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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

23 - 33  βαθμούς Κελσίου

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ιωακείμ, Κιαράν, Κιάρα

Σύναξις Αγίων Ιωακείμ και Άννης

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λεωφόρος Δημοκρατίας & Παναγούλη- Πλατεία

Ωρολογίου, 2105575614

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Κοντούλη 1, 2105542410

MAΝΔΡΑ

Λουκόπουλος Σωτήριος Ν.
Στρατηγού Ρόκα Ν. 84, 2105556375

AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

Τζώνης Κωνσταντίνος Ε.
Κυκλάδων 31, 2102482990

ΧΑΪΔΑΡΙ
ΖΩΓΑ Θ. ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ

Κέκροπος 14 & Φαβιέρου, 
Χαϊδάρι, 2105812323

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΕΗ

Ο
Δήμαρχος Ασπροπύρ-
γου και Μέλος του Δ.Σ.
της Κ.Ε.Δ.Ε., κ. Νικό-

λαος Μελετίου, ενημερώνει
όλους τους Ασπροπύργιους
ότι, μετά από τη δημοσίευση
της Κοινής Υπουργικής Απόφ-
ασης, με αριθμό
ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861 (ΦΕΚ
3088/τ.Β/24-7-2020), υπάρχει η
δυνατότητα ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ
στη ΔΕΗ των νοικοκυριών,
που έχουν αποσυνδεθεί από
το δίκτυο της ΔΕΗ, λόγω
οφειλών κατά το χρονικό διά-
στημα ΠΡΙΝ τις 30-04-2020,
ενώ πληρούν και τα απαρ-
αίτητα εισοδηματικά κριτήρ-
ια. 

Κατόπιν  αυτού, οι εν διαφερό-
μεν οι μπορούν  ν α καταθέσουν  

*ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ
Ε Π Α Ν Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ στο
Πρωτόκολλο του Δήμου και ν α
προσκομίσουν  τα κάτωθι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1.Λογαριασμό της ΔΕΗ (αριθμός παροχ ής), που
αφορά την  κύρια κατοικία μου, η οποία έχ ει απο-
συν δεθεί από το δίκτυο λόγω οφειλών .

2.Φορολογική Δήλωση (Ε1) φορολογικού έτους 2019,
ΟΛΩΝ των  μελών  του ν οικοκυριού (πρόσφατη).

3.Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2019, ΟΛΩΝ
των  μελών  του ν οικοκυριού (πρόσφατο).

4.Δήλωση στοιχ είων  ακιν ήτων  (Ε9) ΟΛΩΝ των
μελών  του ν οικοκυριού και εφόσον  υπάρχ ει (προβλέ-
πεται η υποχ ρέωση υποβολής της - πρόσφατη).

5.Εκκαθαριστικό (Πράξη διοικητικού προσδιορισμού)
ΕΝ.Φ.Ι.Α. φορολογικού έτους 2019  ΟΛΩΝ των  μελών
του ν οικοκυριού (πρόσφατο).

6.Πιστοποιητικό Οικογεν ειακής Κατάστασης (πρόσφ-
ατο). 

7.Γν ωμάτευση πιστοποίησης αν απηρίας ΚΕ.ΠΑ., για
άτομα που περιλαμβάν ει το ν οικοκυριό και έχ ουν
ποσοστό αν απηρίας 67% και άν ω.

8.Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσο-
κομείου για την  χ ρήση συσκευής μηχ αν ικής υποστήρ-
ιξης κατ’ οίκον  απαραίτητης για την  ζωή ατόμου ή ατό-
μων  του ν οικοκυριού.

ΤΟ  ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ είν αι
αν αρτημέν ο στον  επίσημο ιστότοπο του Δήμου Ασπρ-
οπύργου αλλά διατίθεται και στο γραφείο Πρωτοκόλλου
του Δήμου. 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυν θείτε στο
Γραφείο του Αν τιδημάρχ ου Διοικητικών  και Οικον ο-
μικών , κ. Αν τών ιου Καραμπούλα  ή στο τηλέφων ο
2132006408.   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ EUROSTAT
Ευρωζώνη: Υφεση 14,7% και μείωση της 

απασχόλησης 3,1% στο δεύτερο τρίμηνο του 2020

Σ
το 14,7% αν ήλθε η ύφεση στην  ευρωζών η στο δεύτερο
τρίμην ο σε ετήσια βάση και στο 11,8% σε σχ έση με το
πρώτο τρίμην ο του 2020, σύμφων α με στοιχ εία που αν α-

κοίν ωσε η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat), τα οποία
είν αι ελαφρώς χ αμηλότερα σε σχ έση με τις πρώτες εκτιμήσεις της
στο τέλος Ιουλίου (15,0% και 12,1%, αν τίστοιχ α).Η ύφεση αυτή,
η οποία προκλήθηκε από τα μέτρα που επιβλήθηκαν  για τον
περιορισμό της μετάδοσης του κορων οϊού, είν αι η μεγαλύτερη
που έχ ει καταγραφεί από το 1995, όταν  άρχ ισε η δημοσίευση
των  σχ ετικών  στοιχ είων .Οπως αν αφέρεται στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, το
πρώτο τρίμην ο του έτους η ύφεση στην  ευρωζών η ήταν  3,7% σε
τριμην ιαία βάση και 3,2% σε ετήσια βάση.

Οι χ ώρες με την  υψηλότερη ύφεση στην  ευρωζών ηΑπό τις χ ώρες
της ευρωζών ης, την  υψηλότερη ύφεση σε ετήσια βάση είχ αν  η Ισπαν ία (22,1%), η Γαλλία (18,9%), η Ιταλία
(17,7%) και η Πορτογαλία (16,3%), με την  Ελλάδα ν α βρίσκεται στην  πέμπτη θέση (15,2%). Τη μικρότερη μείω-
ση του ΑΕΠ σημείωσαν  η Ιρλαν δία (3,7%), η Λιθουαν ία (4,0%) και η Φιν λαν δία (6,3%). Σε τριμην ιαία βάση, το
ΑΕΠ μειώθηκε περισσότερο στην  Ισπαν ία (18,5%), την  Ελλάδα (14,0%), την  Πορτογαλία (13,9%) και τη Γαλλία
(13,8%), εν ώ τη μικρότερη μείωση σημείωσαν  η Φιν λαν δία (4,5%), η Λιθουαν ία (5,5%) και η Εσθον ία (5,6%).

Συνεχιζεται στη σελ. 13
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Νέα αναβολή για τη
δίκη της Μάνδρας

Σ
ε αναβολή οκτώ περίπου μήνες μετά το
ξεκίνημά της οδηγήθηκε η δίκη για την φονι-
κή πλημμύρα στην Μάνδρα, ενώ ήταν σε εξέ-

λιξη η εξέταση του τρίτου μάρτυρα, καθώς το δικα-
στήριο αποφάσισε την αναβολή της εκδίκασης
της υπόθεσης για τις 19 Οκτωβρίου .

Το δικαστήριο αποφάσισε την αναβολή της
δίκης εξαιτίας του γεγονότος ότι μία εκ των δικα-
στών είναι έγκυος και δεν μπορούσε να ανεβαίνει
στην έδρα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην μπο-
ρεί να προχωρήσει η δίκη καθώς δεν υπήρχε
αναπληρωματικό μέλος στη σύνθεση.

Η 19η Οκτωβρίου ήταν η συντομότερη δικάσι-
μος που μπορούσε να δώσει το δικαστήριο ώστε
να μην χαθεί άλλος χρόνος, ενώ εκτιμάται ότι
στην νέα σύνθεση θα κληρωθεί και αναπληρωμα-
τικό 

δικαστής για μία δίκη η διεξαγωγή της οποίας
προβλέπεται να είναι πολύμηνη.

Η δίκη ξεκίνησε μετ΄ εμποδίων, τον περασμένο
Ιανουάριο, καθώς αρχικά οδηγήθηκε σε διακοπή
προς αναζήτηση μεγαλύτερης δικαστικής αίθου-
σας προκειμένου να «φιλοξενηθούν» οι 21 κατ-
ηγορούμενοι και οι πολλοί  συνήγοροι ενώ στην
συνέχεια δεν κατάφερε να προχωρήσει λόγω της
πανδημίας του κορωνοιού.

Υπενθυμίζεται ότι στο εδώλιο μεταξύ των κατ-
ηγορουμένων, σε βαθμό πλημμελήματος για την
πλημμύρα του 2017 που κόστισε τη ζωή σε 25 ανθ-
ρώπους, βρίσκονται  η τέως περιφερειάρχης Αττι-
κής Ρένα Δούρου, άλλοι αυτοδιοικητικοί παράγον-
τες της περιοχής και στελέχη της πολεοδομίας και
των αρμόδιων δήμων.

