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25 - 35  βαθμούς Κελσίου
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ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Νέζη Σοφία Χ.
Λεωφόρος Δημοκρατίας 50, 2105580394

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
Μιχαήλου Αρίστη - Γαβριέλα Α.

Δήμητρος 54, 2105549968

MAΝΔΡΑ

Ασημάκης Γρηγόριος Κ.
Στρατηγού Ρόκκα 114, 

2105550323

AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

Αναστόπουλος Σταμάτιος
Δημαρχείου & Στρατηγού Λιόση, 2102473654

ΧΑΪΔΑΡΙ
Μαζωνάκη Μαρία Χ.Βενιζέλου Ελευθερίου 19 &
Αγωνιστών Στρατόπεδου Χαϊδαρίου, Πλησίον

Εκκλησίας Παναγίτσας, 2105818887

ΟΡΙΣΤΙΚΟ
Στις 14 Σεπτεμβρίου το πρώτο κουδούνι 

Μ ια βδομάδα αργότερα θα
ανοίξουν τελικά τα σχο-
λεία, σύμφωνα με

απόφαση του Πρωθυπουργού την
οποία  ανακοινώσε την Τρίτη η
Νίκη Κεραμέως. 

Επιβεβαιώθηκε δηλαδή  το
σενάριο για καθυστέρηση κατά μία
εβδομάδα του ανοίγματος των σχο-
λείων, καθώς σύμφωνα με πληρο-
φορίες, ο πρωθυπουργός Κυριά-
κος Μητσοτάκης αποφάσισε να
οριστεί ως ημερομηνία έναρξης η
14η Σεπτεμβρίου και όχι η 7η.Η
απόφαση ελήφθη κατόπιν της σχε-
τικής εισήγησης της Επιτροπής
Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, η
οποία στη τηλεδιάσκεψη της Δευτέρας (31/08)
είχε ως θέμα της ατζέντας και το σχετικό ζήτημα. 

Μάλιστα υπήρξε ήδη η ενημέρωση ότι με βάση
τη σημερινή συζήτηση των επιστημόνων θα
προσδιορίζονταν και η ημερομηνία.

Σ το 1 εκατ. ευρώ
το μήνα ανέρχε-
ται το κόστος

των δήμων για τα αντι-
σηπτικά στα σχολεία.
Αυτό ανέφερε ο πρόε-
δρος της ΚΕΔΕ Δημήτρ-
ης Παπαστεργίου,
ζητώντας από το υπουρ-
γείο Εσωτερικών να
υπάρξει κάλυψη των
συγκεκριμένων εξό-
δων αλλά και των απω-
λειών που έχουν υπο-
στεί οι δήμοι το διά-
στημα του κορωνοϊού.

Ωστόσο, ο υπουργός
Εσωτερικών Τάκης Θεο-
δωρικάκος αρκέστηκε να επαναλάβει ότι μέχρι
σήμερα έχει δοθεί έκτακτη επιχορήγηση στους
δήμους 90 εκατ. ευρώ αλλά  στην πραγματικότ-
ητα είναι 75.

Συγκεκριμένα, ο κ. Παπαστεργίου είχε επιβε-
βαιώσει , όπως έχει γράψει η aftodioikisi.gr, ότι
έχουν δοθεί στους δήμους 75 εκατ. ευρώ και όχι
90 εκατ..

Όπως είχε πει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, «μαζί με
τα 60 εκατ. το ποσό που θα έχει δοθεί στους

δήμους θα είναι 135 εκατ». Πρόσθεσε, δε, ότι
«απ’ όσο γνωρίζει υπάρχουν 200 εκατ., άρα θα
πρέπει να υπάρξει και μία τρίτη κατανομή που θα
πρέπει να περιμένουμε το Νοέμβριου», πρόσθεσε.
Αναφορικά με το ύψος του ποσού που θα
λάβουν οι δήμοι στην β’ κατανομή, ο κ. Παπαστε-
ργίου είπε ότι όσοι από αυτούς δεν έχουν
προχωρήσει σε σχετική εκκαθάριση, τότε θα
λάβουν το ήμισυ των χρημάτων που πήραν στην
α΄κατανομή, αλλά αν δεν την έχουν καταθέσει στο
Οικονομικό Παρατηρητήριο έως το Νοέμβριο,
τότε δεν θα λάβουν τίποτε.

AΛΛΑ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΟΥΝ 
ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ

Στο 1 εκατ. ευρώ το μήνα ανέρχεται το κόστος των
δήμων για τα αντισηπτικά στα σχολεία
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Με εντατικούς
ρ υ θ μ ο ύ ς
συνεχίζεται η

διαμόρφωση των προ-
αύλιων χώρων σε 17
σχολικές μονάδες της
Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης του Δήμου Φυλής,
που ξεκίνησε και
εξελίσσεται χωρίς δια-
κοπή καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του καλοκαιριού,
στο πλαίσιο της προγρ-
αμματικής δέσμευσης
του Χρήστου Παππού
για την αισθητική και
λειτουργική αναβάθμι-
ση των σχολικών μονά-
δων της περιοχής.

Οι εργασίες αναβάθμι-
σης των σχολικών
αυλών, που υλοποιούνται
ύστερα από μελέτη της
Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου και με χρημα-
τοδότηση από το πρόγρ-
αμμα «Φιλόδημος ΙΙ» του
Υπουργείου Εσωτερικών,
περιλαμβάνουν: διαμόρφ-
ωση χώρων αθλοπαιδιών
με επίστρωση γηπέδων
μπάσκετ και βόλεϊ, δημιο-
υργία χώρων συγκέντρω-
σης και ξεκούρασης με
τοποθέτηση καθισμάτων
(παγκάκια), κατασκευή
ραμπών για απρόσκοπτη
πρόσβαση των μαθητών
ΑμεΑ στο σχολικό τους
περιβάλλον, τοποθέτηση 

ιστών φωτισμού με 4
φωτιστικά σώματα,
τοποθέτηση κάδων απο-
ρριμμάτων, βάσεις ποδ-
ηλάτων 5θέσεων, καθώς
και στεγάστρων στις
βρύσες.

Την ικανοποίησή του
από την πρόοδο και το
αποτέλεσμα των εργα-
σιών εξέφρασε ο Δήμα-
ρχος Φυλής Χρήστος
Παππούς, μετά την
αυτοψία που πραγματο-
ποίησε στις σχολικές
εγκαταστάσεις του Δήμου,
συνοδεία του αρμόδιου
Αντιδημάρχου Τεχνικής
Υπηρεσίας Θανάση
Σχίζα, τονίζοντας πως«η
σχολική στέγη και ο
εκσυγχρονισμός των 

υποδομών της αποτε-
λούν υψηλή προτεραιότ-
ητα για τη δημοτική αρχή.
Φροντίζουμε καθημερινά
και βελτιώνουμε
συστηματικά τους χώρο-
υς που ζουν και μορ-
φώνονται τα παιδιά μας.
Σε αυτές τις δύσκολες
συνθήκες, οι προσπάθει-
ές μας είναι ακόμα πιο
εντατικές, ώστε οι μαθη-
τές μας και οι εκπαιδευτι-
κοί να μπορούν απε-
ρίσπαστοι και με ασφά-
λεια να αφοσιωθούν στο
έργο τους. Οι παρεμβά-
σεις μας θα είναι αδιάκο-
πες προς αυτή την
κατεύθυνση, αξιο-
ποιώντας κάθε διαθέσιμη
πηγή χρηματοδότησης».

