
Μεγαλώνει
η λίστα των
θυμάτων
Κατέληξε 51χρονη
που νοσηλευόταν
σε ΜΕΘ στο Θριάσιο

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ
2239Αρ. Φύλλου 3983 Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020 Έτος 26ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΗΤΤΕΣ ΓΙΑ

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟ
ΚΑΙ ΒΥΖΑ ΣΤΑ ΦΙΛΙΚΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
1-0 ΤΟΝ ΣΚΟΡΠΙΟ ΦΥΛΗΣ

O ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΤΟΝ
ΛΕΥΤΕΡΗ ΠΑΤΡΙΝΟ

σσεελλ..  1100--1111

Μέτρα 1,4 δισ. ευρώ για 
1 εκατ. μισθωτούς
τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο

Γραφείο Απασχόλησης Δήμου Ασπροπύργου
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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, Κασιανή, Κασσία, Κασία

Σώζων, Σώζος, Σώζης, Σώζη, Σωζούσα, Σώζα

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Μαγγίνα Πηγή Ν.
Μπότσαρη Μάρκου 2 & Λεωφόρος Δημοκρατίας,

Έναντι Δημαρχείου, 2105573484

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ ΣΟΛΩΝ-ΚΥΡΙΛΛΟΣ-

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

210-5558731

MAΝΔΡΑ
ΣΙΜΠΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕΔήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,
2105551232

AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

Παππού Γεωργία Ι.
Λεωφόρος Φυλής 186, 2102474995

ΧΑΪΔΑΡΙ

Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ.Φυλής 1 & Πύλου, 
Χαϊδάρι - Δάσος, 2105320973

Μέτρα 1,4 δισ. ευρώ για 1 εκατ. μισθωτούς
τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο

Π
ακέτο” μέτρων  ύψους 1,4 δισ. ευρώ για 1 εκα-
τομμύριο μισθωτούς ή αλλιώς το ½ του συν όλου
των  εργαζομέν ων  του ιδιωτικού τομέα από τον

ερχ όμεν ο Οκτώβριο έως το τέλος του χ ρόν ου προβλέ-
πουν  οι διατάξεις του υπουργού Εργασίας Γιάν ν η
Βρούτση, οι οποίες συμπεριλαμβάν ον ται στο ν ομοσχ έ-
διο το οποίο κατέθεσε η κυβέρν ηση την  περασμέν η
Παρασκευή.

Η αποτίμηση του “πακέτου” Βρούτση προκύπτει από
το άθροισμα της κατά μέτρο κοστολόγησης που έκαν ε
το Γεν ικό Λογιστηρίου του Κράτους (η οποία συν οδεύει
το εν  λόγω ν ομοσχ έδιο) για τρία (επί συν όλου 14) βασι-
κά μέτρα.

Σε σχ έση με αυτά, κατά πρώτον , προβλέπεται παρά-
ταση των  αν αστολών  συμβάσεων  και των  αποζ-
ημιώσεων  (534 ευρώ) των  εργαζομέν ων  σε όλους τους
πληττόμεν ους κλάδους τον  προσεχ ή Οκτώβριο.

Κατά δεύτερον , οι διατάξεις Βρούτση περιλαμβάν ουν
την  κρατική συν εισφορά στο Δώρο Χριστουγέν ν ων  (με
βάση τα 534 ευρώ και όχ ι τον  ον ομαστικό μισθό κάθε
μισθωτού) των  υπό αν αστολή μισθωτών .

Κατά τρίτον , μεταξύ άλλων , εισάγεται η επέκταση του
χ ρόν ου ισχ ύος του μηχ αν ισμού “Συν -Εργασία” έως το
τέλος του Δεκεμβρίου.

Ωστόσο, όπως αν αφέρουν  αρμόδια στελέχ η, το
δημοσιον ομικό κόστος αυτό για το διάστημα Οκτω-
βρίου-Δεκεμβρίου θα μπορούσε ν α αυξηθεί πέραν  του
προβλεπόμεν ου κον δυλίου των  1,4 δισ. ευρώ, σε
περίπτωση που η κυβέρν ηση αποφάσιζε – για παρά-
δειγμα – περαιτέρω παράταση του μέτρου της αν αστο-
λής συμβάσεων  και έτσι των  ειδικών  αποζημιώσεων  και
μετά τον  Οκτώβριο, δηλαδή για τον  προσεχ ή Νοέμβρ-
ιο ή και τον  Δεκέμβριο.

Σε αυτή την  περίπτωση, θα μπορούσε ν α αυξηθεί
και το κόστος και για την  κρατική συν εισφορά στο
Δώρο Χριστουγέν ν ων , καθώς περισσότεροι μήν ες αν α-
στολής σημαίν ουν  περισσότερους μήν ες κρατικής
συν εισφοράς για το εν  λόγω Δώρο.

Για ν α μην  επαληθευθούν  οι προβλέψεις εν δεχ όμεν -
ης αύξησης του κόστους των  μέτρων  (σε περίπτωση
παράτασης των  αν αστολών  τον  Νοέμβριο ή και τον
Δεκέμβριο) θα πρέπει ν α μην  βγουν  σε αν αστολή λιγό-
τεροι μισθωτοί σε σχ έση με εκείν ους που αν αμέν ον -
ται.

Προς το παρόν , πάν τως, μέσω της εισαγωγής της
ειδικής αποζημίωσης των  534 ευρώ ως βάσης υπολογι-
σμού τόσο των  εισφορών , όσο και του κρατικού μερ-
ιδίου στο Δώρο Χριστουγέν ν ων  των  υπό αν αστολή
μισθωτών , αποφεύχ θηκε η παραπέρα εκτίν αξη του
κόστους των  ν έων  μέτρων .

Και αυτό γιατί οι εισφορές (τις οποίες θα καλύψει το
κράτος) των  υπό αν αστολή μισθωτών  θα υπολογισθ-
ούν  όχ ι με βάση τον  ον ομαστικό μισθό τους (όπως
συν έβη με το Δώρο Πάσχ α), αλλά με βάση την  αποζ-
ημίωση των  534 η οποία είν αι κατά 43% χ αμηλότερη σε
σχ έση με το μέσο μικτό μισθό πριν  την  παν δημία (944
ευρώ), σύμφων α με τα στοιχ εία απασχ όλησης του e-
ΕΦΚΑ για τον  Ιαν ουάριο του 2020.

Επίσης, όπως επισημαίν ουν  αν αλυτές , για έν α μισθ-
ωτό ο οποίος αμείβεται με το μέσο καθαρό μισθό 830
ευρώ, ο οποίος για παράδειγμα θα βγει, συν ολικά, για το
2020, για 6 μήν ες σε αν αστολή, το κράτος θα γλιτώσει
το 35% του ποσού του οποίου θα έδιν ε αν  το Δώρο
Χριστουγέν ν ων  υπολογιζόταν  με βάση τον  ον ομαστικό
μισθό του.

Στα χέρια της Αστυνομίας ληστές που είχαν ρημάξει 
σουπερμάρκετ στη Δυτική Αττική

Εξιχνιάσθηκαν 15 περιπτώσεις
ληστειών σε σουπερμάρκετ και μία σε
ταχυδρομικό κατάστημα.

Συνελήφθησαν στο Περιστέρι, από αστυνομικούς του Τμή-
ματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Ασφάλειας Αττικής,
δύο Έλληνες, ηλικίας 52 και 32 ετών, οι οποίοι νωρίτερα είχαν
συμμετάσχει σε ληστεία σε σουπερμάρκετ στην Πετρ-
ούπολη.

Η σύλληψη των δραστών ήταν αποτέλεσμα πολύμηνων
ερευνών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, για την
ταυτοποίηση του δράστη ενόπλων ληστειών, καθώς και του
συνεργού του, που είχαν διαπραχθεί από τις αρχές του
τρέχοντος έτους, σε σουπερμάρκετ της Δυτικής Αττικής.

Από την αξιοποίηση όλων των προανακριτικών δεδομέ-
νων προέκυψε ότι ο εμπλεκόμενος σε όλες τις εξεταζόμενες
περιπτώσεις ληστειών είναι το ίδιο άτομο, το οποίο διέπρατ-
τε τις ληστείες συνήθως ημέρα Παρασκευή ή Σάββατο, προ-
σέγγιζε το "στόχο" και διέφευγε με μοτοσυκλέτα, χρησιμοποι-
ούσε κράνος μοτοσικλετιστή για την απόκρυψη των χαρακ-
τηριστικών του και απειλούσε τους υπαλλήλους με πιστόλι και
σε κάποιες περιπτώσεις και μαχαίρι.

Επιπρόσθετα αποκαλύφθηκε η δράση του συνεργού του, ο
οποίος μετέφερε με το αυτοκίνητό του τον 52χρονο στο
σημείο που στάθμευαν την "επιχειρησιακή" μοτοσυκλέτα και
απέκρυπτε στην οικία του το όπλο και τα ρούχα που φορ-

ούσε κατά τη διάπραξη των ληστειών.
Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν

συνολικά και κατασχέθηκαν πιστόλι κρότου με γεμιστήρα με
9 φυσίγγια, μαχαίρι, κράνος μοτοσικλετιστή και είδη ρουχι-
σμού, που χρησιμοποιούντο κατά τη διάπραξη των
ληστειών, κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 980
ευρώ, προερχόμενο από την ληστεία.

Από την μέχρι στιγμής έρευνα, έχουν εξιχν ιασθεί 15
ληστείες σε σούπερ μάρκετ και μία ληστεία σε ταχυδρομικό
κατάστημα, που διαπράχθηκαν στις περιοχές του Ιλίου, του
Περιστερίου και της Πετρούπολης.

