινόμενη διάταξη, από
1.1.2022 και για χρονική περίοδο που
ορίζεται με την απόφαση του πρώτου
εδαφίου της παρ.2 του παρόντος,
ποσοστό 60% επί του συνολικού ποσού
που διατίθεται στους ΟΤΑ για την κατά τα
ανωτέρω εξόφληση των ληξιπρόθεσμων
υποχρεώσεών τους, παρακρατείται από

τους πόρους που αποδίδονται στην Τοπι

κή Αυτοδιοίκηση από τον Κρατικό
Προϋπολογισμό.

«Κατά τον τρόπο αυτό αφενός
εξυπηρετείται με άμεσο τρόπο ο στόχος
απομείωσης των ληξιπρόθεσμων
υποχρεώσεων των εν λόγω φορέων,
ενισχύοντας ταυτόχρονα τη ρευστότητα της
οικονομίας και αφετέρου διασφαλίζονται οι
αναγκαίες συνθήκες για την τήρηση των
αρχών της χρηστής δημοσιονομικής
διαχείρισης», επισημαίνεται  στην

Κορονοϊός: Αυτά είναι τα μέτρα που θα 
ισχύουν στις παραλίες μέχρι τέλη Ιουλίου

Η
ανησυχία για αύξηση των κρουσμάτων τις επόμενες μέρες έφερε
το μέτρο της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας στα σούπερ μάρκετ
ενώ μέτρα που μέχρι και σήμερα ισχύουν σε παραλίες δεν φαίνε-

ται ότι θα αλλάξουν σύντομα. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών για τους «Κανό-
νες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες στο
σύνολο της επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού
COVID-19, ισχύος από τις 18.6.2020 έως και τις 2.7.2020» (B’ 2420), όπως
αυτή παρατάθηκε με την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.41734/2.7.2020 όμοια κοινή
απόφαση των ιδίων υπουργών (Β’ 2704), ανακοινώθηκε πως παρατείνεται
από τη λήξη της έως και τις 31/7/2020.

Συνοπτικά τα μέτρα που παραμένουν σε ισχύ μέχρι τέλος Ιουλίου είναι:

Απόσταση 4 μέτρων ανάμεσα στις ομπρέλες

Δύο ξαπλώστρες ανά ομπρέλα

Σωματική άθληση αλλά όχι σε ομαδικά αθλήματα που προϋποθέτουν
σωματική επαφή

Take away και delivery για φαγητό και ποτό

Απαγόρευση χρήσης μπαρ όπου υπάρχουν

Ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκας

Όσον αφορά το φαγητό, για παροχή προϊόντων σε πακέτο (takeaway) και
delivery στο σημείο έκθεσης (ξαπλώστρα), επιτρέπεται στον χώρο του υγει-
ονομικού καταστήματος η παρασκευή γευμάτων και ροφημάτων, τηρώντας
τα ατομικά μέτρα προστασίας που προβλέπονται στην υπ’ αρ.
Δ1α/Γ.Π.οικ.37992/17.6.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2401).

Επίσης, απαγορεύεται η διοργάνωση εκδηλώσεων που προκαλούν συνά-
θροιση καταναλωτών (πάρτυ κ.λπ.).

NNέέοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  ααπποοππλληηρρωωμμήήςς
λληηξξιιππρρόόθθεεσσμμωωνν  οοφφεειιλλώώνν
ΔΔήήμμωωνν  κκααιι  ΠΠεερριιφφεερρεειιώώνν

Τι είπαν κατά την παρουσίαση 
του επενδυτικού πλάνου της ΟΝΕΧ 
ο Αμερικανός πρέσβης, 
Τζέφρι Πάιατ και τέσσερις υπουργοί
της κυβέρνησης

Τ
ο σχ έδιο του επεν δυτικού πλάν ου της ΟΝΕΧ
στην  ελλην ική ν αυπηγική βιομηχ αν ία αποκάλυψε
ο Πάν ος Ξεν οκώστας, πρόεδρος και δ/ν ων

σύμβουλος, εν ώπιον  τεσσάρων  υπουργών , του Αδων η
Γεωργιάδη, του Νίκου Παν αγιωτόπουλου, του Γιάν ν η
Βρούτση και του Γιάν ν η Πλακιωτάκη καθώς και του
πρέσβη Τζέφρι Πάιατ, στη διάρκεια σύσκεψης που
πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Σύρο.

Όπως τόν ισε ο πρόεδρος και διευθύν ων  σύμβουλος
της ΟΝΕΧ, στόχ ος είν αι τα δύο ν αυπηγεία της Σύρου
και της Ελευσίν ας ν α λειτουργήσουν  ως έν α και όχ ι
αν ταγων ιστικά.

Ξενοκώστας: Στόχος τα ναυπηγεία Ελευσίνας και
Νεωρίου να λειτουργήσουν ως ένα

«Σκοπός μας είν αι τα ν αυπηγεία ν α είν αι οικον ομικά
αυτόν ομα» τόν ισε ο κ. Ξεν οκώστας και απευθυν όμε-
ν ος στον  υπουργό Εθν ικής Άμυν ας Νίκο Παν αγιωτό-
πουλο, συμπλήρωσε: «…και ειδικά της Ελευσίν ας ν α
μην  στηρίζεται μόν ο στα ν αυπηγικά προγράμματα του
Πολεμικού Ναυτικού».

Επίσης αποκάλυψε ότι το Νεώριο θα αγοράσει μια ν έα
δεξαμεν ή ANAMAX Plus, κόστους 10-15 εκατ. ευρώ,
προκειμέν ου ν α φέρουν  στο ν αυπηγείο ακόμη 50
πλοία.

Ιδιαίτερη αν αφορά έγιν ε στα περιβαλλον τικά μέτρα
που έχ ει λάβει το Νεώριο.

Όπως είπε ο κ. Ξεν οκώστας, «ολοκληρώθηκε σε λιγό-
τερο από δύο χ ρόν ια το μεγαλύτερο περιβαλλον τικό

έργο που έχ ει γίν ει στο Αιγαίο τις τελευ-
ταίες 10ετίες. Καταφέραμε και απομα-
κρύν αμε με αν ακύκλωση 85.000 τόν ο-
υς σκουπιδιών  αμμοβολής που είχ αν
ξεμείν ει στο ν αυπηγείο 25 χ ρόν ια. 

Αν ακυκλώθηκαν  όλα σε τσιμεν το-
βιομηχ αν ίες. Καθάρισε ο χ ώρος όπου
θα ξεκιν ήσουμε τις καιν ούργιες επεν -
δύσεις για την  επαν εργοποίηση
χ ώρων  για τη ν αυπήγηση σκαφών  85
μέτρων  2.500 τόν ων  για Mega y achts
ή θα μπορεί υποστηρίζει και το
ελλην ικό και αμερικαν ικό στόλο που
πλέει στο Αιγαίο. 

Θα καλύπτει οτιδήποτε έκτακτο ή μη.
και χ ώρων  στεγάστρων  ν έων  κατασ-
κευών  όπου αισιοδοξούμε και σχ εδιά-
ζουμε ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ η κορβέτα που
ν αυπηγούμε σε συν εργασία με τα ισρ-
αηλιν ά ν αυπηγεία».

Επίσης έκαν ε παρουσίαση εκπρόσω-
πος του Ομίλου Μυτιλην αίου της ΜΕΤΚΑ Zeologic, η
οποία έχ ει αν αλάβει τις ατμοσφαιρικές και τις θαλάσσιες
μετρήσεις για λογαριασμό του ν αυπηγείου και με στόχ ο
την  προστασία του περιβάλλον τος.

Τζέφρι Πάιατ: Η Ελευσίνα σήμερα είναι success
story

Το ν αυπηγείο του Νεωρίου είν αι έν α θαύμα, είπε στις
δηλώσεις του ο Αμερικαν ός πρέσβης, Τζέφρι Πάιατ.
«Πριν  τρία χ ρόν ια που ήρθα ήταν  όπως η Ελευσίν α
σήμερα και τώρα είν αι έν α success story .

Θέλουμε ν α ακούσουμε από τους 4 υπουργούς σήμε-
ρα πώς θα υπάρξει συν έργεια μεταξύ Νεωρίου και Ελευ-
σίν ας».

Ο κ. Πάιατ συμπλήρωσε ότι «στην  Ελευσίν α στόχ ος
είν αι ν α έρθουν  περισσότερα ελλην ικά και αμερικαν ικά
πλοία . Επίσης θέλω ν α δώσω συγχ αρητήρια και στους
εργαζόμεν ους του ν αυπηγείου που έχ ουν  υψηλή
τεχ ν ογν ωσία και όραμα».

Γεωργιάδης: Ζωτικής σημασίας για την Ελλάδα η
αναβίωση της ναυπηγικής βιομηχανίας

«Η αν αβίωση της ελλην ικής ν αυπηγικής βιομηχ αν ίας
είν αι ζωτικής σημασίας για την  Ελλάδα. Είμαι εξαιρετικά
υπερήφαν ος για την  τεράστια πρόοδο που παρατηρ-
είται τον  τελευταίο καιρό και με τη βοήθεια της προη-
γούμεν ης κυβέρν ησης», αν έφερε ο υπουργός Αν ά-
πτυξης, Αδων ης Γεωργιάδης.

