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Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Hλιοφάνεια  . Η θερμοκρασία από

22- 32  βαθμούς Κελσίου

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
3,7,11,15,19,23,27

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Άνθιμος, Άνθιμη, Αριστίων, Αριστίωνας, Αριστέας,
Αριστέα, Αρίστη, Αρχοντής, , Αρχοντία, Αρχοντή, 

Πολύδωρος, Πολύδωρας, Πόλης, Πολυδώρης,
Πόλη, Φοίβος, Φοίβη

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΜΑΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΚΕ
Μακρυγιάννη 2 & Θερμοπυλών, 2111820405

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
Στυλιαρά Ελένη Κ.Λεωφόρος Εθνικής 

Αντιστάσεως 88, 2105541216

MAΝΔΡΑ

Ροκάς Δημήτριος Π.
Σαλαμίνος 7  - Εργατικές Κατοικίες, 2105541344

AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Τσακάλωφ Αθανασίου 14 & Λεβέντη, 

Έναντι ΙΚΑ, 2102484070

ΧΑΪΔΑΡΙ
ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ -  ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ

Καραϊσκάκη 84,
2105985845

Τ ον Ασπρόπυργο επισκέφθηκε   χθες  2
Σεπτεμβρίου ο Περιφερειάρχης Αττικής κ.

Γιώργος Πατούλης , ο οποίος παρέδωσε στον
Δήμαρχο Ασπροπύργου, κ. Νικόλαο Μελετίου
ένα εξελιγμένης τεχνολογίας απορριμματοφόρο
και  καφέ κάδους για τη συλλογή οργανικών
αποβλήτων, στο πλαίσιο του στοχευμένου προ-
γράμματος «Ανακύκλωση 2020», που υλοποιεί η
Περιφέρεια Αττικής με στόχο την αναβάθμιση και
ενίσχυση της ανακύκλωσης σ’ όλη την Αττική.    

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου αφού καλωσόρισε
τον Περιφερειάρχη Αττικής εξέφρασε την ικανο-
ποίησή του για το νέο εξοπλισμό τονίζοντας ότι,
οι πολίτες του Ασπρόπυργου είναι έτοιμοι να
υποδεχτούν αυτή την σύγχρονη προσπάθεια
ανακύκλωσης και αναβάθμισης του περιβάλλον-
τος.

Οι καφέ κάδοι θα τοποθετηθούν σε επιλεγμέ-
να σημεία του Δήμου Ασπροπύργου και θα χρη-
σιμοποιηθούν για τη συλλογή βιοαποβλήτων
που παράγονται από τα νοικοκυριά και τα κατα-
στήματα της πόλης. 

Χαρακτηριστικά δήλωσε: «Σήμερα είναι μια
χαρούμενη μέρα για τον Ασπρόπυργο, γιατί η
αγαστή και ειλικρινής συνεργασία με την Περιφ

έρεια Αττικής έχει αποτέλεσμα. Σήμερα παρ-
αδίδεται στο Δήμο μας ένα σύγχρονο απορριμμα-
τοφόρο για την αποκομιδή των οργανικών αποβ-
λήτων, καφέ κάδοι για τα βιοαπόβλητα και μικρ-
οί κάδοι για ανακύκλωση σε εσωτερικούς χώρο-
υς.

Έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια για την
ανακύκλωση από την Περιφέρεια Αττικής και θα
πρέπει επιτέλους να κατανοήσουμε όλοι μας, ότι
οι φυσικοί πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι. Εάν από
σήμερα, δεν δώσουμε την πρέπουσα προσοχή
στην ανακύκλωση, δε θα πετύχουμε  τους στόχο-
υς, που μας έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.  Η
Περιφέρεια και φυσικά ο ΕΣΔΝΑ θα κάνουν αυτό
που πρέπει επιτέλους για την ανακύκλωση στην
Αττική. Αυτή η συνεργασία βρίσκεται σε πρώτο
στάδιο,  και φυσικά και εμείς ως Δήμος θα πρά-
ξουμε όλα τα απαραίτητα για να έχει επιτυχία.

Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω εκ μέρους όλου
του Δημοτικού Συμβουλίου τον Περιφερειάρχη,
τον κ. Πατούλη, γι’ αυτήν την προσπάθεια που
κάνει για ολόκληρη την  Αττική, καθώς και για την
πόλη μας τον Ασπρόπυργο, μιας πόλης που
γνωρίζει το πρόβλημα των αποβλήτων, διότι γει-
τνιάζει με την χωματερή, του ΧΥΤΑ Φυλής, και
όλοι γνωρίζουμε τι σημαίνει να τοποθετούμε όλα
τα σκουπίδια σε ένα σημείο, ανεπεξέργαστα !  

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 6

ΝΕΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
- Σε αγαστή συνεργασία Γ. Πατούλης - Ν. Μελετίου  
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Αποδίδεται για δωρεάν πάρκινγκ 84 θέσεων ο
χώρος που καταλάμβανε μέχρι σήμερα το λούνα
παρκ στον λιμένα της Ν. Περάμου με ομόφωνη
απόφαση του Δ.Σ του Ο.Λ.Ε. AE μετά από σχετικό
αίτημα της Δημοτικής Ενότητας Ν. Περάμου του
Δήμου Μεγαρέων 

Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού Λιμέ-
νος Ελευσίνας (ΟΛΕ) ΑΕ απομακρύνεται το λούνα
παρκ, που λειτουργεί τα τελευταία δύο χρόνια στην Χερ-
σαία Ζώνη Λιμένος στη Νέα Πέραμο Μεγάρων. Ο
χώρος αποδίδεται για δωρεάν χρήση πάρκινγκ 84
θέσεων με μοναδικό κριτήριο και στόχο την εξυπηρέτ-
ηση των κατοίκων και επισκεπτών της πόλης και του
λιμένα αυτής, γεγονός που ικανοποιεί σχετικό αίτημα της
τοπικής κοινωνίας. 

Η ανωτέρω απόφαση του Δ.Σ του ΟΛΕ Α.Ε. ελήφθη
κατά τη συνεδρίαση της 31ης Αυγούστου 2020 για λόγο-
υς δημοσίου συμφέροντος.

Ειδικότερα, το Δ.Σ. του Ο.Λ.Ε. ΑΕ εξέτασε ενδελεχώς
το ζήτημα της εύρυθμης λειτουργίας της Χερσαίας
Ζώνης Λιμένα, αρμοδιότητάς του, και με απόφασή του
απέρριψε ομόφωνα την αίτηση της παραχωρησιούχου
για την εκ νέου ανανέωση της άδειας παραχώρησης
χώρου για εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών
παιχνιδιών στο βόρειο πάρκινγκ του λιμένα της Ν. Περά-
μου, η οποία λήγει στις 30-09-2020. 