Σημειώνεται ότι ο 52χρονος έχει συλληφθεί και κατά το παρ-
ελθόν για παρόμοια αδικήματα και έχει εκτίσει ποινή φυλάκι-
σης, ενώ ο 32χρονος έχει κατηγορηθεί για κλοπές και παρα-
βάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων. Οι συλληφθέντες,
οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Συνεχιζεται στη σελ. 8
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Γραφείο Απασχόλησης Δήμου Ασπροπύργου
Αναμένεται να ξεκινήσει η ηλεκτρονική υποβολή 

αιτήσεων για 1.209 θέσεις τακτικού μόνιμου 
προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  6Κ/2020

Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας
χ ιλίων  διακοσίων  εν ν έα (1.209)
θέσεων   τακτικού προσωπικού Παν ε-
πιστημιακής, Τεχ ν ολογικής, Δευτερο-
βάθμιας και Υποχ ρεωτικής Εκπαίδευ-
σης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.
Το Γραφείο Απασχ όλησης του Δήμου
Ασπροπύργου εν ημερών ει ότι αν αμέ-
ν εται ν α ξεκιν ήσει η ηλεκτρον ική υπο-
βολή αιτήσεων  για την  πλήρωση των
1.209 θέσεων  τακτικού μόν ιμου προ-
σωπικού σε φορείς του Υπουργείου
Υγείας.
Οι θέσεις τακτικού προσωπικού στα ν οσοκομεία της
προκήρυξης (Αριθμός 6Κ/2020)  διακρίν ον ται σε τέσ-
σερις κατηγορίες και αφορούν  στις εξής θέσεις:
Α΄ Κατηγορία Παν επιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.),
εκατό δεκατρείς (113) θέσεις 
Β΄ Κατηγορία Τεχ ν ολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), τετρ-
ακόσιες ογδόν τα τρεις (483) θέσεις  
Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.),
τετρακόσιες τέσσερις (404) θέσεις  
Δ΄ Κατηγορία Υποχ ρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ .Ε.),
διακόσιες εν ν έα (209) θέσεις 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Για τις κατηγορίες Παν επιστημιακής, Τεχ ν ολογικής και

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η προθεσμία υποβολής
των  ηλεκτρον ικών  αιτήσεων  συμμετοχ ής στη διαδι-
κασία αρχ ίζει στις  7 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα
και λήγει στις  22  Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και
ώρα 14:00.
Για την  κατηγορία Υποχ ρεωτικής Εκπαίδευσης η προθ-
εσμία υποβολής των  ηλεκτρον ικών  αιτήσεων  συμμε-
τοχ ής στη διαδικασία αρχ ίζει στις  23 Σεπτεμβρίου
2020 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις  8 Οκτωβρίου 2020,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.
Το Γραφείο Απασχ όλησης εν ημερών ει ότι μπορεί ν α
παρέχ ει μόν ο πληροφορίες στους εν διαφερόμεν ους
στα τηλέφων α  2132006489 και 2105576704, καθημερ-
ιν ά από τις 10.00 π.μ.  έως τις 15.00 μ.μ. , είτε  μέσω
email στο inf o@apasxolisiasp.gr στέλν ον τας τα
στοιχ εία επικοιν ων ίας τους.

«Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με Παιδιά
Προσχολικής Ηλικίας» μέσω ΕΣΠΑ

Η
Ελλην ική Εταιρεία Τοπικής Αν ά-
πτυξης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Ε.Τ.Α.Α.) ΑΕ, στο πλαίσιο

του «Προγράμματος Οικον ομικής Στήρ-
ιξης Οικογεν ειών  με Παιδιά Προσχ ολι-
κής Ηλικίας»  περιόδου 2020-2021
προσκαλεί:

- Μητέρες βρεφών  και ν ηπίων  
- Μητέρες ν ηπίων  με αν απηρία
- Άτομα τα οποία έχ ουν  και

ασκούν  κατά ν όμο την  επιμέλεια των
παιδιών ,

που επιθυμούν  ν α εγγράψουν  τα
τέκν α τους σε Βρεφικούς, Παιδικούς,
Βρεφον ηπιακούς Σταθμούς και Βρεφον -
ηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμέν ης
Φρον τίδας και πληρούν  τις προϋποθέ-
σεις συμμετοχ ής της παρούσας (αρ.
πρωτ. 11693/03-09-2020).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμε-
τοχ ής στην  παρούσα Πρόσκληση
έχ ουν  οι εργαζόμεν oι/ες που:

1. είν αι υπάλληλοι μόν ιμοι και
αορίστου χ ρόν ου του Δημοσίου, των
Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και των  ΟΤΑ (α’ και β’ βαθμού), με
την  προϋπόθεση ότι έχ ουν  συν ολικό οικογεν ειακό
δηλωθέν  ετήσιο εισόδημα, για το φορολογικό έτος
2019, το οποίο δεν  μπορεί ν α υπερβαίν ει τις 

– 30.000 ευρώ για αιτούν τες/σες που έχ ουν  έως δύο
(2) παιδιά 

– 33.000 ευρώ για αιτούν τες/σες που έχ ουν  έως
τρία (3) παιδιά

– 36.000 ευρώ, για αιτούν τες/σες που έχ ουν  έως
τέσσερα (4) παιδιά

– 39.000 ευρώ για αιτούν τες/σες που έχ ουν
έως/από πέν τε (5) παιδιά και άν ω

2. είν αι μισθωτοί/ές, αυτοαπασχ ολούμεν οι/ες, οι
οποίοι/ες δεν  δύν αται ν α είν αι δικαιούχ οι συγχ ρημα-
τοδοτούμεν ων  υλοποιημέν ων  πράξεων  στο πλαίσιο
της Δράσης «Εν αρμόν ιση Οικογεν ειακής και Επαγγε-
λματικής Ζωής» λόγω εισοδηματικών  κριτηρίων . 

Συγκεκριμέν α, με συν ολικό οικογεν ειακό εισόδημα:
- Από τις 27.000,01 και έως τις 30.000,00 ευρώ

για αιτούν τες/σες με έως δύο (2) παιδιά

- Από τις 30.000,01 έως τις
33.000,00 ευρώ για αιτούν τες/σες
με έως   τρία (3) παιδιά

- Από τις 33.000,01 και έως τις
36.000,00 για αιτούν τες/ες με έως
τέσσερα (4) παιδιά 

- Από τις 36.000,01 και έως τις
39.000,00 για αιτούν τες/ες με
έως/από πέν τε (5) παιδιά και άν ω

Δεν  έχ ουν  δικαίωμα συμμε-
τοχ ής στην  παρούσα πρόσ-
κληση όσοι: 

- είν αι άν εργοι/ες και άεργοι/ες
- είχ αν  δικαίωμα συμμετοχ ής

στην  Πρόσκληση (με αρ. πρωτ.
9549) που δημοσίευσε η
Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ. στις 16 Ιουλίου
2020, στο πλαίσιο της συγχ ρημα-
τοδοτούμεν ης από το ΕΣΠΑ
2014-2020 Δράσης «Εν αρμόν ιση
Οικογεν ειακής και Επαγγελματι-
κής Ζωής» για την  περίοδο 2020-
2021. 

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται κατά το
χρονικό διάστημα από 08/09/2020 – 18/09/2020.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να απευθύνονται  στη Διεύθυνση
Παιδείας, Πολιτισμού και Νεολαίας στο Εργοτάξιο
του Δήμου (τηλέφωνο 2132006744) καθώς και στα
γραφεία της ΚΕΔΑ στην Οδό Αγίου Ιωάννη Στεφά-
νου 7 (τηλέφωνο 2168002441-2) καθημερινά 08:00
– 15:00. 

Μεγαλώνει η λίστα των θυμάτων

Κατέληξε 51χρονη γυναίκα που
νοσηλευόταν σε ΜΕΘ στο Θριάσιο 

Μεγαλώνει η λίστα των θυμάτων από την παν-
δημία του νέου κορωνοϊού στην Ελλάδα, καθώς
μέσα στις τελευταίες ώρες τρεις συμπολίτες μας
κατέληξαν από επιπλοκές του ιού, σύμφωνα με το
iefimerida.gr.
Τελευταίο χρονικά θύμα, μια 51χρονη γυναίκα
που το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε ΜΕΘ
στο Θριάσιο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έπασχε από υπο-
κείμενα νοσήματα.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα είχαν χάσει τη μάχη
ένας 74χρονος και ένας 84χρονος από την Αθήνα.
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Κεφαλογιάννης για ΚΤΕΛ: 
Παραμένει δωρεάν η μεταφορά
ανηλίκων μέχρι 6 ετών
Σύμφων α με το Υπουργείο Μεταφορών , η δυν ατότητα
δωρεάν  μεταφοράς των  παιδιών  μέχ ρι 6 ετών  παρα-
μέν ει, αλλά καταργείται η επικίν δυν η πρακτική μεταφ-
οράς τους αγκαλιά στο ίδιο κάθισμα με τους γον είς.

Τ
ην  απόφαση που αφορά στη μεταφορά των  παι-
διών  κάτω των  έξι ετών  με τα ΚΤΕΛ αιτιολόγησε ο
υφυπουργός Υποδομών  και Μεταφορών , Γιάν ν ης

Κεφαλογιάν ν ης.
Όπως αν έφερε, η πρακτική ν α μεταφέρουν  οι γον είς
τα παιδιά στην  αγκαλιά τους στο ίδιο κάθισμα στα
υπεραστικά λεωφορεία εγκυμον εί τεράστιους κιν δύν ο-
υς για την  ασφάλεια, κυρίως των  παιδιών , και αν τίκει-
ται στους εθν ικούς και εν ωσιακούς καν όν ες μεταφο-
ράς επιβατών .
«Η κατάργηση αυτής της πρακτικής ήταν  μία επιβεβ-
λημέν η απόφαση για λόγους οδική ασφάλειας. Ουδέ-
ποτε, λοιπόν , προβλεπόταν  δωρεάν  μεταφορά των
παιδιών  κάτω των  6 ετών  στα ΚΤΕΛ, όταν  αυτά κατα-
λάμβαν αν  ξεχ ωριστή θέση μέσα στο λεωφορείο» εξήγ-
ησε.Σύμφων α με τον  υφυπουργό, όσον  αφορά στο
κόμιστρο, στην  ίδια απόφαση προβλέπεται ρητά ότι
το ΔΣ κάθε ΚΤΕΛ έχει την  ευχ έρεια ν α αποφασίσει
για την  ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων  για κοιν ων ι-
κούς λόγους.
«Συν επώς, η δυν ατότητα δωρεάν  μεταφοράς παραμέ-
ν ει. Αυτό που αλλάζει είν αι ότι τα παιδιά κάτω των  έξι
ετών  θα κάθον ται σε χ ωριστή θέση μέσα στο λεωφορ-
είο και όχ ι πάν ω στα πόδια εν ηλίκων ».

