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Ο
Δήμος Ελευσίνας στο
πλαίσιο της άσκησης
κοινωνικής πολιτικής

συνεχίζει για 9η χρόνια  το
θεσμό του Κοινωνικού Φροντι-
στηρίου. 
Το Κοινωνικό Φροντιστήριο
εντάσσεται στις δομές κοινωνι-
κής αλληλεγγύης του Δήμου
Ελευσίνας και στηρίζεται στην
εθελοντική προσφορά εκπαι-
δευτικών, με σκοπό την πρό-
σθετη διδακτική υποστήριξη
μαθητών & μαθητριών της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβά-
θμιας Εκπαίδευσης, που ανή-
κουν σε άπορες ή οικονομικά
αδύναμες οικογένειες. 

Με αυτή την προσπάθεια, επιτ-
υγχάνεται η δημιουργία ίσων ευκαιριών στη μάθηση σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες του
Δήμου Ελευσίνας.
Με σκοπό το Δημοτικό φροντιστήριο να ξεκινήσει την λειτουργία του παράλληλα με την έναρξη της νέας
σχολικής χρονιάς, καλούμε:

1) Δάσκαλους/ες, καθηγητές/τριες και φοιτητές/τριες, οι οποίοι/ες  μπορούν  να συμβάλουν εθελοντικά
στην λειτουργία του προγράμματος του Κοινωνικού Φροντιστηρίου του Δήμου μας
2) Τους ενδιαφερόμενους γονείς-κηδεμόνες, οι οποίοι/ες επιθυμούν τα παιδιά τους να ενταχθούν στο
Πρόγραμμα του Κοινωνικού  Φροντιστηρίου,  να απευθυνθούν στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα  του
Δήμου Ελευσίνας,  Διεύθυνση : Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος ( Δημαρχείο Ελευσίνας, 2ος Όροφος ) 
Υπευθ. Επικοινωνίας : Ειρήνη Ρουμπάτη
Τηλ. Επικοινωνίας : 210- 5537300
Ώρες εξυπηρέτησης : 09:00-15:00

Έν αρξη υποβολής αιτήσεων : 9/09/2020
Τελική ημερομην ία υποβολής αιτήσεων : 25/09/2020

Απαιτούμεν α Δικαιολογητικά για τους γον είς – κηδεμόν ες : 
• Αίτηση-Υπεύθυν η δήλωση
• Φωτοτυπία της αστυν ομικής ταυτότητας
• Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού τρέχον τος έτους
• Πρόσφατο πιστοποιητικό Οικογεν ειακής κατάστασης
• Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΚΟ (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., ΕΥ.Δ.Α.Π.) στο όν ομα του αιτούν τος ή
μέλους της οικογέν ειάς του με το οποίο συν οικεί
• Για τους αν έργους, φωτοτυπία της Κάρτας Αν εργίας του ΟΑΕΔ 
• Σημειών εται ότι παιδιά οικογεν ειών  που έχουν  εν ταχθεί στις παροχές του κοιν ων ικού
παν τοπωλείου είν αι αυτόματα δικαιούχοι του Δημοτικού Φρον τιστηρίου

Απαιτούμεν α Δικαιολογητικά για τους/τις εκπαιδευτικούς
• Αίτηση – Υπεύθυν η Δήλωση
• Αν τίγραφο πτυχίου
• Φωτοτυπία της αστυν ομικής ταυτότητας.

Τα μαθήματα που θα διδάσκον ται στο Γυμν άσιο & Λύκειο είν αι Φιλολογικά, Μαθηματικά, Φυσική,
Χημεία, εν ώ για το Δημοτικό Γλώσσα και Μαθηματικά και θα πραγματοποιούν ται καθημεριν ά στο
1ο Γυμν άσιο Ελευσίν ας (Γυφτέα 27) τις απογευματιν ές ώρες (16:00-21:00). 

Τέλος, λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης με την  παν δημίας του Cov id 19 θα υπάρξει η δυν ατότητα
αν απροσαρμογής των  μαθημάτων  αν άλογα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας.
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

Διεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερμοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300 

Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6908604269

Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
Εθνική Τράπεζα

IBAN: GR 65011020000000
20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν 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
Κασσιανός, Κασιανός, Κάσσιος, Κάσιος, Κάσσος,
Κάσος, Κάσσης, Κάσης, Κασσιανή, Κάσσυ, Κασια-

νή, Κασσία, Κασία
Σώζων, Σώζος, Σώζης, Σώζη, Σωζούσα, Σώζα

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΓΚΙΟΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΙΟΚΑ ΑΝΝΑ 
ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Λεωφόρος Δημοκρατίας 20,2105573243

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 61
210-5548498

MAΝΔΡΑ

Γιάννου Γεώργιος Ι.Κοροπούλη Βαγγέλη 25,
2105555844

AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

Μοσχογιάννη Σπυριδούλα Σ.
Δημαρχείου 15, Άνω 2102475470

ΧΑΪΔΑΡΙ
Βλαστού Ευαγγελία

Κυπρίων Αγωνιστών 26, 2105811832

SSOOSS  Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 9/9/2020
Τελική ημερομηνία αιτήσεων: 25/9/2020

Ο Δήμος Ελευσίνας 
στηρίζει για 9η χρόνια το θεσμό του

Κοινωνικού Φροντιστηρίου 
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Τροποποιείται, λόγω κορωνοϊού, το πρόγραμμα
των Εκδηλώσεων Μνήμης προς τιμήν των θυμάτων
του καταστροφικού σεισμού της 7ης Σεπτεμβρίου
1999. 

Ειδικότερα, σήμερα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020,
η επιμνημόσυνη δέηση και η δοξολογία δεν θα
γίνουν το μεσημέρι, αλλά το πρωί, μετά τη Θεία Λει-
τουργία για την εορτή του Αγίου Σώζοντα. Επιμ-
νημόσυνη δέηση θα πραγματοποιηθεί, κατά τα καθ-
ιερωμένα, στο μνημείο των θυμάτων του σεισμού,
στο Δημαρχείο Άνω Λιοσίων.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα των Εκδηλώσεων
Μνήμης έχει ως εξής:

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ
07:30: Θεία Λειτουργία για την εορτή του Αγίου

Σώζοντος 
09:30: Επιμνημόσυνη Δέηση για τα θύματα του

σεισμού
09:45: Δοξολογία για τη διάσωση της πόλης
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ (ΜΝΗΜΕΙΟ ΘΥΜΑΤΩΝ

ΣΕΙΣΜΟΥ)
14:45: Πένθιμη κωδωνοκρουσία
15:00: Τρισάγιο στη μνήμη των θυμάτων
15:10: Κατάθεση στεφάνου από το Δήμαρχο

Φυλής
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΣΟΙ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΝΑ

ΤΗΡΗΣΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ
ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

Τροποποιείται, λόγω κορωνοϊού, το πρόγραμμα των Εκδηλώσεων 

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: Εκδηλώσεις Μνήμης προς 
τιμήν των θυμάτων του καταστροφικού
σεισμού της 7ης Σεπτεμβρίου 1999 

Χορηγείται κρατική
οικονομική ενίσχυση 

Ανάσα για παραγωγούς
πωλητές λαϊκών αγορών

και στη Δυτική Αττική  

Aπό το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας
του Δήμου Μεγαρέων ανακοινώνεται ότι έχει
τεθεί σε λειτουργία το σύστημα υποβολής

αίτησης ενίσχυσης (άμεσης επιχορήγησης)  στους παρ-
αγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών.

Δικαιούχοι άμεσης επιχορήγησης μέσω κρατικής οικο-
νομικής ενίσχυσης είναι οι παραγωγοί πωλητές στις λαϊ-
κές αγορές όλης της χώρας, οι οποίοι πληρούν σωρευ-
τικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Έχουν υποβάλει Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για το
έτος 2019, έως και 31/12/2019.