Στην απόφαση του το Δ.Σ του Ο.Λ.Ε. ΑΕ έλαβε υπό-
ψιν την ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής
Ενότητας Ν. Περάμου Μεγάρων, με την οποία του
ζητήθηκε να μην ανανεώσει την αδειοδότηση και τοποθ-
έτηση λούνα πάρκ στο λιμένα της Ν. Περάμου, διότι
καταλαμβάνει χώρο για συνολικά 84 θέσεις πάρκινγκ
αυτοκινήτων επισκεπτών αποκλείοντας έτσι τη δυνατότ-
ητα των επισκεπτών της πόλης να ψυχαγωγηθούν στα
τοπικά καταστήματα και να συμβάλλουν στην τοπική
οικονομία.

Αποδίδεται, για δωρεάν πάρκινγκ 84
θέσεων, χώρος στον λιμένα Ν. Περάμου 

Mε ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ του Ο.Λ.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
Έναρξη υποβολής 
αιτήσεων για τα ΚΔΑΠ

Ξεκινά  η ηλεκτρονική υποβολή εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για τα ΚΔΑΠ του Δήμου Ελευσίνας,
που ανήκουν στην Κοινωφελή Επιχείρηση.

Οι κάτοχοι voucher, που έχουν ήδη υποβάλλει τις
αιτήσεις τους, καλούνται έως τις 9/9 να υποβάλλουν τα
δικαιολογητικά στα γραφεία της Κ.Ε.Δ.Ε.

Ταυτόχρονα, οι ενδιαφερόμενοι/μη κάτοχοι voucher
μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέρ-
οντος για τα ΚΔΑΠ έως τις 17/9.

Σημειώνεται, πως η συμμετοχή των παιδιών στα
ΚΔΑΠ του Δήμου είναι εντελώς δωρεάν.

Σκοπός των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης
του Δήμου Ελευσίνας είναι η δημιουργική αξιοποίηση
του ελεύθερου χρόνου των μικρών μας φίλων, η διεύρυ-
νση των πνευματικών και γνωστικών οριζόντων τους,
μέσω επιμορφωτικών κι εποικοδομητικών δράσεων και
ερεθισμάτων, πάντα με την καθοδήγηση του έμπειρου
προσωπικού που τα απαρτίζουν.

Για να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος επισκεφθείτε το site kedelefsi-
nas.gr.

Εναλλακτικά, μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση
στα γραφεία της Κ.Ε.Δ.Ε. (Παγκάλου & Κίμωνος 11, 1ος
όροφος, 09.00-14.00).

Κατά την είσοδό σας θα πρέπει να φοράτε υποχρεω-
τικά προστατευτική μάσκα.

AΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ 

Διανομή σχολικών τσαντών και ειδών
σε μαθητές του Δημοτικού δικαιούχους

των προγραμμάτων ΚΕΑ και ΤΕΒΑ

Σχολική τσάν τα με γραφική ύλη θα μοιράσει η Κοιν ων ική Υπηρεσία του
Δήμου Φυλής σε 300 μαθητές Δημοτικού, σήμερα Πέμπτη 3 και την
Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020. Οι μαθητές αυτοί είν αι δικαιούχοι ΤΕΒΑ
και ΚΕΑ. 

Αν τίστοιχες διαν ομές θα γίν ουν  στη Μητρόπολη και στους υπόλοιπους
Δήμους της Δυτικής Αττικής, που είν αι εταίροι του ΤΕΒΑ με επικεφαλής
εταίρο το Δήμο Φυλής. Από τις διαν ομές αυτές θα ωφεληθούν , συν ολικά,
900 μαθητές Δημοτικού.
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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. 

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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ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 
Με 35  φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές εξοπλίζει 

και φέτος τα σχολεία η Σχολική Επιτροπή 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Μ
ε την ανεργία να καλπάζει στο 17% και
την τουριστική σεζόν να λήγει άδοξα και
να αφήνει πίσω της χιλιάδες ανέργους, η

κυβέρνηση νομοθετεί μια σειρά από παρεμβά-
σεις για ανέργους που δυσκολεύονται να ξαναμ-
πούν στην αγορά εργασίας εν μέσω της παν-
δημίας.

Πιο συγκεκριμένα, με τις ρυθμίσεις της
κυβέρνησης προβλέπεται:

– Μείωση του απαιτούμενου αριθμού ημερών
ασφάλισης από 100 σε 50 για το επίδομα ανε-
ργίας των εποχιακά εργαζόμενων σε τουριστικά
και  επισιτιστικά επαγγέλματα. Έτσι  χιλιάδες
εποχικοί που φέτος εργάστηκαν όχι σε ολόκ-
ληρη την τουριστική σεζόν, θα λάβουν εντέλει το

επίδομα ανεργίας που δικαιούνται  για τον
χειμώνα (399 ευρώ ανά μήνα για 3 μήνες).

– Δίμηνη παράταση του επιδόματος του ΟΕΑΔ
(των 399 ευρώ το μήνα) για όσους η επιδότηση
ανεργίας τους έληξε εντός του καλοκαιριού. Για
όσους δηλαδή έληξε τον Αύγουστο, δικαιούνται
τώρα να πάρουν άλλα 2 μηνιαία επιδόματα
(Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου) σε δύο δόσεις.
Ομοίως και εκείνοι που έχασαν το δικαίωμα τον
Ιούλιο.

Οι άνεργοι που ολοκλήρωσαν τη 12μηνη
επιδότησή τους εντός του Ιουνίου, αναμένεται να
λάβουν τα 800 ευρώ των 2 μηνιαίων επιδομάτων
μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου.

Μ
ε 35 νέους φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές εξοπλίζει και
φέτος τα σχολεία η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ο Πρόεδρος Γιάννης Κρεμμύδας προμηθεύτηκε τους υπολογιστές

με βάση τα αιτήματα των σχολικών μονάδων και τις επόμενες ημέρες θα τους
παραδώσει στους Διευθυντές. 