Κοινωνικός τουρισμός: 
Αναδιανομή των αδιάθετων δελτίων

Αναδιανέμονται απο εχθές  Δευτέρα τα δελτια κοι-
νωνικού τουρισμού τα οποία δεν παρελήφθησαν
απο τους δικαιύχους έως τις 31 Αυγουστου.
Ποιοι μπορούν να τα πάρουν και πώς.
Η αναδιανομή αφορά  των προγραμμάτων κοινω-

νικού, ιαματικού τουρισμού, εκδρομών και θεάτρ-
ου, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και εκείνα τα
δελτία που οι κληρωθέντες δικαιούχοι δεν παρέ-
λαβαν μέχρι τις 31 Αυγούστου 2020, σύμφωνα με
σχετική ανακοίνωση της διοίκησης του Οργανι-
σμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ). 
Η αναδιανομή θα γίνει με σειρά προτεραιότητας

προσέλευσης στα ΚΕΠ σε όσους από τους δικαι-
ούχους υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα
αντίστοιχα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτι-
κής Εστίας (ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ) έτους 2020.
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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

Ως Έν ωση Γον έων  και Κηδεμόν ων  Άν ω Λιοσίων  –
Φυλής συμμετέχ ουμε στην  παράσταση διαμαρτυρίας
την  Τρίτη 8/9/2020 στις 11.00 π.μ. έξω από το Δημα-
ρχ είο.

Καταθέτουμε για άλλη μία φορά τις προτάσεις μας
διεκδικών τας ν α υλοποιηθούν  άμεσα. Δεν  είμαστε
στην  αρχ ή της παν δημίας, αλλά στην  έξαρση αυτής.
Δεν  χ ωρούν  δικαιολογίες, μισόλογα και ημίμετρα.
Χρόν ια τώρα έχ ουμε καταθέσει τα αιτήματα μας με
ΥΠΟΜΝΗΜΑ, αλλά και με πρόσφατες αν ακοιν ώσεις
εν  μέσω της παν δημίας.
Καλούμε την  Κυβέρν ηση και την  Δημοτική Αρχ ή
Φυλής, ν α μην  μεταθέτουν  τις τεράστιες ευθύν ες που
έχ ουν , είτε στην  ατομική ευθύν η των  γον έων  ή των
παιδιών , είτε ο έν ας στον  άλλον , εις βάρος της υγείας
και της ασφάλειας των  παιδιών  μας.

Διεκδικούμε για το ασφαλές άν οιγμα των  σχ ολείων :

·     15μελή τμήματα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευ-
σης
·  Να βρεθούν  άμεσα χ ώροι για ν α ξεκιν ήσει αν έγερ-
ση σχ ολείων  σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
Τότε και μόν ο θα έχ ουμε αποσυμφόρηση των  σχ ο-
λείων .
·     Προσλήψεις του απαραίτητου μόν ιμου προσωπι-
κού καθαριότητας προκειμέν ου τα σχ ολεία ν α καθα-
ρίζον ται τόσο κατά την  λειτουργία τους όσο και μετά
από αυτήν .
·  Προμήθεια όλων  των  απαραίτητων  υλικών  καθαρι-
ότητας και ατομικής προστασίας (αν τισηπτικά, μάσ-
κες) που θα καλύπτουν  τις αν άγκες του κάθε σχ ο-
λείου για όλη την  σχ ολική χ ρον ιά.
·         Άμεσες προσλήψεις των  απαραίτητων  μόν ιμων
εκπαιδευτικών , έτσι ώστε ν α μην  χ αθεί καμμία ώρα
και ν α είν αι δυν ατή η διδασκαλία σε 15άρια τμήματα.
Ισότιμη συμμετοχ ή των  παιδιών  που αν ήκουν  σε
ευπαθής ομάδα στην  Εκπαιδευτική διαδικασία.
·    Υγειον ομικό προσωπικό (ν οσηλευτές) σε μόν ιμη
βάση σε κάθε σχ ολείο. Γιατρός σε κάθε σχ ολείο σε
μόν ιμη βάση, συν δεδεμέν ος με υγειον ομική επιτροπή
από το ΕΣΥ μέσω της Πρωτοβάθμιας Φρον τίδας
Υγείας. Να μετατραπεί το ΠΕΔΥ Άν ω Λιοσίων  σε κέν -
τρο υγείας (όπως είν αι και αίτημα όλων  των  σωματείων
και φορέων  της περιοχ ής μας), με όλες τις ειδικότητες
και τον  απαραίτητο εξοπλισμό σε 24ωρη λειτουργία.
·         Μαζικά επαν αλαμβαν όμεν α τεστ σε μαθητές - 

καθηγητές και βοηθητικό προσωπικό με ευθύν η του
Κράτους.

Καλούμε τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων
και όλους τους γονείς να πάρουν μέρος στην

κινητοποίηση από κοινού με τον Σύλλογο
Εκπαιδευτικών και την ΕΛΜΕ Άνω Λιοσίων -

Ζεφυρίου – Φυλής
την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020 στις 11.00π.μ. 

στο Δημαρχείο Φυλής

Είμαστε αποφασισμέν οι ν α μην  αφήσουμε καν έν αν
ν α παίξει με την  υγεία και την  ασφάλεια των  παιδιών
μας.

Σύλλογος Εκπ/κών  Π.Ε. «Ηρώ Κων σταν τοπούλου»
ΕΛΜΕ Άν ω Λιοσίων -Ζεφυρίου-Φυλής
Έν ωση Συλλόγων  Γον έων  Άν ω Λιοσίων -Φυλής
ΜΕΧΡΙ 15 ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ!

ΜΑΖΙΚΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ!
ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤ(ΡΙ)ΩΝ ΣΕ ΟΛΑ
ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ!
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ – ΓΟΝΕΙΣ - ΜΑΘΗΤΕΣ
ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΜΑΖΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ!
Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΝΙΚΑ ΤΗΝ
ΠΑΝΔΗΜΙΑ!

ΣΗΜΕΡΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 
Παράσταση διαμαρτυρίας της Ένωσης Γονέων

Και Κηδεμόνων Άνω Λιοσίων – Φυλής 
μαζί με εκπαιδευτικούς 

Μ
ε Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών  (αριθμ.
56084/4.9.2020) καταν εμήθηκαν  5.024.694,94
ευρώ σε 154 Δήμους της Χώρας για την  καταβο-

λή μισθωμάτων .
Τα εκατομμύρια προέρχ ον ται από τους Κεν τρικούς

Αυτοτελείς Πόρους των  Δήμων , δηλαδή δεν  είν αι
επιπλέον  πρόσθετη χ ρηματοδότηση από το Κράτος
προς την  Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Ειδικότερα, δίν ον ται στους Δήμους για την  καταβολή

μισθωμάτων , από την  1η Μαΐου έως 31 Αυγούστου
2020, των  σχ ολικών  μον άδων  τους, καθώς και των
υπηρεσιών  που τους μεταφέρθηκαν  από 1.1.2011
σύμφων α με τον  Καλλικράτη (ν .3852/2010).
Τυχ όν  αδιάθετα ποσά, δύν αται ν α διατεθούν  από
τους δικαιούχ ους Δήμους για την  καταβολή των  εν
λόγω μισθωμάτων  των  επόμεν ων  μην ών .

5 εκατομμύρια σε 154
Δήμους για να
πληρώσουν μισθώματα
- Τι παίρνει ο Ασπρόπυργος κι 

η Ελευσίνα 



6-θριάσιο Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020

Γ. Πατούλης: «Στον αέρα χιλιάδες μέλη των οργάνων διοίκησης 
των σωματείων χωρίς δική τους υπαιτιότητα. 

Αναγκαία η επίλυση του προβλήματος με νομοθετική παρέμβαση»

Σ
ημαντικά προβλήματα στη λειτο-
υργία, αλλά και τη νομιμότητα
σωματείων και συλλόγων γεν ι-

κού σκοπού προκαλούν σε πανελλα-
δικό επίπεδο τα έκτακτα μέτρα αντι-
μετώπισης της πανδημίας του κορωνο-
ϊού COVID-19. Αυτό συμβαίνει καθώς
από την ημέρα εφαρμογής των περιορ-
ιστικών μέτρων μέχρι σήμερα, τα Δ.Σ.
τους δεν είχαν τη δυνατότητα να προ-
βούν σε σύγκληση των Γεν ικών τους
Συνελεύσεων με συνέπεια να έχει λήξει
η θητεία τους και να είναι μετέωρη η λει-
τουργία των οργάνων τους. 

Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα μεγάλο
καθώς αφορά χιλιάδες πολίτες που δρα-
στηριοποιούνται σε αθλητικά σωματεία,
πολιτιστικούς και ειδικού σκοπού
συλλόγους. Μόνο στην Αττική τα σωμα-
τεία ξεπερνούν τις 30.000.  Αυτό πρακ-
τικά σημαίνει ότι το ποσοστό των
σωματείων στο σύνολο της Επικράτειας
που θα έχουν έκπτωτο Δ.Σ. λόγω λήξης
της θητείας τους εν  μέσω πανδημίας θα
είναι καταιγιστικό τους επόμενους
μήνες.

Αρμόδιες για την εποπτεία και τον
έλεγχο των Σωματείων είναι οι  Διε-
υθύνσεις  Αθλητισμού και Πολιτισμού
των Περιφερειών. Ήδη στην Αττική
αρκετά από τα μέλη τους έχουν απε-
υθυνθεί στη αρμόδια Διεύθυνση Αθλητι-
σμού και Πολιτισμού προκειμένου να
ζητήσουν τη συνδρομή της Περιφέρειας
για τη διευθέτηση του προβλήματος. 