β) Έχουν «ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ
ΑΓΟΡΩΝ», σε ισχύ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν.
4497/2017 (Α΄ 171),

γ) Δεν ήταν κάτοχοι προβληματικής επιχείρησης στις
31/12/2019 κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ)
702/2014 (άρθ. 2 σημ. 14),

δ) Δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους
ενίσχυση που έχει κριθεί ασυμβίβαστη με βάση προη-
γούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Επιπλέον των ανωτέρω, όσοι παραγωγοί πωλητές
λαϊκών αγορών δραστηριοποιούνται στον κλάδο νωπών
οπωροκηπευτικών ή οικοτεχνίας, να είναι εγγεγραμμέ-
νοι στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών
(ΜΕΝΟ) ή/και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικο-
τεχνίας (ΚΗΜΟ).

Ο κάθε εν δυνάμει δικαιούχος θα πρέπει να υποβάλ-
λει την αίτησή του απευθείας στο σύστημα υποβολής
της αίτησης ΕΑΕ 2019 μέσω της επιλογής “Χρήση εφα-
ρμογής” στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://registra-
tion.dikaiomata.gr/user_registration/ εφόσον διαθέτει
προσωπικούς κωδικούς από παλαιότερο έτος (ΕΑΕ
2014-2020, υποβολή αιτήσεων για βιολογικά, νιτρο-
ρύπανση κτλ) ή μέσω της ίδιας ηλεκτρονικής διεύθυ-
νσης εφόσον προηγηθεί η εγγραφή στις εφαρμογές του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (επιλογή “Αίτημα εγγραφής” στην ανω-
τέρω σελίδα). Μετά την είσοδο στην εφαρμογή αίτησης
ΕΑΕ 2019 ο χρήστης επιλέγει από το κεντρικό μενού
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ COVID19> Αίτηση Κρατικής
Ενίσχυσης Παραγωγών Πωλητών σε Λαϊκές Αγορές.

Για τη διευκόλυνσή τους, οι δικαιούχοι μπορούν να
συμβουλεύονται το σχετικό εγχειρίδιο χρήσης το οποίο
υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Το διάστημα υποβολής της αίτησης ορίζεται έως
και την 23η Σεπτεμβρίου 2020.

Έκδοση Πρότυπου Υποδείγματος Σχεδίου
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμε-
σης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την
Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων για
όλους τους Δήμους εξέδωσε η Πολιτική Προ-
στασία.

Με πρώτιστο σκοπό την καλύτερη δυνατή αντιπ-
λημμυρική θωράκιση της χώρας μας, η Γεν ική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας, σε συνέχεια της έκδοσης του
ολοκληρωμένου Γεν ικού Σχεδίου δράσεων Πολιτικής
Προστασίας σχετικά με την αντιμετώπιση κινδύνων από
την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων με την κωδική
ονομασία «Δάρδανος», προχώρησε στην έκδοση Πρότ-
υπου Υποδείγματος Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων

Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων για όλους τους Δήμους
της χώρας.

Με το νέο αυτό σχέδιο διασφαλίζεται η εναρμόνιση των αντιπλημμυρικών δράσεων σε τοπικό επίπεδο, στο πρότυπο των
προϋποθέσεων που προβλέπει το Γεν ικό Σχέδιο «Δάρδανος», ενώ περιγράφονται με ακρίβεια οι αρμοδιότητες των Δήμων, οι
οποίες αφορούν:

• στα προπαρασκευαστικά μέτρα και τις δράσεις Πολιτικής Προστασίας που συμβάλλουν στην ετοιμότητα ανθρώπινου δυνα-
μικού και μέσων

• στην αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και την άμεση
διαχείριση των συνεπειών τους, δράσεις που αποβλέπουν στην προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των
πολιτών, καθώς και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των υποδομών της
χώρας.

Με τον τρόπο αυτό, η χώρα αποκτά συνεκτικά σχέδια αντιπλημμυρικής θωράκισης που διατρέχουν το σύνολο των εμπλεκό-
μενων φορών, συνδυάζουν την επιχειρησιακή με την επιστημονική γνώση και προβλέπουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα ενε-
ργειών.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
Έρχεται το σχέδιο εκτάκτων αναγκών «Δάρδανος»
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Π Ε Ρ Ι ΦΕ Ρ Ε Ι Α
Α Τ Τ Ι Κ Η Σ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ταχ. Δ/ν ση: Λεωφ . Συγγρού 15-
17
Τ.κ. 117 43 Αθήν α
Πληροφ ορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. :  213 2063534
Φαξ: 213 2063533   
E-mail:  ssona@patt.gov .gr

Ιστοσελίδα: www.patt.gov .gr                       

Αθήν α, 4/09/20

Αρ. πρωτ.: 641715

ΑNΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Έχον τας υπόψη τις διατάξεις
της με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ
Υπουργών  Εσωτερικών - ΠΕΚΑ
(ΦΕΚ45/Β/2014)  αν ακοιν ών ε-
ται ότι:  
Στο Περιφ ερειακό Συμβούλιο
Αττικής διαβιβάστηκε από τη
Δ/ν ση Περιβαλλον τικής Αδει-
οδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουρ-
γείου Περιβάλλον τος και Εν έρ-
γειας με το με αρ. πρωτ.
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/83612/5526/20 έγγρ-
αφ ο η Μελέτη Περιβαλλον τικών
Επιπτώσεων  (ΜΠΕ) με ΠΕ.Τ.:
2003274814 και με:
Α) τίτλο έργου:  <<Επέκταση
προβλητών  και λειτουργία λιμέ-
ν α Ελευσίν ας>>, υποκατηγορία
Α1, ομάδα 3η,  α/α: 1 (Εμπορικοί
και επιβατικοί λιμέν ες)
Β) θέση έργου:  Δήμος Ελευ-
σίν ας, της Π.Ε. Δυτικής Αττι-
κής, της Περιφ έρειας Αττικής.
Γ) φ ορέας έργου: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλ-
λον τική αρχή τη Δ/ν ση Περιβαλ-
λον τικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ)
του Υπουργείου Περιβάλλον τος
και Εν έργειας

Ε) Για την  παροχή σχετικών
περιβαλλον τικών  πληροφ ορ-
ιών : 1) την  αρμόδια υπηρεσία
της Περιφ έρειας Αττικής ήτοι τη
Δ/ν ση Περιβάλλον τος Περιφ έρ-
ειας Αττικής (Πολυτεχν είου 4,
Αθήν α, υποδοχή κοιν ού: Δευ-
τέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00,
τηλ.:  210-6984302), και 2) το
Ηλεκτρον ικό Περιβαλλον τικό
Μητρώο  (ΗΜΠ) μόν ο για εγγεγρ-
αμμέν ους χρήστες στη διεύθυ-
ν ση http: eprm.ypen.gr.  

ΣΤ) ημερομην ία έν αρξης και
λήξης δημόσιας διαβούλευσης:
7/09/20- 16/10/20
Ζ) ημερομην ίες έν αρξης και
λήξης προθεσμίας για κατάθεση
απόψεων  εν διαφ ερομέν ου κοι-
ν ού:  8/09/20- 16/10/20 στη
Γραμματεία Περιφ ερειακού
Συμβουλίου Αττικής (E-mail:
ssona@patt.gov .gr/ Φαξ:  213
2063533) ή στη Δ/ν ση Περιβαλ-
λον τικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ)
του Υπουργείου Περιβάλλον τος
και Εν έργειας (Λ. Αλεξάν δρας
11, Αθήν α)
Η) εφ ημερίδα δημοσίευσης:
«Θριάσιο» και link δημοσίευ-
σης: www.patt.gov .gr.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ο Υ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Εγγραφές στα Τμήματα Πολιτισμού
 του Δήμου Χαϊδαρίου

Ο Δήμος Χαϊδαρίου αν ακοιν ών ει την  έν αρξη  εγγραφών
στα  παρακάτω Τμήματα Πολιτισμού:
Τμήματα που λειτουργούν  στη Στέγη Πολιτισμού Κέν -
τρου Χαϊδαρίου 

Κιθάρα

Μπουζούκι

Πιάν ο

Αρμόν ιο

Ακορν τεόν

Τα μαθήματα είν αι όλα ατομικά.