Η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή επενδύει διαχρονικά στην προσπάθεια
να αποκτήσουν όλοι οι μαθητές πρόσβαση στην ψηφιακή γνώση, με την
ενίσχυση του ηλεκτρονικού τεχνολογικού εξοπλισμού. Στο πλαίσιο αυτό
εντάσσεται και η φετινή προμήθεια των laptop, ενώ θα συνεχιστεί η προ-
σπάθεια για την αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γιάννης
Κρεμμύδας δήλωσε: «Στόχος του Δημάρχου Χρήστου Παππού είναι να εξα-
σφαλίζουμε στους μαθητές των σχολείων μας δυνατότητες και ευκαιρίες για
γνώση και μάθηση. 

Η πρόσβαση στην ψηφιακή γνώση είναι μια μεγάλη δυνατότητα, καθώς έτσι
εξοικειώνονται με τις σύγχρονες απαιτήσεις της τεχνολογίας και λαμβάνουν
σημαντικά εφόδια για το μέλλον. Είναι για μας μεγάλη ικανοποίηση όταν μπο-
ρούμε να προσφέρουμε αυτή τη γνώση. Καλορίζικοι στους μικρούς μας
μαθητές με την ευχή να εκμεταλλευτούν πλήρως τις δυνατότητές τους προς
όφελός τους».

““ΚΚιιννοούύμμααιι  ΗΗλλεεκκττρριικκάά””
ΞΞεεκκιιννάά  εεννττόόςς  ττηηςς  εεββδδοομμάάδδααςς  ηη
έέγγκκρριισσηη  ττωωνν  ααιιττήήσσεεωωνν

««ΜΜεε  ττοο  ππόόδδιι  σσττοο  γγκκάάζζιι  κκααιι  ττοο  ππεεττάάλλιι»»
σσυυννεεχχίίζζεεττααιι  ηη  ρροοήή  ττωωνν  ααιιττήήσσεεωωνν  σσττοο  ππρρόό--
γγρρααμμμμαα  ΚΚΙΙΝΝΟΟΥΥΜΜΑΑΙΙ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΙΙΚΚΑΑ..
ΜΜέέχχρριι  χχθθεεςς  ττοο  ββρράάδδυυ  11  ΣΣεεππττεεμμββρρίίοουυ  κκααιι  μμεε
88    ηημμέέρρεεςς  σσυυννεεχχοούύςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττηηςς  ππλλαα--
ττφφόόρρμμααςς  οοιι  ααιιττήήσσεειιςς  πποουυ  υυπποοββλλήήθθηηκκαανν
ήήτταανν  33..669988,,  μμεε  σσυυννοολλιικκήή  ααπποορρρρόόφφηησσηη  33,,33
εεκκααττ..  εευυρρώώ  ((πποοσσοοσσττόό  77,,22%%  ττωωνν  δδιιααθθέέσσιι--
μμωωνν  ππόόρρωωνν  γγιιαα  ττοο  22002200))..  ΑΑννααλλοογγιικκάά  ααπποο--
ρρρροοφφάάττααιι  ππεερρίίπποουυ  11%%  ααννάά  ηημμέέρραα..  ΤΤαα  ηηλλεεκκ--
ττρριικκάά  πποοδδήήλλαατταα  ππααρρααμμέέννοουυνν  μμεε  δδιιααφφοορράά
ππρρώώτταα  σσττηηνν  ζζήήττηησσηη,,  ααλλλλάά  κκααιι  τταα  ηηλλεεκκττρριικκάά
ααυυττοοκκίίννηητταα  έέχχοουυνν  κκααττααγγρράάψψεειι  δδυυννααμμιικκήή
εεκκκκίίννηησσηη..

ΠΠιιοο  σσυυγγκκεεκκρριιμμέένναα  ωωςς  κκααιι  ττηηνν  11ηη  ΣΣεεππττεεμμ--
ββρρίίοουυ  τταα  σσττααττιισσττιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  εείίννααιι::

ΟΑΕΔ: 800 ευρώ σε ανέργους εντός του
Σεπτεμβρίου -Ποιοι τα δικαιούνται 
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ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ ΒΡΑΔΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ. ΑΧΑΡΝΩΝ

«ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ» Ένας ύμνος στη Γυναίκα«ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ» Ένας ύμνος στη Γυναίκα

Είναι σίγουρο ότι όλοι μαζί στον Ασπρόπυργο
θα καταφέρουμε όχι μόνο να πετύχουμε τον
στόχο, αλλά να πάμε και ακόμα πιο ψηλά, γιατί
πρέπει να πιστέψουμε επιτέλους πως η ορθή
ανακύκλωση είναι θέμα διαβίωσης σ’ ένα περι-
βάλλον υγείας για εμάς και τα παιδιά μας.» 

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Γιώργος
Πατούλης από την πλευρά του ανέφερε: «Η σημε-
ρινή παράδοση είναι σημαντική, για πολλούς
λόγους, γιατί αφορά το περιβάλλον και την υγεία
των συμπολιτών μας, και των παιδιών μας. Ήδη
η Αττική έχει ξεκινήσει την σωστή διαχείριση των
στερεών αποβλήτων. Σήμερα λοιπόν παραδίδο-
υμε ένα από τα πιο σύγχρονα απορριμματοφόρα
που κυκλοφορούν, διότι ταυτοχρόνως απολ-
υμαίνουν και καθαρίζουν, μόλις αδειάσουν οι
καφέ κάδοι. Είναι σίγουρο ότι για  όλα αυτά
χρειάζεται και η συμμετοχή του πολίτη. Είμαι

σίγουρος ότι ο Δήμαρχος, κ. Νίκος Μελετίου,
παλιός συνοδοιπόρος στην αυτοδιοίκηση μαζί
με τους εκλεκτούς συνεργάτες του, και εμείς, μέσα
από μία κεντρικότερη βάση, θα ευαισθητοποιή-
σουμε τους πολίτες να αντιληφθούν τη σπουδαι-
ότητα της ανακύκλωσης. Θα δημιουργηθούν
νέες θέσεις εργασίας, αλλά και συγχρόνως θα
δώθεί ένα καλό αποτύπωμα στον βιασμό του
περιβάλλοντος που τόσα χρόνια επιτελείται.
Αυτό επίσης σχετίζεται και με τους συγκεκριμένο-
υς κάδους εσωτερικής ανακύκλωσης, οι οποίοι
θα τοποθετηθούν και στα σχολεία μας. Όλο αυτό
θα σημαίνει συνεχή μείωση των απορριμμάτων,
εξοικονόμηση πόρων, από τα δημοτικά τέλη, και
συγχρόνως αξιοποίηση τους επ’ ωφελείας του
περιβάλλοντος. 