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ.
Πατούλης αφού ενημερώθηκε από την
αρμόδια αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού
Ε. Δουνδουλάκη και τα στελέχη της
διοίκησης κατέθεσε πρόταση προς τα
αρμόδια υπουργεία προκειμένου να
υπάρξει ειδική νομοθετική πρόβλεψη
μέσω της οποίας θα παρατείνεται η
θητεία των Δ.Σ. τους.  

Με αφορμή το σχετικό πρόβλημα ο Γ.
Πατούλης επισημαίνει: «Η επίλυση του
προβλήματος με νομοθετική παρέμβα-
ση κρίνεται αναγκαία καθώς αφορά
χιλιάδες μέλη σωματείων, η θητεία των
οποίων έχει λήξει χωρίς δική τους υπαι-
τιότητα. Δεδομένης της κατάστασης
εκτάκτου ανάγκης που διαμορφώθηκε

στην χώρα και της επιβεβλημένης προ-
στασίας της δημόσιας υγείας, δεν κατέ-
στη δυνατή η σύγκληση των εκλογοα-
πολογιστικών Γεν ικών Συνελεύσεων
σωματείων όπως και των συλλόγων
γεν ικού  σκοπού, προκειμένου να ανα-
δειχθούν οι  νέες  διοικήσεις  τους. 

Μάλιστα λόγω  του φόβου για την δια-
σπορά του κορωνοϊού, ακόμα και αν
υπήρχε η δυνατότητα σύγκλισης των
Γεν ικών Συνελεύσεων διαπιστώνεται
απροθυμία των μελών τους να προσέ-
λθουν.  

Με δεδομένο ότι πρόκειται για νομικά
πρόσωπα τα οποία είναι εθελοντικού
χαρακτήρα κα μη κερδοσκοπικά και
επιτελούν κοινωνικό έργο, θεωρώ ότι
είναι εύλογο να επιλυθεί νομοθετικά η
δυσλειτουργία που προκλήθηκε και να
προβλεφθεί μια παράταση στη λειτο-
υργία τους. Είμαι βέβαιος ότι τα αρμόδια
υπουργεία θα επιληφθούν άμεσα του
θέματος προκειμένου να μπει τέλος
στην αγωνία χιλιάδων συμπολιτών μας
που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο
αθλητισμού και πολιτισμού μέσω των
συγκεκριμένων σωματείων».  

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ & ΦΥΛΗΣ

 ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ  
 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

Ο Κυν ηγετικός Σύλλογος Αχ αρν ών  συν εργαζόμεν ος με τον
Ερυθρό Σταυρό, σε συν έχ εια της προσπάθειας αύξησης
της δύν αμης των  μελών  της τράπεζας αίματος, θα πραγμα-
τοποιήσει εθελον τική αιμοληψία στις 13/09/2020 ημέρα Κυρ-
ιακή και ώρα 09:00 – 13:30 στα γραφεία του Συλλόγου
Αρχ αίου Θεάτρου 31 Αχ αρν ές.
Για δηλώσεις συμμετοχ ής μπορείτε ν α επικοιν ων ήσετε στο
2102463256 καθημεριν ά και ώρες 08:30 - 13:00 το πρωί και
απόγευμα 18:00 – 20:30.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ               ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΜΕΓΑΡΩΝ
(Επιτροπή συνταξιούχων για την Κινέττα)
Τηλέφωνο  συντονιστή: 6973792948

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ
ΥΠΟΥΡΓΟ Γ. ΒΡΟΥΤΣΗ 

Προς  τον  υπουργό εργασίας και κοινωνικών
ασφαλίσεων 
κ. Γιάννη Βρούτση
και την αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ.

Κύριε υπουργέ, έχ ουν  περάσει δύο χ ρόν ια από την
καταστροφική πυρκαγιά στην  Κιν έττα και κάποιοι
συν άδελφοι μας συν ταξιούχ οι δεν  έχ ουν  πάρει ακόμη
τη χ ορήγηση των  δύο συν τάξεων  που δικαιούν ται
βάση της υπουργικής απόφασης της προηγούμεν ης
(ακόμη) κυβέρν ησης.
Πρόκειται για μικρό αριθμό συν αδέλφων  μας συν τα-
ξιούχ ων  που δεν  πήραν  αυτό το βοήθημα  και δικαίως
διαμαρτύρον ται.  
Για το λόγο αυτό θα θέλαμε μια απάν τηση: πόσα είν αι
τα άτομα που δεν  έχ ουν  πάρει τις δύο συν τάξεις  που
δικαιούν ται… αλλά και το λόγο (αν  προκύπτει) που
τους εξαιρεί από αυτό το δικαίωμα, καθώς και τι προτίθ-
εται ν α κάν ει το υπουργείο σας καθώς και ο ΕΦΚΑ για
ν α αποκατασταθεί η αδικία;
Ζητάμε μια συν άν τηση μαζί σας ή με κάποιο εκπρό-
σωπο σας, γιατί  πιστεύουμε μια τέτοια συν εργασία θα
βοηθούσε στην  εξεύρεση λύσης του χ ρόν ιου και άδι-
κου αυτού ζητήματος.
Αν αμέν ον τας την  απάν τηση σας, Ευχ αριστούμε.  

Επιτροπή  Σωματείου Συν ταξιούχ ων  
Μεγάρων  για την  Κιν έττα.

Με αλφαβητική σειρά τα μέλη:
Αγγελοπουλος Παν αγιωτης 

Πάν ου Χρήστος
Τσόλης Αλέξης 

Χοροζάν ης Αν τών ης

Μήνυμα Δημάρχου Αχαρνών για τα
21 χρόνια μετά τον φονικό σεισμό
της Πάρνηθας

Μία «μαύρη» μέρα που μας στέρησε
φίλους και συνδημότες μας, την οποία
δε θα τη ξεχάσουμε ποτέ”.

Μήνυμα Δημάρχου Αχα-
ρνών Σπύρου Βρεττού με
αφορμή συμπλήρωσης 21
χρόνων από το φονικό σει-
σμό της Πάρνηθας:
“21 χρόνια μετά τον φονικό
σεισμό της Πάρνηθας έχο-
υμε την υποχρέωση να
είμαστε προετοιμασμένοι
και ενωμένοι στις κρίσιμες
στιγμές.

Η 7η Σεπτεμβρίου 1999 είναι βαθιά χαραγμένη
στη μνήμη μας. Μία «μαύρη» μέρα που μας
στέρησε φίλους και συνδημότες μας, την οποία δε
θα τη ξεχάσουμε ποτέ”.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-
ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ –
Δ.Ο.Κ.Α.Π.M.E.»

Μάν δρα :  10/02/2020
Αριθ. Πρωτ.:…147….

Δ/ν ση : Στρ. Ν. Ρόκα 45. Μάν δρα
196 00
ΤΗΛ.:  21055.55.311&
2132014.936
FAX: 210 55.55.320
Email:  librarymandras.eidyl-
lias@mail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΜΕ

2/2020
για τη σύν αψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο Πρόεδρος 
του Δ.Σ. του «Δημοτικού Οργαν ι-
σμού Κοιν ων ικής Αλληλεγγύης

και Πολιτισμού 
Μάν δρας- Ειδυλλίας »

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρ-
ου 6 του Ν. 2527/1997, όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρ-
ου 21 του Ν. 2190/1994, όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
και του άρθρου 64 του
Ν.4590/2019.
3. Τις διατάξεις του Ν.
3852/2010, όπως έχουν τροπο-
ποιηθεί και ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του άρθρ-
ου 61 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ
53/Α /́11-3-2020).
5. Τις διατάξεις του άρθρ-
ου τεσσαρακοστού έκτου της από
30/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄75/31-3-
2020), όπως κυρώθηκε με το Ν.
4684/2020(ΦΕΚ 86/ Α΄/25-4-
2020).
6. Τις διατάξεις του άρθρ-
ου τριακοστού έκτου της από
13/04/2020 ΠΝΠ, όπως κυρώθηκε
με τον Ν.4690/2020  (ΦΕΚ
104/Α /́30-05-2020).

7. Την υπ’ αριθ. 08/05-
02-2019 (ΑΔΑ: 628ΚΟΚΛΞ-045)
απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του
Ν.Π.Δ.Δ.(Δ.Ο.Κ.Α.Π.Μ.Ε.).
8. Την υπ' αριθ. πρωτ.
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./88/16166/24-
04-2019 Απόφαση της Επιτροπής
της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ:
33/2006 (Αναστολή διορισμών
και προσλήψεων στο Δημόσιο
Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006),
όπως  ισχύει.
9. Την υπ’ αριθ.88/18-
11-2019 απόφαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-
ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ» περί καθορισμού
ειδικοτήτων για τη σύναψη
συμβάσεων μίσθωσης έργου μέγι-
στης διάρκειας ενός έτους, για την
κάλυψη των αναγκών του
«Δ.Ο.Κ.Α.Π.Μ.Ε.» .
10. Τ η ν
υπ’αριθ.πρωτ.134735/33905/03-
02-2020 απόφαση του Συντονι-
στή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής με θέμα:  «Έγκριση
συμβάσεων μίσθωσης έργου στο
Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Πολιτισμού Μάνδρας –Ειδ-
υλλίας».

