
Ανακοίνωση του Δήμου
Χαϊδαρίου για το

κρούσμα κορωνοϊού
σε εργαζόμενο

Ζητήθηκε απο τον ΕΟΔΥ
Άμεση πραγματοποίηση

διαγνωστικών τεστ
στους υπαλλήλους, ενώ σε όλους
τους χώρους του Δημαρχείου θα
πραγματοποιηθεί απολύμανση.
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κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Αραιή συννεφιά. Η θερμοκρασία από 19 έως 29

βαθμούς Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Μυρσίνη, Μυρτώ, Μυρτιά, Μυρτιδιώτισσα, Μύρτα,
Μυρσώ, Μέρσα, Αμερισούδα, Αμερσούδα, Αμέρσα

Πέρσης, Περσεφόνη, Πέρσα, Θέκλα
Κόπρος, Κόπρις

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Κολιός Αντώνιος Ν.
28ης Οκτωβρίου 17Α & Θρασυβούλου,

2105577744

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Κουγιουμτζόγλου 1 - Πλατεία Εθν. Αντιστάσεως,
2105561131

MAΝΔΡΑ

Γκίνη Γεωργία Π.Κοροπούλη Βαγγέλη 1,
2105550309

AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 
Κατζιλιεράκη Βασιλική Α.Τσακάλωφ 11 &

Μαστραχά 2, Πλησίον ΙΚΑ, Άνω Λιόσια, 13343,
ΑΤΤΙΚΗΣ2102471660

ΧΑΪΔΑΡΙ
Βλάσση Θωμαΐς Θ.

Παπανδρέου Γεωργίου 60
- Δάσος, 2105812942

ΜΜΠΠΑΑΙΙΝΝΕΕΙΙ  «ΦΦΡΡΕΕΝΝΟΟ» ΣΣΤΤΙΙΣΣ
ΠΠΛΛΗΗΜΜΜΜΥΥΡΡΕΕΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  ΖΖΕΕΦΦΥΥΡΡΙΙ

• Αρχίζουν μέχρι το τέλος του 2020 και ολοκληρώνονται το 2023 τα έργαΑρχίζουν μέχρι το τέλος του 2020 και ολοκληρώνονται το 2023 τα έργα

Μια πολύ σημαντική εξέλιξη για το μεγάλο έργο διευθέτησης του ρέματος Εσχατιάς σημειώθηκε με την
χρηματοδότησή του από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Με Απόφαση του Ειδι-

κού Γραμματέα Διαχείρι-
σης Προγραμμάτων του
Ευρωπαϊκού Ταμείου
Περιφερειακής Ανά-
πτυξης (ΕΤΠΑ) και του
Ταμείου Συνοχής (ΤΣ)
Γιώργου Ζερβού, που
αναρτήθηκε στη
ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 21
Σεπτεμβρίου 2020,  εξα-
σφαλίστηκε η χρημα-
τοδότησή του με 51,03
εκατ. Ευρώ. 
Το έργο είναι κομβικής
σημασίας για τη Δημοτι-
κή Ενότητα Ζεφυρίου,
καθώς διασφαλίζει  την
αντιπλημμυρική προ-
στασία της παραρεμάτιας
ζώνης που βρίσκεται
γύρω από την οδό Ανε-
ξαρτησίας. Παράλληλα με
την αντιπλημμυρική προστασία, το έργο θα δημιουργήσει όρους ανάπλασης της περιοχής, καθώς πάνω
στον κλειστό αγωγό έχει προγραμματιστεί η κατασκευή εγκαταστάσεων άθλησης και ψυχαγωγίας. 

KKAATTAAΛΛΗΗΨΨΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΕΕ  ΛΛΥΥΚΚΕΕΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΓΓΥΥΜΜΝΝΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΤΤΩΩΝΝ  ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΩΩΝΝ  