Συνεχιζεται στη σελ. 4

ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΑΥΛΙΑ 17 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ

Νύχτα εμπρησμών στην Αττική : 

Έκαψαν όχημα στον 
Ασπρόπυργο 

Άγνωστοι δράστες πυρπόλησαν συνολικά έξι
αυτοκίνητα και μια μοτοσικλέτα τα ξημερώματα της
Τρίτης σε Παλλήνη, Ασπρόπυργο και Καλλιθέα,
σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Συγκεκριμένα. εμπρησμός σημειώθηκε σε όχημα
που ήταν σταθμευμένο στην περιοχή Δύο Πεύκα
στον Ασπρόπυργο και σε μια μοτοσικλέτα στην οδό
Αχιλλέως, στην Καλλιθέα.

Επίσης, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο
Ειδήσεων, οι δράστες έβαλαν φωτιά σε ένα αγρο-
τικό αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στην Κλεο-
μένους στην Παλλήνη και στη συνέχεια σε δύο οχή-
ματα στην οδό Ασκληπιού και σε ισάριθμα στην οδό
Πυθαγόρα.

• Εγγραφές, από 1 ως 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Ο
Δ ή μ α ρ χ ο ς
Ασπροπύργου
και  Μέλος του

Δ.Σ. της Κεντρικής Ένω-
σης Δήμων Ελλάδος, κ.
Νικόλαος Μελετίου, με
ιδιαίτερη χαρά και ικανο-
ποίηση, ενημερώνει
κάθε ενδιαφερόμενο
πως, για έβδομη  (7η)
συνεχόμενη χρονιά, θα
λειτουργήσουν τα Τμή-
ματα Εκμάθησης της Ρωσικής Γλώσσας, για Μαθητές από οχτώ (8) ετών και
άνω, αλλά και για Ενήλικες.

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα, το οποίο παρακολουθούν, όχι μόνον Ασπρ-
οπύργιοι αλλά και Μαθητές από όλη την Αττική, η άψογη συνεργασία, με το
Ρωσικό Πολιτιστικό και Επιστημονικό Κέντρο στην Αθήνα, σύμφωνα με τις
κατευθύνσεις του κορυφαίου  Κρατικού Πανεπιστημίου του Μ.Β. Λομονόσοφ
της Μόσχας (MGU), αποδεικνύουν ότι, η πρωτοβουλία του Δήμου, πριν από
επτά (7) χρόνια, να ιδρύσει και να λειτουργήσει το Πρότυπο Σχολείο Εκμά

θησης της Ρωσικής Γλώσσας, με αναγνωρισμένο Πρόγραμμα Σπουδών,
όχι μόνο κάλυψε μια πραγματική αναγκαιότητα, με βάση και τις συνιστώσες
του πληθυσμού της πόλης, αλλά έδωσε διέξοδο στις μορφωτικές αναζητή-
σεις πολλών ακόμη Νέων και Επαγγελματιών, απ΄ τον Ασπρόπυργο και όλο
το Λεκανοπέδιο της Αττικής. 

Για τις εγγραφές, στο Πρόγραμμα της νέας Σχολικής Xρονιάς, 2020-2021,
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, ηλεκτρονικά
στην διεύθυνση tsoleridi.m@aspropyrgos.gr, από την 1η έως και τις 30
Σεπτεμβρίου. Η αίτηση είναι αναρτημένη στον επίσημο ιστότοπο του Δήμου
Ασπροπύργου στην κατηγορία Υπηρεσίες Δημοτών,
https://www.dimosaspropyrgou.gr/ypiresies-dimoton/ .    

Πληροφορίες δίδονται και στα τηλέφωνα : 2132006514, 2132006542.
Τα Τμήματα αρχαρίων και προχωρημένων, θα λειτουργήσουν, όπως

πάντα, κάθε Σάββατο, στο Τρίτο (3ο) Γυμνάσιο Ασπροπύργου (Νίκης & Αθα-
νασίου Τσίγκου).  Δεδομένου του ενδιαφέροντος που υπάρχει, από κάθε
γωνιά της Αττικής, ο Δήμος υπογραμμίζει πως, υπάρχει η δυνατότητα εγγρ-
αφής και παρακολούθησης των μαθημάτων και σε μη Δημότες του Ασπρόπ-
υργου.

Τέλος, οι Εξετάσεις, για την απόκτηση αναγνωρισμένων, από το ΑΣΕΠ,
Πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας, θα γίνουν σύμφωνα με ανακοίνωση του
Ρωσικού Πολιτιστικού και Επιστημονικού Κέντρου Αθηνών, υπό την αιγίδα
του κορυφαίου  Κρατικού Πανεπιστημίου του Μ.Β. Λομονόσοφ της Μόσχας
(MGU).

Αρχίζουν οι εγγραφές για τα Τμήματα Εκμάθησης της
Ρώσικης Γλώσσας, του Δήμου Ασπροπύργου
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Παράλληλα υπογράμμισε την πολύτιμη αρωγή
του Αντιδημάρχου Θανάση Σχίζα και των Προέδρ-
ων Α’/θμιας και Β’/θμιας Ε.Σ.Ε. του Δήμου Φυλής,
Γιάννη Κρεμύδα και Νίκου Χατζητρακόσια. 

Ήδη, τα αναβαθμισμένα προαύλια σε 9 Δημοτικά
και 8 Γυμνάσια του Δήμου Φυλής, όπου οι
εργασίες έχουν ολοκληρωθεί σε χρόνο ρεκόρ από
την Τεχνική Υπηρεσία, περιμένουν την έναρξη της
σχολικής χρονιάς για να υποδεχτούν τους μαθη-
τές.

«Με έργα που συμβάλλουν στην αισθητική και
λειτουργική αναβάθμιση των αύλειων χώρων των
σχολικών υποδομών του Δήμου μας, αποσκο-
πούμε αφενός στη διασφάλιση της απρόσκοπτης
χρήσης τους και αφετέρου στη βελτίωση των
συνθηκών πρόσβασης, άθλησης και δραστηριότ-
ητας των μαθητών μας», δήλωσε από την πλευρά
του ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας
του Δήμου Φυλής Θανάσης Σχίζας, ο οποίος δεν
παρέλειψε να ευχαριστήσει τον Ειδικό Συνεργάτη
του Δημάρχου Γιάννη Λιάκο και όλους τους συνε-
ργάτες του στην Τεχνική Υπηρεσία για τη βοήθειά
τους. 

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

Η συν έχ εια από τη σελ. 3
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Η καρδιά της ελληνικής Jazz χτυπά και φέτος στο Ίλιον
– Ξεκινά το 9ο «Jazz στο Πάρκο»

Καλλιθέα και Ελευσίνα οι περιοχές που
έπληξε περισσότερο ο καύσωνας

Μ
ε καύσωνα μας
απ οχαιρέτησε
ο Αύγουστος.

Η υψηλότερη θερμο-
κρασία που καταγρά-
φηκε τη Δευτέρα ήταν
στην π εριοχή της
Καλλιθέας, όπ ου το
θερμόμετρο ξεπ έρα-
σε τους 39 βαθμούς
Κελσίου.
Οι υψηλότερες θερ-

μοκρασίες π ου
σημειώθηκαν στην
περιοχή της Αττικής
ήταν στην Καλλιθέα
και την Ελευσίνα
(39,5 βαθμοί), και
ακολούθησαν σε
απόσταση αναπνοής το Πέραμα και ο Ασπρόπυργος, όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 39 βαθ-
μούς Κελσίου.
Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να ταλαιπωρήσουν τους Αθηναίους και τις επόμενες 24

ώρες, ωστόσο στα δυτικά και βόρεια της χώρας η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή μείωση από
σήμερα την Τρίτη.
Η θερμοκρασία αναμένεται να επανέλθει στα φυσιολογικά για την εποχή επ ίπεδα το Σαββα-

τοκύριακο.