Συνεχιζεται στη σελ. 11

Π. Ξενοκώστας: Στόχος τα ναυπηγεία Ελευσίνας και Νεωρίου να λειτουργήσουν ως ένα
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«Χρειάζεται απόλυτη εγρήγορση. 
Είναι κρίμα, αυτό που πετύχαμε τις δύσκολες

εβδομάδες της καραντίνας να το χαλάσουμε τώρα
με δική μας ευθύνη. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή,

θέλει τήρηση των μέτρων»

Ο υπουργός Εσωτερικών  υπογράμμισε ότι η κυβέρν -
ηση έχ ει σχ έδιο για κάθε εν δεχ όμεν ο. «Τώρα είμαστε
σε μια φάση που επιχ ειρείται πλήρης επαν εκκίν ηση
της οικον ομίας. Υποδεχ όμαστε τουρίστες από μια
σειρά ξέν ες χ ώρες. 

Έχ ουν  ληφθεί όλα τα μέτρα που έπρεπε στις εισό-
δους της χ ώρας. Πρέπει ν α τηρηθούν  αυτά τα μέτρα
και δεν  θα χ ρειαστεί κάτι παραπάν ω. Αλλά αυτό εξα-
ρτάται από εμάς και από την  προσπάθεια που θα
κάν ουμε τώρα».«Πρέπει ν α συν ειδητοποιήσουμε όλοι
ότι ο κορον οϊός είν αι εδώ. Πρέπει ν α μάθουμε ν α ζούμε
μαζί του, αλλά πρέπει ν α κάν ουμε τα πάν τα για ν α
αποφύγουμε την  περαιτέρω μετάδοσή του. Γι' αυτό

πρέπει ν α τηρήσουμε τα αυστηρά μέτρα. Δεν  πρέπει 
ν α υπάρχ ει συγχ ρωτισμός και αυτό αφορά μια σειρά

περιπτώσεων , είτε είν αι παραλίες, είτε καταστήματα
εστίασης, είτε πλατείες, χ ώροι διασκέδασης κλειστοί ή
αν οικτοί. 

Πρέπει ν α τηρήσουμε τα μέτρα ασφαλείας. Γι' αυτό
έγιν ε αυτή η σύσκεψη. Πρέπει ν α εν τατικοποιηθούν  οι
έλεγχ οι για ν α επαν έλθει το αίσθημα εγρήγορσης σε
ολόκληρη την  κοιν ων ία», είπε ο κ. Θεοδωρικάκος.

ΚΟΙΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

«ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ» 
Από τον Ελληνοκουβανικό 

Σύνδεσμο Φιλίας & 
Αλληλεγγύης και την Επιτροπή 

Ειρήνης Ελευσίνας

Ο Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Φιλίας & Αλληλεγ-
γύης και η Επιτροπή Ειρήνης Ελευσίνας συνδιορ-
γανώνουν εκδήλωση την Τετάρτη, 22 Ιούλη 2020, στις
8 μ.μ., για να τιμήσουν την 67η επέτειο από την επίθε-
ση στο στρατώνα Μονκάδα, στο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ», Ίωνος
Δραγούμη 37, Ελευσίνα.
Θα χαιρετίσει η Πρέσβειρα της Κούβας στην Ελλάδα,
Σέλμις Μαρία Ντομίνγκες Κορτίνα, και θα μιλήσει ο
Πρόεδρος του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου, Νίκος
Καρανδρέας.
Θα ακολουθήσει μουσική από τους φίλους Τάνια Χρυ-
σού, Βασίλη Παπαδημητρίου και Γιώργο Γερματσίδη. 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ AΠΟ ΣΕΛ. 2
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Πρώτη κατοικία: 
Νέο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ» 9 μηνών 
για τα στεγαστικά δάνεια, επιδότηση 
έως και 600 ευρώ, ποιους αφορά

Κ
ρατική επιδότηση έως 600 ευρώ θα δίνει το
δημόσιο στην μηνιαία δόση των πολιτών που
πλήττονται από την κρίση του κορωνοϊού αλλά

εξυπηρετούν κανονικά τα τραπεζικά δάνειά τους. Η
μεγίστη επιδότηση θα περιορίζεται στα 500 ευρώ για
όσους έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια και στα 300
ευρώ για όσους έχουν δάνεια με μεγάλη καθυστέρηση
που έχουν καταγγελθεί.

Αυτό ανακοίνωσε πριν από λίγο στη Βουλή ο Χρή-
στος Σταϊκούρας παρουσιάζοντας το πρόγραμμα
«ΓΕΦΥΡΑ», που θα εισαχθεί το βράδυ στο Ελληνικό
Κοινοβούλιο προς ψήφιση και με το οποίο επιδοτούμε
για 9 μήνες όλα τα στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια
με υποθήκη στην κύρια κατοικία, όλων όσων επλήγ-
ησαν από τον κορονοϊό.

Οι δικαιούχοι του
προγράμματος είναι
διευρυμένοι σε σχέση
με το πρόγραμμα
προστασίας της Α΄
κατοικίας που βρήκα-
με από την προη-
γούμενη Κυβέρνηση. 

Εντάσσονται:

Φυσικά πρόσωπα εργαζόμενοι σε κλάδους που
έχουν πληγεί, άνεργοι που λαμβάνουν έκτακτη στήριξη,
ελεύθεροι επαγγελματίες σε πληγέντες κλάδους

Φυσικά πρόσωπα με σημαντική μείωση του μηνιαίου
μισθού τους

Επαγγελματίες που παρουσίασαν μείωση της εμπορι-
κής δραστηριότητάς τους (μειωμένος ΦΠΑ άνω του
20%, λαμβάνοντας υπόψη το 2ο τρίμηνο 2020 σε σχέση
με το 2ο τρίμηνο του 2019)

Δικαιούχοι που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επι-
στρεπτέας προκαταβολής

Φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται στον μηχανισμό
ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

Ιδιοκτήτες ακινήτων που λαμβάνουν μειωμένο
ενοίκιο.

Για όλες αυτές τις κατηγορίες πληγέντων παρέχουμε
επιδότηση, τόσο για τα εξυπηρετούμενα όσο και για τα
μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ενώ το πρόγραμμα της
προηγούμενης Κυβέρνησης επιδοτούσε μόνο τα δάνεια
που ήταν μη εξυπηρετούμενα στις 31/1/22018).

Όμιλος Καλαθοσφαίρισης Ελευσίνας - Όμιλος Καλαθοσφαίρισης Ελευσίνας - OKE BC OKE BC 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς: Ιατρούς με έδρα τον Δήμο Ελευσίνας - Μαγούλας

Ημερομηνία: 17.07.2020

Στα πλαίσια των αγωνιστικών υποχρεώσεων όλων των τμημάτων του για την προσεχή αγωνιστική περίοδο 2020
-2021, ο Όμιλος Καλαθοσφαίρισης Ελευσίνας - OKE BC, υποχρεούται από την ΕΣΚΑΝΑ, την οικεία ένωση στο
πρωτάθλημα της οποίας συμμετέχει,  να φροντίζει για την παρουσία ιατρού σε κάθε εντός έδρας παιχνίδι. 

Τις προηγούμενες αγωνιστές περιόδους, η υποχρέωσή μας αυτή καλυπτόταν από ιατρούς που συνεργάζονταν
με την ένωση, η οποία κατόπιν αίτησής μας φρόντιζε να στείλει κάποιον και η ομάδα μας φρόντιζε τα οδοιπορικά
του.

Επιθυμία μας στο εξής είναι να καλύπτουμε την υποχρέωσή μας αυτή, με ιατρούς από την πόλη μας, με ή χωρίς
την υποχρέωση οδοιπορικών. Και τώρα το καλοκαίρι, είναι η σωστή εποχή να το οργανώσουμε. 

Παρακαλούμε πολύ, όσους ιατρούς επιθυμούν να βοηθήσουν με την παρουσία τους στους αγώνες των ομάδων
μας, είτε ακολουθώντας το πρόγραμμα μιας ομάδας (περίπου 10 παρουσίες όλη την χρονιά) είτε σε μεμονωμένους
αγώνες, να επικοινωνήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ομάδας μας info@okebc.gr  έως το τέλος Αυγούστου. 

Από το προσεχές φθινόπωρο, οι αγώνες της Ανδρικής μας ομάδας πραγματοποιούνται Παρασκευές βράδυ και
οι αγώνες του Παιδικού και Εφηβικού συνήθως απογεύματα Σαββάτου ή Κυριακής. 

Οι ειδικότητες ιατρών που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν είναι οι πτυχιούχοι Γενικοί Ιατροί, Χειρουργοί, Ορθ-
οπαιδικοί, Παιδίατροι, Καρδιολόγοι, Παθολόγοι. 

Η παρουσία σας θα είναι σπουδαία  για την #WeAreFamily αίσθηση που δίνουμε στα παιδιά της πόλης μας. 