ΎΎσσττεερραα  ααππόό  ααρρκκεεττέέςς  ππεερριιοοχχέέςς  κκααιι  σσττοονν  ΔΔήήμμοο  ΑΑχχααρρννώώνν  τταα  ττεελλεευυττααίίαα  2244ωωρραα  ,,  υυππόό  κκααττάάλληηψψηη
ββρρίίσσκκοοννττααιι  τταα  ΓΓυυμμννάάσσιιαα  11οο,,  88οο,,  ττοο  1122οο  σσττοο  ΟΟλλυυμμππιιαακκόό  χχωωρριιόό  κκααιι  ττοο  ΓΓυυμμννάάσσιιοο  ΘΘρραακκοομμαακκεεδδόόννωωνν
κκααθθώώςς  κκααιι    ττοο  44οο  ΓΓΕΕΛΛ  ααλλλλάά  κκααιι    ττοο  11οο  ΕΕΠΠΑΑΛΛ  ..  ΑΑππόό  ττηηνν  ππλλεευυρράά  ττηηςς  ττόόσσοο  ηη  ΣΣχχοολλιικκήή  ΕΕππιιττρροοππήή  ΔΔεευυ--
ττεερροοββάάθθμμιιααςς  ΕΕκκππααίίδδεευυσσηηςς  όόσσοο  κκααιι  ηη  ΑΑρρμμόόδδιιαα  γγιιαα  θθέέμμαατταα  ππααιιδδεείίααςς,,  ΑΑννττιιδδηημμααρρχχίίαα  ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσεε
δδιιααρρκκεείίςς  δδιιεερργγαασσίίεεςς  μμεε  ττηηνν  εεκκππααιιδδεευυττιικκήή  κκοοιιννόόττηητταα,,  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  εεππιιλλυυθθοούύνν  δδιιάάφφοορραα  ζζηηττήήμμαα--
τταα  πποουυ  έέχχοουυνν  ππααρροουυσσιιαασσθθεείί  δδεεδδοομμέέννωωνν  ττωωνν  ιιδδιιααίίττεερρωωνν  σσυυννθθηηκκώώνν  πποουυ  εεππιικκρρααττοούύνν  εεξξααιιττίίααςς  ττηηςς
ππααννδδηημμίίααςς  ..

ΝΝαα  σσηημμεειιωωθθεείί  όόττιι  πποολλλλοοίί  μμααθθηηττέέςς    δδιιααμμααρρττύύρροοννττααιι    γγιιαα  ττοονν  ααρριιθθμμόό  ττωωνν  μμααθθηηττώώνν  ααννάά  ττάάξξηη  κκααθθώώςς
σσεε  οορριισσμμέέννεεςς  σσχχοολλιικκέέςς  μμοοννάάδδεεςς  φφττάάννοουυνν  κκααιι  ξξεεππεερρννοούύνν  ττοουυςς  2255,,  εεννώώ  σσχχεεδδόόνν  ααννέέφφιικκττηη  εείίννααιι  σσεε
οορριισσμμέέννεεςς    ππεερριιππττώώσσεειιςς  ηη    ππλλήήρρηηςς  εεφφααρρμμοογγήή  ττωωνν  μμέέττρρωωνν  ((όόππωωςς  ππ..χχ..  οοιι  ααπποοσσττάάσσεειιςς))  ,,  ιιδδίίωωςς  κκααττάά
ττηηνν  ώώρραα  ττοουυ  δδιιααλλεείίμμμμααττοοςς..  

ΕΕππίίσσηηςς,,  κκλλεειισσττόό  θθαα  ππααρρααμμεείίννεειι  έέωωςς  ττιιςς  55  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  ττοο  ττμμήήμμαα  ΒΒ11  ττοουυ  22οουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  ΘΘρραακκοομμαα--
κκεεδδόόννωωνν,,  λλόόγγωω  κκρροούύσσμμααττοοςς  κκοορρωωννοοϊϊοούύ..

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Η ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ

ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΣΧΑΤΙΑΣ

Η συνέχεια στη σελ. 4



Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020 θριάσιο-3

ΟΔήμος Χαϊδαρίου ενημε-
ρώνει ότι την Τρίτη το
μεσημέρι  αφού  διαπι-

στώθηκε η ύπαρξη κρούσματος
κορωνοϊού σε  υπάλληλο της Κοι-
νωνικής Υπηρεσίας (κεντρική
διοίκηση), ακολουθήθηκε αμέ-
σως ό,τι ορίζει το πρωτόκολλο
για την πανδημία .

Γίνεται ιχνηλάτηση των επα-
φών της και βρίσκονται σε ανά-
πτυξη οι προβελεπόμενες διαδι-
κασίες με βάση τις οδηγίες του
ΕΟΔΥ.

Για το γεγονός έχουν ήδη
ενημερωθεί το σωματείο των
εργαζομένων και οι επικεφαλής
των δημοτικών παρατάξεων.

Ο Δήμαρχος Βαγγέλης
Ντηνιακός και ο Αντιδήμαρχος
Κοινωνικής Υπηρεσίας Φώτης
Θεοδωρακόπουλος έχουν επικοι-
νωνήσει με τον ΕΟΔΥ, ζητώντας
την άμεση πραγματοποίηση
διαγνωστικών τεστ στους εργαζό-

μενους του Δήμου όπως προβλέ-
πεται. Στους χώρους του  Δημα-
ρχείου θα πραγματοποιηθεί
απολύμανση.