Κορωνοϊός:
3 κρούσματα στη
δομή φιλοξενίας
στο Σχιστό

Τ
α κρούσματα κορωνοϊού που καταγράφηκαν
στις δομές φιλοξενίας σε Σχιστό, Μαλακάσα και
Ελαιώνα ήταν ο λόγος που τέθηκαν σε πλήρη

υγειονομικό αποκλεισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες 3 φιλοξενούμενοι
βρέθηκαν θετικοί στον ιό στο Σχιστό, 2 στη Μαλα-
κάσα και 1 στον Ελαιώνα.

Σημειώνεται ότι τα μέτρα περιορισμού της κυκλο-
φορίας που ανακοινώθηκαν χθες θα είναι σε ισχύ
μέχρι και τις 21 Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, στα 17 ανέρχονται τα επιβεβαιωμένα
κρούσματα κορωνοϊού που έχουν εντοπιστεί από
τον έλεγχο 1600 δειγμάτων στο ΚΥΤ της Μόριας,
ενώ συνολικά τα δέιγματα που έχουν συγκεντρωθ-
εί προς έλεγχο είναι 2000.

Στα κρούσματα αυτά συμπεριλαμβάνεται και ο
40χρονος Σομαλός από τον οποίο ξεκίνησε η
ιχνηλάτηση επαφών, αφότου βρέθηκε θετικός στο
κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης.

ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ::  
ΑΑνναασσττοολλήή  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττοουυ  εερργγοοττααξξίίοουυ
λλόόγγωω  κκρροούύσσμμααττοοςς  ΚΚοορρωωννοοϊϊοούύ

Ε
ργαζόμενος στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ελευσίνας νοσηλεύεται απο
προχθές σε Δημόσιο Νοσοκομείο με συμπτώματα covid-19.

Μετά την επιβεβαίωση του κρούσματος από το Νοσοκομείο και τον ΕΟΔΥ και σε πλήρη
εναρμόνιση με τα υγειονομικά πρωτόκολλα για την διαφύλαξη της δημόσιας υγεία ο δήμος
Ελευσίνας αποφάσισε τα ακόλουθα :
- Αναστολή λειτουργίας εργοταξίου Δήμου Ελευσίνας
- Απολύμανση χώρου
- Ιχνηλάτηση επαφών εργαζομένου, απομόνωση αυτών και διενέργεια τεστ για covid-19. Τα
αποτελέσματα των τεστ είναι ΑΡΝΗΤΙΚΑ.
- Ομιλία Ιατρού Εργασίας στο προσωπικό του εργοταξίου για λήψη οδηγιών.
Συνιστάται ψυχραιμία και εφιστάται η προσοχή των πολιτών για την τήρηση όλων απαρ-
αίτητων μέτρων ασφαλείας και υγιεινής, αποφεύγοντας φαινόμενα συνωστισμού.
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ
ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΙΕΡΟΨΑΛΤΟΥ

Ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου
Ασπροπύργου προκηρύσσει
την κάλυψη θέσεως αριστερ-
ού ιεροψάλτου.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερό-
μενοι να υποβάλουν τα
κατώθι δικαιολογητικά μέχρι

τις 6-10-2020 στο γραφείο του
Ιερού Ναού

Βεβαίωση χρηστοήθειας από
τον πνευματικό ή τον εφημέρ-
ιο του υποψήφιου ιεροψάλτου
Προσόντα Βυζαντινής Μουσι-
κής - Πτυχίο ή Δίπλωμα (αν
υπάρχουν)
Βεβαίωση προϋπηρεσίας (αν

υπάρχει)
Αίτηση προς το εκκλησιαστικό
συμβούλιο του Ιερού Ναού

Εκ του Ναού
Ώρες Λειτουργίας 17:30-19:00
Τηλ. Επικοινωνίας
2105572774
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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

Ξεκινούν ξανά οι Δραστηριότητες
των Τμημάτων του Πνευματικού 

Κέντρου Ασπροπύργου 
Τ

ο Πν ευματικό Κέν τρο
Ασπροπύργου, για
άλλη μια σχολική χρο-

ν ιά ξεκιν άει τις δραστηριότ-
ητες των  Τμημάτων  του, μετά
την  αν αγκαστική διακοπή
τους την  προηγούμεν η περίο-
δο, λόγω της παν δημίας του
COVID-19. 

Έχοντας πάντα ως πρωτα-
ρχικό μέλημα την προστασία της
υγείας των μελών μας και λαμ-
βάνοντας όλα τα απαραίτητα
μέτρα που αφορούν στη λειτο-
υργία των δομών καλλιτεχνικής
εκπαίδευσης, καλούμε να πλαι-
σιώσετε τα Τμήματά μας, που
για το σχολικό έτος 2020-2021
είναι τα παρακάτω: 

� Δημοτικό Ωδείο: κλα-
σικό πιάνο, αρμόνιο, ακορντε-
όν, βιολί, κλασική κιθάρα, ηλεκ-
τρική κιθάρα & ηλεκτρικό
μπάσο, μπουζούκι , κλασικά
κρουστά, ντραμς, πνευστά (φλά-
ουτο, κλαρινέτο, σαξόφωνο,
τρομπέτα, τρομπόνι), σύγχρονο
τραγούδι, μουσική προπαιδεία,
ανώτερα θεωρητικά, ειδικό
αρμονίας, προετοιμασία για
εισαγωγή σε Μουσικά Σχολεία
και Τμήματα Μουσικών Σπουδών

� Παραδοσιακοί Χοροί
� Εικαστικά
� Θεατρική αγωγή
Επιπλέον λειτουργούν τα Σύνολα: Φιλαρμον ι-

κής, Εγχόρδων , Ποπ-Ροκ Mουσικής και Χορ-
ωδίας (παιδιών /εφήβων  & εν ηλίκων ).

Για την συμμετοχή σε οποιοδήποτε από τα παρ-
απάνω Τμήματα, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει μέχρι
τις 25 Σεπτεμβρίου να συμπληρώσουν τη σχετική
Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και να τη
στείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
eggrafes@pkda.gr ή να απευθυνθούν στη Γραμ-
ματεία του Τμήματος Επιμόρφωσης στο Ισόγειο

του Πνευματικού Κέντρ-
ου, καθημερινά 11.00 π.
μ. -7.00 μ. μ.

Η Αίτηση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος είναι ανα-
ρτημένη στον επίσημο
ιστότοπο του Δήμου
Α σ π ρ ο π ύ ρ γ ο υ
www. d i m o sa sp ro p y r-
gou.gr και του  Πνευματι-
κού Κέντρου
www.pkda.gr

Η συμπλήρωση της
Αίτησης κρίνεται  απαρ-
αίτητη για τον καλύτερο
προγραμματισμό της λει-
τουργίας των επιμέρους
δραστηριοτήτων μας και
την αυστηρή τήρηση όλων
των μέτρων, τόσο στα ατο-
μικά όσο και στα ομαδικά
μαθήματα. 

Για περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε να
απευθύνεστε καθημερινά,
τις ίδιες ώρες, στα τηλέφ-
ωνα του Πνευματικού Κέν-
τρου 210-5577191 &
210-5577593. 

Γιατί ποιος μπορεί να φανταστεί τη ζωή χωρίς…
μουσική, τραγούδι, χορό, εικαστικά, θέατρο…

Για το Δ.Σ. του Πνευματικού 
Κέντρου Ασπροπύργου

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Α. Καγιάς
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Πώς τίμησαν τον αδικοχαμένο αλεξιπτωτιστή
ο διοικητής, οι συνάδελφοι και αδερφός του

Σ
τη δραστηριότητα που πραγματοποιήθηκε με αεροσκάφος C- 130 και ελικό-
πτερο CH 47D, συμμετείχ ε σύσσωμο το προσωπικό της Μον άδας στην
οποία αν ήκε ο εκλιπών  αλεξιπτωτιστής, ο Διοικητής και επιτελείς της Διακ-

λαδικής Διοίκησης Ειδικών  Επιχ ειρήσεων , καθώς και ο ΕΠΟΠ Λοχ ίας (ΠΖ) Ν. Μ.
αδελφός του θαν όν τος, ο οποίος υπηρετεί στις Δυν άμεις Ειδικών  Επιχ ειρήσεων

Την  Δευτέρα 07 Σεπτεμβρίου 2020, εκτελέστηκαν  άλματα ελευθέρας πτώσεως και

στατικού ιμάν τα στη Ζών η Ρίψεως Μεγάρων  και στη θαλάσσια περιοχ ή Νέας Περά-
μου, μετά το δυστύχ ημα της ν ύκτας 3 προς 4 Σεπτεμβρίου 2020 στο οποίο τρα-
υματίστηκε θαν άσιμα ο ΕΠΟΠ Λοχ ίας (ΠΖ) Κ. Μ., κατά την  εκτέλεση επιχ ειρησια-
κού άλματος ελευθέρας πτώσεως στην  ίδια Ζών η Ρίψεως.