Να ευχαριστήσω και εσάς για την πολύ καλή
συνεργασία, γιατί έχουμε σειρά έργων και με τα
σχολεία και όλα αυτά τα οποία και ο Αντιπεριφ-
ερειάρχης, ο κ. Κοσμόπουλος φροντίζει, αλλά
και τον κ. Κόκκαλη, ο οποίος αποτελεί συνε-
ργάτη και Πρόεδρο του ΕΣΔΝΑ. 

Παρά τις δυσκολίες και την προσοχή την
οποία θα πρέπει να έχουμε προφανώς, νομίζω
ότι είναι μια ευκαιρία επανεκκίνησης και εξορθο-
λογισμού και της ζωής μας και των οικονομικών
μας.»

Κατά την παράδοση το παρόν έδωσαν ο Αντι-
περιφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας και Περι-
βάλλοντος και Πρόεδρος ΕΣΔΝΑ, κ. Βασίλειος
Κόκκαλης, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττι-
κής, κ. Ελευθέριος Κοσμόπουλος, ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Θεμιστοκλής Τσό-
κας, οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Σοφία Μαυρίδη, Ανα-
στάσιος Παπαδόπουλος, Αβραάμ Κωνσταν-
τινίδης, Αντώνιος Καραμπούλας, Θεμιστοκλής
Τσίγκος, Ιωάννης Νέζης, ο Πρόεδρος του Πνε-
υματικού Κέντρου, κ. Δημήτριος Καγιάς, η Εντε-
ταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Νέων Κοινωνικών
Δομών και  Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής
Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Γεω-
ργία Πηλιχού, και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.
Ισίδωρος Τσίγκος και Μελέτιος Μπουραντάς.   

ΘΕΑΤΡΟ « ΜΙΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ» 

ΠΕΜΠΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2020 

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 20:30 
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ 7 Ευρώ-

Προπώληση 5 Ευρώ 

«ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ» Έν ας
ύμν ος στη Γυν αίκα-Σύμβολο για τη
δύν αμη του χ αρακτήρα της, τον
έρωτα για τη ζωή και την  παιδική
της αθωότητα! Πρότυπο που τόσο
αν άγκη έχ ουμε στην  εποχ ή μας! 

Είν αι μια παράσταση αφιέρωμα
στη μεγάλη Ελλην ίδα ποιήτρια,
την  κατ’ εξοχ ήν  εκπρόσωπο της
γεν ιάς της… 

Η «ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ» είν αι
έν α έργο γραμμέν ο με την  αυθεν -
τική φων ή της ηρωίδας, μιλά για
την  απίστευτη δύν αμή της ν α
εν θουσιάζεται και παράλληλα ν α 

υποφέρει. Ν’αγαπά και παράλ-
ληλα ν α απορρίπτει. Να ψηλών ει
την  αλήθεια της μέχ ρι ν ’ακουστεί.
Και ν α ταπειν ών ει το ψέμα μέχ ρι
ν α το αφαν ίσει. Να είν αι ώριμη
μέσα στη μον αδική παιδικότητά
της. 

Να είν αι επαν αστατημέν η
ακόμη και μέσα στην  επίθεση της
αρρώστιας της .

Να υπερβαίν ει με τόλμη ό,τι η
εποχ ή της αδυν ατούσε ν α δεχ τεί
και ν α καταν οήσει παράλληλα με
τον  μεγάλο της έρωτα με τον  ποιη-
τή Κώστα Καρυωτάκη .

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

Κείμεν ο:Βιβή Κοψιδά-Βρεττού. 
Σκην οθεσία-Φωτισμοί: Γιάν ν ης

Νικολαΐδης. 
Μουσική επιμέλεια: Στέφαν ος

Νικολαΐδης. 
Σκην ικά-Κοστούμια: Όλγα Σχ οι-

ν ά. 
Φωτογραφίες: Αθην ά Λεκκάκου-

Γ.Φαλκών ης 
Στο ρόλο της Μαρίας Πολυδούρη

η Φωτειν ή Φιλοσόφου. 
Κώστας Καρυωτάκης ο Νίκος

Γιάν ν ακας 

Αφηγητής ο Γιάν ν ης Νικολαΐδης.

Η συνέχεια απο σελ. 3

ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  

Κρητική βραδιά στις 12/9
από το Σύλλογο “Κρήτες
Αχαρνών”

Ο Σύλλογος Κρητών Αχαρνών σας προσ-
καλεί στην Κρητική βραδιά που διορ-
γανώνει το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου
2020, στις 21:00 μ.μ. στον προαύλιο
χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Κρητών
Αχαρνών, στο λόφο του Προφήτη Ηλία
(Κ.Γιαμπουδάκη 98).

Κέφι και γλέντι μέχρι το πρωί, με τους:
ΚΩΣΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΔΑΚΗ & ΔΙΟΝΥΣΗ
ΚΟΡΝΙΛΑΚΗ.

Πλούσιοι κρητικοί μεζέδες, άφθονο
πιοτό και καλή κρητική μουσική.

Θα είμαστε όλοι εκεί, σας περιμένουμε.
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Ο λοκληρώθηκαν οι εργασίες προετοι-
μασίας και συντήρησης των σχολικών
κτηρίων Γυμνασίων και Λυκείων του

Δήμου μας για την νέα σχολική χρονιά. 
Αποτέλεσμα διαρκούς προσπάθειας καθ΄

όλη την θερινή περίοδο, υπό την επίβλεψη του
προέδρου της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτρ-
οπής Νίκου Χατζητρακόσια, σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες οδηγίες του Δημάρχου Φυλής
Χρήστου Παππού. Φέτος φυσικά έγιναν κι οι
απαραίτητες αλλαγές που προβλέπουν τα μέτρα
ασφαλείας για το ν covid 19.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ 

ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΠΑΖΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΠΑΖΩΝ 
ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΗΣ  ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΗΣ  
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Στα πλαίσια της στενής συνεργασίας του Αντιδ-
ημάρχου Καθαριότητας κ. Α. Κωνσταντινίδη και
του Προέδρου Συλλόγου Κατοίκων Παραλίας

Ασπροπύργου κ. Αντ. Κοναξή πραγματοποιήθηκε τις
προηγούμενες ημέρες καθολικός καθαρισμός από
μπάζα, σκουπίδια και κλαριά του κεντρικού οικισμού της
περιοχής από συνεργεία του Δήμου ικανοποιώντας το
από 17/08 αίτημα του Συλλόγου και το οποίο αφορούσε
απορρίμματα κατά μήκος των οδών Σόλωνος, Παναθη-
ναίων, Θουκιδίδη, Αγ. Αναργύρων, Κ. Παλαιολόγου, Στρ.
Μυριβίλη, Ιπποκράτους, Αισχύλου, Αριστοτέλους, Δημο-
σθένους, Μ. Ασίας, Μυκηνών, Αρκαδίας, 25ης Μαρτίου,
Ολυμπιονικών, Μακεδονίας, Κ. Παλαμά, Γ. Σεφέρη, Θεμι-
στοκλέους, Λαγκαδίων και Βαλτετσίου... Η δράση αυτή
είναι η 2η μέσα στο μήνα Αύγουστο (είχε προηγηθεί στις
08/08) και θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες στα υπό-
λοιπα σημεία που έχουν υποδειχθεί (Διασταύρωση, ΙΚΑ,
Παραλιακό Μέτωπο).