Ο Δήμος αναμένει οδηγίες από
τον ΕΟΔΥ για τις επόμενες ενέρ-

γειες που πρέπει να πραγματο-
ποιηθούν.

Την Τρίτη στις 4 το απόγευμα
έγινε γενική απολύμανση στο
Δημαρχείο Χαϊδαρίου

ΕΩΣ ΤΙΣ 4/10 ΜΟΝΟ
Με ραντεβού

η εξυπηρέτηση του 
κοινού στις δημόσιες
υπηρεσίες του Δήμου

Αχαρνών
Σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών,  έως και την 4η Οκτω-
βρίου 2020, ισχύουν τα κάτωθι:

·   Σε κάθε είδους χώρους εργασίας, δημόσιους
και ιδιωτικούς, επιβάλλεται η χρήση μη ιατρικής
μάσκας προστασίας. Από την υποχρέωση του
προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται όσοι εργά-
ζονται σε ατομικό χώρο, χωρίς την παρουσία
οποιουδήποτε άλλου προσώπου.

·   Σε περίπτωση παράβασης της παρ.1 επιβάλ-
λεται για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο
εκατόν πενήντα ευρώ (150) €.

·   Η εξυπηρέτηση του κοινού στις δημόσιες
υπηρεσίες γίνεται μόνο σε επείγουσες περι-
πτώσεις, κατόπιν προηγούμενου ραντεβού και
δύναται να πραγματοποιείται μέχρι τις 16:00 για
όσες υπηρεσίες λήγει μέχρι τις 15:00 σύμφωνα
με τις γενικώς ισχύουσες διατάξεις.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για
να προγραμματίσετε τα ραντεβού σας μπορείτε
να απευθύνεστε στο Τηλεφωνικό Κέντρο του
Δήμου Αχαρνών στα εξής τηλέφωνα: 213-
2072300 – 301, καθώς και στα τηλέφωνα των
υπηρεσιών όπως αναγράφονται στην ιστο-
σελίδα του Δήμου.

Επίσης μπορείτε να αποστείλετε τα αιτήματά
σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
info@acharnes.gr.

O Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών, Ανθ-
ρώπινου Δυναμικού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρν-
ησης, Εξυπηρέτησης του Πολίτη & Προστασίας
Αδέσποτων Ζώων

ΑΡΑΜΠΑΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Διανομή Αθλητικού και Υγειονομικού
υλικού στα Σωματεία του Δήμου Φυλής 

Τ
ο Νομικό Πρόσωπο Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Φυλής “η Πάρνηθα” παράλ-
ληλα με τα Τμήματά του, διένειμε Αθλητικό και Υγειονομικό υλικό ( μπάλες, Αντι-
σηπτικά κλπ) στα Σωματεία Ποδοσφαίρου  του Δήμου Φυλής.

Για μία ακόμη χρονιά η δέσμευση του Προέδρου του Νομικού Προσώπου Αθλητισμού
– Πολιτισμού Γιώργου Μαυροειδή για  την  υποστήριξη των Αθλητικών Σωματείων  υλο-
ποιείται , ξεκινώντας  από τα Σωματεία Ποδοσφαίρου και σύμφωνα με δέσμευση του «Η
διανομή υλικού θα συνεχιστεί και σε όλα τα υπόλοιπα Σωματεία» 

Ανακοίνωση του Δήμου Χαϊδαρίου για το
κρούσμα κορωνοϊού σε εργαζόμενο

Ζητήθηκε απο τον ΕΟΔΥ Άμεση πραγματοποίηση 
διαγνωστικών τεστ στους υπαλλήλους 

ενώ σε όλους τους χώρους του  Δημαρχείου 
θα πραγματοποιηθεί απολύμανση.



Αναλυτικά, το έργο διευθέτησης του ρέματος
Εσχατιάς εκτείνεται σε συνολικό μήκος 4,8 χιλιο-
μέτρων, αρχίζοντας από τη συμβολή του με το
ρέμα Ευπυρίδων, στην οδό Κωστή Παλαμά, του
Δήμου Αγίων Αναργύρων- Καματερού (Γερο-
βουνό) και φτάνοντας μέχρι τη Λεωφόρο Πάρν-
ηθος, στο Δήμο Αχαρνών. 

Περιλαμβάνει πέντε υποέργα, ανάμεσα στα
οποία και τη διευθέτηση των ρεμάτων Πικροδαφ-
νέζας και Αγίου Γεωργίου, στο Δήμο Αχαρνών.
Η δημοπράτησή του έγινε πέρσι και αναμένεται
να ξεκινήσει μέχρι το τέλος του 2020. Η ολοκ-
λήρωσή του προβλέπεται μέχρι το τέλος του
2023. 