Διατελώντας με τιμή

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
Αθανάσιος Λίγγος Εμμανουήλ Μαΐλης

Θανάσης Λεβέντης
Καθηγητής Νευροχειρουργικής

Δέχεται κάθε Τρίτη & Πέμπτη 
12:00-14:00 στο Αττικό Πολυιατρείο 

(Πρώην Ιωνία) Χατζηδάκη 40 & 
Πάγκαλου - Ελευσίνα

Τηλέφωνο Επικοινωνίας 
6932439508 & 210 5545994
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ΑΔΑ: 9Ε1ΞΟΚΨ6-ΒΙΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,                                                                     
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ                                                             
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ &
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ 3ΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Ταχ. Δ/ν ση            :
ΣΩΤ.ΠΕΤΡΟΥΛΑ & ΕΙΡΗΝΗΣ
Ταχ. Κώδικαs       :  193 00
Τηλέφ ων ο             :  210 –
5577862
Fax                         :  210 – 5577862
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  :  Αχιλλέας Νικ.
Πίν ης
Email:pinis.a@aspropyrgos.gr

Ημερομην ία:     16 / 07 / 2020
Αριθ. πρωτ.:          1496

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

ΠΟΡΟΥΣ
Ο Πρόεδρος του Οργαν ισμού

Άθλησης & Φρον τίδας Νεολαίας 
και 3ης Ηλικίας Δήμου
Ασπροπύργου,

Έχον τας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκ-
τονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλι-
κράτης», όπως τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (
ΦΕΚ 133/Α/2018 )
2.  Τις διατάξεις του ΠΔ 135/2010
(ΦΕΚ 228/Α/2010) « Οργανισμός
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής » όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28
και 28Α του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ
47/Α/2015) «Εκδημοκρατισμός
της Διοίκησης – Καταπολέμηση
της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρο-
νική Διακυβέρνηση. Αποκατά-
σταση αδικιών και άλλες διατά-
ξεις» όπως συμπληρώθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.
4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016)
«Μέτρα για την επιτάχυνση του
κυβερνητικού έργου και άλλες
διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του
Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997)
«Τροποποίηση και συμπλήρωση
διατάξεων του Ν. 2190/1994 και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποι-
ήθηκε από τις διατάξεις του άρθρ-
ου 10 του Ν. 3812/2009. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20
του Ν. 4305/2014 όπως αντικατα-
στάθηκε από το άρθρο 52 παρ. 4
του Ν. 4554/2018 ( ΦΕΚ
130/Α /́18-72018 )

6. Την υπ’ αρ. 01/2019 απόφαση
Διοικητικού Συμβουλίου του
ΝΠΔΔ «Οργανισμός Άθλησης και
Φροντίδας  Νεολαίας και 3ης
Ηλικίας Δήμου Ασπροπύργου»,
περί αναγκαιότητας υποβολής
αιτήματος για την πρόσληψη
εκτάκτου προσωπικού με σύναψη
συμβάσεων μίσθωσης έργου στο
Ν.Π.Δ.Δ., για το έτος 2019, με
κάλυψη της δαπάνης από Κεντρι-
κούς Αυτοτελείς Πόρους.

7. Την υπ’ αριθ. 36/07-02-2019
απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου Ασπροπύργου για τον προ-
γραμματισμό προσλήψεων προ-
σωπικού με σύμβαση μίσθωσης
έργου με κάλυψη της δαπάνης
από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς
Πόρους στο πλαίσιο του προγρ-
αμματισμού προσλήψεων εκτάκ-
του προσωπικού για το έτος
2019, για την πρόσληψη με 

συμβάσεις μίσθωσης έργου τριών
( 3 ) ατόμων

8. Την υπ’ αριθ. πρωτ.
1 3 9 4 9 / 4 0 9 1 / 1 4 - 0 2 - 2 0 1 9
Εισηγητική Έκθεση της Αποκεν-
τρωμένης Διοίκησης Αττικής

9. Την υπ’ αριθ. 2953/29-03-
2019 βεβαίωση του ΑΣΕΠ με την
οποία έγινε δεκτό το υποβαλλό-
μενο αίτημα του ΝΠΔΔ για την
σύναψη σύμβασης μίσθωσης
έργου με ιατρούς των ειδικοτή-
των:  ΠΕ Ιατρός Παθολόγος , ΠΕ
Ιατρός Καρδιολόγος, ΠΕ Ιατρός
Παιδίατρος, καθότι δεν υπο-
κρύπτουν σχέση εξαρτημένης
εργασίας και δεν καλύπτουν
πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

10. Την υπ’ αρ. πρωτ.
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./88/16166/24-
04-2019 απόφαση της Επιτροπής
του άρθρου 2 παρ.1 της υπ’ αριθ.
33/2006 ΠΥΣ ( ΦΕΚ 280/Α/2006
), όπως ισχύει, με την οποία
εγκρίθηκε η απασχόληση τριών
(3) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης
έργου στον Οργανισμό Άθλησης
& Φροντίδας Νεολαίας και 3ης
Ηλικίας Δήμου Ασπροπύργου
μέχρι ένα ( 1 ) έτος, υπό την απα-
ραίτητη προϋπόθεση τήρησης
των  διατάξεων του άρθρου 6 του
Ν. 2527/1997 ( 206/Α/1997 )
όπως ισχύει, καθώς και τις διατά-
ξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Ν.
4325/2015,  σε περίπτωση που η
πρόσληψη αφορά σε εκπαιδευ-
τικό – διδακτικό προσωπικό,
καλλιτέχνες, δημοσιογράφους.

11.Το υπ’ αριθ. πρωτ. 32115/25-
04-2019 έγγραφο του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών προς την Απο-
κεντρωμένη Διοίκηση, με θέμα
«Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης
έργου με κάλυψη της δαπάνης
από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς
Πόρους».

12. Το υπ’ αριθ. 45153/12611/07-
05-2019 έγγραφο της Αποκεντρ-
ωμένης Διοίκησης Αττικής με
θέμα «Έγκριση συμβάσεων μίσθ-
ωσης έργου»

13.Την υπ’ αριθ. 17/06-08-2019
απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Οργανισμού
Άθλησης &         Φροντίδας Νεο-
λαίας και 3ης Ηλικίας Δήμου
Ασπροπύργου για την έγκριση
συμβάσεων μίσθωσης έργου
και καθορισμό ειδικοτήτων αυτών

14.Την υπ’ αριθ. 2216/24-12-
2019 βεβαίωση της Οικονομικής
Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ «Οργανι-
σμός     Άθλησης και Φροντίδας
Νεολαίας και 3ης Ηλικίας Δήμου
Ασπροπύργου».

15.Την υπ’ αριθ. 1373/346/03-02-
2020 έγκριση συμβάσεων μίσθω-
σης έργου στο ΝΠΔΔ «Οργανι-
σμός    Άθλησης και Φροντίδας
Νεολαίας και 3ης Ηλικίας» Δήμου
Ασπροπύργου από την Αποκεν-
τρωμένη    Διοίκηση Αττικής.

ΑΝΑΚΟΙΝ Ω ΝΕΙ

Τη σύν αψη σύμβασης μίσθωσης
έργου  δύο (2) ατόμων ,  για τις
αν άγκες  του  Νομικού
Προσώπου  και ιδιαίτερα των  Α ,́
Β΄, Γ΄ ΚΑΠΗ που υπάρχουν
στην  επικράτεια του Δήμου, αν ά
υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, διάρ-
κεια σύμβασης, αριθμού ατόμων
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α΄), με τα
αν τίστοιχα απαιτούμεν α
προσόν τα ( βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β΄):

ΠΙΝΑΚΑΣ A΄:  ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (αν ά Κωδικό
Απασχόλησης)

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΘΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΜΕ ΣΜΕ ΣΤΟΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΘΛΗΣΗΣ &
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ 3ΗΣ
ΗΛΙΚΙΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλ-
λουν:
1.-Αίτηση (οι υποψήφιοι θα την παρα-
λάβουν από την υπηρεσία πρω-
τοκόλλου του Νομικού Προσώπου).
2.-Υπεύθυνη δήλωση του
Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα
κατά το άρθρο 16 (Ποινική καταδίκη,
στερητική ή επικουρική δικαστική
συμπαράσταση) του Ν.3584/07 (ΦΕΚ
143/Α/28-06-2007).
3.-Βιογραφικό σημείωμα
4.-Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των
δύο όψεων της Αστυνομικής τους Ταυ-
τότητας.
5.-Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα
τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση
πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλο-