Η
καρδιά της Ελληνικής jazz χτυπά για 9η
συνεχή χρονιά στο Ίλιον, παρά τις διαφορε-
τικές συνθήκες λόγω πανδημίας.

Το «Jazz στο Πάρκο», που ξεκίνησε τα πρώτα
του βήματα τον Σεπτέμβριο του 2010, εξελίχθηκε
σύντομα σε μουσικό θεσμό και ένα από τα
μεγαλύτερα jazz φεστιβάλ της χώρας. Φέτος, που
οι συνθήκες επιτάσσουν απόσταση και ασφάλεια,
επενδύει στη νέα τεχνολογία, αποδεικνύοντας
πως η αίσθηση μιας συναυλίας μπορεί να μεταφε-
ρθεί οπουδήποτε, ακόμα και στην οθόνη ενός
υπολογιστή.

Ο μαγευτικός κήπος του Πύργου Βασιλίσσης
(κτήμα Σερπιέρη) φιλοξενεί για άλλη μια χρονιά,
σε μια μοναδική live streaming συναυλία, κορυφ-
αίους της jazz μουσικής, υπό την καλλιτεχνική
διεύθυνση του Γιώργου Τρανταλίδη.

Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα
21:00 οι Σωκράτης Σινόπουλος, Κυριάκος Ταπάκ-
ης, Βαγγέλης Καρίπης, Σοφία Λαμπροπούλου,
Βασίλης Κετεντζόγλου, Δημήτρης Παπαδόπουλος,
Διονύσιος Πολυγένης και Κίμων Καρούτζος, θα
προσφέρουν στο κοινό εξαιρετικoύς ήχους της
jazz μουσικής.

Όπως τονίζει ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος:
“Οι πρωτόγνωρες συνθήκες κάτω από τις οποίες
καλούμαστε να ενεργήσουμε, κάνει  ακόμα
μεγαλύτερη την επιθυμία μας να έρθουμε όσο πιο
κοντά γίνεται, με τη μέγιστη δυνατή προστασία.
Χρησιμοποιούμε τα σύγχρονα εργαλεία της τεχνο-
λογίας, κρατάμε τις αποστάσεις ασφαλείας κι αφή-
νουμε χώρο στα τραγούδια να συμπληρώσουν το 

κενό. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους όσοι
συμβάλλουν διαχρονικά στην επιτυχημένη διοργά-
νωση και ιδιαίτερα τον κ. Ιωάννη Σερπιέρη που
και φέτος, όπως κάθε χρόνο, παραχωρεί δωρεάν
και ευγενικά τον χώρο για τη φιλοξενία του 9ου
Jazz στο Πάρκο”.

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Παράταση, έως τέλος 
Σεπτεμβρίου  για Δήλωση των

Τετραγωνικών 
Μέτρων στους Δήμους

Η Οικονομική Υπηρεσία του
Δήμου Ασπροπύργου ενημερώνει

ότι, σύμφωνα με τον νόμο
4682/2020 (Α΄76) παρατείνεται η
προθεσμία διόρθωσης- δήλωσης
των τετραγωνικών στους Δήμους

μέχρι 30.9.2020. 

ΤΤεελλεευυττααίίαα  μμέέρραα  σσήήμμεερραα  
γγιιαα  ττηηνν  υυπποοββοολλήή  ττωωνν  vvoouucchheerr
σσττοουυςς  ΠΠααιιδδιικκοούύςς  ΣΣττααθθμμοούύςς
ΆΆννωω  ΛΛιιοοσσίίωωνν  

ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΣΣΗΗ

ΚΚααλλοούύννττααιι  οοιι  ωωφφεελλοούύμμεεννεεςς  μμηηττέέρρεεςς  πποουυ
εείίννααιι  κκάάττοοχχοοιι  ""ΑΑξξίίαα  ΤΤοοπποοθθέέττηησσηηςς""
((VVOOUUCCHHEERR)),,  νναα  ππρροοσσέέλλθθοουυνν  σσττοο  ΓΓρρααφφεείίοο
ΔΔιιοοίίκκηησσηηςς  ΠΠααιιδδιικκώώνν  ΣΣττααθθμμώώνν  ΆΆννωω
ΛΛιιοοσσίίωωνν,,  ΜΜηηττρροοππόόλλεεωωςς  2277,,  μμεε  ττηηνν  αασσττυυννοο--
μμιικκήή  ττοουυςς  ττααυυττόόττηητταα  κκααιι  ττοο  VVOOUUCCHHEERR
((εεκκττυυππωωμμέένναα)),,  έέωωςς  ττηηνν  ΤΤεεττάάρρττηη  22  ΣΣεεππττεεμμ--
ββρρίίοουυ  22002200,,  γγιιαα  νναα  υυπποογγρράάψψοουυνν  ττηη  σσύύμμββαα--
σσηη  ττοοπποοθθέέττηησσηηςς..
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ΓΓΠΠ: Τεστ κορωνοϊού σε όλους τους στρατεύσιμους του Σεπτεμβρίου - Οδηγίες

Ελευσίνα ,     24/08/2020                                   

Προς όλους τους συνταξιούχο-
υς Ελευσίνας, Μάνδρας &
Μαγούλας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Σωματείου μας
σας καλεί σε ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
στις 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2020 ώρα
07.00 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
στο ανοιχτό θεατράκι του πολιτι-
στικού κέντρου « ΛΕΩΝ.
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ» - Δρα-
γούμη 37, κάτω Ελευσίνα.

Θέματα της Γενικής Συνέλευσης
είναι :
1. Οικονομικός απολογι-
σμός για τον τελευταίο χρόνο και
έγκρισή του προϋπολογισμού
για τον επόμενο χρόνο
2. Διοικητικός απολογι-
σμός και πρόγραμμα δράσης του
σωματείου μας
3. Εκλογή εφορευτικής επι-
τροπής για τις αρχαιρεσίες του
σωματείου μας.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Η κυβέρνηση , οι εταίροι της
στην ευρωπαϊκή Ένωση , σε

συμπαιγνία με τα άλλα αστικά
κόμματα ετοιμάζονται να πάρουν
νέα μέτρα σε βάρος όλων των
ασφαλισμένων και των συντα-
ξιούχων , με σκοπό την πλήρη
ιδιωτικοποίηση και την κατάργ-
ηση του κοινωνικού χαρακτήρα
της ασφάλισης. Αυτό προοι-
ωνίζει η δημοσίευση της έκθεσης
ΠΙΣΣΑΡΊΔΗ και των « σοφών»
της επιτροπής που έφτιαξαν.
Τώρα το πως συμβαίνει και αυτή
η επιτροπή «σοφών» όπως και
όλες οι προηγούμενες να απο-
δεικνύονται οι καλύτεροι υπηρέ-
τες των συμφερόντων των κεφα-
λαιοκρατών είναι ζήτημα που
πρέπει να το εκτιμήσουμε όλοι
μαζί , μαζί να χαράξουμε και τον
δρόμο που πρέπει να ακολουθή-
σουμε.
Σκοπό τους έχουν να «ληστέ-

ψουν» τα ταμεία και να τα παρ-
αχωρήσουν στους κεφαλαιοκρά-
τες.

Θεωρούμε παραπάνω από απα-
ραίτητη την συμμετοχή όλων μας
στη γενική συνέλευση.
Λόγω των μέτρων που ισχύουν
για τον κορωνοϊό , πραγματο-
ποιούμε την γενική μας συνέλευ-
ση σε ανοιχτό χώρο και με όλα τα
μέτρα προστασίας που απαι-
τούνται.(μάσκες , αποστάσεις ,
απολυμαντικό) που θα διαθέσει
το σωματείο μας.

ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                               
Ν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ                                                                                   
Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δ. ΓΚΑΤΖΗΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Μ
ε γνώμονα την ασφάλεια
του προσωπικού των
Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ)

και τον περιορισμό της διασπο-
ράς των επιπτώσεων της νόσου
COVID-19, με εντολή του Υφυπο-
υργού Πολιτικής Προστασίας και
Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου
Χαρδαλιά και σε συνεργασία με
το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας,
θα πραγματοποιηθεί έλεγχος για
κορωνοϊό σε όλους τους υπόχρ-
εους σε στράτευση που παρου-
σιάζονται κατά τον μήνα Σεπτέμ-
βριο από κλιμάκια των ΕΔ και
του ΕΟΔΥ. 

Περαιτέρω, η Γενική Γραμμα-
τεία Πολιτικής Προστασίας, σε στενή συνεργασία
με το ΓΕΕΘΑ, αποστέλλει με προσωπικό μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και με SMS,
προς όλους τους νέους στρατεύσιμους και στα
τρία σώματα των ΕΔ, χρήσιμες οδηγίες προ-
στασίας ενόψει της κατάταξής τους.

Το μήνυμα προς τους νέους στρατεύσιμους
αναφέρει:

«Στο πλαίσιο πρόληψης για την αποφυγή διά-
δοσης της νόσου Covid-19, η Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας θέλει πριν την κατάταξή
σου να σου επιστήσει την προσοχή για τη λήψη 

των απαραίτητων μέτρων προ-
στασίας, την αποφυγή επαφής με
άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς
ομάδες αλλά κυρίως την αποφυγή
συμμετοχής σε εκδηλώσεις συνωστι-
σμού και συγχρωτισμού τις τελευταίες
ημέρες πριν την κατάταξη. 

Αν πριν την ημερομηνία κατάταξής
σου παρουσιάσεις συμπτώματα όπως
πυρετό, βήχα ή δυσκολία στην αναπ-
νοή, επικοινώνησε αμέσως με τον για-
τρό σου ή τον ΕΟΔΥ στο τηλ.
2105212054. Στην περίπτωση που
νοσεί άτομο του στενού οικογενειακού
σου κύκλου, ενημέρωσε εγκαίρως την
υγειονομική υπηρεσία της μονάδας
κατάταξής σου. Ενημερώσου για τις
οδηγίες προστασίας στο site της Γενι-
κής Γραμματείας Πολιτικής Προ-

στασίας».

Βρείτε χρήσιμες οδηγίες προστασίας από τη
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
https:/ /www.civi lprotection.gr /el /koronoios-
covid-19-hrisimes-odigies.

Συλλυπητήρια του
Δημάρχου Χρ. Παππού
για τον πατέρα Χρήστο
Καπερώνη

Τη θλίψη του για την απώλεια του πατρός
Χρήστου Καπερώνη, με τον οποίο τον συνέ-
δεε φιλία, εξέφρασε ο Δήμαρχος Φυλής Χρή-
στος Παππούς.
“Τον γνώριζα από τα νεανικά μου χρόνια και

τον εκτιμούσα ιδιαίτερα. Υπήρξε εξαιρετικός
άνθρωπος και αγωνιστής κληρικός. Αγα-
πήθηκε ιδιαίτερα από τον κόσμο και υπήρξε
σύμβολο της ενότητας στο Ζεφύρι. Γι’ αυτό
άλλωστε τιμήθηκε από τη Μητρόπολη και
τους συναδέλφους Δημάρχους του Ζεφ-
υρίου. 
Εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου εκφ-

ράζω στη Μητρόπολη Ιλίου και στην οικογέ-
νειά του τα θερμά μας συλλυπητήρια”, δήλω-
σε ο Δήμαρχος Φυλής
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Δ
εκατρία δημοτικά σχολεία του Δήμου Αχα-
ρνών δικαιούνται σχολικά γεύματα μέχρι
την 31η Δεκεμβρίου 2020, λόγω της

παράτασης του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα
2019-20».

Όπως επισημαίνεται στην Υπουργική Απόφαση,
το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί κατά το διάστημα 

Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος.
Δηλαδή γίνεται μια παράταση του προγράμματος

της περσινής σχολικής χρονιάς, ίσως λόγω της
καραντίνας και του lockdown σε σχολεία και
επιχειρήσεις, όπου τα σχολεία έμειναν κλειστά
για σχεδόν 3 μήνες, χωρίς να γίνεται αναφορά τι
θα γίνει από τον Δεκέμβριο και μετά.

Δεκατρία δημοτικά του Δήμου Αχαρνών
στο πρόγραμμα “Σχολικά γεύματα”

ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝΤΗΝ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ
ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥΛΕΙΨΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΥΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ ΣΤΗΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ ΣΤΗ

ΦΥΛΗΦΥΛΗ
Ο Ιερός Προσκυνηματικός Ναός Αγίου Νεκταρίου

Άνω Λιοσίων πανηγυρίζει την ανακομιδή των λει-
ψάνων του Αγίου Νεκταρίου την Τετάρτη 2 και την
Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2020.

Μάλιστα, στον Πανηγυρικό Εσπερινό θα χορο-
στατήσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ηλιουπό-
λεως κάτω Αφρικής κ. Θεόδωρος.

Πρόγραμμα
Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020
19:00 Αρχιερατικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας

και θείου κηρύγματος, χοροστατούντος του Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτου Ηλιουπόλεως κάτω Αφρ-
ικής κ. Θεοδώρου.

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2020
07:00 Όρθρος και Θεία Λειτουργία.

Δύο θεατρικές παραστάσεις από την Περιφέρεια
Αττικής,  στις 3 και 7 Σεπτεμβρίου, στα Μέγαρα
H είσοδος είναι ελεύθερη για όλους, με όλα τα μέτρα προστασίας τα
οποία προβλέπονται, αποστάσεις, μάσκες κλπ.

Δύο θεατρικές παραστάσεις έχει προγραμματίσει η Περιφέρεια Αττικής,  για τις 3 και 7
Σεπτεμβρίου, στα Μέγαρα, στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτιστικών εκδηλώσεων
στην Αττική.
Την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2020, το βράδυ θα δοθεί  η Παιδική Θεατρική παράσταση
«Το δάσος του Αισώπου»  από την θεατρική ομάδα Πρόβα
Τη Δυτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020, θα δοθεί η θεατρική παράσταση «Τι σου λείπει;» από το
Ιδρυμα “Το σπίτι του ηθοποιού”.



ΠΠρράάσσιιννοο  φφωωςς  
σσεε  ππρροοσσλλήήψψεειιςς  γγιιαα  ττοο

ΆΆθθλληησσηη  γγιιαα  ΌΌλλοουυςς  
Η κατανομή στους δήμους 

 Ασπροπύργου & Μεγαρέων 

Σ
την έγκριση κατανομής θέσεων για προσλήψεις Πτυχιούχων Φυσι-
κής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ Α’ και Β’
Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που θα υλοποιήσουν Προ-

γράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) την περίοδο 2020-21»
προχώρησε το υπουργείο Εσωτερικών

Συγκεκιρμένα εγκρίνεται η κατανομή Χιλίων Εκατό Σαράντα Δύο (1.142)
θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής κατ’ ανώτατο
όριο, με σκοπό τη στελέχωση των ΟΤΑ Α’ Βαθμού και των ΝΠΔΔ και
ΝΠΙΔ αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους
(Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2020-21, όπως αυτές αξιολογούνται και προτείνον-
ται προς έγκριση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού, διά της Δ/νσης Άθλησης για Όλους, Προ-
βολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διε-
θνών Σχέσεων.