Στη δραστηριότητα που πραγματοποιήθηκε με αεροσκάφος C- 130 και ελικόπτε-
ρο CH 47D, συμμετείχ ε σύσσωμο το προσωπικό της Μον άδας στην  οποία αν ήκε
ο εκλιπών  αλεξιπτωτιστής, ο Διοικητής και επιτελείς της Διακλαδικής Διοίκησης
Ειδικών  Επιχ ειρήσεων , καθώς και ο ΕΠΟΠ Λοχ ίας (ΠΖ) Ν. Μ. αδελφός του θαν όν -
τος, ο οποίος υπηρετεί στις Δυν άμεις Ειδικών  Επιχ ειρήσεων .

Πριν  την  εκτέλεση των  αλμάτων , πραγματοποιήθηκε τρισάγιο στη μν ήμη του
εκλιπόν τος παρουσία του προσωπικού που συμμετείχ ε στη δραστηριότητα και του
2ου Συγκροτήματος Αεροπορίας Στρατού.

Η καθολική εκτέλεση του άλματος επιβεβαιών ει την  υψηλή επιχ ειρησιακή ετοιμότ-
ητα και το μον αδικό πν εύμα των  Μον άδων  Ειδικών  Επιχ ειρήσεων .
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Πρόεδρος Πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδοςτης Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος: : 
Θέλουμε θωράκιση από τους αρνητές της μάσκας – Να μην τρέχουμε στα αυτόφωρα

ΧΧαρακτηριστική είναι η ανησυχίααρακτηριστική είναι η ανησυχία
του προέδρου της Διδασκαλικήςτου προέδρου της Διδασκαλικής
Ομοσπονδίας Ελλάδος ΘανάσηΟμοσπονδίας Ελλάδος Θανάση

Κικινή ο οποίος μιλώντας στοΚικινή ο οποίος μιλώντας στο
Dikaiologitika News Dikaiologitika News ζητά από το υπουρζητά από το υπουρ--
γείο Παιδείας άμεση θεσμική θωράκιση γιαγείο Παιδείας άμεση θεσμική θωράκιση για
τους δασκάλους οι οποίοι εκ των πραγμάτους δασκάλους οι οποίοι εκ των πραγμά--
των θα κληθούν να παίξουν όχι το ρόλοτων θα κληθούν να παίξουν όχι το ρόλο
του παιδονόμου αλλά του αστυνόμου στατου παιδονόμου αλλά του αστυνόμου στα
σχολεία.σχολεία.

«Έχουμε ζήσει παλαιότερα εκπαιδευτικούς και
διευθυντές σχολείων να σύρονται από κακόβουλο-
υς γονείς στα αστυνομικά τμήματα για διάφορους
λόγους. Φανταστείτε τι θα γίνει τώρα με τις μάσκες.
Ζητάμε να περιγραφεί με κάποιο νομικό τρόπο σε
υπουργική απόφαση πως εμείς οι εκπαιδευτικοί θα
εφαρμόσουμε τις αποφάσεις» λέει και προσθέτει:

«Να είμαστε θεσμικά κατοχυρωμένοι στην
άσκηση αυτών των οδηγιών. Εάν οποιοσδήποτε
γονέας θεωρεί ότι θίγονται τα συμφέροντα του παι-
διού του και θελήσει να στραφεί νομικά, γιατί θα
υπάρξουν τέτοιες καταστάσεις, κατά αυτών που
υποχρεώνουν το παιδί του να φορέσει μάσκα, να
μην την πληρώσουμε εμείς οι εκπαιδευτικοί»

Γονείς πιέζουν διευθυντές σχολείων

Επί του θέματος αναμένεται να υπάρξει μια
ακόμη κοινή υπουργική απόφαση όπως διαβε-
βαίωσε η Σοφία Ζαχαράκη τη ΔΟΕ, αλλά για την
ώρα εκκρεμεί, προκαλώντας ανησυχία σε δασκά-
λους και καθηγητές οι οποίοι λογικά φοβούνται
αρνητικές εκδηλώσεις από γονείς - αρνητές της
μάσκας.

Όπως σημειώνει άλλωστε ο κ. Κικινής «όσο κι αν
το συγκεκριμένο ρεύμα ανάμεσα στους γονείς είναι
μειοψηφικό εντούτοις είναι υπαρκτό» και δημιουρ-
γεί προβληματισμό. Αναφέρει μάλιστα περιστατικό
όταν του τηλεφώνησαν γονείς από τη Ρόδο για να
ζητήσουν από τη ΔΟΕ να στηρίξει τη διαδήλωση
κατά της πανδημίας που πραγματοποιήθηκε προ
ημερών στο νησί και συνεχίζει λέγοντας.

«Όταν διευθυντής σχολείου έχει ήδη δεχθεί τρεις
επιστολές από γονείς που του ζητούσαν τα παιδιά 

τους να μη φορέσουν μάσκα, έχει τη σημασία του
και αποτυπώνει την κατάσταση. Γιατί αν βρεθεί
κάποιος από αυτούς τους γονείς και κάνει μήνυση
στον διευθυντή και τον τρέχει στο Αυτόφωρο 

επειδή υποχρέωσε το παιδί του να φορέσει
μάσκα δεν χρειάζεται κάτι άλλο για να μπει σε
ταλαιπωρίες».

Σοβαρές ελλείψεις σε καθαρίστριες
Η ΔΟΕ παράλληλα κρούει τον κίνδυνο για τους

υπεράριθμούς μαθητές στα σχολεία ανά αίθουσα
ειδικά στην Αττική που το πρόβλημα φαίνεται πως
είναι πολύ μεγάλο. «Το υπουργείο παρουσίασε
κάτι αστείες εκθέσεις για να δικαιολογήσει την ύπα-
ρξη των 25 μαθητών. Όταν άπαντες λένε ότι η από-
σταση και η χρήση μάσκας είναι τα δύο στοιχεία
που αποτρέπουν την επέκταση των κρουσμάτων
σε μια σχολική αίθουσα. Για τα μικρότερα παιδιά η
μάσκα είναι πρωτόγνωρο και εκεί αναμένουμε
προβλήματα μέχρι να μάθουν τη χρήση της. Άρα η
απόσταση γίνεται πιο σημαντική. Όπως και η καθ-
αριότητα όπου επίσης υπάρχει πρόβλημα διότι οι
καθαρίστριες είναι λίγες. Οι προσλήψεις αυτή τη
στιγμή γίνονται με το σταγονόμετρο».

Έτοιμοι να υποδεχτούν τα παιδιά τη
Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 
οι Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Χαϊδαρίου

Τ
η Δευτέρα  7 Σεπτεμβρίου ξεκιν ούν  την  λειτο-
υργία τους οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Χαϊδα-
ρίου.  Η Διοίκηση  και τα υπηρεσιακά στελέχ η

των  Παιδικών  Σταθμών  έχ ουν  κάν ει όλες τις απαρ-
αίτητες εν έργειες  ώστε όλα τα παιδιά ν α ξεκιν ήσουν
τη ν έα σχ ολική χ ρον ιά με ασφάλεια και τα πιο μικρά
ν α προσαρμοστούν  γρήγορα και ομαλά στο ν έο τους
περιβάλλον .

Έχ ει γίν ει γεν ικός καθαρισμός όλων  των  χ ώρων  και
απομάκρυν ση όσων  αν τικειμέν ων  (παιχ ν ίδια) δεν
είν αι δυν ατόν  ν α απολυμαν θούν .

Οι Σταθμοί έχ ουν  προμηθευτεί τις αν αγκαίες ποσότ-
ητες αν τισηπτικών  και καθαριστικών  εν ώ όλο το προ-
σωπικό των  Σταθμών  έχ ει εφοδιαστεί με μάσκες τις
οποίες θα χ ρησιμοποιεί καθ’ όλη τη διάρκεια του ωρα-
ρίου λειτουργίας.

Θα γίν εται θερμομέτρηση των  παιδιών  κατά την
καθημεριν ή προσέλευση τους στον  Σταθμό.