Το Δ.Σ. ευχαριστεί θερμά τους εργαζόμενους για την
άψογη συνεργασία... ζητά για μια ακόμα φορά από τους
συμπολίτες να σταματήσουν την αλόγιστη ρίψη μπαζών
και κλαριών και να ειδοποιούν πριν τη ρίψη τους τις
αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να μαζεύονται άμεσα και οργα-
νωμένα και να σταματήσει το φαινόμενο της δημιουργίας
πολλών μικρών χωματερών. 



Σε περισσότερους από 185.000 μαθητές και μαθήτριες σχολείων όλης της χώρας θα
διανέμονται, σε καθημερινή βάση, παρασκευασμένα γεύματα, στο πλαίσιο του προ-
γράμματος «Σχολικά Γεύματα». 

Τα γεύματα θα παραλαμβάνονται από σχολεία 74 ομάδων δήμων σε όλη την επικρά-
τεια, και θα αποδίδονται στα παιδιά με ασφάλεια και σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.
Το πρόγραμμα αφορά συνολικά 185.311 μαθητές και μαθήτριες που προέρχονται από
οικογένειες με χαμηλά ή αδύναμα εισοδήματα.

Όπως ανέφερε η Υφυπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης
με την ηγεσία του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(ΟΠΕΚΑ), με θέμα την λειτουργία του προγράμματος των Σχολικών Γευμάτων, «είναι ένα
σημαντικό πρόγραμμα που ανακουφίζει χιλιάδες οικογένειες σε όλη την Ελλάδα, ειδικά σε μια
τόσο ιδιαίτερη και δύσκολη χρονιά λόγω της κρίσης πανδημίας. 

Η Πολιτεία οφείλει να απλώνει δίχτυ προστασίας και αξιοπρέπειας σε όσους έχουν περιορι-
σμένη οικονομική δυνατότητα. Η ευθύνη όλων για την ομαλή υλοποίηση του προγράμματος
είναι ακόμα μεγαλύτερη όταν μάλιστα οι ωφελούμενοι είναι οι μαθητές και οι  μαθήτριες των
σχολείων μας. Παράλληλα, είναι κρίσιμο να διασφαλίσουμε την εύρυθμη συνέχιση του προ-
γράμματος και την επόμενη σχολική χρονιά. Ευχαριστώ την αρμόδια υφυπουργό Δόμνα Μιχα-
ηλίδου για την συνεργασία και την διάθεση επίλυσης όλων των θεμάτων σχετικά με το σημαν-
τικό αυτό πρόγραμμα».

Από την πλευρά της η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου τόνισε: «Χάρις στο σωστό συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ των Υπουργείων
Εργασίας και Παιδείας, το πρόγραμμα Σχολικών Γευμάτων ξεκινά ακριβώς με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, για πρώτη φορά από όταν θεσμοθετήθηκε. Τα παιδιά που δικαι-
ούνται θα έχουν τα γεύματά τους από τον Σεπτέμβριο και δεν θα χρειαστεί να περιμένουν τον Νοέμβριο για να συμβεί αυτό, όπως συνέβαινε μέχρι τώρα. Κι αυτό χάρη στα γρή-
γορα αντανακλαστικά και τις αποτελεσματικές ενέργειες των υπηρεσιών μας, μέσα μάλιστα στην αναστάτωση της πανδημίας. Θα συνεχίσουμε με θέρμη να υποστηρίζουμε, να
ενισχύουμε και να βελτιώνουμε το πρόγραμμα Σχολικών Γευμάτων ακριβώς γιατί στη φιλοσοφία μας είναι να χτίζουμε πάνω σε ό,τι σωστό βρίσκουμε και όχι να γκρεμίζουμε».
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«Κουρεμένο» θα είναι το Δώρο Χριστουγέννων 
Τι θα ισχύει για τους εργαζόμενους που βρέθηκαν σε αναστολή σύμβασης από τον

Μάιο κι έπειτα, ή εντάχτηκαν στο μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

Ο εργοδότης θα καλύψει μόνο εκείνο το τμήμα του Δώρου που αντιστοιχεί στους μήνες όπου ο εργαζόμενος
δούλευε με πλήρες ωράριο και μισθό, από την 1η Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

«Κουρεμένο» θα είναι το Δώρο Χριστου-
γέννων (που ισούται με έναν ολόκληρο
μισθό) για τους εργαζόμενους που βρέθη-
καν σε αναστολή σύμβασης από τον Μάιο
κι έπειτα, ή εντάχτηκαν στο μηχανισμό
ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

Σύμφωνα με το insider.gr, ο κρατικός
προϋπολογισμός θα καλύψει το τμήμα
που αναλογεί στo διάστημα της αναστο-
λής σύμβασης.

Αντίθετα, ο εργοδότης θα καλύψει μόνο
εκείνο το τμήμα του Δώρου που αντι-
στοιχεί στους μήνες όπου ο εργαζόμενος
δούλευε με πλήρες ωράριο και μισθό, από
την 1η Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου
2020.

Υπενθυμίζεται πως κάτι αντίστοιχο είχε
συμβεί και με το Δώρο Πάσχα, όπου κρά-
τος και εργοδότης είχαν επιμεριστεί το
ποσό της καταβολής του.

Η διάταξη για το Δώρο Χριστουγέννων
περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπο-
υργείου Εργασίας με τα έκτακτα μέτρα για
την εργασία, που θα κατατεθεί σύντομα
στη Βουλή. Εκεί προβλέπεται ότι η ανα-
λογία του  Δώρου για το διάστημα της
αναστολής σύμβασης θα πληρωθεί από
το κράτος, με βάση το ποσό της αποζ-
ημίωσης που είχαν πάρει οι εργαζόμενοι.