Αναφερόμενος στη χρηματοδότηση του έργου
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Δήμαρχος Φυλής
Χρήστος Παππούς τόνισε ότι η σημασία του είναι
μεγάλη για την ευρύτερη περιοχή και πρόσθεσε
ότι ο Δήμος Φυλής έχει συμβάλει, σε όλο το
προηγούμενο διάστημα, ώστε να προχωρήσουν,
γρηγορότερα, οι διαδικασίες. 

Εξ άλλου, αμέσως μόλις αναρτήθηκε στη
ΔΙΑΥΓΕΙΑ η Απόφαση ένταξης του έργου,
έσπευσε να τηλεφωνήσει στον Ειδικό Γραμματέα
Γιώργο Ζερβό εκφράζοντας ευχαριστίες, τόσο
στον ίδιο, όσο και  στην Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Υποδομές Μεταφορών-Περιβάλλον-Αειφόρος
Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ ), που εισηγήθηκε την
ένταξή του.  

4-θριάσιο Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020 

Θανάσης Λεβέντης
Καθηγητής Νευροχειρουργικής

Δέχεται κάθε Τρίτη & Πέμπτη 12:00-14:00 στο Αττικό
Πολυιατρείο (Πρώην Ιωνία) Χατζηδάκη 40 & Πάγκαλου -

Ελευσίνα Τηλέφωνο Επικοινωνίας 
6932439508 & 210 5545994

Η συνέχεια από τη  σελ. 2



Έν α πρότυπο επιστημο-
ν ικό πρόγραμμα πρόληψης
και προαγωγής της υγείας,
στον  Δήμο Ελευσίν ας για
τον  εν ήλικο πληθυσμό!

Το πρόγραμμα απευθύνεται
σε εργαζομένους, γυναίκες,
άνδρες, άτομα τρίτης ηλικίας,
ευπαθών ομάδων κ.α.

Στον σύνδεσμο που ακολο-
υθεί, μπορείτε να δηλώσετε
συμμετοχή προκειμένου να
συμμετάσχετε στο πρόγραμμα,
να πραγματοποιήσετε την ατομική σας αξιολόγηση
και τη συμμετοχή σας σε μία σειρά διαδραστικών
εργαστηρίων και δράσεων, με τη βοήθεια κατα-
ξιωμένων επιστημόνων!

Συμπληρώστε τη φόρμα εδώ
http://https://docs.google.com/forms/d/e/1FAI
pQLScQIs1R0hu3dmtk6oGQ1BjoFHDC5b29yy
AwVNyh4eqj lnoTSg/v iewform
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Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ  ΣΤΑΘΜΟΙ  ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ  ΔΗΜΟΥ  ΦΥΛΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΟΝΕΩΝ KAI ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2020 - 2021

Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας

18η Πανελλήνια
Λαμπαδηδρομία

Εθελοντών 
Αιμοδοτών

Η Δημοτική Τράπεζα Αίματος σε συνεργασία με
την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων 

Εθελοντών Αιμοδοτών (Π.Ο.Σ.Ε.Α.) διοργανώνει
τη 18η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία.

Η δράση θα λάβει χώρα στην Κεντρική Πλατεία
Μάνδρας (Αγ. Κωνσταντίνου & Ελένης), 

την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020, στις 17:00.

Θα τηρηθούν αυστηρά τα προβλεπόμενα 
υγειονομικά μέτρα για την πρόληψη 

και αποφυγή διασποράς της Covid-19.

Αγαπητοί γον είς/κηδεμόν ες

Το Πρόγραμμα Ατομικής και
Οικογεν ειακής Συμβουλευτικής που
διεξάγεται στους Βρεφικούς και Παι-
δικούς Σταθμούς Άν ω Λιοσίων , με
την  επίβλεψη της Ψυχ ολόγου κας
Γεωργίας Παππά συν εχ ίζεται και
αυτή τη σχ ολική χ ρον ιά, προκειμέ-
ν ου οι γον είς ν α συζητήσουν  θέμα-
τα που τους απασχ ολούν  σχ ετικά
με τη συμπεριφορά των  παιδιών
τους. Η αποτελεσματική επικοι-
ν ων ία μεταξύ των  μελών  της οικο-
γέν ειας συμβάλλει στην  αρμον ική
συμβίωσή τους και, στη συν έχ εια,
στην  υγιή αν άπτυξη των  παιδιών .