Οι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής επιλέγονται βάσει του Οργανωτικού
Πλαισίου Π.Α.γ.Ο και υπογράφουν σύμβαση εργασίας με το φορέα υλο-
ποίησης του προγράμματος, διάρκειας έως 8 μήνες, στην οποία καθο-
ρίζεται η ωριαία αποζημίωση, βάσει της κείμενης νομοθεσίας
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ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗΣ 
Για το ζήτημα της σχολικής στέγης στο Δήμο Ασπροπύργου εν όψει της έναρξης της σχολικής χρονιάς
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους Υπουργούς Παιδείας & Θρη-

σκευμάτων, Εσωτερικών, Υποδομών &
Μεταφορών και Υγείας

Θέμα: Για το ζήτημα της σχολικής στέγης
στο Δήμο Ασπροπύργου Αττικής εν όψει
της έναρξης της σχολικής χρονιάς και τη
λήψη μέτρων που απαιτούνται στο μονα-
δικό Λύκειο της περιοχής για την προ-
στασία της υγείας εν μέσω πανδημίας.

Στον Δήμο Ασπροπύργου, που ο
αριθμός των κατοίκων ξεπερνάει τις
30.000, υπάρχει ένα και μόνο Λύκειο, στο
οποίο στεγάζονται περίπου 600 μαθητές.
Το σχολείο έχει 24 τμήματα, που σημαίνει
ότι με την έναρξη της νέας σχολικής χρο-
νιάς θα αναγκαστούν να στοιβάζονται 24-
25 μαθητές ανά αίθουσα.

Παρά τις συνεχείς διεκδικήσεις
των κατοίκων της περιοχής για νέα σχολι-
κή μονάδα, και παρόλο που έχει δημο-
σιευτεί σχετικό ΦΕΚ με αρ. 788/6.5.2008
τεύχος Β, για την ίδρυση 2ου Γενικού
Λυκείου, με ευθύνη όλων των Κυβερνή-
σεων δεν έχουν γίνει οι περαιτέρω απαι-
τούμενες ενέργειες. Ο Ασπρόπυργος
μάλιστα είναι μια πόλη με τεράστιες εκτά-
σεις, ώστε να μπορεί να οικοδομηθεί νέα
σχολική μονάδα.

Σήμερα, σε συνθήκες αύξησης

των κρουσμά-
των και λίγο
πριν την
επίσημη έναρξη
της νέας σχολι-
κής χρονιάς,
εκπαιδευτικοί,
γονείς και μαθη-
τές βρίσκονται
μπροστά σε ένα
αδιέξοδο, που
αφορά την ίδια
τους την υγεία.
Είναι φανερό,
ότι αν είχαν ικα-
νοποιηθεί τα
αιτήματα που
χρόνια έχει το γονεϊκό και λαϊκό κίνημα
της περιοχής για δημιουργία νέας σχολι-
κής μονάδας, με άλλους όρους σήμερα θα
μπορούσαν να τηρηθούν τα όποια μέτρα
για την προστασία της πανδημίας και ειδι-
κά το ζήτημα αποφυγής του συγχρωτι-
σμού, που απαιτεί αποφασιστική μείωση
του αριθμού μαθητών ανά τάξη, ώστε
κανένα τμήμα να μην έχει πάνω από 15
μαθητές. 

Εκτός από το παραπάνω σοβαρό
πρόβλημα, εκπαιδευτικοί και μαθητές
έρχονται αντιμέτωποι με τα μεγάλα κενά
σε εκπαιδευτικούς και προσωπικό καθαρ-
ιότητας, γεγονός που μπαίνει εμπόδιο στη

δ ι α σ φ ά λ ι σ η
τόσο της
ουσ ιαστ ικής
λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς
της μορφωτι-
κής διαδι-
κασίας, όσο
και των υγειο-
νομικών όρων
καθ’ όλη τη
διάρκεια της
λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς
του σχολείου.

Η
πολιτική του
κόστους –
οφέλους της

ΕΕ, που πιστά ακολουθεί η σημερινή
Κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες,
είναι αυτή που έχει αφήσει χωρίς καμία
υποδομή την εκπαίδευση των μαθητών
και στο Δήμο Ασπροπύργου. 

Το αποτέλεσμα είναι, οι εξαγγελίες της
Υπουργού Παιδείας για την προστασία
από την πανδημία να αποτελούν ένα ανε-
φάρμοστο ευχολόγιο, που στόχο έχει να
συνεχίσει η Κυβέρνηση να κουνάει το
δάχτυλο της ατομικής ευθύνης, όταν με
κρατική ευθύνη δεν είναι δυνατό να εφαρ-
μοστούν ακόμα και τα ελάχιστα μέτρα που
προτείνουν οι ειδικοί.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί, τι
προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση
ώστε:

• Να παρθούν ουσιαστικά μέτρα
στο 1ο ΓΕΛ Ασπροπύργου, για την
προστασία της υγείας εκπαιδευτικών
και μαθητών από την πανδημία, πλην
άλλων με την εύρεση άμεσα κατάλ-
ληλων χώρων διδασκαλίας, ώστε να
υπάρχει αποφασιστική μείωση του
αριθμού των μαθητών ανά τάξη, με την
εξασφάλιση του απαραίτητου εκπαι-
δευτικού προσωπικού, για να καλυφ-
τούν τα κενά και για να υπάρξουν
άμεσα περισσότερα τμήματα με λιγότε-
ρους μαθητές, με εξασφάλιση όλου του
απαραίτητου αριθμού μόνιμων εργα-
ζομένων στην καθαριότητα των σχο-
λείων, ώστε να διασφαλίζονται οι υγει-
ονομικοί όροι καθ’ όλη τη διάρκεια της
λειτουργίας του σχολείου.

• Να ξεκινήσει άμεσα η κατασκε-
υή 2ου Γενικού Ενιαίου Λυκείου στο
Δήμο Ασπροπύργου, με αποκλειστική
χρηματοδότηση από τον κρατικό
προϋπολογισμό.

Οι Βουλευτές
Γκιόκας Γιάννης
Κανέλλη Λιάνα 
Κατσώτης Χρήστος
Μανωλάκου Διαμάντω
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Δύο στρατιώτες τρα-
υματίστηκαν το πρωί της
Τρίτης, εντός του στρατοπέ-
δου στο οποίο υπηρετούν σε
Μονάδα της Αττικής.

‘Οπως αναφέρει το Γενικό
Επιτελείο Στρατού, με ανα-
κοίνωση που εξέδωσε για το
περιστατικό, οι οπλίτες τρα-
υματίστηκαν ελαφρά στα
κάτω άκρα μετά από εκπυρ-
σοκρότηση όπλου και δια-
κομίστηκαν στο 401 Γενικό
Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθη-
νών (401 ΓΣΝΑ) για την παρ-
οχή πρώτων βοηθειών.

Το περιστατικό συνέβη νωρίς χθες το πρωί,
σε στρατόπεδο του Ασπροπύργου.

Τα αίτια και οι συνθήκες του ατυχήματος διερ-
ευνώνται αρμοδίως.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Από το Γενικό Επιτελείο Στρα-
τού ανακοινώνεται ότι, τις πρωι-
νές ώρες της Τρίτης 1 Σεπτεμ-
βρίου 2020, οι Στρατιώτες Ι.Κ. και
Χ.Π. οι οποίοι υπηρετούν σε
Μονάδα της Αττικής, τρα-
υματίστηκαν ελαφρά στα κάτω
άκρα, συνεπεία εκπυρσοκρότ-
ησης τυφεκίου, εντός στρατοπέ-
δου.

Οι Οπλίτες Θητείας δια-
κομίστηκαν στο 401 Γενικό Στρα-
τιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (401
ΓΣΝΑ) για την παροχή πρώτων
βοηθειών.