Εγγραφές στη Στέγη Πολιτισμού Κέν τρου Χαϊδαρίου
(Κολοκοτρών η 36) ώρες   17:00-20:30,  ή  στο τηλέφω-
ν ο  210 5814855

Τμήματα που λειτουργούν  στη Στέγη Πολιτισμού Γρη-
γορούσας  

Παραδοσιακοί χ οροί

Παραδοσιακά κρουστά

Εγγραφές στη Στέγη Πολιτισμού Γρηγορούσας
(Οδυσσέως 89) ώρες     16:00 – 20:00, ή  στο τηλέφω-
ν ο 210 5821723

Αν αμέν εται  η έγκριση  από το Υπουργείο Εσωτερικών
προς τους Δήμους ώστε ν α ξεκιν ήσει η  διαδικασία
πρόσληψης καθηγητών  των  ειδικοτήτων  που απαι-
τούν ται για την   λειτουργία των  λοιπών  Τμημάτων  Πολι-
τισμού του Δήμου. 
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Έργα και παρεμβάσεις του Προέδρου της (Α’ ΕΣΕ) Γιάννη Κρεμύδα 
στα νηπιαγωγεία του Δήμου Φυλής

Έ
ργα και παρεμβάσεις στα Νηπιαγωγεία του Δήμου Φυλής προκειμέ-
νου να γίνουν καλαίσθητα, λειτουργικά και ασφαλή, πραγματοποίησε
η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στόχος τα παιδιά

να ξεκινήσουν τη νέα σχολική τους χρονιά μέσα σε ένα ευχάριστο και ασφα-
λές περιβάλλον.

Ειδικότερα:
Στο 2ο Νηπιαγωγείο Άν ω Λιοσίων  βάφτηκαν  και επισκευάστηκαν  οι

εξωτερικές επιφάν ειες στην  τοιχοποϊία. Επίσης, με πρωτοβουλία της
Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής τοποθετήθηκε πολυόργαν ο στη ν έα
παιδική χαρά του σχολείου.

Στο 5ο Νηπιαγωγείο Άν ω Λιοσίων  πραγματοποιήθηκε ελαιοχρωματι-
σμός σε όλες τις εξωτερικές επιφάν ειες, τους προαύλιους χώρους και
τμήματα των  εσωτερικών  χώρων . 

Στο 6ο Νηπιαγωγείο Άν ω Λιοσίων   ξηλώθηκαν  όλα τα δάπεδα των
εσωτερικών  χώρων  και τοποθετήθηκαν  πλακάκια. Επίσης, τοποθε-
τήθηκε ν έα επιγραφή στο σχολείο καθώς και ν έο ψυγείο ύστερα από
αίτημα της Προϊσταμέν ης.

Στο Νηπιαγωγείο Φυλής κατασκευάστηκε καιν ούργια εξωτερική γαλβα-
ν ιζέ πόρτα και πραγματοποιήθηκαν  ελαιοχρωματισμοί στην  εξωτερική
και εσωτερική περίφραξη του προαύλιου χώρου.

Ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Γιάννης Κρεμύδας
δήλωσε: “Η προσπάθεια να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για τα παιδιά μας
είναι σταθερή και διαρκής. 

Στο πλαίσιο αυτό συνεργαζόμαστε στενά με τις Προϊστάμενες των Νηπιαγω-
γείων και προχωράμε σε παρεμβάσεις με βάση τις ανάγκες κάθε μονάδας. 

Αποτελεί κατευθυντήρια οδηγία και θέληση του Δημάρχου Χρήστου Παπ-
πού, ώστε τα παιδιά και οι παιδαγωγοί να απολαμβάνουν ένα καθαρό, όμορ-
φο και ασφαλές σχολικό περιβάλλον, χωρίς εκπτώσεις. 

Θέλω να τον ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την προτεραιότητα που δίνει στην
Παιδεία, γιατί χάρη σε αυτήν έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε υπερήφανοι για
τα σχολεία που διαθέτουμε.

Επίσης, θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά γιατί είναι πάντα δίπλα μας με
κατανόηση, αντίληψη και ευαισθησία και όλα αυτά τα χρόνια μας στηρίζει με
όλους τους τρόπους. 

Στήριξη που φαίνεται και με την ανακατασκευή των προαύλιων χώρων στα
Νηπιαγωγεία και Δημοτικά του Δήμου, την οποία του είχα ζητήσει εγγράφως
να εντάξει στο πρόγραμμα που θα έκρινε εκείνος καταλληλότερο. 

Η ανταπόκρισή του ήταν άμεση,  δείχνοντας για μια ακόμη φορά ευαισθησία,
φροντίδα και στήριξη”.

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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Ξεκίνησαν οι αιτήσεις εγγραφής σπουδαστών 

στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) Αχαρνών

Το Δ. ΙΕΚ Αχαρνών ενημε-
ρώνει τους ενδιαφερόμενους
ότι οι αιτήσεις εγγραφής στο
Α’ Εξάμηνο στο Δημόσιο
Ινστιτούτο Επαγγελματικής
Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) Αχα-
ρνών, θα γίνονται αποκλει-
στικά ηλεκτρονικά στην ηλεκ-
τρονική διεύθυνση
diek.it.minedu.gov.gr από 1
έως και 9 Σεπτεμβρίου 2020. 

Οι νέες ειδικότητες στις
οποίες έχουν τη δυνατότητα
να εγγράφονται οι υποψήφιοι
είναι οι:

Βοηθός Ιατρικών Εργα-
στηρίων

Προπονητής Αθλημάτων
Στέλεχος Ασφαλείας

Προσώπων & Υποδομών
Βοηθός Φαρμακείου
Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
Βοηθός Φυσικοθεραπείας
Τεχνικός Τουριστικών

Μονάδων Φιλοξενίας
Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης

– Αρχιμάγειρας – CHEF

Δικαίωμα εγγραφής έχουν
όλοι όσοι κατέχουν απολ-
υτήριο Λυκείου ή ΤΕΛ ή ΤΕΕ 

Β’ κύκλου ή ΕΠΑΛ. Η
φοίτηση είναι ΔΩΡΕΑΝ και
διαρκεί 4 εξάμηνα + 1 εξάμ-
ηνο Πρακτικής Άσκησης.

Δίνεται Βεβαίωση
Φοίτησης και Βεβαίωση για
Αναβολή Στράτευσης.

ΔΙΕΚ ΑΧΑΡΝΩΝ:
Ταχ.Δ/νση: Παπαναστασίου
και Μετσόβου, Τηλέφωνο:
2102384333 & 2102384423,
Mail: grammateia@iek-
acharn.att.sch.gr, Fax: 210
2389925, url: iek-
acharn.att.sch.gr

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστούμε θερμά όσους μας

συμπαραστάθηκαν στο βαρύτατο πένθος μας
για την απώλεια του πολυαγαπημένου μας

ιερέα  Χρήστου Καπερώνη. 
Η αγάπη του για το συνάνθρωπο και η ευλογία
του ας αποτελέσει παρακαταθήκη για όλους μας.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ

Δήμος Χαϊδαρίου: 
Επιτυχίες στις Πανελλαδικές 
Εξετάσεις για τους μαθητές του
Κοινωνικού Φροντιστηρίου

Μ
ε επιτυχία στις Πανελλαδικές Εξετάσεις
ανταμείφθηκε η προσπάθεια των μαθη-
τών και μαθητριών του Κοινωνικού

Φροντιστηρίου του Δήμου Χαϊδαρίου. 
Από τα έξι παιδιά του Κοιν ων ικού Φρον τιστηρίου

που προετοιμάζον ταν   για τις εξετάσεις πέτυχ αν  τα
πέν τε και οι σχ ολές που πέρασαν  ήταν : Αρχ ιτεκ-
τον ική του παν επιστημίου Πατρών ,  Τμήμα Βιοϊατρ-
ικών  επιστημών  του παν επιστημίου Δυτικής Αττι-
κής,  Τμήμα Εκπαιδευτικών  Ηλεκτρολόγων  Μηχ α-
ν ικών  & Εκπαιδευτικών  Ηλεκτρον ικών  Μηχ αν ικών
της ΑΣΠΑΙΤΕ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικον ο-
μικής του Παν επιστημίου Θεσσαλίας, Τμήμα Κοιν ω-
ν ικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Παν επι-
στημίου Πελοπον ν ήσου.



Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020 θριάσιο-7

Θ
ερμομετρητής προσώπου εγκαταστάθηκε
στο Δημαρχείο Άνω Λιοσίων, στο
πλαίσιο των μέτρων κατά της μετάδοσης

του κορονοϊού.