Οι γον είς που επιθυμούν
συν άν τηση με τη Ψυχ ολόγο μπορ-
ούν  ν α απευθύν ον ται στην
Υπεύθυν η του Σταθμού ή στο Γρα-
φείο Διοίκησης των  Παιδικών
Σταθμών  (τηλ. επικ. 2102475433),
εν ώ συν εδρίες μπορούν  ν α πραγ-
ματοποιηθούν  και έπειτα από παρ-
ότρυν ση των  παιδαγωγών  σχ ετικά
με τη παρουσία των  παιδιών  στον
σταθμό. Στη προσπάθειά μας ν α
ακολουθήσουμε τα μέτρα προ-
στασίας εν άν τια στη παν δημία του
κορων οϊού οι συν εδρίες θα πραγ-
ματοποιούν ται στο Γραφείο
Διοίκησης των  Παιδικών  Σταθμών .

Επίσης, με στόχ ο την  έγκαιρη
προετοιμασία των  παιδιών  για την
ομαλή μετάβασή τους από τους Παι-
δικούς Σταθμούς στις επόμεν ες
βαθμίδες εκπαίδευσης, συν εχ ίζο-
υμε και την  φετιν ή σχ ολική χ ρον ιά,
την  υλοποίηση του  Προγράμματος

Πρόληψης Μαθησιακών  Δυσκο-
λιών – Λογοθεραπείας.

Το Πρόγραμμα Πρόληψης Μαθη-
σιακών  Δυσκολιών  - Λογοθεραπείας
έχ ει σκοπό την  αν ίχ ν ευση δυσκο-
λιών  στην  άρθρωση και στην  έκφ-
ραση του λόγου των  παιδιών , με
στόχ ο  την  έγκαιρη παρέμβαση και
αποφυγή εμφάν ισης μαθησιακών
δυσκολιών  μετέπειτα. Το πρόγραμ-
μα θα πραγματοποιηθεί με την  επο-
πτεία της Λογοθεραπεύτριας μας,
κας Μουρκογιάν ν η Σπυριδούλας
στα παιδιά των  τμημάτων  με χ ρο-
ν ολογία γέν ν ησης το 2017. Αρχ ικά,
θα αξιολογηθούν  τα παιδιά που
έχ ουν  γεν ν ηθεί το πρώτο εξάμην ο
του 2017 και σε δεύτερο χ ρόν ο τα
παιδιά του δευτέρου εξαμήν ου του
2017. Ακόμη, πρέπει ν α τον ιστεί

ότι κατά τη διάρκεια της αξιολόγ-
ησης θα εφαρμοστούν  όλα τα απα-
ραίτητα μέτρα πρόληψης για την
προστασία των  μικρών  μας φίλων
από τη διάδοση του κορων οϊού.

Η έγκαιρη αν ίχ ν ευση πιθαν ών
μαθησιακών  δυσκολιών , είν αι ζωτι-
κής σημασίας για την  περαιτέρω
μαθητική ζωή του παιδιού κι οι
γον είς είν αι σημαν τικό ν α εν ημερ-
ωθούν  υπεύθυν α για τη σχ ολική
ετοιμότητα των  παιδιών  τους.

Με εκτίμηση      

Ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.

Παιδικών /Βρεφικών  Σταθμών

Παν αγιώτης Καμαριν όπουλος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ:

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΥ !
Στον Δήμο Ελευσίνας για τον ενήλικο πληθυσμόΣτον Δήμο Ελευσίνας για τον ενήλικο πληθυσμό



Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, ο ΕΔΑΣΑ θα
πραγματοποιήσει δράση σηματοδότησης μονο-
πατιού. Το μονοπάτι που θα σηματοδοτηθεί είναι
αυτό που συνδέει τη Σκίπιζα με τη Μόλα.

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι:

α) Τοποθέτηση σημάτων όπου δεν υπάρχουν.
β) Αντικατάσταση φθαρμένων με νέα.
γ) Απομάκρυνση άσχετων σημάτων.

Κατά τη διάρκεια της δράσης θα απολαύσουμε και
θα περιποιηθούμε ένα από τα πιο όμορφα μονο-
πάτια της Πάρνηθας και θα ενημερωθούμε για το
τρόπο σηματοδότησης και τη σχετική νομοθεσία.
Στη δράση θα τηρηθεί αυστηρά ο κανονισμός λει-
τουργίας του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας
(https://www.edasa.gr/kanonismos_leitourgias_e
thnikou…/) και παρακαλούνται όλοι οι συμμε-

τέχοντες να τον σεβαστούν.
Επίσης θα φροντίσουμε να τηρ-
ούμε τις προβλεπόμενες αποστά-
σεις καθώς και τις λοιπές προβλέ-
ψεις προστασίας από τη πανδημία.
Παρακαλούμε τέλος να φοράτε
κατάλληλα ρούχα και παπούτσια, να
έχετε μαζί σας καπέλο, νερό καθώς
και κάτι φαγώσιμο.