Τα αίτια και οι συνθήκες του ατυχήματος διερ-
ευνώνται αρμοδίως.

Ασπρόπυργος: 2 φαντάροι τραυματίες 
από εκπυρσοκρότηση όπλου

Συνελήφθησαν δύο άτομα
για εμπρησμό από πρόθεση
στον Υμηττό
Πρόκειται για δύο Ρομά που εντοπίστηκαν από
άντρες της ΔΑΕΕ και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και
συνελήφθησαν την στιγμή που έβαζαν φωτιά
στους πρόποδες του Υμηττού στην Γλυφάδα

Συνελήφθησαν την Κυριακή 30 Αυγούστου, στο
πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτι-
κούς υπάλληλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης
Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), του 8ου
Πυροσβεστικού Σταθμού Αθηνών και της ομάδας
ΔΙ.ΑΣ. Νοτιοανατολικής Αττικής της ΕΛ.ΑΣ., δύο
Ρομά 30 και 32 ετών αντίστοιχα, ως υπαίτιοι πρόκ-
λησης εμπρησμού από πρόθεση σε δασική έκτα-
ση στους πρόποδες του Υμηττού στην περιοχή
Αιξωνή Γλυφάδας στην Αττική.
Οι δύο άντρες εντοπίστηκαν, θεωρήθηκαν ύπο-

πτοι και μετά από παρακολούθηση συνελήφθησαν
την στιγμή που έβαζαν την φωτιά, η οποία κατε-
σβέσθη αμέσως.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχουν ακόμα
δηλώσει τους λόγους της πράξης τους, ενώ
οδηγήθηκαν χθες στον αρμόδιο Εισαγγελέα με
την σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία.

ΠΠααρράάτταασσηη  έέωωςς  ττοονν  ΣΣεεππττέέμμββρριιοο  γγιιαα
ττηη  μμεείίωωσσηη  εεννοοιικκίίοουυ  4400%%

Π
αρατείν εται κατά έν α μήν α,
δηλαδή και για το Σεπτέμβριο
το υποχρεωτικό κούρεμα κατά

40% των  εν οικίων  επιχειρήσεων  για
τους κλάδους της εστίασης, του τουρι-
σμού, των  μεταφορών , του πολιτισμού
και του αθλητισμού αν ακοίν ωσε ο
υπουργός Οικον ομικών  Χρήστος Σταϊ-
κούρας.

O Χρήστος Σταϊκούρας μιλώντας στον
ΑΝΤ1 ανέφερε ότι το μέτρο της μείωσης
των ενοικίων θα συνεχιστεί τόσο σε
υποχρεωτική όσο και σε εθελοντική
μορφή.

Το «κούρεμα» των ενοικίων σε υποχρ-
εωτική βάση για τους κλάδους που πλήτ-

τονται ιδιαίτερα από την κρίση της πανδημίας του κορονοϊού θα ισχύσει και τον Σεπτέμβριο ενώ
αναμένεται να θεσπιστεί η διαδικασία για τη μείωση των ενοικίων σε εθελοντική βάση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μέτρο θα αφορά τις μισθώσεις επαγγελματικών ακινήτων και εξετά-
ζεται για τις περιπτώσεις που θα υπάρχει συμφωνία μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών για μείωση
ενοικίων οι ιδιοκτήτες να κερδίζουν επιστροφή φόρου.

Για τους ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι υποχρεωτικά θα εισπράξουν μειωμένα κατά 40% ενοίκια
και τον Σεπτέμβριο δικαιούνται επιστροφή φόρου ίση με το 30% των ενοικίων που έχασαν.

Το ποσό αυτό θα συμψηφιστεί με το φόρο εισοδήματος ή τον ΕΝΦΙΑ που πληρώνουν φέτος με
εξαίρεση τις δόσεις ρυθμίσεων.

Επίσης, για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που υπέστησαν ζημιά προβλέπεται και αναστολή της είσπρ-
αξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους και παράταση προθεσμιών καταβολής των βεβαιωμένων
οφειλών τους στην Εφορία.
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ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ.
ΤΟΥ
ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΥ
Το ν έο ΔΣ του ΜΑΝΔΡΑΪΚΟΥ ΑΟ για την  σεζόν
20/21 είν αι οι κάτωθι.
Πρόεδρος Παπακων σταν τίν ου Χρήστος

Αν τιπρόεδρος Α' Αποκορον ιώτακης Αν δρέας

Αν τιπρόεδρος Β' Ζαφείρης Δημήτριος

Γ.Γραμματέας Ασπιώτης Βασίλειος
Βοηθ Γραμ Τσαν τίλα Χρυσούλα

Ταμείας Τσαν τίλα Αικατερίν η
Γεν .Αρχηγός Δεμέστιχας Δημήτριος

Υπευθ Ακαδημ Δημητρακόπουλος Γεώργιος

Εφορος Ρεν τούμης Αριστείδης

Εκπ ΕΠΣΔΑ Μπουγά Αγγελική

Δ.Σχέσεων  Κουρκούτας Αν αστάσιος

ΓΑΜΟΣ
Ο ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΒΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΚΑΙ Η ΑΡΧΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΟΥΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΡΧΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΣ 
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ 
ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΝΑΛΑΣ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

ΓΑΜΟΣ
Ο ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΣΚΟΥΡΤΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΧΟΛΑΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΚΑΙ Η ΓΙΑΒΑΣΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΣΤΕΝΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΧΟΛΑΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΟ ΜΙΜΑ-ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΕΚ
Το Δίκτυο Ακαδημιών της ΑΕΚ καλωσορίζει τον σύλλογο ΑΟ ΜΙΜΑΣ

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ με έδρα τον Δήμο Μεγαρέων ως επίσημο συνεργάτη της
στον Νομό Αττικής για τα επόμενα τρία χρόνια.

Είμαστε βέβαιοι ότι θα έχουμε αγαστή συνεργασία και ότι μέσα από την
παροχή τεχνογνωσίας στο επιτελείο και στα παιδιά της ακαδημίας, θα
πετύχουμε τους στόχους μας και οι δύο πλευρές. 

Yπεύθυνος επικοινωνίας: Καραγιάννης Νικόλαος, τηλ. 6977915198, e-
mail: htcm9kineta@hotmail.com.

Η Διεύθυνση Δικτύο Ακαδημιών της ΠΑΕ ΑΕΚ εύχεται στον ΑΟ ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ καλή επιτυχία!

Ξεκίνησε την προετοιμασία της η  Γυναι-
κεία ομάδα του Πήγασου Θριασίου 2012
στο γήπεδο Γ.Ρουμελιώτης υπό την
επίβλεψη των προπονητών Αθηνάς Ρεν-
τούμη,Γεωργίας Κουτραφούρη και Θανά-
ση Ρούτη.

Ο μεγαλύτερος όγκος του περσινού
ρόστερ έχει παραμείνει στον Σύλλογο
έχοντας έναν αριθμό 16/17 αθλητριών....

Παρόλα αυτα ανεβαίνουν νεαρές και
ταλαντούχες κοπέλες από τα τμήματα
υποδομής κάθε χρόνο στην Α' ομάδα

παίρνοντας χρόνο συμμετοχής (Όπως και
περσι) και θεωρούμε ότι και αυτές ειναι οι
" μεταγραφές " που θα βοηθήσουν και θα
βοηθούν σε έμμεσο βάθος χρόνου στις
επιτυχίες του Συλλόγου.

Στο προπονητικό time θα πλαισιωθεί και
η Γυμνάστρια Cath Kali μαζι με τους περ-
σινούς προπονητές του Συλλόγου ,καθώς
και η Vasso Mpakogianni Νέο μέλος η
οποία θα αναλάβει τις δημόσιες σχέσεις
του σωματείου.