Αυτό σημαίνει ότι ο μεν εργοδότης θα
καταβάλει το μεγαλύτερο ποσό από το

Δώρο και το τμήμα που αντιστοιχεί στο
χρόνο που η σύμβαση εργασίας είχε ανα-
σταλεί θα πληρωθεί από το κράτος, με
βάση τα 534 ευρώ της μηνιαίας αποζ-
ημίωσης για την αναστολή σύμβασης.

Το επίμαχο άρθρο

Οπως αναφέρει το άρθρο 8 του
νομοσχεδίου για τον τρόπο καταβολής
επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020:
«στην περίπτωση κατά την οποία η εργα-
σιακή σύμβαση των απασχολουμένων

τίθεται σε αναστολή και η διάρκεια της
εργασιακής σχέσης εξαιρουμένων των
διαστημάτων αναστολής δεν καλύπτει
ολόκληρη τη χρονική περίοδο από 1ης
Μαΐου έως την 31η Δεκεμβρίου του
τρέχοντος έτους, το επίδομα εορτών Χρι-
στουγέννων καταβάλλεται  μειωμένο από
τον εργοδότη, λαμβάνοντας υπόψη για
τον υπολογισμό του το χρόνο διάρκειας
της εργασιακής σύμβασης, έως την ανα-
στολή της.

Το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Χρι-
στουγέννων που αντιστοιχεί στο χρονικό 

διάστημα αναστολής της εργασιακής
σύμβασης καταβάλλεται από τον Κρατικό
Προϋπολογισμό. 

Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων
2020 υπολογίζεται επί του ποσού της
αποζημίωσης ειδικού σκοπού».

Τι ισχύει για τη ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Σε ότι αφορά τους εργαζόμενους που
έχουν ενταχθεί στο μηχανισμό ΣΥΝ-
ΕΡΓΑΣΙΑ ή που θα ενταχθούν μέχρι το
τέλος του έτους, θα ισχύσει το ίδιο μοντέ-
λο επιμερισμού του Δώρου, μεταξύ
εργοδότη και κράτους.

Το Δώρο δηλαδή θα υπολογιστεί με
βάση την μισθοδοσία του εργαζόμενου
από την 1η Μαΐου μέχρι 31 Δεκεμβρίου
2020, ενώ ειδικά για το διάστημα από 15
Ιουνίου που ξεκίνησε η ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, η
κρατική συμμετοχή θα υπολογιστεί επί του
60% των καθαρών αποδοχών των εργα-
ζομένων.

Όπως χαρακτηριστικά τονίζεται στο
νομοσχέδιο, το κράτος θα καλύπτει «ανα-
λογία του επιδόματος Χριστουγέννων,
υπολογιζόμενο επί της οικονομικής
ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, που
ανέρχεται στο 60% των μειωμένων απο-
δοχών των εργαζομένων».

ΣΣχχοολλιικκάά  γγεεύύμμαατταα  σσεε  ππεερριισσσσόόττεερροουυςς  ααππόό  118855..000000  μμααθθηηττέέςς  κκααιι  μμααθθήήττρριιεεςς
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Ημέριμνα που έχει δείξει το υπουργείο
Εσωτερικών και ιδίως ο υφυπουργός
Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, για

τα αδέσποτα ζώα είναι πρωτοφανής σε μία
χώρα που οι πολιτικές ηγεσίες ήταν σχεδόν
αδιάφορες. 

Ο κ. Λιβάνιος πριν καν ανακοινωθούν τα μέτρα
περιορισμού της άσκοπης κυκλοφορίας για τον
περιορισμό μετάδοσης του ιού τον Μάρτιο έστειλε
σχετική επιστολή στους δήμους ζητώντας τους να
μεριμνήσουν για τα ζώα συντροφιάς εν μέσω παν-
δημίας. 

Αμέσως μετά προχώρησε σε μία σημαντική πρω-
τοβουλία, το AnimalSolidarity.gov.gr, η οποία
συγκέντρωσε περισσότερους από 53 τόνους τροφ-
ής, 4.000 αντιπαρασιτικά χάπια, κ.ά. για τα αδέ-
σποτα ζώα μέσω δωρεών. 

Τον Απρίλιο βγήκε χρηματοδότηση ύψους 1,4
εκατομμυρίων ευρώ από το υπουργείο Εσωτερικών
αποκλειστικά και μόνο για τα αδέσποτα εν μέσω
πανδημίας. 

Η Πανελλήνια Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομο-
σπονδία βράβευσε τον υφυπουργό Εσωτερικών
Θοδωρή Λιβάνιο για την δράση του κατά το δίμηνο
του covid 19 όταν χιλιάδες ζώα γύρναγαν πεινασμέ-
να στις έρημες πόλεις ψάχνοντας για τροφή. "Βρα-
βεύουμε τον Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Θοδωρή
Λιβάνιο γιατί ήταν ο μόνος που πραγματικά νοιά-
στηκε και προσπάθησε με μια σειρά αποφάσεις του
να ανακουφίσει τα ζώα από τις τραγικές γι' αυτά
συνέπειες της απαγόρευσης κυκλοφορίας και του
κλεισίματος των επιχειρήσεων εστίασης", αναφέρει
χαρακτηριστικά

Πηγή: skai.gr

H ΠΦΠΟ βράβευσε τον Θ. Λιβάνιο 
Η μέριμνα του υφυπουργού Εσωτερικών, για τα αδέσποτα ζώα, 

είναι πρωτοφανής σε μία χώρα που, επί χρόνια, οι πολιτικές διαχείρισης 
και προστασίας ήταν σχεδόν ανύπαρκτες

  Απάντηση ΟΑΣΑ στη διαμαρτυρία του Δήμου Χαϊδαρίου: 

ΑΑπποοκκααθθίίσσττααττααιι  ααππόό  ττιιςς  77  ΣΣεεππττεεμμββρρίίοουυ  ηη    
σσυυχχννόόττηητταα  ττωωνν  δδρροομμοολλοογγίίωωνν  ττοουυ  ΜΜεεττρρόό

Ο
Δήμος Χαϊδαρίου ενημερώνει ότι από τις 7 Σεπτεμβρίου οι
συρμοί του Μετρό θα  διέρχονται από τον Σταθμό  Αγία Μαρίνα
κάθε 4 λεπτά. Την δέσμευση αυτή ανέλαβε ο Διευθύνων

Σύμβουλος του ΟΑΣΑ κ. Ν. Αθανασόπουλος, απαντώντας στην επι-
στολή διαμαρτυρίας του Δημάρχου Βαγγέλη Ντηνιακού για τις απαρά-
δεκτες καθυστερήσεις που σημειώνονται το τελευταίο διάστημα στα
δρομολόγια του Μετρό που εξυπηρετούν το Χαϊδάρι.