Συνάντηση

Τόπος συνάντησης : Θέση Σκαλάκια, στο σημείο
εκκίνησης του μονοπατιού για τη πηγή Σκίπιζα
και  το πυροφυλάκιο του ΕΔΑΣΑ (στίγμα :
38.169292, 23.717481)
Ώρα συνάντησης: 09:00 π.μ.
Υπεύθυνος της δράσης θα είναι ο Γ. Νικολακάκ-
ης (τηλ 6977168226)

Σε περίπτωση ακύρωσης, θα ενημερωθείτε με
SMS στο κινητό τηλέφωνο που θα δώσετε στη
δήλωση συμμετοχής.

Δηλώσεις συμμετοχής εδώ:
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeTlOGf3
mQPFk…/viewform
Ευχαριστούμε και σας περιμένουμε.
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ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ

Απολυμάνσεις σε όλους τους
Αθλητικούς Χώρους από το

Ν.Π.Δ.Δ “η Πάρνηθα” 

Το Νομικό Πρόσωπο Αθλητισμού – Πολιτισμού “η Πάρν -
ηθα” με στόχο την  αυστηρή τήρηση των  μέτρων  προ-
στασίας και ασφάλειας κατά την  διασποράς του κορωνοϊού,
πραγματοποιεί ανά τακτά διαστήματα απολυμάνσεις,  σε
όλα τα Γήπεδα – Γυμναστήρια και τους χώρους του Νομι-
κού Προσώπου. 

Επίσης σε όλους τους χώρους οι προπονητές και το
προσωπικό έχουν  εφοδιαστεί με απολυμαντικά χεριών  κι
επιφανειών . 

Στο Κολυμβητήριο, που συγκεν τρώνει και τον  μεγαλύτε-
ρο  αριθμό συμμετεχόντων ,  πέρα των  άλλων   μέτρων ,
πραγματοποιείται επιπλέον  και θερμομέτρηση, κατά την
είσοδο των  αθλητών . 

“Με μεγάλη ευθύνη έχουμε διασφαλίσει όλα τα υγειονο-
μικά πρωτόκολλα για  την  υγιεινή  και ασφάλεια όλων  των
εργαζομένων  και των   μελών  των  Τμημάτων  του Νομικού
Προσώπου”  διαβεβαιώνει  ο Πρόεδρος του Ν.Π Γιώργος
Μαυροειδής, επισημαίνοντας πως η προσπάθεια κατά της
διασποράς του COVID 19 θα είναι αδιάλειπτη. 

Έναρξη αιτήσεων για το Κοινωνικό Φροντιστήριο
Αγίων Αναργύρων-Καματερού
Ξεκίν ησαν  προχ θές οι  αιτήσεις για τα μαθήματα
στο Κοιν ων ικό Φρον τιστήριο Δήμου Αγίων  Αν α-
ργύρων -Καματερού σε συν εργασία με την  Έν ωση
Συλλόγων  Γον έων  Αγίων  Αν αργύρων -Καματερού.
Το Κοιν ων ικό Φρον τιστήριο λειτουργεί τα οκτώ
τελευταία χ ρόν ια, δίν ον τας την  δυν ατότητα
βοηθητικής διδασκαλίας στα παιδιά των
συν δημοτών  μας που για οικον ομικούς λόγους δεν
μπορούν  ν α παρακολουθήσουν  φρον τιστηριακά
μαθήματα.

Φέτος θα λειτουργήσουν  τμήματα Γυμν ασίου και
Λυκείου.

Δηλώσεις συμμετοχ ής μαθητών  γίν ον ται στη
Διεύθυν ση της σχ ολικής μον άδας τους ή στο
Δημαρχ είο, στο γραφείο Δημάρχ ου.

Ο Σύλλογος Προστασίας και Αρωγής
Παίδων  με Εγκεφαλικές Κακώσεις και
Α.Μ.Ε.Α ευχαριστούμε θερμά το Βουλευτή
Δυτικής Αττικής  κ. Γιώργο Κώτσηρα που
βρίσκεται πάν τα κον τά μας και στηρίζει τις
προσπάθειές μας.

Χάρη στον  κ. Κώτσηρα μπορέσαμε και
λάβαμε μια έκτακτη επιχορήγηση η οποία
μας είν αι άκρως απαραίτητη για την  κάλυψη
λειτουργικών  αν αγκών  του Φορέα μας!