Στους τοίχ ους των  αιθουσών  κάθε Σταθμού θα αν α-
ρτηθούν  αφίσες που εξηγούν  με εικόν ες τα αν αγκαία
μέτρα καθαριότητας και υγιειν ής που πρέπει ν α τηρ-
ούν  τα παιδιά.

Η εξοικείωση των  παιδιών  με τα μέτρα υγιειν ής θα
γίν εται και μέσα από επαν αλαμβαν όμεν ες δραστηριότ-
ητες με μορφή παιχ ν ιδιού.

Οι γον είς θα εν ημερωθούν  με ειδικό έν τυπο από
παιδίατρο για τα μέτρα πρόληψης του κορων οϊού και
όλων  των  ιώσεων .

Θα μοιραστεί στους γον είς συμβουλευτικό  έν τυπο
από τους ψυχ ολόγους των  Σταθμών  με θέμα την
καλύτερη προσαρμογή των  παιδιών  στο ν έο τους περ-
ιβάλλον .

Για τη σωστή οργάν ωση του αν οίγματος των
Σταθμών  στις ειδικές  φετιν ές συν θήκες πραγματοποι-
ήθηκε σύσκεψη της αρμόδιας Αν τιδημάρχου  με τις
προϊστάμεν ες των  Παιδικών  Σταθμών , τις ψυχ ολόγο-
υς, τον  Διευθυν τή της Κοιν ων ικής Υπηρεσίας και την
Τμηματάρχ η των   Παιδικών  Σταθμών .

Στον  2ο Παιδικό Σταθμό, όπου υπήρχ ε πρόβλημα
υγρασίας στην  στέγη, εκτελούν ται εργασίες επισκευών
που θα έχ ουν  ολοκληρωθεί μέχ ρι τη Δευτέρα.

Ο Δήμαρχ ος Βαγγέλης Ντην ιακός, η Αν τιδήμαρχ ος
Ελέν η Μπέλα και όλο το προσωπικό των  Παιδικών
Σταθμών  του Δήμου Χαϊδαρίου εύχ ον ται στα παιδιά και
στους γον είς τους καλή σχ ολική χ ρον ιά!
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ΟΟΟΟ    ΟΟΟΟΜΜΜΜΙΙΙΙΛΛΛΛΟΟΟΟΣΣΣΣ    ΕΕΕΕΛΛΛΛΠΠΠΠΕΕΕΕ    ΣΣΣΣΤΤΤΤΗΗΗΗΡΡΡΡΙΙΙΙΖΖΖΖΕΕΕΕΙΙΙΙ    ΕΕΕΕΜΜΜΜΠΠΠΠΡΡΡΡΑΑΑΑΚΚΚΚΤΤΤΤΑΑΑΑ
ΤΤΤΤΟΟΟΟ    ΕΕΕΕΘΘΘΘΝΝΝΝΙΙΙΙΚΚΚΚΟΟΟΟ    ΣΣΣΣΥΥΥΥΣΣΣΣΤΤΤΤΗΗΗΗΜΜΜΜΑΑΑΑ    ΥΥΥΥΓΓΓΓΕΕΕΕΙΙΙΙΑΑΑΑΣΣΣΣ

ΝΝέέαα  ΔΔωωρρεεάά  33..000000  ττεεσσττ  κκααιι  σσυυσσττήήμμααττοοςς  δδιιάάγγννωωσσηηςς
CCOOVVIIDD--1199  σσττοο  ΝΝοοσσοοκκοομμεείίοο  ΘΘΡΡΙΙΑΑΣΣΙΙΟΟ

ΟΌμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ συνεχίζει να στηρίζει
το Εθνικό Σύστημα Υγείας, με μία νέα δωρεά για την
κάλυψη 3.000 διαγνωστικών τεστ COVID-19 στο

Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο», νοσοκομείο αναφο-
ράς για τον κορωνοϊό SARS-CoV-2, ενισχύοντας με αυτόν τον
τρόπο τις προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσω-
πικού στη συνεχιζόμενη μάχη κατά της πανδημίας. 

Με τη συγκεκριμέν η δωρεά, το Θριάσιο συγκαταλέγεται μεταξύ
των  ν οσοκομειακών  μον άδων  της χ ώρας που διαθέτουν  ιατρικό
εξοπλισμό τεχ ν ολογίας αιχ μής για την  ταχ εία και αξιόπιστη διάγ-
ν ωση της ν όσου. Τα συγκεκριμέν α τεστ - τύπου NVD-CV-012
Nov odiag Cov id Test IVD - διεν εργούν ται σε συν δυασμό με το
προηγμέν ο εργαστηριακό σύστημα συν δρομικής διάγν ωσης
COVID-19 τύπου NVD-INST-B Nov odiag CE/IVD, το οποίο απο-
τελεί μία πλήρως αυτοματοποιημέν η λύση που παρέχ ει αποτελέ-
σματα μέσα σε μία ώρα και διατίθεται από την  εταιρεία HELIX.
Επιπρόσθετα, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ αν έλαβε ν α
καλύψει τις αν άγκες του Θριάσιου Νοσοκομείου για τη δημιουργία
χ ώρου βραχ είας ν οσηλείας και την  παροχ ή δύο υπερσύγχ ρον ων
αν απν ευστήρων  για όσους ν οσηλεύον ται εξαιτίας της ν όσου.

Η ν έα δωρεά εν τάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος που
ήδη έχ ει εξαγγελθεί από τον   Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ,
συν ολικού ύψους 8 εκ. ευρώ προς το Εθν ικό Σύστημα Υγείας, για
την  αν τιμετώπιση της παν δημίας του COVID-19 και των  συν ε-
πειών  της. Επίσης, σε πλήρη συν εργασία με τα  συν αρμόδια
Υπουργεία και Διοικήσεις των  Νοσοκομείων , η Εταιρεία  έχ ει υλοποιήσει δωρεές σε
προηγμέν ο ιατρικό εξοπλισμό, αν αγκαία αν αλώσιμα υλικά και ειδικές υπηρεσίες για
την  αν τιμετώπιση της παν δημίας. Μέχ ρι σήμερα, ο Όμιλος ΕΛΠΕ έχ ει συν δράμει με
τη δωρεά μηχ αν ημάτων  ταχείας και έγκυρης διάγν ωσης σε 5 ν οσοκομεία, προσφ-
έρον τας παράλληλα και 39.000 διαγν ωστικά τεστ για το ν έο κορων οϊό.

Με αυτές τις πρωτοβουλίες, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, επιβεβαιών ει έμπρακτα ότι
βρίσκεται σταθερά και με συν έπεια στο πλευρό των  τοπικών  κοιν ων ιών  και των
όμορων  Δήμων , καλύπτον τας έκτακτες αν άγκες τους και παρέχ ον τας τον  απαρ-
αίτητο ιατρικό εξοπλισμό, καύσιμα για τη διεν έργεια απολυμάν σεων  και υγειον ομικά
είδη πρώτης αν άγκης, όπως μάσκες, γάν τια, αν τισηπτικά, και άλλα αν αλώσιμα.

Οι στοχ ευμέν ες  δράσεις  για την  στήριξη  του ΕΣΥ, δεδομέν ης της συγκυρίας,
έρχ ον ται  ν α προστεθούν  στο ευρύ  πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυν ότητας του
Ομίλου το οποίο παρά τις δύσκολες συν θήκες συν εχ ίζεται, εν ισχ ύον τας τη ν έα
γεν ιά, τις ευπαθείς ομάδες και σημαν τικούς κοιν ων ικούς φορείς αν ά την  Ελλάδα. 

Με δήλωσή του, ο Διοικητής του Θριάσιου Γεν ικού Νοσοκομείου Ελευσίν ας κ.
Δημήτρης Αν των ίου, επεσήμαν ε: «Ευχ αριστούμε θερμά τον  Όμιλο ΕΛΠΕ για μία
ακόμα καίρια συν εισφορά του για την  αν τιμετώπιση αυτής της πρωτοφαν ούς παν -
δημίας που έχ ει επηρεάσει τόσο τη χ ώρα μας, όσο και ολόκληρη την  υφήλιο. Στόχ ος
όλων  μας, είν αι η προστασία της δημόσιας υγείας και των  συν αν θρώπων  μας και
μέσα από τέτοιες εν έργειες παίρν ουμε δύν αμη για ν α συν εχ ίζουμε καθημεριν ά το
έργο μας».