Επίσης Συνεχίζετε η συνεργασία με τους

έμπειρους γιατρούς,Ορθοπεδικούς - Καρ-
διολόγους και τους φυσιοθεραπεύτες της
ομάδος για την κύρια και βασική Πρόλ-
ηψη των αθλητριών μας Xrysa
Papaemmanouil Κωνσταντίνος Αναγνω-

στάκος Sofia Athanasiadou Christos
Papastamouκαθώς και με όλους τους
βασικούς Συνεργάτες μας Δικηγόρους,
Λογιστές κτλ που έχει η ομάδα για την
Πλήρη Οργανωτική λειτουργία της.

***Ξεκίνησαν  επίσης και  οι Εγγραφές
των ακαδημιών εντός του γηπέδου
Γ.Ρουμελιώτης στα γραφεία του Συλλόγου
και ώρες 18:15 -21:00*

Ευχόμαστε μια δυναμική και Υγιεί αγω-
νιστική χρονιά στον Σύλλογο μας, καθώς
και σε όλα τα Σωματεία και σε ολες τις
αθλήτριες.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΣΤΟΝ ΙΚΑΡΟ Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ

Επέστρεψε στην ομάδα του Ικάρου Νεοκτίστων ο
21 χρονος τερματοφύλακας Σωκράτης Ελευθερ-
ιάδης. 
Ο εν λόγω πορτιέρι έχει αγωνιστεί στον Ακράτητο
και Αστέρα Ανω Λιοσίων.
Αγωνιστικά στα πλαίσια της προετοιμασίας του

ο Ικαρος θα δώσει το πρώτο του φιλικό αγώνα
την Πέμπτη στις 18:30 στα Μέγαρα με τον ΑΟ
Μίμα Μικρασιατική.

ΑΝ.ΤΣ.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
ΦΕΛΙΣΙΑ ΚΑΙ ΙΛΙΑΝΑΣ
ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΟΝ ΑΚΡΑΤΗΤΟ

Η
γυν αικεία ομάδα του
Ακράτητου αν ακοίν ωσε
την  επιστροφή στην  ομάδα

μας των  αδερφών  Ζωή, Φελίσια
και Ιλιάν α Τσομπαν οπούλου.
Μετά από μια χρον ιά γεμάτες
εμπειρία και παιχν ίδια στην  Β´
Εθν ική με τις Νέες Ατρομήτου
επιστρέφουν  στον  Ακράτητο με
μόν ο στόχο την  άν οδο της ομάδας μας.
Η Ιλιάν α 20ετών  αγων ίζεται στην  θέση του τερ-
ματοφύλακα, η Φελίσια 17ετών  αγων ίζεται στα 

χαφ και η ταλαν τούχα 13ετών  Ζωή στην  θέση
του τερματοφύλακα.
Τις καλωσορίζουμε και πάλι στην  οικογέν εια
μας.

ΔΔΥΥΝΝΑΑΤΤΑΑ  ΤΤΕΕΣΣΤΤ  ΟΟ  ΒΒΥΥΖΖΑΑΣΣ  ΜΜΕΕ
ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΑΑΙΙΚΚΟΟ  ((ΕΕΚΚΤΤΟΟΣΣ))  ΚΚΑΑΙΙ

ΧΧΙΙΛΛΙΙΟΟΜΜΟΟΔΔΙΙ  ((ΕΕΝΝΤΤΟΟΣΣ))

ΔΔύύοο  δδυυννααττάά  ττέέσσττ  θθαα  δδώώσσεειι  ττηηνν  ΤΤεεττάάρρττηη  22//99
κκααιι  ττοο  ΣΣάάββββααττοο  55//99  οο  ΒΒύύζζααςς  ΜΜεεγγάάρρωωνν..  
ΘΘαα  ααννττιιμμεεττωωππίίσσεειι  εεκκττόόςς  έέδδρρααςς  ττοονν  ΑΑχχααρρ--
ννααιικκόό  κκααιι  ττοονν  ΑΑττρρόόμμηηττοο  ΧΧιιλλοομμοοδδίίοουυ  σστταα
ΜΜέέγγααρραα..  ΤΤαα  μμάάττςς  θθαα  ξξεεκκιιννήήσσοουυνν  σσττιιςς
1188::1155..
ΟΟιι  ααγγώώννεεςς  θθαα  δδιιεεξξααχχθθοούύνν  χχωωρρίίςς  ττηηνν  ππααρρ--
οουυσσίίαα  θθεεααττώώνν  λλόόγγωω  ττωωνν  μμέέττρρωωνν  ππρροο--
σστταασσίίααςς  κκααττάά  ττοουυ  CCOOVVIIDD--1199..

AANN..ΤΤΣΣ..

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ Ο ΤΑΣΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ

Την επόμενη ποδο-
σφαιρική του στέγη
αναζητεί  ο Τάσος
Συμεωνίδης 32
ε τώ ν ( 2 5 / 6 / 1 9 8 8 )
αγωνίζεται ως σέντερ
μπακ αλλά μπορεί να
παίξει και σαν 6 και 8.
Έχω αγωνιστεί  στην
Δύναμη Ασπροπύρ-
γου, Απόλλωνα Πον-
τίων, Πυρρίχιο και
πέρσι  στον Αστέρα
Μαγούλας.

Πέρσυ μέχρι την καραντίνα είχε πετύχει 5 τέρματα.

ΑΝ.ΤΣ.

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΠΗΓΑΣΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
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66997788008877330099

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ

ΣΤΑ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΓΟ

ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩ
ΝΙΑΣ

69.44.19.19.00
69.77.23.23.23

ΓΙΩΡΓΟΣ

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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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

Αισιόδοξος ο Τσιόδρας για
εξελίξεις με το εμβόλιο εντός
του επόμενου μήνα

Κ
ατά την  εν ημέρωση του Υπουργείου Υγείας για τον  κορον οϊό, ο καθηγητής
Λοιμωξιολογίας, Σωτήρης Τσιόδρας, εξέφρασε την  αισιοδοξία του για εξελίξεις
για το εμβόλιο κατά του κορον οϊού μέσα στον  Οκτώβριο.

Ειδικότερα, ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας τόν ισε ότι «επιζητούμε την  πλήρη ολοκ-
λήρωση των  διεθν ών  μελετών  με αυστηρά κριτήρια, ώστε ν α μπορεί ο κόσμος ν α
εμβολιαστεί με έν α ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο».

Παράλληλα, εξέφρασε την  αισιοδοξία του ότι θα έχ ουμε κάποια αποτελέσματα
μέσα στον  Οκτώβριο.

Οι αιτίες αισιοδοξίας
Ο κ. Τσιόδρας εξήγησε σε ποια φάση βρίσκον ται οι δοκιμές για τα εμβόλια κατά

του κορον οϊού και αιτιολόγησε από που πηγάζει η αισιοδοξία του. Εξέφρασε, όμως,
τον  προβληματισμό του για τη διάρκεια της αν οσίας. 

«Είμαι αισιόδοξος γιατί έχ ει υπάρξει σημαν τική απάν τηση στα Τ Λεμφοκύτταρα.
Δεν  είμαι σίγουρος, όμως, για τη διάρκεια της αν οσίας των  εμβολίων . Γι΄αυτό ίσως
χ ρειαστεί η λήψη 2 δόσεων . Αυτή τη στιγμή δοκιμάζον ται 170 εμβόλια, τα 9 από
αυτά βρίσκον ται ήδη ή θα μπουν  σύν τομα σε κλιν ικές μελέτες Φάσης ΙΙΙ. Τα 7 είν αι
ηδη σε 3η Φάση» συμπλήρωσε ο καθηγητής.