Παράλληλα έχουν διανεμηθεί θερμόμετρα στα
Δημαρχεία Ζεφυρίου και Φυλής καθώς και στις
υπόλοιπες Υπηρεσίες του Δήμου και στους Παι-
δικούς Σταθμούς.

Ο Δήμος Φυλής συστήνει στους συνδημότες
μας να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τις Υπηρ-
εσίες του Δήμου πριν προσέλθουν σε αυτές, ώστε
να αποφεύγεται ο συνωστισμός. Επισημαίνει,
επίσης, ότι  μπορούν να απευθύνονται στις
Υπηρεσίες, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής
https://www.webcitizens.gr/webcitizens/forms.a
spx…

Τέλος, απευθύνει κάλεσμα, στο πλαίσιο της
προστασίας του πληθυσμού, να τηρούνται ,
αυστηρά, οι οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού
Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), κατά της μετάδοσης
του κορονοϊού.

Θερμομετρητές στα Δημαρχεία Άνω
Λιοσίων-Ζεφυρίου-Φυλής 

και στις άλλες Δημοτικές υπηρεσίες

Αιμοδοσία 
στο Δημαρχείο Αχαρνών

στις 18 Σεπτεμβρίου

Ανακοινώνουμε στους κατοίκους του
Δήμου Αχαρνών ότι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020, στο 
Δημαρχείο Αχαρνών από 09:00π.μ.-

13:00μ.μ. θα πραγματοποιηθεί 
Αιμοδοσία, από τη Δ/νση 

Κοινωνικής Πολιτικής και τον 
Σύλλογο Εργαζομένων του Δήμου
Αχαρνών, σε συνεργασία με το

Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου
Αμαλία Φλέμινγκ.

ΜΗ ΔΙΣΤΑΣΕΤΕ να πάρετε μέρος στο
υψηλό έργο ανθρώπινης Αλληλεγ-

γύης και να γίνετε μέλος της Ομάδας
Εθελοντικής Αιμοδοσίας.

Λίγο από το αίμα σας μπορεί να
σώσει ανθρώπινες ζωές.

Ε
ξ. επείγον  έγγραφο στους Δήμο-
υς, με το οποίο ζήτησε τη
συμπλήρωση Ερωτηματολογίου

σχ ετικά με την  εξέλιξη της διαδικασίας
πρόσληψης προσωπικού, με σχ έση
εργασίας ορισμέν ου χ ρόν ου, για την

κάλυψη αν αγκών  καθαριότητας των
σχ ολικών  μον άδων , απέστειλε το Υπο-
υργείο Εσωτερικών .

Το αξιοσημείωτο είν αι ότι το έγγραφο
εκδόθηκε στις 3η Σεπτεμβρίου και
ζητούσε τα στοιχ εία από τους Δήμους
«αυθημερόν  και μέχ ρι ώρα 4 μ.μ.»,
γεγον ός που σπαν ιότατα έχ ουμε δει ν α
συμβαίν ει.

Το αρχ είο που έπρεπε εν τός της ίδιας
ημέρας ν α αν αρτηθεί συμπληρωμέν ο,
στον  ειδικό διαδικτυακό τόπο του Υπο-
υργείου για θέμα προσωπικού
(https://af todioikisi.y pes.gr/prosopiko_
TA/),περιελάμβαν ε τα εξής ερωτήματα

ως προς την  εξέλιξη της διαδικασίας
πρόσληψης:

- Έχ ει αν αρτηθεί η Αν ακοίν ωση για
την  πρόσληψη σχ ολικών  καθαριστρ-
ιών ; Εάν  ν αι, καταχ ωρήστε την  ημερ-
ομην ία λήξης υποβολής των  Αιτημάτων .

- Έχ ει ολοκληρωθεί ο υπολογισμός της
μοριοδότησης;

- Έχ ει αν αρτηθεί Πίν ακας Προσωρ-
ιν ών  Επιτυχ όν των ; Εάν  ν αι,
καταχ ωρήστε την  ημερομην ία αν άρτ-
ησης.

- Ποια είν αι η ημερομην ία
λήξης προθεσμίας υποβολής
αν τιρρήσεων  επί του Πίν α-
κα; (εάν  επιλέξατε ν αι στο
προηγούμεν ο ερώτημα,

καταχ ωρήστε την  ημερομην ία λήξης της
προθεσμίας)

- Έχ ει ολοκληρωθεί η εξέταση των
αν τιρρήσεων  επί του Πίν ακα Προσωρ-
ιν ών  Επιτυχ όν των ;

- Έχ ει αν ακοιν ωθεί ο Πίν ακας
Τελικών  Επιτυχ όν των  – Προσληπτέων ;
(εάν  ν αι, καταχ ωρήστε ημερομην ία)

- Πότε αν αμέν εται ν α εκδοθεί ο Πίν α-
κας Τελικών  Επιτυχ όν των ; (καταχ ωρή-
στε ημερομην ία).

Σχχοολλιικκέέςς  ΚΚααθθααρρίίσσττρριιεεςς::  
Αυθημερόν στοιχεία ζήτησε το ΥΠΕΣ από τους Δήμους
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Μεγάλη επιτυχία των μαθητών του 1ου ΕΠΑ.Λ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Οι μαθητές του 1ου ΕΠΑ.Λ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ κατάφεραν και πέρασαν σε Πανεπιστημιακές

σχολές από όλες τις ειδικότητες που διδάσκονται στο σχολείο μας. Ο Δ/ντης Πυρκατής
Βασίλειος  και οι εκπαιδευτικοί τους εύχονται καλή σταδιοδρομία!!

Κωδ. Υποψηφ.             Σχολή Επιτυχίας                         Ίδρυμα

19104030    ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΠΑΡΤΗ)    ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
19104088    ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)    ΠΑΝ.

ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
20104938    ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)    ΠΑΝ.

ΠΕΙΡΑΙΑ
20104939    ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
20104941    ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)    ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ
20104944    ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

(ΧΑΝΙΑ)    ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
20104947    ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ    ΠΑΝ.

ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
20104961    ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

(ΑΙΓΑΛΕΩ)    ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
20104979    ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.
20104992    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)    ΠΑΝ.

ΠΑΤΡΩΝ
20104999    ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)    ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

20105001    ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)    ΠΑΝ.
ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

20105004    ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)    ΠΑΝ.
ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ

20105005    ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΑΙΓΑΛΕΩ)    ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
20105010    ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ)    ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
20105024    ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)    ΕΚΠΑ
20125270    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)    ΟΠΑ

Κορωνοϊός : Πάνω από 50.000 έλεγχοι το
Σάββατο, δεκάδες πρόστιμα για μάσκες

Δ
ύο συλλήψεις, 22 παραβά-
σεις καταστημάτων - ιδιω-
τικών επιχειρήσεων και 264

για μη χρήση μάσκας, ήταν ο απο-
λογισμός των 50.121 ελέγχων
που πραγματοποίησε η ΕΛΑΣ, το
Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στο
πλαίσιο των μέτρων για την απο-
φυγή διάδοσης του κορονοϊού.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ:
- Πραγματοποιήθηκαν 2 συλλή-

ψεις και βεβαιώθηκαν 17 παραβά-
σεις για κανόνες λειτουργίας κατα-
στημάτων και ιδιωτικών επιχειρή-
σεων. Από αρχές Αυγούστου
έχουν βεβαιωθεί συνολικά 543
σχετικές παραβάσεις και έχουν
συλληφθεί 40 άτομα.

- 5 παραβάσεις για λειτουργία
καταστήματος μετά τις 24:00, με 

επιβολή προστίμου 10.000 

ευρώ και τριήμερη αναστολή λει-
τουργίας, από τις οποίες 2 στην
Κεντρική Μακεδονία και από 1 σε
Αττική, Ιόνια Νησιά και  Νότιο
Αιγαίο. Από την έναρξη εφαρμο-
γής του μέτρου, την Τρίτη 11
Αυγούστου, έχουν βεβαιωθεί
συνολικά 82 σχετικές παραβάσεις.

- 4 για μη συμπλήρωση της ηλεκ-
τρονικής φόρμας Passenger
Locator Form από ταξιδιώτη. Από
αρχές Αυγούστου έχουν βεβαιωθ-
εί συνολικά 141 σχετικές παραβά-
σεις.