Αν αφερόμεν ος στη ν έα δωρεά, ο Διευθύν ων  Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ. Αν δρέας Σιάμισιης, τόν ισε: «Το Θριάσιο ν οσοκομείο, με το οποίο
διατηρούμε εδώ και χ ρόν ια στεν ή συν εργασία, αποτελεί μια ακόμη ν οσοκομειακή
μον άδα από αυτές που επιλέξαμε ν α θωρακίσουμε για την  έγκαιρη αν τιμετώπιση
του κορων οϊού. Η παρούσα υγειον ομική κρίση έχ ει διαμορφώσει ν έες προτεραιότ-
ητες και ο Όμιλός μας βρίσκεται και πάλι δίπλα στη διοίκηση και το υγειον ομικό προ-
σωπικό του ν οσοκομείου, αν αβαθμίζον τας τη δυν αμική του και εν ισχ ύον τάς το
ακόμα περισσότερο για τις προκλήσεις που έρχ ον ται. Παραμέν ει σημαν τικό ν α
είμαστε όλοι σε ετοιμότητα, ν α τηρούμε τα σχ ετικά υγειον ομικά μέτρα και ν α εν ερ-
γούμε με γν ώμον α την  ασφάλεια της υγείας, τόσο της δικής μας, όσο και των  συν α-
ν θρώπων  μας».  

από αριστερά: Ο κ. Αντωνίου Δημήτρης Διοικητής του ΓΝΕ Θριασίου, η κα Γιαννοπούλου Παναγιώτα, 
Δ/ντρια του Μικροβιολογικού του Θριασίου και ο κ. Πιλάλης Χρήστος, Αναπλ. Διοικητής Θριασίου.



Ο ΜΑΝΔΡΑΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Ο
Μανδραϊκός Α.Ο είναι εδώ και θα είναι για πολλά χρόνια. Επενδύουμε στα παιδιά μας.
Επενδύουμε στο μέλλον. Ο Μανδραϊκός με 64 χρόνια ιστορίας, με τόσες χαρές και επιτ-
υχίες που μας χάρισε δεν θα αγωνισθεί ΦΕΤΟΣ στο πρωτάθλημα και οι λόγοι είναι πολ-

λοί και σύνθετοι.
Ο Μανδραϊκός όμως ΔΕΝ κλείνει, ΔΕΝ διαλύεται. Θα υπάρχει μέσα από τα σπλάχνα του,
μέσα από τα παιδιά του. Ναι τα παιδιά από τις Ακαδημίες του. Τα παιδιά της πόλης μας.
Το μειονέκτημα της φετινής απουσίας θα το μετατρέψουμε σε πλεονέκτημα για τα επόμενα
χρόνια, επενδύοντας στα παιδιά μας. Θα επανέλθουμε πιο δυνατοί και για πολλά χρόνια!
Παραλάβαμε τον σύλλογο με αίσθημα ευθύνης εμείς οι γονείς που παίζουν τα παιδιά μας στις
Ακαδημίες του Συλλόγου και τον αγαπάνε. Δύσκολη η προσπάθεια αλλά είμαστε εδώ για να
μην χαθεί ο μεγάλος αυτός σύλλογος που λέγεται Μανδραϊκός!
Με μεράκι, εθελοντισμό και πολλή δουλειά, από πέρσι κάναμε την αρχή να μαζέψουμε τα
παιδιά της πόλης μας. Φέτος συνεχίζουμε με τον ίδιο ζήλο, ώστε να μπουν και πάλι τα θεμέ-

λια και να δούμε τον Μανδραϊκό πρωταγωνιστή στηριζόμενο στις δικές του δυνάμεις.
Απευθυνόμαστε στον Δήμαρχο της πόλης μας τον κ Στάθη Χρήστο, να είναι κοντά στην προσπάθεια μας. Η περσινή καλή
συνεργασία μας και στήριξή του είναι ο οδηγός. Ο Δήμος είναι το βασικό εχέγγυο για να επιτευχθούν οι κοινοί στόχοι μας.

Καλούμε τους φιλάθλους του Μανδραϊκού που θέλουν να δουν τα παιδιά της πόλης να αγωνίζονται στον σύλλογο που αγαπά-
νε, που απαιτούν και ονειρεύονται την ομάδα της πόλης μας να πρωταγωνιστεί κάθε χρόνο στο γήπεδο, να σταθούν δίπλα μας.

Ζητάμε από τους επιχειρηματίες της πόλης να αγκαλιάσουν αυτή την πρωτοποριακή κίνηση. Είναι μια επένδυση στο μέλλον
όχι μόνο της ομάδας αλλά και στην τοπική κοινωνία, στην αλληλεγγύη και στη συνοχή της.

Προσκαλούμε ιδιαίτερα τους παλαιμάχους, την ζωντανή ιστορία της ομάδας, να βοηθήσουν να φτιάξουμε και νέες γενιές ποδο-
σφαιριστών, και νέες σελίδες ιστορίας για την ομάδα. Οι συμβουλές τους θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για όλους μας.

Απευθυνόμαστε σε όλους. Παππούδες φέρτε τα εγγόνια σας, γονείς φέρτε τα παιδιά σας! Δώστε τους τις αμέτρητες χαρές της
συμμετοχής στον αθλητισμό. Στηρίξτε το ταλέντο τους. Αναδείξτε τα νέα ποδοσφαιρικά αστέρια.

Απευθυνόμαστε στη νεολαία. Που διψά, που ονειρεύεται, που θέλει να πρωταγωνιστεί. Ο Μανδραϊκός είναι το σπίτι
σας. Είναι η ευκαιρία που αναζητάτε. Σας περιμένει.

ΑΟ ΜΙΜΑΣ: ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/9 
Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Την Παρασκευή  11 Σεπτεμβρίου στις 7.30
στο Megara Sports Club θα γίνει η παρου-
σίαση του πλάνου της ακαδημίας του ΑΟ
Μίμα Μικρασιατική  για τη νέα χρονιά !
Στην παρουσίαση θα παρευρεθεί και το επι-
τελείο του δικτύου της Α.Ε.Κ. !

10-θριάσιο Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020

Ο
ι προπον ητές ποδοσφαίρου
έχ ουν  το δικαίωμα ν α ασκήσουν
το επάγγελμα αυτό αν άλογα με

την  κατηγορία του διπλώματός τους ως
εξής:

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Super League 1,
Super League 2 και Football League

Δίπλωμα προπον ητή: Δίπλωμα UEFA
PRO και Βοηθός προπον ητή: Δίπλωμα
UEFA A τουλάχ ιστον

Κ-19 & Κ-17 & Κ-15 Super League 1
και Super League 2 K19 & K17

Προπον ητής: Δίπλωμα UEFA A και
βοηθός προπον ητή: Δίπλωμα UEFA B
τουλάχ ιστον

K-17 Football League
Προπον ητής: Δίπλωμα UEFA B του-

λάχ ιστον  και βοηθός προπον ητή UEFA
B τουλάχ ιστον

Γ’ Εθν ική Δίπλωμα
προπον ητής UEFA A τουλάχ ιστον  και

βοηθός προπον ητή: Δίπλωμα UEFA B
τουλάχ ιστον

Μεικτές Ομάδες Εν ώσεων  Δίπλωμα
Προπον ητής: UEFA Β τουλάχ ιστον

και βοηθός προπον ητή UEFA C του-
λάχ ιστον

A’ Γυν αικείου πρωταθλήματος Δίπλω-
μα

Προπον ητής: UEFA B τουλάχ ιστον

και βοηθός προπον ητή: UEFA Β του-
λάχ ιστον

Β’ και Γ’ Γυν αικείου πρωταθλήματος
Δίπλωμα

προπον ητής UEFA C τουλάχ ιστον
και βοηθός προπον ητή: UEFA C του-
λάχ ιστον

Αν ώτατη Κατηγορία Τοπικών  Ερασι-
τεχ ν ικών  Πρωταθλημάτων  Δίπλωμα

Προπον ητής: UEFA Β τουλάχ ιστον  ή
Δίπλωμα UEFA C PLUS

Βοηθός προπον ητής: Δίπλωμα UEFA
C τουλάχ ιστον

Λοιπές Κατηγορίες τοπικών  ερασι-
τεχ ν ικών  πρωταθλημάτων  Δίπλωμα

Προπον ητής: UEFA C τουλάχ ιστον
και βοηθός προπον ητή: UEFA C του-
λάχ ιστον

Τμήματα Υποδομής Σωματείων  Κ-6 /
Κ-16 Δίπλωμα

Προπον ητής: UEFA C τουλάχ ιστον
και βοηθός προπον ητή: UEFA C του-
λάχ ιστον

Πρωτάθλημα Σάλας: 1η Κατηγορία
Αν δρών  προπον ητής: UEFA B FUTSAL
και βοηθός προπον ητή: UEFA C του-
λάχ ιστον