Το εμβόλιο πρέπει ν α δοκιμάζεται σε συν θήκες επιδημίας, όπως γίν εται με αυτό
του Παν επιστημίου της Οξφόρδης συμπλήρωσε.

Τέλος σχ ετικά με τα μον οκλων ικά αν τισώματα υποστήριξε ότι σε παγκόσμιο
επίπεδο «δοκιμάζον ται ως θεραπεία αλλά συζητείται η χ ρήση τους και ως προλ-
ηπτικό εμβόλιο για τους αν θρώπους της πρώτης γραμμής».

Η πολιτική εκμετάλλευση του εμβολίου
Ο κ. Τσιόδρας έθιξε και το θέμα της πολιτικής εκμετάλλευσης του εμβολίου. «Έχ ει

αρχ ίσει ν α με εν οχ λεί ότι το εμβόλιο γίν εται αν τικείμεν ο πολιτικής αν τιπαράθεσης»
δήλωσε χ αρακτηριστικά. Πρόσθεσε πάν τως, ότι η Ε.Ε. στηρίζει προσπάθειες για
την  ισότιμη πρόσβαση στο εμβόλιο. 

ΩΩΡΡΑΑΡΡΙΙΟΟ  ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑΣΣ  ΑΑΙΙΣΣΧΧΥΥΛΛΕΕΙΙΑΑΣΣ
ΔΔΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΟΟΘΘΗΗΚΚΗΗΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ  11//99//22002200

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΙΣΧΥΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΠΟ 1/9/2020

ΔΕΥΤΕΡΑ : 7:30 – 20:00

ΤΡΙΤΗ :   7:30 – 20:00

ΤΕΤΑΡΤΗ : 7:30 – 20:00

ΠΕΜΠΤΗ : 7:30 – 20:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 7:30 – 20:00

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Τις απογευματινές ώρες στη βιβλι-
οθήκη θα υπάρχει βιβλιοθηκονό-
μος για την καλύτερη εξυπηρέτηση
του κοινού!

Κορωνοϊός: Ανοίγουν οι λαϊκές σε επιβαρυμένες 
επιδημιολογικά περιοχές

Επαναλειτουργούν από την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, υπό συγκεκριμένες
όμως προϋποθέσεις, οι λαϊκές αγορές στις περιοχές όπου ισχύουν ειδικά
περιοριστικά μέτρα, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής
Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, κατά τη χθεσινή
ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας στη χώρα.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
Ενοικιάζεται τριάρι
90τμ 1ου ορόφου
στην Ελευσίνα
πλησίον supermarket
Βασιλόπουλου. Είναι
διαμπερές, φωτεινό,
αυτόνομο, με ξεχωρι-
στή κουζίνα, μεγάλα
μπαλκόνια, χωρις
κοινόχρηστα . Τιμή ε-
νοικίου 360
ευρώ. Τηλ.:
6956036272

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

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΣΤΟ
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 κατασ-
κευή γκαρσονιέρα 35
τ.μ., στον ημιώροφο, 1
υ/δ master, κατασκευή
'17, μπάνιο, προκασκευα-
σμενο, μεταφέρεται 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 κα-
τάσταση, τιμή 60.000€,
συζητήσιμη. 6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα
Ζωή, μονοκατοικία 100
τ.μ., ισόγεια, προσόψεως,
3 υ/δ (το 1 master), κα-
τασκευή '78, μπάνιο, wc,
σε οικόπεδο 400 τ.μ., θέα
βουνό, ανοικτό πάρκιν, α-
ποθήκη, κήπος, ελεύθε-
ρη, άριστη κατάσταση, α-
νακαίνιση '00, τιμή
35.000€ 6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτι-
στα, μονοκατοικία 90
τ.μ., 3 υ/δ, κήπος 60 τ.μ.,
καρποφόρα δέντρα, πω-
λείται λόγω ανάγκης, τιμή
20.000€τηλ: 2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ημιτελής μεζονέτα 162
τ.μ., 2 επίπεδα, ισόγεια,
γωνιακή, 4 υ/δ (το 1
master), 2 μπάνια, σε
οικόπεδο 183 τ.μ., πάρ-
κιν, αποθήκη 25 τ.μ., τιμή
309.000€, συζητήσιμη

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

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

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 210-
5573042. 
Fax: 210-5576988

"Εταιρεία καθαρισμών
στην Ελευσίνα, ζητεί
καθαρίστρια με δίπλωμα
οδήγησης, κάτοικο περ-

ιοχής θριασίου πεδίου.
τηλ: 210 5546957, 
6 9 7 6 4 3 6 8 8 2 "

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
«ΟΔΗΓΟΣ Πωλητής, με
δίπλωμα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γα-
λακτοκομικών προϊόντων
στον Ασπρόπυργο Αττι-
κής. Επιθυμητή προϋπηρ-
εσία σε ex-van πώληση.
Επικοινωνία 10:00-17:00,
2105577698 , email: in-
fo@dikomas.gr

Ζητούνται συνεργάτες
για πωλήσεις προϊόντων
σε εκθεσιακούς χώρους,
ηλικίας από 20 έως 35
ετών. Ώρες επικοινωνίας:
11 π.μ. έως 1 μ.μ. – κος
Ηλίας - Τηλ.: 210 24 70
341 - 694 43 88 304 –e-
mail: ifonitonamea@g-
mail.com  

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

ΚΥΡΙΑ  ζητά εργασία  για
οικιακή βοηθός και

φύλαξη ηλικιωμένων
στην περιοχή της Δυτικής

Αττικής και Δυτικής
Αθήνας.

Τηλ. 6944802271

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 
6974 311 396. 

Τιμή συζητήσιμη
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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 ενημε-
ρώνει τους ενδιαφερόμενους
ότι, ζητούνται οι παρακάτω
ειδικότητες:

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

Άντρες 

Επιθυμητά Προσόντα: 
� Ηλικία: έως 40 ετών
� Εκπαιδευτικό Επίπεδο:
Απόφοιτοι Γυμνασίου-Απόφοιτοι
Λυκείου
� Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
� Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Επιθυμητά Προσόντα: 
� Ηλικία: έως 40 ετών
� Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό
Επίπεδο:Ανεξάρτητο
� Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
� Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ

ΑΔΕΙΑ)

Επιθυμητά Προσόντα: 
� Ηλικία: έως 45 ετών
� Προϋπηρεσία: Απαρ-
αίτητη
� Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου

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

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλ-
ησης Δήμου Ασπροπύργου,
Σαλαμίνος 20, Όπισθεν Δημα-
ρχείου.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφ-
ικών: 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 οδήγ-
ησης Γ κατηγορίας με ΠΕΙ,
γνώστες Αττικής.
Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλ-
ησης Δήμου Ασπροπύργου,
Σαλαμίνος 20, Όπισθεν Δημα-
ρχείου.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφ-
ικών: info@apasxolisiasp.gr

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ
ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕΤΑΛΛΩΝ
ΖΗΤΑ 
ΟΔΗΓΟΥΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Άντρες 
Επιθυμητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 50 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτ-
ητο
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ
Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι διπλώματος
Γ κατηγορίας με ΠΕΙ
Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλ-
ησης Δήμου Ασπροπύργου,
Σαλαμίνος 20, Όπισθεν Δημα-
ρχείου.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφ-
ικών: info@apasxolisiasp.gr

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

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



16-θριάσιο Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020 

Ζητούνται  αποθήκες
για αγορά 

και ενοικίαση στον
Ασπρόπυργο. 

Πληροφορίες στο
Μεσιτικό Γραφείο

Μαντζουράτου Ελένη. 
Τηλέφωνο 6946971237