- 264 για μη χρήση μάσκας - μη
τήρηση προβλεπόμενης απόστα-
σης, ενώ επιβλήθηκαν 263 πρό-
στιμα των 150 ευρώ και 1 των 300
ευρώ, ως εξής: 46 στη Θεσσα-
λονίκη, 42 στην Κεντρική Μακε-
δονία, 35 στα Ιόνια Νησιά, 31 στη 

Στερεά Ελλάδα, 25 στην Κρήτη,
21 στην Πελοπόννησο, 16 στην
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,
15 στο Βόρειο Αιγαίο, 7 στην Αττι-
κή, 7 στην Ηπειρο, 7 στη Θεσ-
σαλία, 5 στο Νότιο Αιγαίο, 4 στη
Δυτική Ελλάδα και 3 στη Δυτική
Μακεδονία. Από αρχές
Αυγούστου, έχουν βεβαιωθεί
συνολικά 12.650 παραβάσεις και
επιβλήθηκαν 12.639 πρόστιμα
των 150 ευρώ και 11 των 300
ευρώ.

Παράλληλα, στις Κυκλάδες πραγ-
ματοποιήθηκαν 35 έλεγχοι  σε
καταστήματα, επιχειρήσεις κ.λ.π,
ενώ βεβαιώθηκαν συνολικά 4 παρ-
αβάσεις για μη χρήση μάσκας στη
Μύκονο. Οι έλεγχοι συνεχίζονται
με αμείωτη ένταση για την προ-
στασία της δημόσιας υγείας.

Πότε πληρώνεται 
η Δ' δόση για 
το επίδομα παιδιού 
από τον ΟΠΕΚΑ
Αν οιχτό είν αι πλέον  το Α21 στον

ΟΠΕΚΑ για το επίδομα παιδιού για
όποιον  θέλει ν α υποβάλει σχετική
αίτηση.

Παράλληλα, στις 30 Σεπτεμβρίου και
ημέρα Τετάρτη, θα καταβάλει ο ΟΠΕΚΑ
τη δ’ δόση του επιδόματος παιδιού για
το 2020 στους δικαιούχους, όπως
ορίζει ο ν όμος.

Το επίδομα υπολογίζεται με βάση τα
εξαρτώμεν α τέκν α, που έχουν  δηλωθεί
στο Α21 του 2020 και σύμφων α με την
τελευταία εκκαθαριστική φορολογική
δήλωση, εν ώ συν ιστάται οι εν διαφερό-
μεν οι ν α έχουν  εγκαίρως υποβάλει τη
φορολογική δήλωση του τρέχον τος
έτους.
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ΕΕππίίσσηημμοο  ααππόό  ΕΕΟΟΔΔΥΥ  γγιιαα  σσχχοολλεείίαα::  
ΠΠόόττεε  μμπποορρεείί  νναα  εεππιισσττρρέέψψεειι  ηη  εεξξ  ααπποοσσττάάσσεεωωςς  δδιιδδαασσκκααλλίίαα  --  ΤΤαα  μμέέττρραα  σσττιιςς  σσχχοολλιικκέέςς  ααίίθθοουυσσεεςς

Ανοιχτό είναι το ενδεχό-
μενο για επιστροφή
στην εξ αποστάσεως

διδασκαλία σε περίπτωση που
κριθεί απαραίτητο παρά το
γεγονός ότι σε λίγες μόλις
ημέρες από σήμερα ανοίγουν
τα σχολεία.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του
ο ΕΟΔΥ, η συνέχιση της λειτουργίας
των σχολείων κατά τη διάρκεια της
πανδημίας κορονοϊού –που αναμένε-
ται ότι θα συνεχιστεί κατά τους επό-
μενους μήνες– είναι εξαιρετικά
σημαντική. Η παρουσία των παιδιών
στο σχολεία, ιδιαίτερα αυτών που
είναι μικρής ηλικίας, είναι απαραίτητη
και δεν μπορεί να αντικατασταθεί με
την αποκλειστική εξ αποστάσεως
ηλεκτρονική διδασκαλία.

Όπως τονίζει ο ΕΟΔΥ, η παρουσία
στο σχολείο είναι σημαντική για την
εκπαιδευτική διαδικασία, την απόκ-
τηση νέων γνώσεων και την ανά-
πτυξη δεξιοτήτων. Επιπλέον, οι
δημιουργικές σχέσεις με τους
συμμαθητές και τους διδάσκοντες, η
συμμετοχή στο παιχνίδι και τις αθλ-
ητικές δραστηριότητες έχουν μεγάλη
σημασία για την κοινωνική και συναι-
σθηματική ολοκλήρωση των παιδιών
και των εφήβων, τη σωματική και
ψυχική τους υγεία. 

Η πλήρης λειτουργία του σχολείου
είναι σημαντική και για τους εργαζό-
μενους γονείς που έτσι έχουν τη
δυνατότητα να συμμετέχουν στην
παραγωγική διαδικασία.

Ο οργανισμός τονίζει πως η ένα-
ρξη της σχολικής χρονιάς γίνεται με
πλήρη λειτουργία των σχολείων.
Ωστόσο, άλλες μορφές λειτουργίας
όπως η εξ αποστάσεως διαδικτυακή
διδασκαλία σε συνδυασμό με εναλ-
λάξ παρουσία στο σχολείο μέρους
των μαθητών μπορεί να απαιτηθούν
εάν τα επιδημιολογικά δεδομένα
μεταβληθούν –είτε στο σύνολο της
χώρας είτε σε επιμέρους πιο επιβαρ-
υμένες περιοχές, και θα πρέπει να
υπάρχει ετοιμότητα για αυτό.

ΕΟΔΥ: Τα μέτρα στα σχολεία

Όπως τονίζει ο ΕΟΔΥ, Η ασφαλής
λειτουργία των σχολείων βασίζεται
στη συστηματική εφαρμογή πολλαπ-
λών μέτρων προφύλαξης που λειτο-
υργούν ως σύνολο:

προσπάθεια για τήρηση αποστά-
σεων μεταξύ μαθητών και μαθη-
τώνεκπαιδευτικών, όσο είναι εφικτό,
σε συνδυασμό με τη λειτουργία του
σχολείου σε σταθερές ομάδες παι-
διών οι οποίες συστηματικά δεν
έρχονται σε επαφή μεταξύ τους

συχνή και ορθή εφαρμογή υγιεινής
των χεριών (πλύσιμο με σαπούνι και
νερό ή/και εφαρμογή αντισηπτικού
χεριών)

σωστή χρήση κατάλληλης προστα-
τευτικής μάσκας (υφασμάτινης ή
απλής χειρουργικής) τόσο από
εκπαιδευτικούς όσο και από μαθητές,
με μέριμνα για τη σχετική εκπαίδευ-
ση· στο σχολείο συνιστάται η ευρεία
χρήση υφασμάτινης μάσκας (με
ελάχιστες εξαιρέσεις, αλλά μπορεί να
χρησιμοποιείται και απλή χειρουργική
μάσκα

καλός αερισμός των αιθουσών,
καθαριότητα χώρων και τακτική εφα-
ρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες

αποφυγή μεγάλων συναθροίσεων
μαθητών και επίσκεψης στο σχολείο
άλλων ατόμων όταν αυτό δεν είναι
απαραίτητο

αποχή από το σχολείο όσων
εκδηλώνουν πυρετό ή/και άλλα
συμπτώματα συμβατά με COVID-19,
προστασία μαθητών και εκπαιδευ-
τικών που ανήκουν σε ευάλωτες ομά-
δες

Αντίστροφη μέτρηση Αντίστροφη μέτρηση 
για το σχέδιο εξυγίανσης τωνγια το σχέδιο εξυγίανσης των
Ναυπηγείων ΕλευσίναςΝαυπηγείων Ελευσίνας

Προσπάθειες ώστε το σχέδιο εξυγίανσης των Ναυπηγείων Ελευ-
σίνας να κατατεθεί στο Πρωτοδικείο στα τέλη Σεπτεμβρίου, για να
ξεκινήσει η διαδικασία που προβλέπουν το άρθρο 106β και δ του

Πτωχευτικού Κώδικα, καταβάλλει η διοίκηση της εταιρείας. 