Πρωτάθλημα Σάλας: 2η Κατηγορία
Αν δρών  προπον ητής: UEFA B FUTSAL
ή Δίπλωμα UEFA B και βοηθός προπον -
ητή: Δίπλωμα UEFA C τουλάχ ιστον

Τμήματα Υποδομής
Σωματείων  Σάλας (Κ18)
Δίπλωμα UEFA B FUTSAL
ή Δίπλωμα UEFA B Δίπλω-
μα UEFA C τουλάχ ιστον

Τμήματα Υποδομής
Σωματείων  Σωματείων
Σάλας (Κ-6 / Κ-16) Δίπλωμα
UEFA C τουλάχ ιστον  και
βοηθός προπον ητή: Δίπλωμα UEFA C
τουλάχ ιστον

Ομάδα που πέτυχ ε την  άν οδό της
στην  Football League κατά την  τελευ-
ταία αγων ιστική περίοδο και ο προπον -
ητής της έχ ει δίπλωμα UEFA A μπορεί
ν α ξεκιν ήσει το ν έο πρωτάθλημα 2020-
2021 με τον  ίδιο προπον ητή. Σε
περίπτωση αν τικατάστασής του ο ν έος
προπον ητής θα πρέπει ν α είν αι
κάτοχ ος διπλώματος UEFA PRO.

Για το πρωτάθλημα της Γ’ Εθν ικής
Ερασιτεχ ν ικής Κατηγορίας της αγων ιστι-
κής περιόδου 2020-2021 ισχ ύουν  οι
παρακάτω εξαιρέσεις: – Δύν αται ν α ξεκι-
ν ήσει μία ομάδα την  αγων ιστική περίοδο
2020 – 2021 με προπον ητή κάτοχ ο διπ-
λώματος UEFA B, υπό την  προϋπόθεση
ότι η ομάδα αυτή ολοκλήρωσε την  αγων ι-
στική περίοδο 2019 – 2020 με τον  ίδιο
προπον ητή. 

Σε περίπτωση αν τικατάστασής του, ο
ν έος προπον ητής θα 

πρέπει ν α είν αι κάτοχ ος διπλώματος
UEFA Α. Ο προπον ητής που θα εργα-
στεί με το παραπάν ω καθεστώς οφείλει
ν α συμμετάσχ ει στη πρώτη Σχ ολή
UEFA A που θα υλοποιήσει η ΕΠΟ
εν τός της αγων ιστικής περιόδου 2020-
2021.

Έν α ποδοσφαιρικό σωματείο που πέτ-
υχ ε την  άν οδό της στην  Γ’ Εθν ική Ερα-
σιτεχ ν ική Κατηγορία κατά την  τελευταία
αγων ιστική περίοδο (2019-2020) και ο
προπον ητής της έχ ει δίπλωμα UEFA Β
ή βρίσκεται σε καθεστώς αξιολόγησης
UEFA B, δύν αται ν α ξεκιν ήσει το ν έο
πρωτάθλημα 2020-2021 με τον  ίδιο προ-
πον ητή. Σε περίπτωση αν τικατάστασής
του ο ν έος προπον ητής θα πρέπει ν α
είν αι κάτοχ ος διπλώματος UEFA Α.

Τι ισχύει στα επαγγελματικά και 
ερασιτεχνικά πρωταθλήματα
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Ο ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ
ΦΙΛΙΚΟ ΜΕ ΤΟ

ΑΙΓΑΛΕΩ

Ο Ακράτητος θα δώσει φιλικό αγώνα 
την Τετάρτη

στο γήπεδο του Θρασύβοιυλου στις
17:30  με το Αιγάλεω . 

Ο προπονητής Χάρης Κοπιτσής θα έχει
μιας πρώτης τάξης ευκαιρία να βγάλει

χρήσιμα συμπεράσματα.

Ο ΒΥΖΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΟΝ 
ΚΩΣΤΑ ΧΑΤΖΗΜΕΛΕΤΙΑΔΗ

Η
δ ι ο ί κ η σ η
του ΑΓΣ
Β Υ Ζ Α Σ

αν ακοίν ωσε την
έν αρξη της συν ερ-
γασίας με τον  ποδο-
σφαιριστή Κων -
σταν τίν ο Χατζημελε-
τιάδη.

Ο 23χ ρο-
ν ος(1997) μέσος,
αν  και ήταν  ποδο-
σφαιριστής από τα
«σπλάχ ν α» του
Βύζαν τα, δηλαδή
από τις ακαδημίες, θα φορέσει για πρώτη χ ρον ιά την
φαν έλα της αν τρικής ομάδας, καθώς λόγω σπουδών ,
αγων ίζον ταν  σε ομάδες του Πειραιά.

Τελευταία του ομάδα, ο «Μαύρος Αετός - Ολυμπιά-
δα», την  διοίκηση της οποίας ευχ αριστούμε για την
ελεύθερη παραχ ώρηση του ποδοσφαιριστή. Εχ ει αγω-
ν ιστεί ακόμα στην  Κύπρο Κορυδαλλού Φαληρικό κ.α.

Καλωσορίζουμε τον  Κων σταν τίν ο Χατζημελετιάδη
στην  ποδοσφαιρική οικογέν εια του Βύζαν τα και του
ευχ όμαστε ν α έχ ει υγεία και ν α βοηθήσει την  ομάδα
μας ν α πετύχ ει τον  στόχ ο της που δεν  είν αι άλλος
από την  άν οδο στην  Γ’ Εθν ική.

ΕΠΣΔΑ:  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 2020-2021

Στην συνεδρίαση της 5ης Σεπτεμβρίου 2020 το ΔΣ της Ε.Π.Σ.Δ.Α αποφάσισε την
ανανέωση της θητείας των μελών της Επιτροπής Υποδομών, αποτελούμενη
από τους κ.κ. Κ. Κουράτο ως Πρόεδρο αυτής, Α. Τσεβρενίδη, & Μ. Καραμπίνη
ως μέλη.

Η ομώνυμη επιτροπή κατά την  συνεδρίασή της μεταξύ άλλων  ασχολήθηκε με την  οργάνωση - διεξαγωγή των  Πρω-
ταθλημάτων  της αγων ιστικής περιόδου 2020-2. Σε συνέχεια της από κοινού προσπάθειάς μας για την  ορθή προετοι-
μασία και διάρθρωση των  πρωταθλημάτων  Υποδομών , η ομώνυμη Επιτροπή ευχαριστεί τα όλα τα Σωματεία για την
μέγιστη συμβολή σας και την  αγαστή συνεργασία. Μετά από επικοινων ία αρμοδίως, καταγράφηκε η επιτακτική ανάγκη
αναβάθμισης των  πρωταθλημάτων  υποδομών  και η πρόθεσή σας να συμμετέχετε με όλα τα τμήματά σας σε αυτά, αν τι-
λαμβανόμενοι ότι η συμμετοχή στα πρωταθλήματα υποδομών  είναι υποχρεωτική για όλες τις ηλικιακές κατηγορίες και για
όλες τις ομάδες υπαγωγής μας.

Λαμβάνον τας σοβαρά υπόψη τα μέχρι σήμερα δεδομένα και με την  προτροπή των  υπευθύνων  για περεταίρω ανα-
βάθμιση των  Υποδομών  η Ένωσή θα διεν εργήσει τα παρακάτω Πρωταθλήματα Υποδομών . Κ-18 (γεν . 2003- και ν εώτε-
ροι) 11Χ11 Α’ Όμιλος Κ-17 (γεν . 2004-2005) 11Χ11 Α’ Όμιλος Κ-15 (γεν . 2006-2007) 11Χ11 Α’ Όμιλος & Β’ Όμιλος Κ-13
(γεν . 2008-2009) 11Χ11 Α’ Όμιλος & 9Χ9 Β’ Όμιλος Κ-11 (γεν . 2010-2011) 9Χ9 Α’ Όμιλος & 7Χ7 Β’ Όμιλος Κ-9 (γεν . 2012-
2013) 6Χ6 Α’ Όμιλος & 5Χ5 Β’ Όμιλος Κ-7 (γεν . 2014-2015-2016) 5Χ5 Α’ Όμιλος & 5Χ5 Β’ Όμιλος