Το βασικό αίτημα που είχε θέσει ο Δήμαρχος στην επιστολή διαμα-
ρτυρίας του,  εκφράζοντας την αγανάκτηση εκατοντάδων Χαϊδαριωτών
που ταλαιπωρούνται,  ήταν να μην υπάρχει διαφορά στην συχνότητα
διέλευσης των συρμών από την Αγία Μαρίνα συγκριτικά με τους άλλο-
υς Σταθμούς του Μετρό.  Δηλαδή να μην  υπάρχουν δρομολόγια του
Μετρό που σταματούν στο Αιγάλεω.  Σε αυτό ακριβώς δεσμεύεται με
την απαντητική επιστολή του ο ΟΑΣΑ,  εξηγώντας και τους λόγους για
τους οποίους είχε υπάρξει το πρόβλημα.

Η αποκατάσταση της κανονικής συχνότητας των δρομολογίων του
Μετρό στον Σταθμό Αγία Μαρίνα από 7 Σεπτεμβρίου είναι πολύ θετι-
κή εξέλιξη γιατί, εκτός από την ταλαιπωρία των επιβατών,  η αραίωση
των δρομολογίων του Μετρό προκαλούσε φαινόμενα συνωστισμού
στους συρμούς και στις αποβάθρες και άρα αυξημένο κίνδυνο διάδο-
σης του κορωνοϊού.

Ο Δήμος Χαϊδαρίου θα επιβεβαιώσει με επιτόπιους ελέγχους την
τήρηση της δέσμευσης του ΟΑΣΑ για την αυξημένη συχνότητα των
δρομολογίων από 7 Σεπτεμβρίου.

Επίσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΣΑ αναφέρει  στην επιστο-
λή του ότι θα επανεξεταστεί το θέμα του πρώτου δρομολογίου από
Αγία Μαρίνα προς Αεροδρόμιο, το οποίο εδώ και δυο μήνες ξεκινά 6
λεπτά αργότερα προκαλώντας καθυστερήσεις  σε εργαζόμενους και
ταξιδιώτες από την πόλη μας.

Ο Δήμος Ο Δήμος 
Χαϊδαρίου  θαΧαϊδαρίου  θα
επιβεβαιώσει μεεπιβεβαιώσει με
επιτόπιουςεπιτόπιους
ελέγχους τηνελέγχους την
τήρηση τηςτήρηση της
δέσμευσης τουδέσμευσης του
ΟΑΣΑ για τηνΟΑΣΑ για την
αααα υυυυ ξξξξηηηημμμμέέέέ ννννηηηη
σσσσυυυυ χχχχνννν όόόόττττηηηητττταααα     ττττωωωωνννν
δδδδρρρροοοομμμμοοοολλλλ οοοογγγγ ίίίίωωωωνννν
αααα ππππ όόόό    7777     
ΣΣΣΣεεεε ππππ ττττεεεε μμμμββββρρρρίίίίοοοουυυυ ....
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Την πρώτη του προπόνηση για τη νέα χρονιά πραγματο-
ποίησε η ομάδα του Αστέρα Μαγούλας με τις οδηγίες του προ-
πονητή Γιάννη Μπότση.
Ο νέος προπονητής της ομάδας  ευχήθηκε σε όλους καλή

σεζόν, ενώ οι διοικούντες που βρέθηκαν στο γήπεδο έδωσαν
το «στίγμα» για τη νέα χρονιά.
Με όνειρα, φιλοδοξίες και πολύ διάθεση για δουλειά,

ξεκίνησε σήμερα η προετοιμασία  για την ποδοσφαιρική σεζόν
2020-21.
Επιπλέον, ο τεχνικός της ομάδας μας μίλησε αρκετά στους

παίκτες για την περίοδο της προετοιμασίας, όπου θα μπουν οι
«βάσεις» για το νέο πρωτάθλημα της Α1 ΕΠΣΔΑ, αλλά και την
προσπάθεια δημιουργίας ενός δυνατού συνόλου.
«Καλή σεζόν σε όλους, με υγεία και επιτυχίες»!

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΤΟΥ Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
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ΕΝΤΑΤΙΚΟΙ ΡΥΘΜΟΙ ΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣΕΝΤΑΤΙΚΟΙ ΡΥΘΜΟΙ ΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Η προπονήσεις συνεχίζονται κανονικά στον Αία Παραλίας με τις οδηγίες του προπονητή Ηλία Αμπαζάι.
Ο εν λόγω τεχνικός του συλλόγου είχε  μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να δοκιμάσει πράγματα στο  φιλικό με τον

Πυρρίχιο Ασπροπύργου.
Ηρθαν στην ομάδα οι Δρούγγος, Γούναρης γυρίσανε και οι περσινοί που ήτανε φαντάροι Λέκκα, Ρετζέπι και

Τζούντι.
ΑΝ.ΤΣ

ΔΟΚΙΜΑΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΧΗΜΑΤΑ Ο ΤΑΚΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΟ ΦΙΛΙΚΟ ΜΕ ΑΧΑΡΝΑΪΚΟ

Ο Τάκης Χριστόπουλος  είχε μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να δοκιμάσει διά-
φορα σχήματα στο φιλικό προετοιμασίας με τον Αχαρναικό στο Μενίδι.
Ο προπονητής του Βύζα προτίμησε να ξεκουράσει ορισμένους παίκτες
αφού το Σάββατο έχει και άλλο φιλικό στα Μέγαρα με τον Ατρόμητο Χιλιο-
μοδίου.
Εκτός έμειναν οι Τοπτίδης, Μενδρινός, Παρασίδης, Χατζημελετιάδης,
Παικόπουλος, Χάρμπαλης, Τοπτίδης, Φουρνάρης.
Αγωνίστηκαν οι : Θεοδωρόπουλος, Χριστόπουλος, Λεβεντούρης,
Δρυμούσης, Σταμέλος, Σταφάι, Χατζής, Αλαμάνος, Μοντεσάντος, Παπα-
δάκης, Μαυρονάσος.
Και οι: Πορανίδης, Κατσάνας, Παπανικόλας, Ρουμελιώτης, Μουσκάι,
Χαλόφτης, Σαχόλι.