Με εκτίμηση
Για το διοικητικό συμβούλιο
Ο πρόεδρος
Ιερόθεος Στρατούρης

Δράση σηματοδότησης Δράση σηματοδότησης 
μονοπατιού στην Πάρνηθα  μονοπατιού στην Πάρνηθα  

Ο τοπικός Σύλλογος ΑΜΕΑ Μεγάρων ευχαριστεί
τον Βουλευτή Γιώργο Κώτσηρα
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Η ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ, ένα
πρότυπο κέντρο Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας και Αποκατά-
στασης Αποθεραπείας που
άρχισε να λειτουργεί το 2004,
μπαίνει σε μια νέα φάση πλήρο-
υς επαναδραστηριοποίησης για
την εξυπηρέτηση των κατοίκων
της ευρύτερης περιοχής.

Συγκεκριμένα η λειτουργία
της Πολυκλινικής αποδε-
σμεύθηκε από τη συλλειτουργία
με το ΚΥ Αχαρνών που σύντομα
θα μετακομίσει σε άλλες εγκατα-
στάσεις, πιθανότατα στον αστικό
ιστό του Δήμου.

Η Πολυκλινική λειτουργεί
καθημερινά 8.00-20.00 και για
να κλείσετε ραντεβού τηλεφω-
νείτε στο τηλεφωνικό κέντρο
210.2420.000. Τα ραντεβού
προγραμματίζονται  σε πολύ
σύντομο χρόνο και οι υπηρ-
εσίες που παρέχονται  είναι
υψηλών προδιαγραφών. Η
επίσκεψη των ιατρών είναι 10
ευρώ και η Πολυκλινική δέχεται
τόσο παραπεμπτικά ΕΟΠΥΥ
όσο και ιδιώτες που θέλουν να
καλύψουν εξ ιδίων το κόστος
της θεραπείας τους.

Στην Πολυκλινική λειτουρ-
γούν Ιατρεία με τις παρακάτω
ειδικότητες:

Γενικής Ιατρικής
Παθολογίας
Ορθοπεδικής
Δερματολογίας
Καρδιολογίας
Οφθαλμιατρικής
Πνευμονολογίας

Νευρολογίας
Ωτορινολαρυγγολογίας
Γυναικολογίας
Γενικής Χειρουργικής
Οδοντιατρικής
Ακτινοδιαγνωστικά Εργαστήρ-

ια
Εργαστήρια Βιοπαθολογίας
Επιδίωξη να προστεθούν και

νέες περισσότερες ειδικότητες
στο άμεσο μέλλον.

Σύντομα θα παρουσιάσουμε
και πολύ ενδιαφέροντα «πακέτα
ιατρικής φροντίδας» για πρό-
σληψη και γενικό έλεγχο για τον
Άνδρα, την Γυναίκα, το Παιδί, σε
εξαιρετικές και πολύ προσιτές
τιμές.

Είναι ήδη σε πλήρη λειτο-
υργία η Δ/ΝΣΗ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ &
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Εξοπλι-
σμένη με εξαιρετικά όργανα και
ειδικά μηχανήματα, διευθύνεται
από τον γνωστό φυσίατρο
Σπύρο Σπύρου, πλαισιούμενο
από 3 έμπειρους φυσιοθερα

πευτές, εργοθεραπευτή,
ψυχολόγο και  κατάλληλο
βοηθητικό προσωπικό. Δέχεται
τόσο παραπεμπτικά ΕΟΠΥΥ
όσο και ιδιώτες που θέλουν να
καλύψουν εξ ιδίων το κόστος ή
την επέκταση της θεραπείας
τους.

Για περισσότερες πληροφο-
ρίες και ΡΑΝΤΕΒΟΥ Τηλεφω-

ν ήστε 210-2420000

Πολυκλιν ική Ολυμπιακού
Χωριού: «Περιμέν ουμε ν α

σας εξυπηρετήσουμε»

Για τη Διοίκηση της ΑΕΜΥ
Α.Ε.