Στο μεταξύ, την  επόμεν η Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου πραγματοποιείται η Γεν ική Συν έ-
λευση της μητρικής εταιρείας Νεώριων  ΑΕ κατά την  οποία αν αμέν εται ν α εκλεγεί ν έο
διοικητικό συμβούλιο. Αξίζει ν α σημειωθεί ότι κατά την  αρχ ική πρόσκληση της Γεν ι-
κής Συν έλευσης προβλεπόταν  απλά η εκλογή εν ός μέλους του διοικητικού συμβου-
λίου προς αν τικατάσταση του Κων σταν τίν ου Κοκκάλα που έφυγε από τη ζωή τον
περασμέν ο Απρίλιο. 

Ωστόσο, μετά από αίτημα της κυπριακής FEYTEAHoldings, στην  οποία έχ ει περά-
σει το 52% της εταιρείας βάσει της συμφων ίας με την  Onex προστέθηκαν  και επιπ-
λέον  θέματα όπως η εκλογή ν έου ΔΣ και η συζήτηση και λήψη αποφάσεων  που
έχ ουν  ν α κάν ουν  με τη δημοσίευση ισολογισμού και το σχ έδιο εξυγίαν σης των  Ναυ-
πηγείων  Ελευσίν ας. 

Όπως αν αφέρουν  οι πληροφορίες, αυτή τη στιγμή στα Ναυπηγεία βρίσκον ται σε εξέ-
λιξη τρεις παράλληλες διαδικασίες. Πρώτον  ο ν ομικός και οικον ομικός έλεγχ ος των
οικον ομικών  στοιχ είων  (duediligence) της Ναυπηγεία Ελευσίν ας που έχ ει ζητήσει ο
αμερικαν ικός οργαν ισμός DFC για ν α συμμετάσχ ει στην  επέν δυση της Onex. Δεύτε-
ρον  η προετοιμασία των  οικον ομικών  εκθέσεων  για την  προηγούμεν η χ ρήση.
Τρίτον  η προετοιμασία του σχ εδίου εξυγίαν σης. 

Πηγές με
γν ώση των  δια-
δ ι κ α σ ι ώ ν
σ η μ ε ι ών ο υ ν
στο Capital.gr
πως γίν ον ται
όλες οι προ-
σπάθειες ώστε
στα τέλη
Σεπτεμβρίου ή το αργότερο στις αρχ ές Οκτωβρίου ν α έχ ει υποβληθεί το σχ έδιο
εξυγίαν σης. Αρχ ές Οκτωβρίου αν αμέν εται ν α έχ ει ολοκληρωθεί και το duediligence. 

Σημειών εται πως στα τέλη αυτού του μήν α λήγει και η τελευταία παράταση που έχ ει
δοθεί στο πρόγραμμα του πολεμικού ν αυτικού, από το οποίο αυτή τη στιγμή
πληρών ον ται η μισθοδοσία και το κόστος λειτουργίας των  Ναυπηγείων . 
Στόχ ος της Onex είν αι με την  κατάθεση του σχ εδίου και εφόσον  έχ ει εξασφαλιστεί
η συν αίν εση των  βασικών  πιστωτών , ν α ξεκιν ήσει και ουσιαστικά η ν έα σελίδα για
τα Ναυπηγεία. 

Οι επεν δύσεις υπολογίζεται ότι θα φτάσουν  τα 400 εκατ. ευρώ μέσα στην  επόμεν η
15ετία, εν ώ η εταιρεία αν αμέν εται ν α επικεν τρωθεί στην  αμυν τική βιομηχ αν ία και
στην  κατασκευή και επισκευή πολεμικών  πλοίων , εν ώ βάρος θα δοθεί και σε συγκε-
κριμέν ους τομείς της εμπορικής ν αυτιλίας όπως τα πλοία μεταφοράς LNG. 

πηγή capital.gr
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Ο Γιώργος εκτός από ρόλο προπονητή
θα έχει και ρόλο τεχνικού διευθυντή στην
ομάδα του ΑΟ Μίμα Μοιρασιατική
Μεγάρων !

Έχει δημιουργήσει τα τμήματα υπόδομ-
ης από το μηδέν και έχει διοργανώσει 4
καλοκαιρινά camp με τεράστια επιτυχία !

Στα 4 αυτά χρόνια ύπαρξης της ακαδ-
ημίας μας , έχει κάνει τα πάντα ! Έχει
υπάρξει προπονητής στα τμήματα Κ8,
Κ10 και Κ18.

Μάλιστα είναι δική του επιτυχία η
συμμετοχή πολλών παιδιών από την Κ18 στην φετινή πρώτη ομάδα !

Ο Γιώργος έχει παρακολουθήσει αρκετά σεμινάρια προπονητικής της ΕΠΟ
και του δικτύου της ΑΕΚ, ενώ προσεχώς θα είναι κάτοχος του διπλώματος
UEFA C.

Ως ποδοσφαιριστής υπήρξε επαγγελματίας
για σχεδόν 15 χρόνια.

Αγωνιστηκε στις εξής ομάδες ΑΕΚ,
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟ, ΑΘΗΝΑΪΚΌ, ΒΥΖΑ
ΜΕΓΑΡΩΝ, ΑΤΡΟΜΗΤΟ ΑΘΗΝΩΝ ,
ΑΧΑΪΚΗ, ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΤΡΩΝ, ΑΙΑ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, ΑΤΤΑΛΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
κλείνοντας τη μεγάλη του καριέρα στην
αγαπημένη του ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ.

Επίσης είχε αγωνιστεί στη ΜΙΚΤΗ
ΑΘΗΝΩΝ και στην ΕΘΝΙΚΗ ΝΕΩΝ.

Είμαστε σίγουροι ότι η τεράστια ποδοσφαι-
ρική του εμπειρία και οι γνώσεις του αποτελούν εγγύηση για άλλη μια πετ-
υχημένη χρονιά !

Τα παιδιά μας είναι στα καλύτερα χέρια ..

Δύο πολύ καλές μεταγραφές ανακοίνωσε
ο Αστέρας Μαγούλας. Συγκεκριμένα πήρε
τον 34 χρονο (9-8-1986) έμπειρο τερματο-
φύλακα Αργύρη Παπακωνσταντίνου
(φωτό δεξιά ) που έχει αγωνιστεί σε αρκε-
τές ομάδες όπως Αχαρναϊκό, Άτταλο Νέας
Περάμου, Αία παραλίας Ασπροπύργου,
Πανελευσινιακή Ένωση Νέα Πέραμο,
Ηρακλή Ελευσίνας, Μιμα ΑΟ, κ.α.
Ο εν λόγω πορτιέρο γυρίζει σε γνώριμα
λημέρια αφού έχει αγωνιστεί παλιότερα
στον σύλλογο.

Και τον Θοδωρή Σωπιάδη 27 ετών ακρ-
αίος αμυντικός που έχει αγωνιστεί Under
20 Εθνικού Πειραιώς, Πάμισσο Μεσσήν-
ης, Ασπρόπυργο, Παναρκαδικό, Ένωση
Ερμιονίδας, Αίας Παραλίας, Κριό Ασπρ-
οπύργου και Απόλλων Ποντίων.

ΑΝ.ΤΣΑΚ.

ΠΕΡΣΕΑΣ ΜΑΝΔΡΑΣ:   ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ
ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Ξεκίνησαν οι εγγραφές και
οι προπονήσεις στις Ακαδ-
ημίες Ποδοσφαίρου του
ΠΕΡΣΕΑ Μάνδρας πληροφορ-
ιες στα τηλ.6971593614 [whats
up] κ 2114006296

Πρωταρχικός στόχος της
ακαδημίας είναι τα παιδιά να
ευχαριστιούνται αλλά ταυ-
τόχρονα να φτιάξουν χαρακ-
τήρα που να διέπεται από
αρχές και αξίες όπως η συνερ-
γασία, η πειθαρχία, η κοινω-
νικότητα, η αυτοπειθαρχία, και
η ομαδικότητα.

Και εφέτος στο ποδόσφαιρο,
υπό την ικανή καθοδήγηση του υπεύθυνου προπονητή και των βοηθών του, ελπίζο-
υμε να χαρίσουμε στους μικρούς αθλητές μια ποδοσφαιρική περίοδο πλούσια σε
γνώσεις, ευκαιρίες και αγωνιστική εμπειρία, με απώτερη φιλοδοξία μας.