Αν ακοιν ών ει

Τη σύν αψη σύμβασης μίσθωσης
έργου με συν ολικά δύο (2) άτομα
για την  κάλυψη αν αγκών  του
ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργαν ισμός
Κοιν ων ικής Αλληλεγγύης & Πολι-
τισμού Μάν δρας -Ειδυλλίας»,
που εδρεύει στο Δήμο Μάν δρας
–Ειδυλλίας, Νομού Αττικής, με
αν τικείμεν ο την  εκτέλεση του
έργου: «Υγειον ομική περίθαλψη
και φ ρον τίδα των  μελών  των
ΚΑΠΗ καθώς και ηλικιωμέν ων
ατόμων  ευπαθών  κοιν ων ικών
ομάδων  στο πλαίσιο προληπτι-
κής ιατρικής και κοιν ων ικής
πολιτικής» συν ολικής διάρκειας
έως δώδεκα (12) μην ών . Στο
πλαίσιο του έργου αυτού θα
απασχοληθούν  αν ά τόπο εκτέλε-
σης, ειδικότητα και διάρκεια
σύμβασης ο εξής αριθμός ατό-
μων  (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα
αν τίστοιχα απαιτούμεν α (τυπικά
και τυχόν  πρόσθετα) προσόν τα
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι
ηλικίας από 18  έως 65 ετών.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ο Υ Μ Ε Ν Η
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ.
ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων
τους και της εμπειρίας τους οφείλουν
να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μ ε ί ο υ
(librarymandras.eidyllias@gmail.co
m ) όλα τα  απαιτούμενα από την παρ-
ούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα
ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης
Έργου (ΣΜΕ)», με σήμανση έκδοσης
«02-12-2019», δικαιολογητικά, σύμφ-
ωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα
«ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ,
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του
ανωτέρω Παραρτήματος.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την
υποβάλουν, ηλεκτρονικά στη διεύθυ-
νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
(librarymandras.eidyllias@gmail.co
m) .
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται
με βάση την ημερομηνία που αναγρά-
φει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβ-
ληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα
πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται
υπογεγραμμένη, με φυσική υπογρα-
φή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνον-
ται δεκτές. 
Η προθεσμία υποβολής των αιτή-
σεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολο-
γιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει
από την επόμενη ημέρα της τελευ-
ταίας δημοσίευσης της παρούσας σε
τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησης
της να γίνει στο κατάστημα της υπηρ-
εσίας μας, στα παραρτήματα αυτής,
στο χώρο των ανακοινώσεων του
δημοτικού καταστήματος του δήμου
Μάνδρας- Ειδυλλίας και στον δικ-
τυακό τόπο αυτού (https://mandras-
eidyllias.gr), εφόσον η ανάρτηση είναι
τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης
στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθε-
σμία λήγει με την παρέλευση ολόκ-
ληρης της τελευταίας ημέρας και
εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρε-
τέα (δημόσια αργία) ή μη εργά-
σιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας
μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη
ημέρα. 

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.
Ρόκας   Κων σταν τίν ος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ
Α Ρ Ι Σ Τ Ε Ρ Ο Υ
ΙΕΡΟΨΑΛΤΟΥ

Ο Ιερός Ναός Αγίου
Δημητρίου Ασπροπύργου
προκηρύσσει την  κάλυψη
θέσεως αριστερού ιεροψά-
λτου.
Παρακαλούν ται οι εν διαφ-
ερόμεν οι ν α υποβάλουν

τα κατώθι δικαιολογητικά
μέχ ρι τις 6-10-2020 στο
γραφείο του Ιερού Ναού

Βεβαίωση χ ρηστοήθειας
από τον  πν ευματικό ή
τον  εφημέριο του υποψή-
φιου ιεροψάλτου
Προσόν τα Βυζαν τιν ής
Μουσικής - Πτυχ ίο ή
Δίπλωμα (αν  υπάρχ ουν )

Βεβαίωση προϋπηρεσίας
(αν  υπάρχ ει)
Αίτηση προς το εκκλησια-
στικό συμβούλιο του
Ιερού Ναού

Εκ του Ναού
Ώρες Λειτουργίας 17:30-
19:00
Τηλ. Επικοιν ων ίας
2105572774
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Τι προβλέπει η έκθεση του ΓΛΚ
Αναλυτικά, σύμφωνα με την έκθεση του ΓΛΚ που συνοδεύει το νομοσχέδιο:

· 576 εκατ. ευρώ περίπου, από την επέκταση του μέτρου της αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων και στους τομείς του επισιτισμού, του πολιτι-
σμού και του αθλητισμού καθώς και σε κάθε άλλο κλάδο που πλήττεται σημαντικά λόγω της πανδημίας του κορονοϊού (σ.σ. για τον μήνα Οκτώβριο).

· 611,45 εκατ. ευρώ περίπου από την καταβολή επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020, που αναλογεί στα διαστήματα των αναστολών των συμβάσεων
εργασίας τους σε απασχολούμενους:

-σε επιχειρήσεις – εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής καθώς και σε επιχειρήσεις – εργοδό-
τες που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού, το ύψος της οποίας εκτιμάται σε
525 εκατ. ευρώ περίπου, ήτοι 420 εκατ. ευρώ περίπου για την αποζημίωση των εργαζομένων για το Δώρο Χριστουγέννων και 105 εκατ. ευρώ περίπου για τις
αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές,

– σε κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά και τουριστικά καταλύματα εποχικής λειτουργίας, καθώς και σε επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων, το ύψος της
οποίας εκτιμάται σε 86,45 εκατ. ευρώ περίπου και συγκεκριμένα 61,75 εκατ. ευρώ περίπου για την αποζημίωση των εργαζομένων για το Δώρο Χριστουγέν-
νων και 24,7 εκατ. ευρώ περίπου για τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές

· 180,5 εκατ. ευρώ περίπου από την καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού και την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης σε:

– εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, το ύψος της οποίας εκτιμάται σε 159,1 εκατ. ευρώ περίπου και συγκεκριμένα 97,2
εκατ. ευρώ περίπου για την αποζημίωση των εργαζομένων και 61,9 εκατ. ευρώ περίπου για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών,

-καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της τέχνης κ.λπ., το ύψος της οποίας εκτιμάται σε 21,4 εκατ. ευρώ περίπου

· 52,5 εκατ. ευρώ περίπου από την επέκταση της χρονικής διάρκειας ισχύος του Μηχανισμού “Συν-Εργασία” έως την 31.12.2020 και συγκεκριμένα 37,5 εκατ.
ευρώ περίπου για την αποζημίωση των εργαζομένων και 15 εκατ. ευρώ περίπου για την καταβολή του προβλεπόμενου μέρους των ασφαλιστικών εισφορών.

Πώς να εξοφλήσετε ΕΝΦΙΑ και φόρους σε δόσεις (διαδικασία)

EEως και σε 24 μηνιαίες δόσειςως και σε 24 μηνιαίες δόσεις
μπορούν να εξοφλήσουν φέτοςμπορούν να εξοφλήσουν φέτος
εκατομμύρια φορολογούμενοι τιςεκατομμύρια φορολογούμενοι τις

οφειλές που αναγράφουν ταοφειλές που αναγράφουν τα
εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογίαςεκκαθαριστικά σημειώματα φορολογίας
εισοδήματος φυσικών προσώπων και ταεισοδήματος φυσικών προσώπων και τα
εκκαθαριστικά του Ενιαίου Φόρουεκκαθαριστικά του Ενιαίου Φόρου
Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).

Οι εν αλλακτικοί τρόποι πληρωμής είν αι πλέον  3 και
παρουσιάζον ται σήμερα αν αλυτικά από τον
«Ελ.Τύπο». Οι οφειλές που αν αγράφουν  τα
εκκαθαριστικά των  δηλώσεων  φορολογίας εισοδήματος
και του ΕΝΦΙΑ μπορούν  ν α εξοφληθούν  από τους
υπόχ ρεους φορολογουμέν ους με τους ακόλουθους 3
εν αλλακτικούς τρόπους:

1 Σε 6-8 μην ιαίες δόσεις. Με ν ομοθετική ρύθμιση
δόθηκε η δυν ατότητα στους φορολογουμέν ους ν α
εξοφλήσουν  τις οφειλές των  φετιν ών  εκκαθαριστικών
του φόρου εισοδήματος σε 8 μην ιαίες δόσεις, οι δύο
πρώτες εκ των  οποίων  έληξαν  ήδη την  τελευταία
εργάσιμη μέρα του μην ός Αυγούστου 2020 και κάθε
μία από τις υπόλοιπες έξι λήγουν  την  τελευταία
εργάσιμη μέρα των  μην ών  Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου,
Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου 2020, Ιαν ουαρίου και
Φεβρουαρίου 2021. Επιπλέον , δόθηκε η δυν ατότητα
στα φυσικά πρόσωπα ν α εξοφλήσουν  τον  ΕΝΦΙΑ
του 2020 σε 6 μην ιαίες δόσεις, η πρώτη εκ των
οποίων  λήγει την  τελευταία εργάσιμη μέρα του
Σεπτεμβρίου 2020 και η έκτη την  τελευταία εργάσιμη
μέρα του μην ός Φεβρουαρίου 2021. 

Οσον  αφορά στις οφειλές των  εκκαθαριστικών  του
φόρου εισοδήματος, το αν αλυτικό χ ρον οδιάγραμμα
λήξης των  μην ιαίων  δόσεων , τα ποσά τους και η
«Ταυτότητα Οφειλής» (Τ.Ο.) έχ ουν  αν αρτηθεί ήδη στο
ΤAXISnet. Το ίδιο θα συμβεί μόλις εκδοθούν  τα
εκκαθαριστικά σημειώματα του ΕΝΦΙΑ (είν αι θέμα
ωρών  ή ολίγων  ημερών ). Για ν α πληροφορηθεί ο
φορολογούμεν ος τα στοιχ εία των  δόσεων  των
οφειλών  του και ν α τα χ ρησιμοποιήσει για ν α τις
εξοφλήσει θα πρέπει ν α εισέλθει στο ΤAXISnet, ν α
επιλέξει «Προσωποποιημέν η Πληροφόρηση» και στη
συν έχ εια «Στοιχ εία Οφειλών  εκτός Ρύθμισης». Η
πληρωμή κάθε μίας μην ιαίας δόσης μπορεί ν α γίν ει
είτε με την  καταβολή μετρητών  σε οποιοδήποτε ΑΤΜ

τράπεζας είτε μέσω ηλεκτρον ικής τραπεζικής (web
banking) είτε με πιστωτική ή χ ρεωστική κάρτα.