Nέο φιλικο θα δώσει το Σάββατο 5/9 ο Βύζας Μεγάρων στο γήπεδό του. Θα αντιμετωπίσει σε δυνατό
τέστ τον Ατρόμητο Χιλιομοδίου που αγωνίζεται στην Γ΄Εθνική.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

ΤΜΗΜΑ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Ο
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΦΥΛΗΣ
Η ακαδημία του Θρασύβουλου
Φυλής αν ακοίν ωσε το ν έο τμήμα
γυν αικείου ποδοσφαίρου.
Η πρώτη συγκέν τρωση θα γίν ει
στις 8 Σεπτεμβρίου στις 19:00 στο
γήπεδο Λιβάδι.
Ηλιακά τμήματα από 5 ετών .Προ-
πον ητής είν αι ο Ζαχαρίας Ιωάν ν ου.
-Οι προπον ήσεις  θα πραγματοποι-
ούν ται με την  απαραίτητη προσοχή
και ασφάλεια και τηρών τας όλα τα
ιατρικά πρωτόκολλα που απαιτούν
οι οδηγίες της υγειον ομικής αρχής.
-Παρακαλούμε κατά την  είσοδο των
γον έων  στα γραφεία της Ακαδημίας
ν α μην  υπάρχει συν ωστισμός και
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΆ με χρήση μάσκας.

ΑΑΟΟ  ΜΜΙΙΜΜΑΑΣΣ  ΜΜΙΙΚΚΡΡΑΑΣΣΙΙΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ::
ΕΕΥΥΧΧΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ......

ΤΤοο  ΔΔΣΣ  ττοουυ  ΑΑΟΟ  ΜΜΙΙΜΜΑΑΣΣ  ΜΜΙΙΚΚΡΡΑΑΣΣΙΙΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ
εευυχχααρριισσττεείί  ττοο  σσυυμμπποολλίίττηη  μμααςς  φφααρρμμαακκοο--
πποοιιόό  ΓΓΙΙΑΑΝΝΝΝΗΗ  ΚΚΑΑΛΛΛΛΙΙΠΠΟΟΖΖΗΗ  γγιιαα  ττηηνν  ππρροο--
σσφφοορράά  ττοουυ  σσττηηνν  οομμάάδδαα  μμααςς  κκααθθώώςς  μμααςς
δδώώρριισσεε  έένναα  ηηλλεεκκττρροοννιικκόό  θθεερρμμόόμμεεττρροο

μμεεττώώπποουυ  γγιιαα  νναα  ππρρααγγμμααττοοπποοιιοούύννττααιι  οοιι
μμεεττρρήήσσεειιςς  σσεε  κκάάθθεε  ππρροοππόόννηησσηη..

ΕΕυυχχααρριισσττοούύμμεε  φφίίλλεε  ΓΓιιάάννννηη  κκααιι  γγιιαα  ττηη
δδωωρρεεάά  ααλλλλάά  κκααιι  γγιιαα  ττηηνν  γγεεννιικκόόττεερρηη  

υυπποοσσττήήρριιξξηη  σσοουυ  όόπποοττεε  σσεε  χχρρεειιαασσττήήκκααμμεε..

Ο ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 5-4 ΤΟΝ ΑKΡΑΤΗΤΟ

Σε φιλικό προετοιμασίας που διεξήχθει στα Μέγαρα ο
Μεγαρικός επικράτησε του Ακράτητου με 5-4(ημίχρονο
2-3).Οι δύο προπονητές Γιώργος Χατζής και Χάρης
Κοπιτσής χρησιμοποίησαν διάφορα σχήματα και έβγα-
λαν χρήσιμα συμπεράσματα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ακράτητος είχε πολλές απου-
σίες ενώ στο δεύτερο ημίχρονο αγωνίστηκε με 6 υπό
δοκιμή ποδοσφαιριστές. Aπό τον Μεγαρικό απουσιάζαν
οι : Πουλάκος , Κουτσουμπής , Χιώτης , Στέφας ,
Μαζιώτης , Λαζαρίδης .
Ένα δοκάρι είχε ο Ακράτητος ενώ ο Μεγαρικός είχε ένα
δοκάρι και ένα χαμένο πέναλτυ .Τα γκολ για την ομάδα
του Μεγαρικού  σημείωσαν 2 ο Λιακόπουλος(γεννηθείς
το 2004) 1 ο Τζελάι 1 ο Σερταρίδης και 1 ο Ελέζι(γεν-
νηθείς το 2006).

NEO ΦΙΛΙΚΟ
Στις 6 Σεπτεμβρίου ο Μεγαρικός θα αγωνιστεί εντός
έδρας με την ΑΡΓΩ Μεγάρων.

ΑΝ.ΤΣ.
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66997788008877330099

Ζητούνται  αποθήκες για αγορά και ενοικίαση
στον Ασπρόπυργο. 

Πληροφορίες στο Μεσιτικό Γραφείο
Μαντζουράτου Ελένη. 

Τηλέφωνο 6946971237

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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48

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

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!

ΓΑΜΟΣ
O TΣΟΥΡΝΟΣΟΒ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΣΟΡΤΣΙΔΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΓΙΑΝΙΔΟΥ ΤΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΑΛΠΙΔΟΥ ΠΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 

ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
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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

EΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ
ΜΕ 2 WC, AIRCONDI-
TION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται
(ενοικίαση ή πώληση)
κεντρικό κατάστημα
(Οδός Παγκάλου) 300τμ
+ 100τμ βοηθητικός χώρ-
ος. τηλ. επικοινωνίας:
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 Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2020 

• 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).

Για 7η συνεχόμενη χρονιά, λειτουργούν τα Τμήματα Εκμάθησης 
της Ρωσικής Γλώσσας, στον δήμο Ασπροπύργου

ΞΕΚΙΝΑΝΕ ΣΤΙΣ 7/9 ΟΙ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ
ΤΟΥ ΚΡΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Οι εγγραφές είναι δωρεάν. Δώρο το προπονητικό σετ 
και ο φακελος αθλητή. Προπόνηση με την φιλοσοφία και

την τεχνογνωσία της ιταλικής ακαδημίας. 
Συμμετοχή στο πρωτάθλημα ΕΠΣΔΑ.

Συμμετοχή σε τουρνουά της TALENT CITY.Παρακολούθη-
ση εξέλιξης από Ιταλούς σκαόυτερς της TOR TRE TESTE

συνεργάτης της Ρόμα.
Δυνατότητα συμμετοχής σε δοκιμασία της ΠΑΕ

Παναθηναικός, και πολλές ακόμα εκπλήξεις. 
Νίνα Ξενοχρήστου 6981 774 095.