δαπής επίσημη μετάφραση αυτού
στην ελληνική γλώσσα όπως ορίζουν
οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 29 ΠΔ
50/2001). 
6.-  Τα κατά περίπτωση δικαιολογητι-
κά απόδειξης εμπειρίας.
7. - Απόδειξη γνώσης ξένων γλωσ-
σών.
8.-  Άδεια άσκησης επαγγέλματος
όπου απαιτείται.
9. - Άδεια άσκησης ειδικότητας όπου
απαιτείται.
10.- Για τον Ιατρό – Παθολόγο,
εκπλήρωση της υποχρεωτικής
άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, απο-
δεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουρ-
γείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου
Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλ-
λουν:
1.-Αίτηση (οι υποψήφιοι θα την παρ-
αλάβουν από την υπηρεσία πρω-
τοκόλλου του Νομικού Προσώπου).
2.-Υπεύθυνη δήλωση του
Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα
κατά το άρθρο 16 (Ποινική καταδίκη,
στερητική ή επικουρική δικαστική
συμπαράσταση) του Ν.3584/07
(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007).
3.-Βιογραφικό σημείωμα
4.-Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο
των δύο όψεων της Αστυνομικής
τους Ταυτότητας.
5.-Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα
τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση
πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλο

δαπής επίσημη μετάφραση αυτού
στην ελληνική γλώσσα όπως
ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο
29 ΠΔ 50/2001). 
6.-  Τα κατά περίπτωση δικαιολογητι-
κά απόδειξης εμπειρίας.
7. - Απόδειξη γνώσης ξένων γλωσ-
σών.
8.-  Άδεια άσκησης επαγγέλματος
όπου απαιτείται.
9. - Άδεια άσκησης ειδικότητας όπου
απαιτείται.
10.- Για τον Ιατρό – Καρδιολόγο,
εκπλήρωση της υποχρεωτικής
άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, απο-
δεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπο-
υργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου
Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθ-
εί:
Α. Στο δικτυακό τόπο
(www.et.diavgeia.gov.gr) ως κανονι-
στική πράξη
Β. Στην ιστοσελίδα του Δήμου Ασπρ-
οπύργου, www.aspropyrgos.gr και
Γ. Στον πίνακα ανακοινώσεων του
Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου
Ασπροπύργου και του Νομικού
Προσώπου (σχετ. πρακτικό ανάρτ-
ησης).
Δ. Σε δυο (2) τοπικές εφημερίδες

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υπο-
βάλουν αίτηση με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως,
είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξου-
σιοδότηση φέρει την υπογραφή τους
θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,
στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας μας

στην ακόλουθη διεύθυνση: Σωτήρη
Πέτρουλα και Ειρήνης 2, Τ.Κ.19300
στο δεύτερο όροφο.
Στην περίπτωση αποστολής των αιτή-
σεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο
των αιτήσεων κρίνεται με βάση την
ημερομηνία που φέρει ο φάκελος
αποστολής, ο οποίος μετά την απο-
σφράγισή του επισυνάπτεται στην
αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υπο-
βάλει μία μόνο αίτηση και για επιλο-
γές απασχόλησης μίας μόνο κατηγο-
ρίας προσωπικού. 
Η σώρευση επιλογών απασχόλησης
διαφορετικών κατηγοριών προσωπι-
κού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις
συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε
περίπτωση ακύρωση όλων των αιτή-
σεων και αποκλεισμό του υποψηφίου
από την περαιτέρω διαδικασία.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων
είναι επτά ( 7 ) ημέρες (υπολογιζόμε-
νες ημερολογιακά) και αρχίζει από
την επόμενη ημέρα της τελευταίας
δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές
εφημερίδες και συγκεκριμένα από

Τρίτη 21/07/2020 έως Δευτέρα
27/07/2020.
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ
Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις
αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατα-
τάσσει βάσει των απαιτούμενων
προσόντων. Η κατάταξη των υποψ-
ηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η
τελική επιλογή για τη σύναψη της
σύμβασης μίσθωσης έργου, πραγμα-
τοποιείται ως εξής: Προηγούνται στην
κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέ-
τουν τα κύρια προσόντα της ειδικότ-
ητας και ακολουθούν οι έχοντες τα
επικουρικά (Α ,́ Β  ́επικουρίας κ.ο.κ.).
Σε περίπτωση εμφάνισης υποψηφίων
με ίδια τυπικά προσόντα, για την επι-
λογή θα λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

1. Ο βαθμός του τίτλου σπουδών.

2. Η εμπειρία άνω της απαιτούμενης
(όπου ορίζεται και στα αντικείμενα
που ορίζεται στον πίνακα Β )́ Επι-
σημαίνεται ότι υποψήφιοι οι οποίοι
δεν διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμε-

να προσόντα (Α  ́ ή Β  ́ επικουρίας
όπου αυτά ορίζονται στην ανακοίνω-
ση) θα αποκλείονται αυτομάτως από
την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγ-
ησης. Σε περίπτωση κατά την οποία
δεν υποβάλλονται κάποια από τα
δικαιολογητικά που επικαλείται στην
αίτησή του ο/η υποψήφιος/-α, θεωρ-
είται ότι δεν υποβλήθηκαν και, επο-
μένως, δεν λαμβάνονται υπόψη. Μετά
την κατάρτιση των πινάκων η υπηρ-
εσία μας θα αναρτήσει τους πίνακες
προσλήψεων των υποψηφίων στον
φορέα που διενεργεί την πρόσληψη
(Οργανισμός Άθλησης & Φροντίδας
Νεολαίας και 3ης Ηλικίας Δήμου
Ασπροπύργου).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ &
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ 3ΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ι. ΚΑΤΣΑΡΟΣ
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Στο πλαίσιο του «Φεστιβάλ Αισχύλεια»
θα φιλοξενηθεί από τις 26 Αυγούστου, η
γλυπτική εγκατάσταση της Ασπασίας Στα-
υροπούλου «Άνθρωποι στο χρόνο» στον
προαύλιο χώρο του εμβληματικού Σαπω-
νοποιείου των Χαριλάου και Κανελλόπου-
λου, γνωστού και ως Παλαιού Ελαιουρ-
γείου Ελευσίνας με ιστορία εκατόν πενήν-
τα ετών. Η έκθεση είναι σε επιμέλεια της
εικαστικού Νάντιας Βλαχοπούλου και θα
διαρκέσει έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2020.

Γεννημένη στη βιομηχανική ζώνη της
περιοχής, η Ασπασία Σταυροπούλου τα
τελευταία χρόνια έχει επικεντρώσει την
εικαστική της ενασχόληση στο Παλαιό
Ελαιουργείο και τους αφανείς ήρωες του.
Οι «Άνθρωποι στο χρόνο» αποτελούν τη
συνέχεια μιας δουλειάς εν εξελίξει, το
πρώτο μέρος της οποίας παρουσιάστηκε
στην ατομική της έκθεση «Ζωντανό
Μνημείο» τον Απρίλιο του 2019 στο Πολι-
τιστικό Κέντρο «Λεωνίδας Κανελλόπου-
λος».

Μελετώντας, μεταξύ άλλων σημαντικών
ιστορικών κειμηλίων, το «Μητρώο Εργα-
ζομένων του Σαπωνοποιείου Ελευσίνας»
ξεδιπλώθηκε μια ολόκληρη εποχή: Πρό-

σωπα και ιστορίες ανθρώπων με διαφορ-
ετική καταγωγή, καταβολές και πολιτισμι-
κές ιδιαιτερότητες, που κλήθηκαν να συνε-
ργαστούν και να αφομοιωθούν σε έναν
νέο κοινό τόπο. Το εγχείρημα πραγμα-
τεύεται την έννοια της οικονομικής μετα-
νάστευσης, με εύλογο τον παραλληλισμό
στο σήμερα, καθώς το μεταναστευτικό
κύμα δεν έχει σιγάσει, εξακολουθώντας
να αναζητεί ευημερία και καλύτερες συνθ-
ήκες διαβίωσης.

Δίνοντας έμφαση στη διαφορετικότητα
των ανθρώπων, η γλυπτική σύνθεση ανα-
πτύσσεται ως μία ανομοιογενής ενότητα
από αφαιρετικές φιγούρες σε φυσική διά-
σταση. 

Σαν σε μια στιγμή που πάγωσε στο
χρόνο, χειρώνακτες εργάτες του Σαπωνο-
ποιείου φιλοτεχνημένοι από πέτρα, ξύλο,
τσιμέντο και οξειδωμένο σίδερο ταυτίζον-
ται με τις ταπεινές πρώτες ύλες τις οποίες
κατεργάζονταν, γέννημα και απόρροια της
φθοράς, σε μια αέναη αποδόμηση και
αναδόμηση του περιβάλλοντος χώρου.

Μοιάζει η θέση τους να ήταν πάντα εκεί,
καθώς συγχέονται με την ζωντανή παρου-
σία των επιγόνων τους, σημερινών
κατοίκων και επισκεπτών, στο τώρα. Στο

έργο υπογραμμίζεται ιδιαίτερα η παρου-
σία των εργατριών, δεδομένου ότι το ένα
τρίτο του δυναμικού του εργοστασίου ήταν
γυναίκες. Ανάμεσά τους, η υπερφυσική
φιγούρα της «Μνήμης», φέρει στο σώμα
της τα ξεθωριασμένα και δυσανάγνωστα
πρόσωπα τους, όσα σώζονται από το
μητρώο εργαζομένων. Σιωπηλή και επιβ-
λητική, ως άλλη «φεύγουσα κόρη», υπο-
βάλλει την ταυτόχρονη αίσθηση υλικού
και άυλου, παρουσίας και απουσίας,
κρατώντας ζωντανή τη σχέση της με τις
τρεις βαθμίδες του χρόνου: παρελθόν,
παρόν, μέλλον.