Με τις προσπάθειες των δοκιμασμένων προπονητών μας καλούμε τους αθλητές να
βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση και να ανακαλύψουν το αθλητικό ιδεώδες του
ευ αγωνίζεσθαι ξεπερνώντας μέρα με τη μέρα τον εαυτό τους.Η ακαδημία αναφέρεται
σε παιδία ηλικίας 4- 14 ετών. Σήμερα λειτουργούν 4 τμήματα [Κ7 Κ9 Κ11 Κ13].
Βελτιώνει την φυσική κατάσταση του παιδιού

Φέρνει τα παιδιά στο γήπεδο που σημαίνει ότι τα σηκώνει από τον καναπέ και την
τηλεόραση, τα απομακρύνει από τις καφετέριες, το αλκοόλ και το τσιγάρο.

Προωθεί την κοινωνικότητα των παιδιών
Μαθαίνει τα παιδιά να μοιράζονται
Δίνει στα παιδιά ένα υγιή κοινωνικό περίγυρο
Βάζει τα παιδιά στην διαδικασία να σέβονται τους κανόνες
Το παιδί αποκτά πρόγραμμα και στόχους στο ημερήσιο πρόγραμμα του.
Η ενασχόληση με το ποδοσφαιρο σχεδόν υποχρεώνει το παιδί να μάθει από μικρή

ηλικία την σωστή διατροφη αποτελεί ιδανικό τρόπο για να αναπτύξει ένα παιδί στρατ-
ηγική σκέψη.κ προσφέρει διασκέδαση στα παιδιά

Τέλος τους δίνει την δυνατότητα να εκτονωθούν σε ένα ασφαλές περιβάλλον
Διοργάνωση & συμμετοχή σε τουρνουά, camp παρουσία αθλητών με μεγάλη εμπει-

ρία στο χώρο.
Συμμετοχή αγωνιστικών τμημάτων στα πρωταθλήματα.

ΑΟ ΜΙΜΑΣ:   ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΠΛΑΚΑΣ  Ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

ΟΟ  ΑΑΣΣΤΤΕΕΡΡΑΑΣΣ  ΜΜΑΑΓΓΟΟΥΥΛΛΑΑΣΣ  ΠΠΗΗΡΡΕΕ
ΠΠΑΑΠΠΑΑΚΚΩΩΝΝΣΣΤΤΑΑΝΝΤΤΙΙΝΝΟΟΥΥ--ΣΣΩΩΠΠΙΙΑΑΔΔΗΗ

Ο ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΟ ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΗΡΑΚΛΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Ο Ηρακλής πραγματοποίησε μια σπουδαία μεταγραφή που θα βοηθήσει τον
σύλλογο. Πήρε τον Τάσο Γκίνη.Ο εν λόγω ποδοσφαιριστής γυρίζει σε γνώρι-
μα λημέρια αφού έχει αγωνιστεί ξανά στoυς πράσινους..
Ο 25χρονος μεσοεπιθετικός έχει ξεκινήσει την καριέρα του από την Κ20 του
Ολυμπιακού Βόλου, Αστέρα Μαγούλας, Μανδραικό, και Λαμπερή.

ΑΝ.ΤΣ.
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ΤΟΥΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΕΞΕΦΡΑΣΕ 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ο Αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ένωσης Ασπροπύργου Νίκος Ευθυμίου εξέφρασε για άλλη
μια φορά τους προβληματισμούς του και τις ανησυχίες του με την συνεχιζόμενη καθυ-
στέρηση για λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα αναδιάρθρωσης λέγοντας ότι:
Με διάφορα τεχνάσματα και καθυστερήσεις φτάσαμε σήμερα και ακόμα δεν έχει απο-
φασιστεί πως θα διαμορφωθεί η συνέχεια της Πρώτης Επαγγελματικής Κατηγορίας
(Super League) δηλαδή θα έχουμε και πάλι άλλες δύο (2) Επαγγελματικές Κατηγορίες
SL2 και FL ή θα γίνει μόνο μια (1) Β  ́Εθν ική 2 ομίλων.
Κατάντια του Ελλην ικού Ποδοσφαίρου και μετά μιλάμε για βιωσιμότητα, αξιοπιστία και
τόσα άλλα όμορφα λόγια, γιατί από λόγια χορτάσαμε.
Αξιότιμε Υφυπουργέ Κε Αυγενάκη και Κύριοι της Κυβέρνησης τα πολλά λόγια είναι φτώχια.
Πέρυσι καταψηφίσατε και τώρα που σας δίνεται η ευκαιρία να το αλλάξετε μιλάτε για ηθική και δεν θέλετε την νομιμότητα. Σε
ποιά ηθική αλήθεια αναφέρεστε??
Πέρυσι έγιναν ανήθικα και ενώ ομάδες κέρδισαν άνοδο έπαιξαν πάλι στην ίδια κατηγορία. Πουθενά στο κόσμο δεν γίνονται
αυτά. Και έρχεστε τώρα και μιλάτε για ηθική. Διορθώστε το ανήθικο, πέρυσι δεν μας ρώτησε κανένας για την τιμωρία που μας
επέβαλαν ενώ βγήκαμε Πρωταθλητές.
Δείξτε ότι είσαστε διαφορετικοί έστω και τώρα στο 120  ́(της παράτασης ώ παράταση) γιατί εκεί δυστυχώς έχουμε φτάσει.
Αν πράξετε με γνώμονα την εκδίκηση και αποφασίσετε τρείς (3) Επαγγελματικές Κατηγορίες να γνωρίζετε ότι η μεν SL2 θα
έχει 18 ομάδες αλλά η FL θα έχει σίγουρα από 10 και κάτω και τότε να δω τι Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί, εκτός και αν ενδιαφ-
έρει μόνο η Super League και τίποτα άλλο

ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΟΟΣΣ  ΨΨΙΙΜΜΟΟΥΥΛΛΑΑΚΚΗΗΣΣ::
ΕΕΧΧΟΟΥΥΜΜΕΕ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΘΘΩΩΡΡΙΙΑΑ

ΒΒΕΕΛΛΤΤΙΙΩΩΣΣΗΗΣΣ

ΟΟ  ππααλλιιόόςς
γγ ννώώ ρρ ιι μμ οοςς
ττοουυ  ΑΑΟΟΤΤ
ππ ρρ οο ππ οο νν --
ηηττήήςς  ττοουυ
ΠΠααννεελλεευυσσιι--
νν ιι αα κκ οο ύύ
ΣΣ ττ αα ύύ ρρ οο ςς
ΨΨιιμμοουυλλάάκκ--
ηηςς  δδήήλλωωσσεε
σσττοο  ττέέλλοοςς
ττοουυ  φφιιλλιικκοούύ
αα γγ ώώ νν αα ::
«« ΕΕ υυ χχ αα ρρ ιι --
σσττηηθθήήκκααμμεε
κκααιι  οοιι  δδύύοο
οομμάάδδεεςς  ττοο
ππ αα ιι χχ νν ίί δδ ιι ..
ΚΚααιι  οοιι  δδύύοο
ππρροοπποοννηηττέέςς
ωωφφεελληηθθήή--
κκααμμεε  ααππόό
ααυυττάά  πποουυ  εείίδδααμμεε  ώώσσττεε  νναα  δδιιοορρθθώώσσοουυμμεε  τταα
λλάάθθηη  μμααςς..  ΗΗ  δδιικκήή  μμοουυ  ηη  οομμάάδδαα  αανν  κκααιι  εείίχχεε  κκααλλήή
εειικκόόνναα  έέφφααγγεε  γγκκοολλ  ααππόό  ααππεειιρρίίαα  κκααιι  εεππιιπποολλααιι--
όόττηηττεεςς..  ΕΕίίμμαασσττεε  κκααλλοοίί,,  ααλλλλάά  θθέέλλοουυμμεε  κκααιι  μμίίαα
εεννίίσσχχυυσσηη  γγιιαα  νναα  αακκοούύσσεειι  κκααιι  οο  ππρρόόεεδδρροοςς  μμοουυ..
ΘΘέέλλοουυμμεε  κκάάττιι  ααλλλλάά  έέχχοουυμμεε  ππεερριιθθώώρριιαα  ββεελλττίίωω--
σσηηςς»»

ΓΓιιαα  ττηηνν  εεππιισσττρροοφφήή  σστταα  ΤΤρρίίκκααλλαα  εείίππεε  όόττιι  χχααίίρρ--
εεττααιι  πποουυ  εεππέέσσττρρεεψψεε  κκααιι  ππωωςς  σσέέββεεττααιι  κκααιι  εεκκττιι--
μμάά  ττοουυςς  ππάάννττεεςς  εεδδώώ::  ««ΚΚάάθθεε  σσττιιγγμμήή  σστταα  ΤΤρρίίκκαα--
λλαα  γγιιαα  μμέένναα  ήήτταανν  εευυχχάάρριισσττηη»»  εείίππεε  χχααρραακκττηηρριι--
σσττιικκάά..