Οι αθλητές που θα λάβουν  μέρος στα πρωταθλήματα Κ-18, Κ-17 & Κ-15 θα αγων ίζον ται με Δελτίο Ποδοσφαιριστή που
εκδίδετε από την  Ε.Π.Ο., ενώ οι αθλητές που θα λάβουν  μέρος στα πρωταθλήματα Κ-13, Κ-11, Κ9 & Κ-7 θα αγων ίζον -
ται με Πιστοποιητικό που εκδίδετε από την  Ε.Π.Σ.Δ.Α. με τα αν τίστοιχα οικονομικά παράβολα των  (15,00? & 2,00? /
αθλητή). Τα πρωταθλήματα θα ξεκινήσουν  στις 26-27 Σεπτεμβρίου 2020. Η υποβολή των  απαραίτητων  εγγράφων  θα
ξεκινήσει στις 10/09/20 και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί απαρέγκλιτα μέχρι την  21/09/20. Οι διαδικασίες και τα έγγρ-
αφα είν αι τα ίδια με αυτά που απαιτήθηκαν  την  προηγούμενη αγων ιστική περίοδο ανά ηλικιακή κατηγορία. Σύμφωνα
με απόφαση της Ε.Π.Ο. την  αγων ιστική περίοδο 2020-21 οι Προεθν ικές Ομάδες θα συγκροτηθούν  από αθλητές που
έχουν  γεννηθεί το 2006 και 2007. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν  ΜΟΝΟ οι αθλητές που θα αγων ίζον ται με τις ομάδες
τους, στα αν τίστοιχα πρωταθλήματα υποδομών  της Ε.Π.Σ.Δ.Α. Τα έν τυπα δήλωσης συμμετοχής στα πρωταθλήματα
υποδομών  και τα απαιτούμενα έγγραφα είναι αναρτημένα στο site της Ένωσης στο πεδίο ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – ΕΝΤΥΠΑ.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα αποσταλούν  εγγράφως στο e-mail της Ένωσης και με sms στο τηλ. 6947-155947 κ. Μέγας
Καραμπίνη. 

ΞΕΚΙΝΑΝΕ ΟΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ
ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΥΣ ΤΟΥ
ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

Ξεκιν άν ε οι αγων ιστικές υποχ ρεώσεις των  Βετεράν ων
του Αστέρα Μαγούλας ,την  προσεχ ή Δευτέρα 14
Σεπτεμβρίου στις 7.30 το απόγευμα,στο γηπ.Ρουμε-
λιώτης, υποδεχ όμεν οι τους ομολόγους τους του Ηρακλή
Ελευσίν ας, στα πλαίσια της προετοιμασίας τους για το
Πρωτάθλημα της Έν ωσης Βετεράν ων  ποδοσφαιριστών
Πειραιά ... 
Οι ποδοσφαιριστές του Αστέρα στο γήπεδο στις 7
παρά τέταρτο..απαν τες παρόν τες.. όποιος δεν  μπορεί
ν α ειδοποιήσει εγκαίρως...
Υ.Γ...Θα τηρηθούν  όλες οι Νόμιμες εν έργειες όπως λέει
το Πρωτόκολλο για τον  Cov id-19...

Θερμομετρηση, και όλα τα σχ ετικά...Μον ο οι ποδοσφ-
αιριστές και οι προπον ητές στους πάγκους.Χωρίς φιλά-
θλους!
Προσέχ ουμε όλοι,για είν αι καλά οι οικογέν ειες μας,τα
παιδιά μας,τα εγγόν ια μας,οι φίλοι μας....
Καλή ποδοσφαιρική χ ρον ιά σε όλους..

ΟΟ  ΑΑΚΚΡΡΑΑΤΤΗΗΤΤΟΟΣΣ  ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΣΣΕΕ  
ΤΤΟΟΝΝ  ΓΓΙΙΑΑΝΝΝΝΗΗ  ΡΡΕΕΜΜΟΟΥΥΝΝΔΔΟΟ

Ο Ακράτητος αν ακοίν ωσε την  έν αρξη συν εργασίας με
τον  ποδοσφαιριστή Γιάν ν η Ρεμούν δο.
Με θητεία στην  Κ19 του ΟΦΗ όπου είχ ε βγεί και
πρώτος σκόρερ, στον  Φωστήρα και στον  Άρη Πετρ-
ούπολης ο 22χ ρον ος(γεν .1998) επιθετικός αν αμέν εται
ν α βοηθήσει την  ομάδα μας ν α πετύχ ει τους στόχ ους
της. Γιάν ν η καλωσόρισες στον  Ακράτητο.

ΑΝ.ΤΣ.
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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

Χαρδαλιάς: Πώς θα λειτουργήσουν
σχολεία και κυλικεία από Δευτέρα

χ
ρήση μη ιατρικής μάσκας είν αι υποχ ρεωτική για όλους τους  μαθητές και
εκπαιδευτικούς, εν ώ όσοι μαθητές δεν  φορούν  μάσκα θα παίρν ουν  απουσία,
είπε ο κ. Χαρδαλιάς.  

Από την  αρχ ή της παν δημία βασικό μας μέλημά μας ήταν  και είν αι η εν ημέρωση
των  πολιτών , τόν ισε στην  έν αρξη της σημεριν ής εν ημέρωσης ο υφυπουργός Προ-
στασίας του Πολίτη Νίκος Χαρδαλιάς

.Όπως είπε, καθώς τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου θα αν οίξουν  τα σχ ολεία, τις επό-
μεν ες ώρες αν αμέν εται ν α εκδοθεί ΚΥΑ, η οποία θα αποσταλεί σε όλες τις σχ ολικές
δομές. 

Στην  ΚΥΑ θα περιλαμβάν ον ται ρυθμίσεις για θέματα υποχ ρεωτικής χ ρήσης μάσ-
κας και λειτουργίας σχ ολείων  και κυλικείων . Επίσης, θα αν αφέρεται αν αλυτικά στο τι
θα ισχ ύει σε φρον τιστήρια, κέν τρα γλωσσών  και βιβλιοθήκες. 

Η χ ρήση μη ιατρικής μάσκας είν αι υποχ ρεωτική για όλους τους  μαθητές και εκπαι-
δευτικούς, σε όλους τους εσωτερικούς χ ώρους και στους εξωτερικούς όταν  υπάρχ ει
συν ωστισμός, όπως επίσης και στα μέσα μεταφοράς μαθητών . Σημείωσε, δε, πως οι
μαθητές που δεν  θα φορούν  μάσκα θα παίρν ουν  απουσία.

Στα Κέν τρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) θα γίν εται
χ ρήση της διαφαν ούς ασπίδας προσώπου, αν έφερε ο υφυπουργός.Τόν ισε επίσης
πως λόγω της παν δημίας δεν  θα πραγματοποιούν ται εκδρομές, σχ ολικά πρωταθλή-
ματα και αν ταλλαγές μαθητών  μεταξύ άλλων  σχ ολείων , εν ώ οι περίπατοι θα διεξά-
γον ται αν ά τμήμα.Όσον  αφορά τα κυλικεία, θα πρέπει ν α τηρούν  αυστηρά τα μέτρα
καθαριότητας και απολύμαν σης.Επίσης:-  

Το προσωπικό των  κυλικείων  θα πρέπει ν α απέχ ει από την  εργασία αν  εμφ-
αν ίσει ύποπτα συμπτώματα.-    Υποχ ρεωτική είν αι η χ ρήση μάσκας και γαν τιών .-
Τα τρόφιμα και τα υγρά θα πρέπει ν α πωλούν ται μόν ο συσκευασμέν α.-    Οι μαθη-

τές θα πρέπει ν α κρατούν  αποστάσεις 1,5 μέτρου κατά την  αν αμον ή στο κυλι-
κείο.«Στόχ ος είν αι η προάσπιση της δημόσιας υγείας, ν α προστατέψουμε τους μαθη-
τές μας , τους εκπαιδευτικούς μας και τις οικογέν ειές τους», είπε ο υφυπουργός
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Σύμφων α με άλλα στοιχ εία της Eurostat, η
απασχ όληση στην  ευρωζών η μειώθηκε κατά 3,1% στο
δεύτερο τρίμην ο σε ετήσια βάση και κατά 2,9% σε
τριμην ιαία βάση, που είν αι επίσης οι μεγαλύτερες
μειώσεις από το 1995.

Στην  Ελλάδα, ο αριθμός των  απασχ ολούμεν ων
μειώθηκε ελαφρά περισσότερο από τον  μέσο όρο και
συγκεκριμέν α κατά 3,4% σε ετήσια βάση και κατά
3,2% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμην ο. 