Επιμέλεια έκθεσης: Νάντια Βλαχο-
πούλου

Διοργάνωση: Κοινωφελής Επιχείρηση
Δήμου Ελευσίνας

Η Ασπασία Σταυροπούλου μαθήτευσε
δίπλα στον γλύπτη Γ. Ζογγολόπουλο, ο
οποίος ήταν ο πρώτος που αναγνώρισε
την δουλειά της και την παρότρυνε να
συνεχίσει. Έχει επίσης παρακολουθήσει
μαθήματα γλυπτικής και καλλιτεχνικής
φωτογραφίας με δασκάλους τους Ν.
Τρανό, Π. Κοκκινιά και Α. Βούτσα στην

Α.Σ.Κ.Τ και έχει συμμετάσχει σε πλήθος
σεμιναρίων. Έχει στο ενεργητικό της έξι
ατομικές εκθέσεις, αρκετές συμμετοχές σε
ομαδικές, καθώς και τέσσερις επιμέλειες
εικαστικών εκθέσεων. Γλυπτά της φιλοξε-
νούνται σε γκαλερί της Αθήνας και
κοσμούν το κτίριο του Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Ελευ-
σίνας.

INFO: Παλαιό Ελαιουργείο

Κανελλοπούλου 1, Παραλία Ελευσίνας
Τηλ.: 210 55 65 613 - 210 55 65 621
Διάρκεια: 26 Αυγούστου – 20 Σεπτεμ-

βρίου 2020

Εγκαίνια: Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020,
ώρα 20:30

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα - Κυριακή
20:00-23:00

Είσοδος ελεύθερη

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα:
www.aisxylia.gr

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020, η συνέντευξη τύπου για την επίσημη παρουσίαση του προγράμ-
ματος του Φεστιβάλ Αισχύλεια στον κήπο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα
του Φεστιβάλ είναι πλούσιο σε συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και κινηματογραφικές προβολές, ενώ φέτος θα
φιλοξενήσει και την γλυπτική εγκατάσταση "Άνθρωποι στο χρόνο" της Ασπασίας Σταυροπούλου.

 ΑΣΠΑΣΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
«Άνθρωποι στο χρόνοΆνθρωποι στο χρόνο»
-Γλυπτική εικαστική εγκατάστασηΓλυπτική εικαστική εγκατάσταση
Στο πλαίσιο του «Φεστιβάλ Αισχύλεια» 26 Αυγούστου - 20 Σεπτεμβρίου 2020

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΟΑΦΝΤΗ Δ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Για την στελέχωση των ΚΑΠΗ
Την πρόσληψη 2 ατόμων  ανακοίνωσε ο Οργανισμός Άθλησης και Φροντίδας Νεολαίας και 3ης Ηλικίας

του Δήμου Ασπροπύργου, ειδικότητας παθολόγου και καρδιολόγου, για την στελέχωση των Α’, Β’ και Γ’
ΚΑΠΗ Ασπροπύργου.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η  Δευτέρα 27/07/2020.
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ΠAΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2020
Κάτω απο τη βάση σχεδόν 1 στους 2 μαθητές

Μ
ε το βλέμμα στραμμένο
στην σημερινή  τελική
ημέρα της οριστικο-
ποίησης των Μηχανο-
γραφικών Δελτίων, οι

υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετά-
σεων, προσπαθούν να αποκωδικο-
ποιήσουν τον «γρίφο» του μηχανο-
γραφικού, προκειμένου να εξασφ-
αλίσουν την πολυπόθητη θέση στην
πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

Στην «ταυτότητα» τω φετινών
Πανελλαδικών Εξετάσεων καταγράφ-
εται ότι σχεδόν οι μισοί μαθητές
«έπεσαν» κάτω από τη βάση. Νεο-
ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία,
Βιολογία και Χημεία φαίνεται ότι
δυσκόλεψαν τους υποψηφίους ενώ
σε όλα τα επιστημονικά πεδία
λείπουν οι μεσαίες βαθμολογίες.

Με μία πιο προσεκτική αν άγν ωση
των  στοιχ είων  του υπουργείου Παι-
δείας προκύπτει ότι σχ εδόν  οι μισοί
από τους υποψήφιους (ποσοστό
42,4%) από το 1ο πεδίο των  αν θρωπι-
στικών  σπουδών  έγραψε κάτω από τη
βάση και περίπου το 37% των  υποψ-
ηφίων  του 2ου πεδίου των  θετικών
σπουδών  έγραψε για βαθμολογίες κάτω
από τη βάση.

Σύμφων α με τα ίδια στοιχ εία, το
35,7% των  υποψηφίων  των  επιστημών
υγείας και το περίπου 50% των  υποψ-
ηφίων  για τις οικον ομικές σπουδές του
4ου επιστημον ικού πεδίου, συγκέν τρ-
ωσε λιγότερες από 10.000 μον άδες.

Στον  αν τίποδα τα άριστα γραπτά
ήταν  εφέτος ελάχ ιστα . Εν δεικτικό του
ν έου «τοπίου» που έχ ει δημιουργηθεί
είν αι ότι καν έν ας υποψήφιος δεν
συγκέν τρωσε πάν ω από 19.750 μον ά-
δες, .εν ώ από 19.000 έως 19.749 μον ά-
δες συγκέν τρωσαν  131 υποψήφιοι
Πέρυσι στην  Βιολογία αρίστευσε το
16,5% και εφέτος το 6,5%.Χαρακτηρι-
στικό του φετιν ού «χ άρτη» των  Παν ελ-
λαδικών  είν αι η έλλειψη μεσαίων  βαθμο-
λογιών  επίπτωση από τον  κορων οιό,
όπου οι καλοί μαθητές προετοιμά-
στηκαν  και οι μέτριοι επηρεάστηκαν
από την  κατάσταση.

Σε ότι αφορά στην  πορεία των
βάσεων  αν αμέν εται πτώση παν τού
ακόμα και στις περιζήτητες Ιατρικές
σχ ολές .Σταθερότητα προκύπτει μόν ο
στις σχ ολές του 4ου επιστημον ικού
πεδίου εν ώ οι περιζήτητες Νομικές
σχ ολές αν αμέν εται ν α έχ ουν  μία μικρή
πτωτική πορεία. Είν αι η τρίτη συν εχ ό-
μεν η χ ρον ιά που οι βάσεις
σημειών ουν  πτωτική πορεία. Η πτωτι-
κή πορεία αν αμέν εται ν α σημειωθεί
στο σύν ολο των  σχ ολών  του 1ου, 2ου
και 3ου πεδίου εν ώ στο 4ο πεδίο εκτι-
μάται ότι θα υπάρχ ουν  αυξομειώσεις.

Όπως λέει ο πρόεδρος της ΟΕΦΕ
Γιάν ν ης Βαφειαδάκης ακόμα και η Ιατρ-
ική σχ ολή θα πέσει κάτω από το φράγ-
μα των  18000 μορίων , σε σχ ολή στην
περιφέρεια, εν ώ αν αμέν εται «γκρέμι-
σμα» των  βάσεων  σχ ολών  στην  επα-
ρχ ία . 

Πολύ χ αμηλές βαθμολογίες σημειώθη-
καν  στο μάθημα της Νεοελλην ικής
Γλώσσας , με πολύ υψηλό επίπεδο
αν αβαθμολόγησης εν ώ στα Μαθηματικά
το 58,84% έγραψε κάτω από τη βάση
Αλλά και στην  Ιστορία περίπου το 50%
δεν  έπιασε τη βάση. 

Πολύ χ αμηλές είν αι οι βαθμολογίες σε
Χημεία (48,28% κάτω της βάσης) και 

Βιολογία, όπου ποσοστό περίπου
45% έγραψε κάτω από τη βάση.

Πανελλαδικές: Κάτω απο τη βάση
σχεδόν 1 στους 2 μαθητές

Στις αν θρωπιστικές σπουδές 3 στους
4 υποψήφιους έγραψαν  πάν ω από τη
βάση εν ώ αν τίθετα στο πρώην  μάθημα
βαρύτητας των  αρχ αίων  μόλις 1 στους
2 πέτυχ ε βαθμολογία πάν ω από το 10
και λιγότερο από το 1% όσων  εξετά-
στηκαν  πέτυχ αν  βαθμολογία άν ω του
19.Στις Θετικές Σπουδές έν ας στους
δύο μόν ο πέρασε τη βάση του 10 με το
ποσοστό των  αριστεύσαν των  (με βαθ-
μολογία άν ω του 19) ν α είν αι μόλις στο
1,28%.Στις Σπουδές Υγείας το 47%
των  υποψηφίων  έγραψε κάτω από τη
βάση και μόλις το 2,15% αρίστευσε.
Στις Οικον ομικές Σπουδές, τέλος,
περίπου τρεις στους τέσσερις υποψ-
ηφίους βαθμολογήθηκε κάτω από τη
βάση και μόλις 178 υποψήφιοι (ποσο-
στό μικρότερο του 1%) πέτυχ ε βαθμο-
λογία από 19 έως 20. 