2 Εως και σε 12 άτοκες μην ιαίες δόσεις με τη χ ρήση
πιστωτικής κάρτας. Εφόσον  ο φορολογούμεν ος
διαθέτει πιστωτική κάρτα, ακόμη κι αν  το υπόλοιπο
αγορών  είν αι σημαν τικά χ αμηλότερο της συν ολικής
οφειλής του, έχ ει τη δυν ατότητα ν α πληρώσει μέσω
της κάρτας του ολόκληρο το ποσό της οφειλής και ν α
χ ρεωθεί άμεσα στον  μην ιαίο λογαριασμό της κάρτας
του μόν ο με έν α μέρος της οφειλής. Συγκεκριμέν α,
αν άλογα με τον  αριθμό των  μην ιαίων  δόσεων  που θα
επιλέξει μεταξύ 2 και 12, θα χρεωθεί άμεσα με το ½ ή
με το 1/3 ή με το ¼ ή με το 1/5 ή με το 1/6 ή με το 1/7
ή με το 1/8 ή με το 1/9 ή με το 1/10 ή με το 1/11 ή με
το 1/12 της οφειλής. Στη συν έχ εια η τράπεζα που
διαχ ειρίζεται την  κάρτα θα τον  χ ρεών ει και στους
λογαριασμούς των  επόμεν ων  μην ών  με το ίδιο
κλάσμα της οφειλής. Με τον  τρόπο αυτό ο
φορολογούμεν ος αποκτά το δικαίωμα ν α πληρώσει το
οφειλόμεν ο ποσό τμηματικά, σε 2 έως 12 μην ιαίες
δόσεις άτοκα! Η πληρωμή της οφειλής μέσω
πιστωτικής κάρτας μπορεί ν α γίν ει από την
ιστοσελίδα web banking της τράπεζας στην  οποία ο
φορολογούμεν ος έχ ει εκδώσει την  κάρτα του.

3 Εως και σε 24 έν τοκες μην ιαίες δόσεις με την
«πάγια ρύθμιση» του ν . 4646/2019. Οι φόροι των
εκκαθαριστικών  σημειωμάτων  των  φετιν ών
φορολογικών  δηλώσεων  και ο ΕΝΦΙΑ μπορούν  φέτος

ν α εξοφληθούν  έως και σε 24 μην ιαίες δόσεις με την
«πάγια ρύθμιση» του ν . 4646/2019. Ωστόσο, σε κάθε
περίπτωση οι μην ιαίες δόσεις της «πάγιας ρύθμισης»
δεν  θα είν αι άτοκες αλλά θα επιβαρύν ον ται με τόκους
υπολογιζόμεν ους με ετήσια επιτόκια 5,32% εάν
επιλεγούν  2 έως 12 μην ιαίες δόσεις και 6,82% εάν
επιλεγούν  12 έως 24 μην ιαίες δόσεις.

Για την  έν ταξη στην  «πάγια ρύθμιση» δεν
χ ρειάζεται πλέον  ν α έχ ει καταστεί ληξιπρόθεσμη
καμία δόση της οφειλής. Η έν ταξη στη ρύθμιση αυτή
μπορεί επίσης ν α γίν ει και αφού καταστεί
ληξιπρόθεσμη μία δόση της οφειλής ή περισσότερες
της μίας δόσεις της οφειλής ή ακόμη κι αν  καταστεί
ληξιπρόθεσμο ολόκληρο το ποσό της οφειλής.

Η αίτηση για την  υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει ν α
συμπληρωθεί και ν α υποβληθεί ηλεκτρον ικά μαζί με
σχ ετική υπεύθυν η δήλωση. Η ηλεκτρον ική υποβολή
της αίτησης και της απαιτούμεν ης υπεύθυν ης
δήλωσης γίν εται μέσω ειδικής εφαρμογής του
συστήματος ΤΑΧΙSnet, που είν αι διαθέσιμη στην
ιστοσελίδα της Αν εξάρτητης Αρχ ής Δημοσίων
Εσόδων  (ΑΑΔΕ), στην  ηλεκτρον ική διεύθυν ση
www.aade.gr. Κατά την  ηλεκτρον ική υποβολή και
συμπλήρωση της αίτησης και της υπεύθυν ης
δήλωσης, ο οφειλέτης υποχ ρεούται ν α συμπληρών ει
τα σχ ετικά πεδία που εμφαν ίζον ται στην  οθόν η του
υπολογιστή του.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 2
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21 χρόνια μετά ο Δήμος Φυλής θυμάται 
και τιμά τα θύματα του σεισμού του 1999
Μ

ε σεμν ότητα και σε κλίμα συγκίν ησης τελέ-
στηκαν  και φέτος οι εκδηλώσεις μν ήμης προς
τιμήν  των  θυμάτων  του καταστροφικού σεισμού

του 1999, που κορυφώθηκαν  με τρισάγιο σήμερα τα
μεσημέρι, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020, μπροστά στο
μν ημείο που βρίσκεται στο Δημαρχ είο Άν ω Λιοσίων .

Η επιμν ημόσυν η δέηση για τα θύματα του σεισμού και
η δοξολογία για τη διάσωση της πόλης, λόγω των  ιδιαίτε-
ρων  συν θηκών  εξαιτίας του κορον οϊού, πραγματοποι-
ήθηκαν  το πρωί, αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία για την
εορτή του Αγίου Σώζον τος που τελέστηκε στον  Ιερό
Ναό Αγίων  Κων σταν τίν ου και Ελέν ης Άν ω Λιοσίων ,
παρουσία του Δημάρχ ου Φυλής Χρήστου Παππού.

Στις 14:57, ώρα που συν έβη ο καταστροφικός σεισμός
πριν  από 21 χ ρόν ια, τελέστηκε μπροστά στο μν ημείο
τρισάγιο στη μν ήμη των  θυμάτων , εν ώ αμέσως μετά ο
Δήμαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς κατέθεσε αν θοδέ-
σμη προς τιμήν  των  συμπολιτών  μας που έχ ασαν  τη
ζωή τους από το σεισμό και όλων  όσοι υπέφεραν  και
πόν εσαν  εξαιτίας των  15 αυτών  τραγικών  δευτερολέ-
πτων  που διήρκησε η οργή του εγκέλαδου.

Αισθητή ήταν  η απουσία της Φιλαρμον ικής του Δήμου
Φυλής, που φέτος, λόγω των  μέτρων  κατά της διασπο-
ράς του κορον οϊού, δεν  μετείχ ε στην  τελετή.

Δήμος Χαϊδαρίου - Ψήφισμα 
– ΟΧΙ στην επιβολή Εισιτήριου Εισόδου στον Διομήδειο Κήπο 

Ο
Διομήδειος Βοτανικός
Κήπος αποτελεί ένα
πολύ σημαντικό για

την πόλη μας και την ευρύτε-
ρη περιοχή χώρο πρασίνου
και περιπάτου, τον οποίο
επισκέπτονται καθημερινά
εκατοντάδες οικογένειες. Η
αξία του Διομήδειου Κήπου
αναδεικνύεται ακόμη περισ-
σότερο μέσα στις συνθήκες
της πανδημίας, που οι

πολίτες αναζητούν μια διέξοδο για περπάτημα στη φύση μακριά από
συνθήκες συνωστισμού.”, τονίζει ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου Βαγγέλης
Ντηνιακός , ενώ το δημοτικό συμβούλιο κατόπιν συζήτησης του θέματος
εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
Ήδη έχουν εκφραστεί οι πρώτες αντιδράσεις στη διαφαινόμενη πρόθε-

ση του Πανεπιστημίου Αθηνών να βάλει εισιτήριο για την είσοδο στο Διο-
μήδειο Βοτανικό Κήπο .

Δωρεάν προληπτικοί έλεγχοι οστεοπόρωσης 
- στα Μέγαρα στις 29 Σεπτεμβρίου 2020

…………………………………………………………………………………………………
Ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας, Πεταλούδα είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο επίσημα αναγνωρισμένο από το Διεθνές Ίδρ-
υμα Οστεοπόρωσης (ΙΟF) και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO).
Ο Σύλλογος αποτελεί το μοναδικό αναγνωρισμένο σωματείο το οποίο σαν κύριο στόχο έχει την ενημέρωση του κοινού γύρω από
την οστεοπόρωση, τη διατροφή, την άσκηση, τη ψυχολογία, την πρόληψη και την σκελετική υγεία. Η δράση του Συλλόγου επεκ-
τείνεται τόσο μέσα στα όρια της Αττικής όσο και σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας, Πεταλούδα διατηρεί άριστη σχέση συνεργασίας με επιστημονικά σωματεία που ασχολούνται
με την οστεοπόρωση καθώς και με το Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών
της Ιατρικής Σχολής. 
Ο Σύλλογος σε συνεργασία με τους παραπάνω φορείς διεξάγει επιδημιολογικές και άλλες μελέτες προκειμένου να συγκεντρ-
ωθούν και να επεξεργαστούν στοιχεία για την χρόνια αυτή νόσο.Ο Σύλλογος επίσης δραστηριοποιείται στην διοργάνωση ενημε-
ρωτικών ημερίδων, σεμιναρίων, συνεδρίων και στην έκδοση εντύπων.
Αποτέλεσμα της πολύχρονης αυτής προσπάθειας ήταν ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας, Πεταλούδα να κατακτήσει την πρώτη
θέση για την εξέχουσα πορεία του, μεταξύ 186 χωρών, στο Παγκόσμιο Συνέδριο που διεξήχθη στο Miami των Ηνωμένων Πολι-
τειών τον Δεκέμβριο του 2007 καθώς και το 1ο βραβείο μεταξύ 212 χωρών για τη δημιουργία της καλύτερης καμπάνιας δημο-
σιοποίησης (Best Media Campaign), στο Παγκόσμιο Συνέδριο των Συλλόγων για την Οστεοπόρωση που διεξήχθη στο Ελσίνκι της
Φιλανδίας, στις 31/5 – 2/6/2013.

Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2086698, 6979252570 email: info@osteocare.gr, URL: www.osteocare.gr
www.facebook.com/osteocaregrhttp://www.youtube.com/user/OsteoporosisGR
www.twitter.com/Osteocaregr
Τηλ. Επικοινωνίας ΕΔΔΥΠΠΥ: 210 8067888, email: info@eddyppy.gr , URL: www.eddyppy.gr
www.facebook.com/ΕΔΔΥΠΠΥ-146541628794804/
https://www.youtube.com/channel/UCWPrNa641bAF9RBNYXSVaTg

Τ
ο ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Μεγαρέων
σε συνεργασία με τον Σύλλογο Σκελε-
τικής Υγείας, Πεταλούδα και το

Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων
διοργανώνουν  εκδήλωση προληπτικού
ελέγχου και ενημέρωσης για την οστεοπόρω-
ση στις 29 (Τρίτη) Σεπτεμβρίου 2020 με γενικό
θέμα: «Σύγχρονες αντιλήψεις για τη διάγνωση
και την αντιμετώπιση της Οστεοπόρωσης».

Κύριος στόχος της εκδήλωσης είναι η
ενημέρωση γύρω από την οστεοπόρωση, την
πρόληψη και την αντιμετώπιση της.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε άτομα κάθε
ηλικίας που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν
για ένα σοβαρό θέμα υγείας.

Οι μετρήσεις θα γίνουν την Τρίτη
29/09/2020, στην αίθουσα Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου και ώρες 10:00
έως 13:00 υπό την ιατρική επίβλεψη του κ.
Μουστάκα Κωνσταντίνου, Ορθοπεδικός.

Π λη ρο φ ο ρ ί ε ς
και κλείσιμο ραντε-
βού στο/α τηλέφ-
ω ν ο / α :
2296021012 και ώρες 8.00
έως 14.30  Υπεύθυνη επικοινωνίας: κα Ανα-
στασία Μαρούγκα

Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους
Η πρόσκληση στην εκδήλωση αφορά άτομα

κάθε ηλικίας που ενδιαφέρονται να ενημερωθ-
ούν για ένα θέμα υγείας που μπορεί εύκολα
να μετατραπεί σε πρόβλημα με σοβαρές επι-
πτώσεις. 

Ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας, Πεταλούδα
πρεσβεύει πως η ενημέρωση αποτελεί την
αρχή της πρόληψης και της σωστής αποκατά-
στασης και συμβουλεύει τόσο τους νέους όσο
και τους μεγαλύτερους να παρακολουθούν
θέματα υγείας ακόμη κι αν δεν τους αφορούν
άμεσα.

Ακολουθεί το ψήφισμα του
δημοτικού συμβουλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαϊ-
δαρίου μετά από διαλογική
συζήτηση αποφασίζει ότι:

Ο Διομήδειος Βοτανικός
Κήπος αποτελεί ένα πολύ
σημαντικό για την πόλη μας
και την ευρύτερη περιοχή
χώρο πρασίνου και περιπά-
του, τον οποίο επισκέπτονται
καθημερινά εκατοντάδες οικο-
γένειες. Η αξία του Διομήδειου
Κήπου αναδεικνύεται ακόμη
περισσότερο μέσα στις συνθ-
ήκες της πανδημίας, που οι
πολίτες αναζητούν μια διέξο-
δο για περπάτημα στη φύση
μακριά από συνθήκες συνω-
στισμού.

Το Δημοτικό Συμβούλιο εκφ-
ράζει την πλήρη αντίθεση του
με ενέργειες επιβολής
αντιτίμου εισόδου στον Διο-
μήδειο Βοτανικό Κήπο. Κάτι
τέτοιο θα έκανε δυσχερή την
επίσκεψη οικογενειών στον
Κήπο σε καθημερινή ή συχνή
βάση και θα ακύρωνε την
κατοχυρωμένη λειτουργία του
ως δημόσιο και κοινό αγαθό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο εξου-
σιοδοτεί τον Δήμαρχο να
πραγματοποιήσει όλες τις
αναγκαίες ενέργειες , περιλαμ-
βανομένων μαζικών κινητο-
ποιήσεων, για την προάσπι-
ση της ελεύθερης εισόδου των
πολιτών στον Διομήδειο
Κήπο.
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ΤΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:<<ΜΑΣ
ΛΕΙΠΕΙ ΤΟ ΓΚΟΛ>>

Ο
προπον ητής του Βύζα
Παν αγιώτης Χριστόπουλος
για την  μέχ ρι τώρα προε-

τοιμασία και τα φιλικά τόν ισε.
<<H προετοιμασία κύλησε

ομαλά σε επαγγελματικό επίπεδο.
Δυστυχ ώς υπάρχ ουν  και ατυχ ίες
όπως ο σοβαρός τραυματισμός
του Τάσου Φλέγγα και λιγότερο
του Στέφαν ου Φουρν άρη. Σε
γεν ικές γραμμές είμαστε ευχ αρι-
στημέν οι. Τα φιλικά ήταν  με τέσ-
σερις ομάδες Γ΄Εθν ικής. Ολες οι
ομάδες θα ήθελαν  ν α έχ ουν  κάτι
καλύτερο. Εχ ουμε ποιότητα. Μας
λείπει το γκόλ.>>

ΑΟ ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ: ΤΑΣΟ ΦΛΕΓΓΑ
ΚΑΛΗ ΑΝΑΡΡΩΣΗ

Τ
ο ΔΣ του ΑΟ ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ εύχ εται στον  ποδοσφαιριστή του
Βύζαν τα ΤΑΣΟ ΦΛΕΓΓΑ ταχ εία αν άρρωση και γρήγορη επιστροφή στους
αγων ιστικούς χ ώρους

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΑ ΦΙΛΙΚΑ
ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Βύζας Μεγάρων -Ατρόμητος Χιλιομοδίου 0-1(40' χ ουσελάς).
Ακράτητος-Ατταλος Ν.Φιλαδέλφειας 3-3
ΑΟ Μίμας-Μικρασιατική -ΠΑΟΚ Μάν δρας 1-3(Λύγδας, Βούκα, Παπακων σταν -

τίν ου, Εβερετ).
Πυρρίχ ιος Ασπροπύργου-Ικαρος Νεοκτίστων  5-0(Αγγελιδάκης 3, Παπαδόπουλος

2 ).
Ηρακλής Ελευσίν ας-Σκορπιός Φυλής 1-0(Κατσάφαρος με πέν αλτι 40').
Μεγαρικός-Αργώ Μεγάρων (ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ)

ΑΝ.ΤΣ

Η ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ Γ. Σ. ΜΕΓΑΡΩΝ

Ξ
εκιν ούν  οι εγγραφές για την  πρότυπη ακαδημία αν τιπτέρισης (μπάν τμιν -
τον ) του Γυμν αστικού Συλλόγου Μεγάρων .

Ο Γυμν αστικός προάγει ως μον αδικό σωματείο της περ-
ιφέρειας δυτικής Αττικής το ολυμπιακό άθλημα της αν τι-
πτέρισης, δίν ον τας την  ευκαιρία τόσο σε αγόρια όσο και
σε κορίτσια κάθε ηλικίας ν α αν απτύξουν  μια ν έα δεξιότητα
με έν α διαφορετικό άθλημα, το οποίο γυμν άζει όλους τους
μύες του σώματος.

Με την  εξάσκηση του αθλήματος αν απτύσσον ται
στοιχ εία, όπως η ταχ ύτητα αν τίδρασης, η εκρηκτικότητα,
ο συν τον ισμός ματιού-χ εριού, η αν τοχ ή και αν τίληψη
χ ώρου.

Ο Γυμν αστικός είν αι επίσημο μέλος της ομοσπον δίας
ΕΟΦΣΑ και συμμετέχ ει με τους αθλητές του σε περιφερια-
κά και παν ελλήν ια πρωταθλήματα αν τιπτέρισης.

Οι εγγραφές γίν ον ται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, ώρα:

15.00 έως 17.00, στο κλειστό γήπεδο "Αλέκος Σάλτας".

Γυμν αζόμαστε Σωστά Μαζί!

Επικοιν ών ησε μαζί μας για πληροφορίες στο τηλ.: 6977406810
ΑΝ.ΤΣ

Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1-0 ΤΟΝ
ΣΚΟΡΠΙΟ ΦΥΛΗΣ

Ο
Ηρακλής Ελευσίν ας στα πλαίσια της προετοι-
μασίας(2ο φιλικό) με πέν αλτι του Παν τελή
Κατσάφαρου(φωτό) 40' επικράτησε του σκληρο-

τράχ ηλου Σκορπιού Φυλής που φάν ηκε σκληρό καρύδι
στο γήπεδο Γιώργος Ρουμμελιώτης με 1-0.

ΗΡΑΚΛΗΣ(ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΣΑΦΑΡΟΣ): Άλμπερτ,
Αξιώτης, Λυμπερης, Ρήγος Μπακατσέλος, Καλαιτζίδης,
Βάσης, Απαζίδης, Γκίν ης, Κατσάφαρος,
Τουρλίδης.Αγων ίστηκαν  και οι: Μικρός, Τσατσαν ίδης,
Γκέρι.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ(ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΥΡΟΣ):
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ, ΣΚΑΜΑΝΤΖΟΥΡΑΣ,
ΣΕΡΡΤΗΣ, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΙΤΣΑΣ,
ΚΑΠΟΥΡΑΝΗΣ, ΝΤΟΚΑ, ΜΑΥΡΙΔΗΣ, ΧΩΜΑΤΙΑΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν.

ΚΑΣΣΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ, ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ, ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ,
ΠΟΛΥΧΡΩΝΙΑΔΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΚΑΡΤΕΡΗΣ.

ΕΠΣΔΑ: AYΡΙΟ  Η ΚΛΗΡΩΣΗ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ

ΚΥΠΕΛΛΟΥ 2020-21

Α
ύριο και ώρα 18:30 σε αν οικτή εγκα-
τάσταση “Soccer Land” στην  Ελευ-
σίν α θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση

του πρωταθλήματος και του κυπέλλου στην
Δυτική Αττική για την  ν έα ποδοσφαιρική
χ ρον ιά 2020-2021.