Η μεγαλύτερη μείωση της απασχ όλησης σε τριμ-
ην ιαία βάση σημειώθηκε στην  Ισπαν ία (7.5%), την
Ιρλαν δία (6,1%) και την  Εσθον ία (5,1%), εν ώ η 

Μάλτα ήταν  η μόν η χ ώρα που κατέγραψε αύξηση
της απασχ όλησης 0,6%. Σε ετήσια βάση, τις μεγαλύτε-
ρες μειώσεις κατέγραψαν  η Ισπαν ία (7,6%), η Αυστρία
(4,0%) και η Ιρλαν δία (3,9%), εν ώ η Μάλτα και το
Λουξεμβούργο ήταν  οι δύο χ ώρες που κατέγραψαν
αυξήσεις (4,2% και 1,4%, αν τίστοιχ α). Ο αριθμός των
ωρών  απασχ όλησης στην  ευρωζών η μειώθηκε κατά
16,6% σε ετήσια βάση και κατά 12,8% σε τριμην ιαία
βάση.

Στην Ελλάδα, οι ώρες απασχόλησης μειώθηκαν
κατά 29,8% σε ετήσια βάση και κατά 19% σε τριμ-
ηνιαία βάση.

Συνεχίζεται απο τη σελ. 2

‘’Βροχή’’ τα Πρόστιμα για παρεμπόριο

Π
ρόστιμα συνολικού ύψους 17.000 ευρώ
επιβλήθηκαν από τη γενική γραμματεία
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή την

προηγούμενη εβδομάδα στο πλαίσιο των ελέγχων
για το παρεμπόριο.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης και
Επενδύσεων σχετικά με την εβδομαδιαία επιχει-
ρησιακή δραστηριότητα της ΔΙ.Μ.Ε.Α. για την αντι-
μετώπιση του παρεμπορίου στο σύνολο της επι-
κράτειας:

Κατά το χρονικό διάστημα από 31.08.2020 έως και

06.09.2020 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 196
έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 23 παραβάσεις.
Σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, τη
Δημοτική Αστυνομία Αθήνας και την συνδρομή
των τοπικών, δημοτικών και  περιφερειακών,
αρχών, οι επιχειρήσεις της ΔΙ.Μ.Ε.Α. για την αντι-
μετώπιση του παράνομου εμπορίου έλαβαν χώρα
σε Αττική και Χαλκίδα.
Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 17.000
ευρώ που αφορούσαν σε παραβάσεις των Κανό-
νων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων Υπηρε-
σιών (Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ) και του υπαιθρίου εμπο-
ρίου (ν.4497/2017).

ΟΑΕΔ: Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες
επιτυχόντων  για το πρόγραμμα ανέργων
νέων ηλικίας 18-29 ετών

Α
ναρτήθηκαν στον
ιστότοπο του
ΟΑΕΔ, οι Οριστι-

κοί Πίνακες Επιτυχόν-
των και Απορριφθέν-
των της αξιολόγησης
ωριμότητας επιχειρ-
ηματικών ιδεών για το
«Πιλοτικό πρόγραμμα
υποστήριξης επιχειρ-
ηματικών σχεδίων
ανέργων νέων ηλικίας
18-29 ετών» με έμφαση
στις γυναίκες.

Στόχ ος του προγράμ-
ματος είν αι η υποστήριξη
αν έργων  που επιθυμούν

ν α αν απτύξουν  επιχ ειρηματική δραστηριότητα, ώστε ν α μετατρέψουν  τις επιχ ειρ-
ηματικές τους ιδέες σε ποιοτικά και βιώσιμα επιχ ειρηματικά σχ έδια.

Οι επιτυχ όν τες θα κληθούν  στη φάση αυτή του προγράμματος ν α συμμε-
τάσχ ουν  σε δράσεις καθοδήγησης (coaching), με απώτερο στόχ ο ν α εν ισχ υθούν
οι δυν ατότητες τους για πρόσβαση στην  αγορά εργασίας, μέσω του σχ εδιασμού και
της υλοποίησης ν έων  επιχ ειρήσεων .

Οι πίν ακες έχ ουν  αν αρτηθεί στην  εν ότητα «Νέα & Αν ακοιν ώσεις» με τίτλο
«Αν άρτηση οριστικών  πιν άκων  αξιολόγησης ωριμότητας επιχ ειρηματικών  ιδεών ,
επιτυχ όν των  και απορριφθέν των  του Πιλοτικού Προγράμματος Υποστήριξης
Επιχ ειρηματικών  Σχ εδίων  Αν έργων  Νέων  18-29 ετών ».

Οι εν διαφερόμεν οι έχ ουν  τη δυν ατότητα ν α εν ημερωθούν  από τους πίν ακες με
τον  αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους για την  τελική κατάταξή τους και σε
περίπτωση αποκλεισμού τους, για τον  λόγο που αποκλείστηκαν .

Οι επιτυχ όν τες άν εργοι θα εν ημερωθούν  τηλεφων ικά ή μέσω ηλεκτρον ικού
ταχ υδρομείου (email) από τους καθοδηγητές (coaches) για την  έν ταξη τους στη
δράση της καθοδήγησης.

Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Πολύ υψηλός κίνδυνος
φωτιάς σε Αττική και
Κρήτη την Τετάρτη

Π
ολύ υψηλός είν αι σήμερα ο
κίν δυν ος ν α ξεσπάσει φωτιά
σε μια σειρά από περιοχ ές

της χ ώρας σύμφων α με την  Πολιτική
Προστασία Περιφέρειας Κρήτης.

Ο κίν δυν ος αποτυπών εται στον
ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κιν δύν ου
Πυρκαγιάς της Γεν ικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας. Την  ίδια ώρα, η
Πολιτική Προστασία προειδοποιεί για
υψηλό κίν δυν ο Πυρκαγιάς σε Αττική,
Στερεά Ελλάδα, Πελοπόν ν ησο, Λέσβο,
Χίο, Σάμο, Ικαρία και Νησιά Ν. Αιγαίου.

Ειδικότερα, για την  Τετάρτη 9
Σεπτεμβρίου 2020 η κατηγορία κιν -
δύν ου για το σύν ολο του ν ησιού είν αι
κατηγορίας κιν δύν ου 4 με αποτέλεσμα
όλες οι υπηρεσίες και τα τεχ ν ικά μέσα
που αποτελούν  τον  μηχ αν ισμό πολιτι-
κής προστασίας, ν α έχ ουν  τεθεί σε
κατάσταση αυξημέν ης επιφυλακής.

Οδηγίες για αποφυγή πρόκλησης
φωτιάς

Υπεν θυμίζεται στους πολίτες η
απαγόρευση καύσης και χ ρήσης πυρός
σε δάση, δασικές, χ ορτολιβαδικές και
αγροτικές εκτάσεις, όπως και η προλ-
ηπτική ολική απαγόρευση της κυκλοφ-
ορίας οχ ημάτων  και παραμον ής εκδρο-
μέων , στα δάση και λοιπές ευπαθείς
περιοχ ές της Περιφέρειας Κρήτης.
Παράλληλα παρακαλούν ται οι πολίτες
ν α σέβον ται τις απαγορεύσεις και τις
υποδείξεις των  Αρχ ών .

Είν αι καθήκον  όλων  επισημαίν ουν
οι αρμόδιοι της Πολιτικής Προστασίας
Κρήτης, «ν α προστατέψουμε το
φυσικό περιβάλλον  μέσα στο οποίο
ζούμε και ν α το παραδώσουμε ακέραιο
στις επόμεν ες γεν ιές. Οδηγίες προ-
στασίας μπορούν  ν α λάβουν  οι
πολίτες στο σύν δεσμο
https://www.civ ilprotection.gr/el/dasike
s-py rkagies».
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
Ενοικιάζεται τριάρι
90τμ 1ου ορόφου
στην Ελευσίνα
πλησίον supermarket
Βασιλόπουλου. Είναι
διαμπερές, φωτεινό,
αυτόνομο, με ξεχωρι-
στή κουζίνα, μεγάλα
μπαλκόνια, χωρις
κοινόχρηστα . Τιμή ε-
νοικίου 360
ευρώ. Τηλ.:
6956036272

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

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
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«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. 

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΗΜΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ & ΦΥΛΗΣ

 ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ  
 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 

Ο Κυν ηγετικός Σύλλογος Αχ αρν ών  συν εργαζόμεν ος
με τον  Ερυθρό Σταυρό, σε συν έχεια της προσπάθει-
ας αύξησης της δύν αμης των  μελών  της τράπεζας
αίματος, θα πραγματοποιήσει εθελον τική αιμοληψία
στις 13/09/2020 ημέρα Κυριακή και ώρα 09:00 – 13:30
στα γραφεία του Συλλόγου Αρχ αίου Θεάτρου 31 Αχ α-
ρν ές.
Για δηλώσεις συμμετοχ ής μπορείτε ν α επικοιν ων ήσε-
τε 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