Από τα στοιχ εία προκύπτει κάμψη
στην  πορεία των  βάσεων  των  Αν θρω-
πιστικών  Σπουδών , στο 1ο επιστημο-
ν ικό πεδίο. Στις υψηλόβαθμες σχ ολές,

όπως η Νομική και η Ψυχ ολογία αν αμέ-
ν εται μικρή πτωτική πορεία .Στις σχ ο-
λές από την  μέση και κάτω , αν άλογα
με την  βάση εισαγωγής, η πτώση θα
είν αι μεγάλη. . 

Στο 2ο επιστημον ικό πεδίο αν αμέν ε-
ται πτώση σε όλο το φάσμα των
σχ ολών  Σε ότι αφορά στις υψηλόβαθ-
μες σχ ολές του 3ου πεδίου μέχ ρι στιγ-
μής εκτιμάται ότι θα υπάρχ ει στασιμότ-
ητα ή και πτωτική τάση στην  πορεία
των  βάσεων . Με τη βάση την  εικόν α
των  γραπτών  εκτιμάται ότι μπορεί ν α
υπάρχ ει πτωτική τάση και στις Ιατρικές
σχ ολές εν ώ για τις σχ ολές από 16 και
κάτω προβλέπεται ότι θα υπάρχ ει
πτώση των  βάσεων . Στις οικον ομικές
σχ ολές αν αμέν εται ν α έχ ουμε αυξο-
μειώσεις. Σε κάθε περίπτωση θα κατα-
γραφεί μία αν οδική τάση, λόγω της
κατάργησης των  συν τελεστών
βαρύτητας. Κάποιες σχ ολές αν αμέν εται
ν α έχ ουν  πορεία ωστόσο η ισοτίμηση
με τις αν τίστοιχ ες περσιν ές βάσεις
αν αμέν εται σταθερή, σύμφων α με τις
εκτιμήσεις των  ειδικών .

Μετεγγραφές
Από το επόμεν ο ακαδημαϊκό έτος

αλλάζει το σύστημα μετεγγραφών  καθώς
τίθεται βαθμολογικό πλαφόν  2.750
μον άδων . Δηλαδή έν ας υποψήφιος για
ν α μετεγγραφεί από τμήμα περιφερεια-
κού ΑΕΙ σε κάποιο κεν τρικού πρέπει
ν α έχ ει συγκεν τρώσει 2.750 μον άδες
από τη βάση του τμήματος στο κεν τρ-
ικό ΑΕΙ και ν α έχ ει τα κοιν ων ικά και
οικον ομικά κριτήρια που απαιτούν ται
προκειμέν ου ν α ζητήσεις και πάρει την
μετεγγραφή. Η αν ακοίν ωση των
βάσεων  εισαγωγής αν αμέν εται ν α γίν ει
το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου.

Εκτιμήσεις για βάσειςΕκτιμήσεις για βάσεις
1ο  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Στο 1ο Πεδίο, αν αμέν ον ται μεγάλες

πτώσεις στην  εκτεταμέν η περιοχ ή από
9.000 μόρια έως 17.000 μόρια. Πάν ω
από τα 17.000 μόρια δεν  αν αμέν ον ται
σημαν τικές μεταβολές και επικρατούν
αν επαίσθητες αν οδικές τάσεις.
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ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 
Αναμένεται «γκρέμισμα» των βάσεων

Οι αν αμεν όμεν ες πτώσεις οφείλον -
ται στις χ αμηλότερες επιδόσεις και στα
τέσσερα μαθήματα αλλά και στο μικρό-
τερο πλήθος υποψηφίων  του πρώτου
πεδίου, – περίπου 3.000 λιγότεροι –
καθότι από εφέτος δεν  δίν εται η
δυν ατότητα πρόσβασης σε παραϊατρι-
κά τμήματα.

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΗΣ 2020
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ – ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ.

ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 18.700
ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ 18.050
ΝΟΜΙΚΗ ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ 17.250
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

17.575
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟ 16.750
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 15.550
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

(ΒΟΛΟΣ) 15.525
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 14.500
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

14.125
ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ &

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ
(ΒΟΛΟΣ) 12.650

2ο  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝΣΠΟΥΔΩΝ

Στο 2ο Πεδίο αν αμέν ον ται εκτεταμέ-
ν ες μέτριες έως μεγάλες πτώσεις σε όλες
τις περιοχ ές μορίων , εκτός από έν α
μικρό ‘’παράθυρο’’ μορίων  από 16.000
έως 17.000 μόρια, στο οποίο παρατηρ-
είται μικρή αν οδική τάση. Κάτω από τα
12.000 μόρια αν αμέν ον ται δραματικές
πτώσεις ακόμη και 650 μορίων ! Όπου
υπάρχ ουν  πτώσεις οφείλον ται στην
κατά πολύ χ ειρότερη επίδοση στη
Χημεία και λιγότερο στη Γλώσσα – Λογο-
τεχ ν ία. Οι πτώσεις αυτές μετριάζον ται
εν  μέρει από τις καλύτερες επιδόσεις σε
Μαθηματικά και Φυσική.

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΗΣ 2020
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ)

18.425
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
(ΑΘΗΝΑ) 18.200

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 17.675

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 17.000

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ &
ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ΠΑΤΡΑ) 16.925

ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 16.575

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
16.475

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ 15.675
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 15.375
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 14.500

3ο  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ

Στο 3ο Πεδίο αν αμέν ον ται καθολικές
πτώσεις, οι οποίες θα φτάσουν
εν δεχ ομέν ως και τα 650 μόρια στις
περιζήτητες υψηλόβαθμες σχ ολές. Στην
περιοχ ή από 16.000 μόρια έως 19.000
μόρια οι εκτιμώμεν ες πτώσεις
κυμαίν ον ται από 300 έως 650 μόρια!
Αν αμέν ον ται τα χ αμηλότερα μόρια της
δεκαετίας στις Ιατρικές σχ ολές! Μέτριες
αν αμέν ον ται οι πτώσεις στα ‘’μεσαία’’ 

μόρια από 11.000 έως 15.000. Οι
μεγάλες πτώσεις του 3ου Πεδίου
οφείλον ται στη χ αμηλή επίδοση κυρίως
Βιολογίας και Χημείας.

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΗΣ 2020
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 18.125
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 17.975
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 17.750
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)

17.500
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 17.375
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

17.150
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) 16.950
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 16.850
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ &

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 16.475
Φ Υ Σ Ι Κ Ο Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Α Σ

(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 15.625

4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Στο 4ο Πεδίο αν αμέν ον ται μέτριες
άν οδοι μορίων  από 0 έως 190 μόρια σε
όλη σχ εδόν  την  κλίμακα μορίων . Αυτό
οφείλεται στο ότι δεν  είχ αμε αστοχ ίες
μαθημάτων  και επιπλέον  οφείλεται
στην  αύξηση των  υποψηφίων  του 4ου
Πεδίου κατά 500 υποψήφιους περίπου. 

Η μέγιστη άν οδος εκτιμάται στη βαθ-
μολογική περιοχ ή από 15.500 έως
16.500 μόρια περίπου. 

Μικρή πτωτική τάση εμφαν ίζεται
στην  περιοχ ή άν ω των  18.500 μορίων  

όπου υπάρχ ει μόν ο έν α τμήμα, το
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΗΣ 2020
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

18.450
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ &

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) 18.000
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ &

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
16.550

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 16.275

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
(ΑΘΗΝΑ) 15.925

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ &
Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 15.100

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ &
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
(ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 14.650

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
(ΑΘΗΝΑ) 14.625

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 14300

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)
11.575
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ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  AAddvviissoorr  SSeerrvviiccee
PPaacckk  ζζηηττάά  ππρροοσσωωππιικκόό::

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

Μισθός πολύ ικανοποιη-
τικός με ένσημα. 

Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 2105576682
Διεύθυνση γραφείου: 
Νίκης & Σπύρου Λούη 

(Γερμανικά), 
Ασπρόπυργος 19300

Η εταιρία ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ ΑΕ, βιομ-
ηχανική 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

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 φορτοε-
κφόρτωσης 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 ενδια-
φέρει.