Λόγω προστασίας της δημόσιας υγείας,
στην  είσοδο της εγκατάστασης θα γίν εται
θερμομέτρηση στους συμμετέχ ον τες. Τα
σωματεία θα εκπροσωπεύον ται από 1
άτομο, το οποίο υποχ ρεωτικά θα φέρει
μάσκα εν ώ θα τηρούν ται οι αποστάσεις
μεταξύ των  παρευρισκομέν ων  όπως ορίζει το πρωτόκολλο της επιστημον ικής επι-
τροπής της Γεν ικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Ε.Ο.Δ.Υ. στο πλαίσιο εφαρ-
μογής προληπτικών  μέτρων  για την  καταπολέμηση του κορων οϊού.

Το Κύπελλο αν αμέν εται ν α ξεκιν ήσει το Σαββατοκύριακο 12-13/9, εν ώ τα πρω-
ταθλήματα 19-20/9. 
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ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΕΠΟ

ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Σύμφων α με το πρωτόκολλο της Γεν ικής Γραμ-
ματείας Αθλητισμού και της Ελλην ικής Ποδο-
σφαιρικής Ομοσπον δίας , αν αφέρει μεταξύ

άλλων : ‘’Ο μέγιστος αριθμός των  παρευρισκομέν ων
αν ά πάσα στιγμή σε ποδοσφαιρικό γήπεδο (προπόν -
ηση, επίσημος ή φιλικός αγών ας) δεν  θα πρέπει ν α
ξεπερν άει τα ογδόν τα (80) άτομα κλπ..’’ Στο ίδιο
άρθρο υπάρχ ει και η λίστα-κατάλογος εισερχ ομέν ων -
εξερχ ομέν ων  στην  αθλητική εγκατάσταση.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΕΠΣΔΑ

Για την  ομαλότερη διεξαγωγή των  αγών ων  ,
χ ωρίζον ται όπως παρακάτω: 40 άτομα γηπεδούχ ου
σωματείου (συμπεριλαμβαν ομέν ων  ποδοσφαιριστών  ,
προπον ητών  κλπ) 30 άτομα φιλοξεν ούμεν ου σωμα-
τείου (συμπεριλαμβαν ομέν ων  ποδοσφαιριστών  , προ-
πον ητών  κλπ) 10 άτομα αξιωματούχ οι αγών α ( διαιτ-
ητές , γιατρός , παρατηρητές, διαπιστευμέν οι, μέλη
ΔΣ Ε.Π.Σ.Δ.Α.. 

O ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΤΟΝ ΛΕΥΤΕΡΗ

ΠΑΤΡΙΝΟ

Η
ομάδα μπάσκετ του Παν ελευσιν ιακου ΑΟΚ
αν ακοίν ωσε τον  43 χ ρον ο Λευτέρη Πατριν ό
στο τμήμα παμπαίδων  - Mini. Είν αι - Κάτοχ ος

διπλώματος Γ' Κατηγορίας (ΓΓΑ). Εχ ει εργαστεί στις
εξής ομάδες.

Προπον ητής υποδομών :
-Α.Ο.Κ Σπάτων
-Ιων ικός Ν.Φ
-Κ.Α.Π.
-Κ.Α.Ο. Μελισσίων
-Νέα Ιων ία B.C.
-Τ.Ο.Φ. Χαλαν δρίου

Αν τρικές ομάδες σε :
-Προπον ητής Κ.Α.Ο. Μελισσίων  Α2 Γυν αικών
-β. Προπον ητή Κ.Α.Ο. Μελισσίων  Γ' Εθν ική
-Προπον ητής Νέα Ιων ία B.C. A' ΕΣΚΑ
-Προπον ητής Κ.Α.Ο Λυκόβρυσης Γ' ΕΣΚΑ
-Προπον ητής Α.Ο.Κ. Σπάτων  Γ' ΕΣΚΑ
Καλή επιτυχ ία Λευτέρη στην  αποστολή που έχ εις

αν αλάβει !

ΗΤΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟ ΚΑΙ ΒΥΖΑ ΣΤΑ
ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

Σ
τα φιλικά προετοι-
μασίας που έδωσαν  οι
ομάδες του Παν ελευσι-

ν ιακού στα Τρίκαλα και ο
Βύζας στα Μέγαρα με τον
Ατρόμητο Χιλιομοδίου γν ώρι-
σαν  τις ήττες. Αν αλυτικά το
ρεπορτάζ απο τι ς αν αμετρή-
σεις.

Σε φιλικό αγών α και για την
πληρέστερη προετοιμασία ο
Παν ελευσιν ιακός γν ώρισε την
ήττα στο γήπεδο του Ελευθερ-
οχ ωρίου από τον  ΑΟ Τρίκαλα
4-2.

Οι γηπεδούχ οι προηγήθη-
καν  στο 5′ με κεφαλιά του
Ζώγκου με τον  Σταγάκη ν α
ισοφαρίζει σε 1-1 στο 11′.

Στην  συν έχ εια οι σταχ υοφ-
όροι του Σταυρού Ψιμουλάκη
θα μπορούσαν  ν α προηγηθ-
ούν  σε δύο περιπτώσεις αλλα στο 17′ ο Παπαγεωργίου με διαγών ιο σουτ έγραψε το 2-1. Στο 34′ ο Σκόν δρας με
εκπληκτικό σουτ πέτυχ ε το 3-1 για ν α μειώσει ο Δουκάκης σε 3-2 στο 53′. Στο 90′ ο Πέλκας με πέν αλτι διαμόρ-
φωσε το τελικό 4-2.

Διαιτητής της αν αμέτρησης ο κ. Κον τίν ος με βοηθούς τους κ.κ. Τζαν η, Κωτούλα

ΑΟ ΤΡΙΚΑΛΑ: Ψωμιάδης(30′ Αρμάν το)(58’Γκάρας), Γκοσέρ (46’Πέλκας), Νιάρος(58′ Διαμαμαν τόπουλος), Σου-
λιώτης(58′ Κατσαν τών ης), Ζώγκος(46 Ντιαλόσι), Σκόν δρας(58′ Λαμπίρης),Παπαγεωργίου(58’Λαζαρίδης), Πιαστό-
πουλος(58’Γκοτιέ), Ευθυμίου(58′ Χατζηκων σταν τίν ου), Λίτσιος(65′ Ποζατζίδης), Σταματής(46′ Στεφαν ίδης (85′
Νικλητσιώτης).

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Α.Ο: (Ψιμουλάκης): Σκλιάς, Κων σταν τιν ίδης, Ζών ας, Δουκάκης, Καραλής, Λάμπρου,
Μακρίδης, Ατματζίδης, Σεκούμπα, Σταγάκης, Μαρής.

Αγων ίστηκαν  και οι Κακόσιμος, Μπουρν τέν ης, Ρούσσος, Μπεχ λής, Τομάς, Πέππας, Λογοθέτης, Μιχ αήλος.

Ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ 1-0 ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ
Το 6ο του φιλικό προετοιμασίας που έδωσε το απόγευμα του Σαββάτου στο γήπεδό του ο Βύζας Μεγάρων  με

αν τίπαλο τον  Ατρόμητο Χιλιομοδίου που αγων ίζεται στην  Γ΄Εθν ική γν ώρισε την  ήττα 0-1.
Οι γηπεδούχ οι παρά την  ήττα στάθηκαν  καλά στον  αγων ιστικό χ ώρο έχ ασαν  κάποιες ευκαιρίες αλλά δεν

μπόρεσαν  ν α βρουν  δίχ τυα. Σε πολύ καλή μέρα ο τερματοφύλακας των  φιλοξεν ουμέν ων  Διασιν ός που κράτ-
ησε αν έπαφη την  εστία του μέχ ρι το τέλος με τις αποκρούσεις του.

Ο Ατρόμητος αγων ίστηκε χ ωρίς Ντιόγκο, Βελέν τζα, Παιν έση.

ΓΚΟΛ ΚΑΙ ΦΑΣΕΙΣ

22' ο Μεν δριν ός έδωσε την  ασίστ στον  Παπδάκη το σούτ έδιωξε με γροθιές ο τερματοφύλακας Διασιν ός.
28' ξαφν ικό σούτ του Χατζημελετιάδη απέκρουσε ο Διασιν ός.
39' ο Χατζημελετιάδης σούταρε άουτ
ΓΚΟΛΛΛΛΛΛ 40' ο Χουσελάς με ψηλοκρεμαστό σούτ στο δεξί παραθυράκι του Ποραν ίδη.
Στο 41' ακυρώθηκε γκόλ του Σαχ όλι σαν  οφσάιν τ.
55' απευθείας φάουλ του Παπαδάκη απέκρουσε ο τερματοφύλακας του Ατρομήτου.
Οι δύο τεχ ν ικοί Παν αγιώτης Χριστόπουλος και Σταύρος Τζαν αβάρας χ ρησιμοποίησαν  όσους παίκτες είχ αν

στην  διάθεσή τους και έβγαλαν  χ ρήσιμα συμπεράσματα.
Διαιτήτευσε ο Λάμπρου. Βοηθοί: Παπαδόπουλος, Τόσιος.

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ: Ποραν ίδης, Χριστόπουλος, Χάρμπαλης, Παικόπουλος, Δρυμούσης, Παρασίδης, Μεν δρ-
ιν ός, Χατζημελετιάδης, Παπαδάκης, Σαχ όλι, Τοπτίδης.

Θεοδωρόπουλος, Μουσκάι, Σταφάι, Χαλόφτης, Μαυρον άσος, Ρουμελιώτης, Κατσάν ας, Χατζής, Μον τεσάν τος.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΟΜΟΔΙΟΥ: Διασιν ός, Γκούμας, Μπιν ιώρης, Φυσαράκης, Θεοδωρόπουλος, Γκον τζάλβες,
Στασιν όπουλος, Φλάβιο, Χουσελάς, Πάσχ ος, Μέξιας.

Σκούρτης, Χάρτς, Οικον όμου, Παράμ, Σελιώτης, Σεραφούδης, Τσών ος.

Απόδοση: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
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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



Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020  θριάσιο-13  

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

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ 4ΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  

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

ΤΗΛ: 6932476552 



14-θριάσιο Τρίτη 8 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



Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020  θριάσιο-15  

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
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