Πηγή:  ΧΡ.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ(trikala ola)

ΤΑΣΟΣ ΦΛΕΓΓΑΣ: ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ...

Μετά την επιτυχημένη χειρουργική
επέμβαση ολικής ρήξης πρόσθιου χια-
στού και ρήξης μην ίσκου στην οποία
υποβλήθηκα απ  ́τον γιατρό κ Ιντζόγλου
Κωνσταντίνο στο Metropolitan General
Χολαργού αισθάνομαι την υποχρέωση
να ευχαριστήσω σύσσωμο το διοικητικό
συμβούλιο του Βυζαντα Μεγάρων για
την αμέριστη συμπαράσταση ηθική και
υλική που μου προσέφερε απ  ́ τη

πρώτη στιγμή, καθώς και το γεγονός πως έκανε αποδεκτό το
αίτημα μου προκειμένου η όλη διαδικασία να πραγματοποι-
ηθεί σε γιατρό της αρεσκείας μου.....Οι ενέργειες της διοίκησης
ήταν άμεσες και παρότι βρίσκονται ελάχιστο χρον ικό διά-
στημα στο τιμόν ι του συλλόγου ενεργούν σ  ́ επαγγελματικά
πρότυπα αποτελώντας πραγματικό παράδειγμα προς

μίμηση.....Επίσης ευχαριστώ προπονητικό τιμ και
συμπαίκτες για τις θερμές ευχές τους για ταχεία ανάρρωση και
επιστροφή στους αγωνιστικούς χώρους καθώς και ανθρώπο-
υς άλλων ομάδων αλλά και συγγενών και φίλων για τα μηνύμα-
τα στήριξης και συμπαράστασης.....

Η ζωή είναι απρόβλεπτη.....κάποια πράγματα συμβαίνουν
για να μας θυμίζουν ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο γι  ́αυτό
και επιβάλλεται να εκτιμούμε και να ευχαριστούμε καθημερι-
νά για οτιδήποτε καλό και όμορφο συμβαίνει.....κάποιες κατα-
στάσεις είναι ένα γερό μάθημα.....μαθαίνεις καταλαβαίνεις διο-
ρθώνεις συνεχίζεις.....

Αφήστε έξω αρνητισμους μεμψιμοιρία κακοήθειες και ας πορ-
ευτούμε με πίστη ελπίδα αισιοδοξία θετική σκέψη και
καλοσύνη.....Ευχαριστώ καθέναν από εσάς για το χρόνο
που αφιερώσατε να μου στείλετε μια θερμή ευχή μέσα απ  ́τη
ψυχούλα σας και να γεμίσετε με σθένος δύναμη υπομονή τη
προσπάθεια επιστροφής στη κανον ικότητα μετά από ένα
χειρουργείο.....να είστε όλοι καλά και σας ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.....

ΑΕ ΖΕΦΥΡΙΟΥ: ME ONEIΡΑ
ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΕΞΗ

ΣΥΝΕΧIΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Οι προπονήσεις της ΑΕ Ζεφυρίου πραγματοποι-
ούνται με χαμηλούς τόνους υψηλούς στόχους με
πολύ κέφι και όρεξη, στο γήπεδο του Ακράτητου
υπό τις οδηγίες του προπονητή Σπηλιόπουλο
Χρήστο , και του βοηθού του Μπουρλή Χρήστο.

ΑΝ.ΤΣ.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΟΣ: ''ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΣ'''

Εν ας φίλαθλος
του Βύζαν τα ο
Βασίλης Πάν ος
που έχ ει οργώσει
όλα τα γήπεδα
της Ελλάδος
αν οίγει την  καρ-
διά του και μιλάει
για την  μέχ ρι
τώρα πορεία της
αγαπημέν ης του
ομάδας.
<<Πιστεύω ότι
φέτος είν αι η
χ ρον ιά μας έχ ο-
υμε πολύ καλή

ομάδα και πολύ οργάν ωση και όπως βλέπουμε στα φιλι-
κά είν αι αν εβασμέν η και όσο περν άν ε οι μέρες γιν ό-
μαστε πιο δεμέν οι και το θέμα είν αι ότι η διοίκηση
παίζει καθοριστικό ρόλο και αποφάσισε ν α είμαστε έν α
και έν α θα μείν ουμε και όλοι. Με τον  τρόπο που ξέρο-
υμε θα παίξουμε τον  ρόλο μας.
<<ΚΑΛΉ ΧΡΌΝΙΑ ΣΈ ΌΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΌΥΣ ΜΟΝΟ ΒΥΖΑΣ >>.

Στην φωτό ο Βασίλης Πάνος με το Κώστα Μενδρινό.

ΑΝ.ΤΣ.

Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΛΑΝΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ

Σπουδαία μεταγραφική επιτ-
υχ ία για τον  ΠΑΟΚ Μάν δρας
που απέκτησε τον  32
χ ρον ο(20-6-1988) κεν τρικό
αμυν τικό Αν δρέα Γαλαν ό.
Εχ ει αγων ιστεί ακόμα στον
Ατταλο Ν. Π, στην  Νέα Πέρ-
αμο, ΠΑΟ Καματερού, Αθη-
ν αικό, Α.Ο Μίμα Μικρασιατι-
κή κ.α.

AN.TΣ.

ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ: ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ...

Ο πρόεδρος και σύσσωμο το Δ.Σ του Α.Σ Μεγαρικός
ευχ αριστούν  το αν τιδήμαρχ ο κ.Πολυχ ρόν η Ιερόθεο
και τους υπαλλήλους της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού
για την  τοποθέτηση πυλών ων  και προβολέων  LED
στο βοηθητικό γήπεδο 9Χ9 του σταδίου Μεγαρέων
Ολυμπιον ικών  καθώς επίσης και για την  τοποθέτηση
προβολέων  LED στο δημοτικό γήπεδο Μεγάρων  .
Χάρη σε αυτή την  παρέμβαση θα μπορούν  οι ακαδ-
ημίες όλων  των  ομάδων (που έχ ουν  εκατον τάδες παι-
διά-αθλητές)ν α μπορούν  ν α προπον ούν ται απρόσκο-
πτα .
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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
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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

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ 4ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  

ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕΣΟ, ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

ΤΗΛ: 6932476552 



14-θριάσιο Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020  

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

Διατίθεται οικόπεδο εν-
τος σχεδίου 1573τ.μ.,πρ-
ος ενοικιαση ή πώληση
στα Νεόκτιστα Ασπρ-
οπύργου,τριφατσο με
εύκολη πρόσβαση προς
όλες τις  εθνικές
οδούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

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

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

Ενοικιάζεται επαγγε-
λματικός χώρος 105
τετραγωνικών μέτρων
στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαμίνος &
Κολοκοτρώνη). Δεν
διατίθεται για χώρο
εστίασης (προτίμηση
φαρμακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο επικοι-

νωνίας 6974792931 κος
Σταύρος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

- Ενοικιάζεται κατά-
στημα 110 τ.μ. επί της
Λεωφόρου 
Δημοκρατίας και
πωλείται 
ο επαγγελματικός εξοπ-
λισμός του. Τηλέφωνο
ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς
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 Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020 

Η Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης Η Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 
στο διεθνές πρόγραμμα στο διεθνές πρόγραμμα Europe  at HomeEurope  at Home

((Ευρώπη στο ΣπίτιΕυρώπη στο Σπίτι ) ) 

Δείτε το πρότζεκτ εδώ: Δείτε το πρότζεκτ εδώ: https://www.europeathome.https://www.europeathome.
eu/e leusis.html eu/e leusis.html 

#europeathome #e leusis2021#europeathome #e leusis2021