21.2.2020

ΓΑΜΟΣ
O ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΣΙΚΙΡΙΔΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΤΑΡΑΖ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΣΑΒΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΟΥΔΑΤΣΟΥ 
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟΝ ΧΟΛΑΡΓΟ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΡΗ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΑΜΟΣ
Ο ΚΟΥΜΠΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ 

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΓΚΙΕΡΓΚΗ ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΕΓΓΙΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΚΕΚΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ 
ΣΤΗΝ ΣΚΟΝΤΡΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
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Παναγιωτόπουλος: Άκρως απαραίτητες οι
εργασίες και σε πλοία του Πολεμικού Ναυτικού

«Η Ελευσίν α διευρύν ει τις προοπτικές της ελλην ικής
ν αυπηγικής βιομηχ αν ίας. Οι εργασίες και σε πλοία του
Πολεμικού Ναυτικού είν αι άκρως απαραίτητες δεδομέ-
ν ων  των  συν θηκών . 
Είν αι αισιόδοξο ότι η βιομηχ αν ία αρχ ίζει και κιν είται και
πλέον  υπάρχ ουν  κι άλλες προτάσεις για ν αυπηγήσεις
πλοίων  του πολεμικού ν αυτικού κι αυτό δείχ ν ει κιν -
ητικότητα στη ν αυπηγική βιομηχ αν ία», αν έφερε από
την  πλευρά του ο υπουργός Εθν ικής Άμυν ας, Νίκος
Παν αγιωτόπουλος.

Βρούτσης: Θα δώσουμε ιδιαίτερο βάρος στην
εκπαίδευση νέων εργαζομένων για τα ναυπηγεία

Το ν αυπηγείο Νεωρίου είν αι η πυξίδα για το μέλλον  της
χ ώρας, αν έφερε ο υπουργός Εργασίας, Γιάν ν ης
Βρούτσης. 
«Οσα συμβαίν ουν  στη ν αυπηγοεπισκευαστική είν αι
φάρος για το τι πρέπει ν α γίν ει στην  Ελλάδα. Θα δώσο-
υμε ιδιαίτερο βάρος στην  εκπαίδευση ν έων  εργαζομέ-
ν ων  που θα χ ρειαστούν  για τα ν αυπηγεία Σύρου και
Ελευσίν ας».

Πλακιωτάκης: Διαρκής η ανάπτυξη των δυνατοτή-
των του Ναυπηγείου της Σύρου

«Η Ελλάδα, κορυφαία παγκόσμια δύν αμη στον  χ ώρο
της ν αυτιλίας, οφείλει ν α έχ ει και αν τίστοιχ η ν αυπηγι-
κή βιομηχ αν ία. Η κυβέρν ηση στηρίζει την  επίτευξη του
στόχ ου αυτού και σημειών ουμε με ιδιαίτερη ικαν ο-
ποίηση τη διαρκή αν άπτυξη των  δυν ατοτήτων  του
Ναυπηγείου της Σύρου, που κιν ούν ται σε αυτήν  ακρ-
ιβώς την  κατεύθυν ση», δήλωσε από την  πλευρά του ο
υπουργός Ναυτιλίας, Γιάν ν ης Πλακιωτάκης.

Ανδ. Μαρτίνος: Να πάρουμε τα πλοία μας από τα
ναυπηγεία της Τουρκίας

Μεγάλο το εν διαφέρον  των  υπουργών  και του πρέσβη
για το πλοίο του Αν δρέα Μαρτίν ου που επισκευάζεται
στα ν αυπηγεία του Νεωρίου ειδικά μετά την  πρότασή
του ν α πάρουν  οι Ελλην ες εφοπλιστές τα πλοία τους
από τα ν αυπηγεία της Τουρκίας λόγω της Αγίας
Σοφίας.

Η συν εχ εια από σελ. 3
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66997788008877330099

Ζητούνται  αποθήκες
για αγορά και ενοικίαση

στον Ασπρόπυργο. 
Πληροφορίες στο Μεσιτικό 

Γραφείο Μαντζουράτου Ελένη. 
Τηλέφωνο 6946971237

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. 

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 

Πωλείται οικία ισόγειο και πρώτος
όροφος στο Παλαιοχώρι Μάνδρας
σε 800 μέτρα οικόπεδο .Ανταλλαγή

με διαμέρισμα  τηλέφωνο
69 74 311 396. Τιμή συζητήσιμη

ΚΥΡΙΑ  ζητά εργασία
για οικιακή βοηθός και φύλαξη ηλικιωμένων
στην περιοχή της Δυτικής Αττικής και Δυτικής 

Αθήνας. Τηλ. 6944802271

ΠΠααρράάτταασσηη  ππρροοθθεεσσμμίίααςς
οοφφεειιλλώώνν  κκααιι  ρρυυθθμμίίσσεεωωνν  

ππρροοςς  ττοο  ΔΔήήμμοο  ΦΦυυλλήήςς  
μμέέχχρριι  3311  ΑΑυυγγοούύσσττοουυ  22002200

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
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ΑΝΑΝΕΩΣΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΚΡΑΤΗΤΟ
Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΟΜΙΚΟΣ

Ο Ακράτ-
ητος Αν ω
Λ ι ο σ ί ω ν
αν ακοίν ωσε
την  επέκτα-
ση της
συν εργασίας
με τον
Α ν δ ρ έ α
Νομικό.

Ο έμπειρ-
ος κεν τρικός
αμυν τικός με
π α ρ α σ τ ά -
σεις από Β &
Γ Εθν ική
είν αι σίγο-
υρα από τις πιο αξιόπιστες επιλογές στη θέση αυτή για
την  κατηγορία τόσο για τα αμυν τικά του καθήκον τα
αλλά και για την  ικαν ότητα του στο σκοράρισμα. 

Ήταν  η πρώτη επιλογή από την  πλευρά της
διοίκησης δείχ ν ον τας από την  μεριά της την  εκτίμηση
για την  προσφορά κ το ήθος του αθλητή.
Έπεται αν άλογη συν έχ εια...

ΚΡΑΤΑΕΙ ΤΟΝ ΚΟΡΜΟ ΤΗΣ 
Η ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ανανέωσαν στην ομάδα της Δύναμης Ασπρ-
οπύργου  ο Μάριος Πετρόπουλος και ο Γιώρ-
γος Σάλτας. Ο πρώτος με τα γκολ του βοήθησε
την ομάδα μας να παραμείνει σε επιθετικά
υψηλά στάνταρ απόδοσης και ο δεύτερος
πραγματοποίησε παρά πολύ καλές εμφανίσεις
στο αριστερό άκρο της άμυνας της ομάδας.

ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟ Δ.Σ 
ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ 

ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ του
Απόλλωνα Ποντίων Ασπροπύργου μετα
τις αρχαιρεσίες που έγιναν.

Πρόεδρος: Παπαδόπουλος Αναστάσιος

Αντιπρόεδρος Α’: Φρονιμόπουλος Ζαχα-
ρίας

Αντιπρόεδρος Β’: Παπαδόπουλος Αβρ-
αάμ

Αντιπρόεδρος Γ’: Παπαδόπουλος Κων-
σταντίνος

Γενικός Γραμματέας: Χερολίδης Γεώρ-
γιος

Ειδικός Γραμματέρας: Πρασάδας Χαρά-
λαμπος

Ταμίας: Παπαδόπουλος Γεώργιος
Γενικός αρχηγός: Λαμπριανίδης Γιάννης

Έφορος Λέσχης: Παροτσίδης Ισαάκ
Έφορος γηπέδου: Πουρουζίδης Ιωάννης

Υπεύθυνος Δημόσιων σχέσεων: Σιδηρό-
πουλος Κυριάκος

ΑΝΑΝΕΩΣΕ Ο Γ.ΤΣΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟ

Με μια πολύ στοχευμένη κίνηση προχώρησε
ο Πανελευσινιακός αφού ανανανέωσε την συνεργασία 

με τον επιθετικό Γιώργο Τσιγγόπουλο.
Ο εν λόγω ποδοσφαιριστής είνα γνωστός στην Δυτική

Αττική ήταν ο πρώτος σκόρερ και βοήθησε σημαντικά την
ομάδα του, τον Ακράτητο, αλλά και τους σταχυοφόρους
να πάρουν το πρωτάθλημα και να ανέβουν στη Γ’ εθνική.

Ένα στόχο τον οποίο είχε και ο Βύζας 
μαζί του αλλά δεν τον πέτυχε.

ΑΝ.ΤΣ.

Στο πρόσωπο του ο Βύζας Μεγάρ-
ων βρήκε τον άνθρωπο που θα
οδηγήσει την ομάδα σε επ ιτυχίες.

Ο έμπειρος τεχνικός Τάκης Χριστό-
πουλος 61 χρόνος (29-12-1959)
ανέλαβε προπονητής στην ιστορική
ομάδα.
Έχει εργαστεί π αλιότερα στον
σύλλογο ακόμα και σε αρκετές ομά-
δες όπως ο Αθηναϊκός, ο Φωστήρ-
ας Ηλιούπ ολης, ο Σαρωνικός, ο
Θεμιστοκλής Αιγάλεω, η ΑΕ
Μεταμόρφωσης, Δόξα Βύρωνα, στις
υποδομές του Πανιωνίου Κερατσίνι,
Αήττητο Σπάτων, Ζευγολατιό Κορι-
νθίας, Ερμιονίδα, Τριγλία Ραφήνας,
Αττικός, Αθηναίδα, Ατρόμητο Αθή-
νας κ.α.

ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

ΚΑΙ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 2020-21

Οι δηλώσεις συμμετοχής των πρωταθλημάτων και του
Κυπέλλου μπορούν να κατατεθούν έως την Παρασκευή
7/08/2020.

ΝΕΜ:  «Τροποποίηση Καταστατικού»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Νεανικής Εστίας Μεγαρίδος 

προσκαλεί τα ταμειακώς ενήμερα μέλη του σε Καταστατι-
κή Γενική Συνέλευση με θέμα: «Τροποποίηση Καταστατι-
κού», η οποία είναι επιβεβλημένη για να εισαχθεί η ομάδα
μας στο «Μητρώο Αθλητικών Φορέων» της Γενικής Γραμ-
ματείας Αθλητισμού.
Έχει αναρτηθεί η σχετική λίστα των μελών στα γραφεία
μας, στη ΝΕΜ BC ARENA. Η Καταστατική Γ.Σ. θα πραγ-
ματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Ιουλίου ώρα 17:00 στο
«Στρατουδάκειο».
Εις περίπτωσιν μη απαρτίας θα πραγματοποιηθεί την ίδια
μέρα, στον ίδιο χώρο και ώρα 18:00.

Ο ΤΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΑ

Ο Γ.ΠΟΥΛΑΚΟΣ ΣΤΟΝ ΜΕΓΑΡΙΚΟ

Ο Α.Σ. Μεγαρικός ανακοίνωσε την απόκτηση του
37χρονου (4/6/1983) Γιώργου Πουλάκου.
Ο έμπειρος επιθετικός με την πλούσια έως σήμερα
καριέρα, καλείται να έχει «διπλό» ρόλο στους νεο-
φώτιστους της Α’  ΕΠΣΔΑ, αναλαμβάνοντας το ρόλο
του προπονητή στα τμήματα υποδομών του συλλό-
γου, ενώ ταυτόχρονα, θα προσφέρει και τις υπηρ-
εσίες του ως ποδοσφαιριστής, στην ανδρική ομάδα
του Μεγαρικού.
Ο Γιώργος Πουλάκος, ξεκίνησε τα πρώτα του
ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες της Καλαμάτας
και από την αγωνιστική περίοδο 2003 – 2004 έως
και την αγωνιστική περίοδο 2018 – 2019, συμμε-
τείχε σε όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες (Α , Β,
και Γ εθνικής).
Εκτός της Καλαμάτας έχει αγωνιστεί σε: Βύζαντα

Μεγάρων, Πάμισο Μεσσήνης, Θρασύβουλο, Λουτράκι, Ηρακλή Ψαχνών, Αιγάλεω,
Δόξα Δράμας, Νίκη Βόλου, Ηλυσιακό.
Ο Γιώργος Πουλάκος είναι διπλωματούχος προπονητής UEFA C.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 

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

Διατίθεταιοικόπεδο εντος
σχεδίου 1573τ.μ.,προς ενοι-
κιαση ή πώληση στα Νεόκ-
τιστα Ασπροπύργου,τριφα-
τσο με εύκολη πρόσβαση
προς όλες τις  εθνικές  ο-
δούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγελμα-
τικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύρ-
γου (πλησίον ΙΚΑ και στά-
σης λεοφωρείου), 126 τερ-
αγωνικά μέτρα, κατάλληλο
για φαρμακείο.Τηλέφωνο ε-
πικοινωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος ορ-
οφος) στη διασταύρωση
Ασπροπύργου κοντά στο
ΙΚΑ 86 τετραγωνικά μέτρα,
σε οικογένεια που να έχει
σταθερή εργασία
Διατίθεται και για επαγγε-
λματικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.18)

Ενοικιάζεται επαγγε-
λματικός χώρος 105 τετρ-
αγωνικών μέτρων στο
κέντρο του Ασπροπύργου
(Σαλαμίνος & Κολοκο-
τρώνη). Δεν διατίθεται για
χώρο εστίασης

(προτίμηση φαρμακείο /
γραφεία)
Τηλέφωνο επικοινωνίας

6974792931 κος Σταύρος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

- Ενοικιάζεται κατά-
στημα 110 τ.μ. επί της
Λεωφόρου 
Δημοκρατίας και πωλείται 
ο επαγγελματικός εξοπλι-
σμός του. Τηλέφωνο επι-
κοινωνίας 6945334415

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ) 
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ
160τμ.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6973823418.

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 καραμαγκά.Μό-
νο για οικογένειες τηλ.
6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρ-
ικό κατάστημα (Οδός Παγ-
κάλου) 300τμ + 100τμ βο-
ηθητικός χώρος. τηλ. επικοι-
νωνίας:
6934689242.(22.7.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925 &
6949073467 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλείται Οικόπεδο
Στον Ασπρόπυργο στη
θέση Ρυκιά, σε τιμή
ευκαιρίας.
Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6987305649
Πωλείται επιχείριση
καφέ στο κέντρο του
Ασπροπύργου!Πληρο-
φορίες κ.σοφια
τηλ.6909156985

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασκε-
υή γκαρσονιέρα 35 τ.μ.,
στον ημιώροφο, 1 υ/δ mas-
ter, κατασκευή '17, μπάνιο,
προκασκευασμενο, μεταφ-
έρεται στο χωρο σας, τιμή
6.500€, συζητήσιμη , 10:00-
22:00-- 6970343665

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣΝέα Ζωή,
μονοκατοικία 100 τ.μ., ισό-
γεια, 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 κατάστα-
ση, ανακαίνιση '00, τιμή
35.000€ 6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣΝεόκτι-
στα, μονοκατοικία 90 τ.μ., 3
υ/δ, κήπος 60 τ.μ., καρποφ-
όρα δέντρα, πωλείται λόγω
ανάγκης, τιμή 20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκα-
ρσονιέρα 58 τ.μ., 1ου - 2ου
- 4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
μπάνιο, επιπλωμένη, αυτό-
νομη θέρμανση, κλιματι-
σμός, 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., πάρ-
κιν, αποθήκη 25 τ.μ., τιμή
309.000€, συζητήσιμη

Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου πόλεως Ρου-
πακίου 400μ². Τιμή
35.000€
Είκοσι χιλιάδες μετρητά
και 1.500€ τον μήνα.
Πληροφορίες στο 6977-
646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.
6981035626

Κυρία Ελληνίδα ανα-
λαμβάνει τη φύλαξη παι-

διών στις περιοχές Μάν-
δρας - Μαγούλας & Ελευ-
σίνας. Τηλ. 6979244790

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 
ΚΙΝ 6947882562

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ
ΕΝΕΣΕΙΣ) ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ 
ΜΑΝΔΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ  6987708872

Ελληνίδα αποκλειστι-
κή με πείρα ζητά ερ-
γασία για φροντίδα ηλι-
κιωμένων στην περιοχή
του Θριασίου Πεδίου.Τηλ.
6971700804

ΚΥΡΙΑΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛ
6986712390 Κα Βάσω.

Κυρίααναλαμβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παι-
διών σε περιοχές της Δυτι-
κής Αττικής με χρόνια πρ-
οϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρ-
όπυργος.
Τηλέφωνο: 210-5573042. 
Fax: 210-5576988
"Εταιρεία καθαρισμών

στην Ελευσίνα, ζητεί
καθαρίστρια με δίπλωμα ο-
δήγησης, 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 γαλακ-
τοκομικών προϊόντων στον
Ασπρόπυργο Αττικής. Επιθ-
υμητή προϋπηρεσία σε ex-
van πώληση.  Επικοινωνία
10:00-17:00, 2105577698 ,
email: info@dikomas.gr
Ζητούνται συνεργάτες
για πωλήσεις προϊόντων σε
εκθεσιακούς χώρους,
ηλικίας από 20 έως 35 ετών.
Ώρες επικοινωνίας: 11 π.μ.
έως 1 μ.μ. – κος Ηλίας -
Τηλ.: 210 24 70 341 - 694
43 88 304 –email: ifoniton-
amea@gmail.com  

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
AΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑ ΓΙΑ
ΜΕΡΙΚΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
(ΠΡΩΙΝΗ) ΜΕ
ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ
6944203411

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΤΗΝ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ .
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ 

210 5555262, 6945898529

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ 4ΩΡΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΗΣ
ΜΕΣΟ, ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΤΗΛ: 6932476552 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΥΟ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΕΣ,
ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΕΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΜΒΑΔΟΥ 300,00 Τ.Μ. ΚΑΙ 330,00 Τ.Μ.
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ. ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΩΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ. ΟΔΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 40, ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 6976766522 & 6979242036.
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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  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

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

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΖΗΤΑ 
ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες 
Επιθυμητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 30 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
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

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ
ΖΗΤΑ 
ΟΔΗΓΟΥΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
Άντρες 
Επιθυμητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Λύκειο
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι άδειας οδήγ-
ησης 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

Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι διπλώματος Γ
κατηγορίας με ΠΕΙ

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 
ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Άντρες 
Επιθυμητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
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 Απα-
ραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι άδειας οδήγ-
ησης Ε κατηγορίας.

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

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΔΔήήμμοουυ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααμμίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  

ΔΔηημμααρρχχεείίοουυ..  ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  
ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr
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