Ευαγγελία Βελέν τζα, Διε-
υθύν ουσα Σύμβουλος AEMY

AE

Βασίλης Τσούτσος, 
Ιατρός Πν ευμον ολόγος 

Διευθυν τής Κλιν ικής
Φρον τίδας Πολυκλιν ικής

ΣΣεε  ππλλήήρρηη  εεππααννααδδρραασσττηηρριιοοπποοίίηησσηη  
Η Πολυκλινική του Ολυμπιακού χωριού στις Αχαρνές

ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ

ΤΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

Συμφωνία ΟΑΣΑ – ΚΤΕΛ για
περισσότερα λεωφορεία

στους δρόμους

Προσύμφωνο υπέγραψε πριν μερικές ημέρες ο
Οργανισμός με τα ΚΤΕΛ Αττικής, έτσι ώστε να
ενισχυθεί η ΟΣΥ με περισσότερα από 200 λεω-

φορεία και 550 οδηγούς.
Οπως εξηγούν πηγές στον Ελεύθερο Τύπο, η τιμή του

εισιτηρίου δεν θα αλλάξει, δηλαδή για διαδρομή 90
λεπτών οι επιβάτες θα πληρώνουν 1,20 ευρώ, ενώ
μεταξύ των περιοχών που αναμένονται να πραγματο-
ποιούνται μετακινήσεις με ΚΤΕΛ είναι: η Σταμάτα το
Κρυονέρι, ο Αγιος Στέφανος, ο Διόνυσος, ο Ασπρόπυρ-
γος, η Μάνδρα, η Μαγούλα, η Ανθούσα, η Πεντέλη, η
Αρτέμιδα, ο Γέρακας, τα Γλυκά Νερά, η Παλλήνη, η Ραφ-
ήνα, η Σαρωνίδα και η Γλυφάδα.

Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, οι τεχνικές διεργασίες
συνεχίζονται για τη διαμόρφωση του τελικού πλαισίου
των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η τελική σύμβαση θα
τεθεί για έγκριση στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Στόχος της σύμπραξης αποτελεί η αξιοποίηση σημαν-
τικού αριθμού οδηγών και λεωφορείων της ΟΣΥ σε δρο-
μολόγια στο κέντρο της Αθήνας, βελτιώνοντας τις χρο-
νοαποστάσεις και κατ’ επέκταση την εξυπηρέτηση των
επιβατών.

Στο μεταξύ, προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την
προμήθεια 300 λεωφορείων μέσω leasing. Σύμφωνα με
τον υπουργό Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, θα έχει
τριετή διάρκεια, με δικαίωμα προαίρεσης άλλου ενός
έτους. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του είναι σχεδόν 50
εκατομμύρια, ενώ τα οχήματα αναμένονται στους δρό-
μους στις αρχές του χρόνου.
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Απόφαση-«βόμβα»: Διατροφή για τα εγγόνια 
τους θα πληρώνουν και οι παππούδες;

Τομή στα δικα-
στικά δεδομένα
έφερε απόφαση

του Πρωτοδικείου της
Αθήνας σύμφωνα με
την οποία μετά το χωρ-
ισμό των γονιών και
εφόσον αυτοί δεν μπο-
ρούν να διασφαλίσουν
στα παιδιά τους τα
αναγκαία, διατροφή θα
πληρώνουν και οι παπ-
πούδες.

Όπως αναφέρει η
απόφαση και απο-
καλύπτεται από τα NEA
ο παππούς ανήλικου
τέκνου θα συμμετέχει
στη διατροφή του μετά
το διαζύγιο των γονιών
του. Η γιαγιά στη
συγκεκριμένη περίπτω-
ση αποδεδειγμένα δεν
είχε την οικονομική
δυνατότητα.

Η υπόθεση έφτασε
στη Δικαιοσύνη ύστερα
από σχετική αίτηση που
κατέθεσε η μητέρα του
ανηλίκου, επειδή ο
πρώην σύζυγός της,
λόγω οικονομικής
αδυναμίας, δεν ήταν
συνεπής στην καταβο-
λή της μηνιαίας διατρο-
φής. Η γυναίκα, αξιο-
ποιώντας τις διατάξεις

που παρέχει ο νόμος,
στράφηκε κατά των
γονέων του πρώην
συζύγου της, ζητώντας
να αναλάβουν επί της
ουσίας ο παππούς και η
γιαγιά το δικό του
μερίδιο στα έξοδα
διαβίωσης του
ανηλίκου.

Το δικαστήριο έκρινε
ότι «εάν δεν υπάρχουν
κατιόντες, υπόχρεοι για
διατροφή κατά σειρά
είναι οι γονείς του δικαι-
ούχου». Εφόσον δεν
υπάρχουν γονείς,
βαρύνονται με
υποχρέωση διατροφής
ο παππούς και η γιαγιά
από πατρική ή μητρική
γραμμή και εν συνεχεία
οι προπάππος και η
προγιαγιά από πατρική
και μητρική γραμμή.
Σύμφωνα, μάλιστα, με
το σκεπτικό της ενδιαφ-
έρουσας αυτής δικαστι-
κής απόφασης, «η
υποχρέωσή τους είναι
κατ’ ίσα μέρη, αν πρό-
κειται για περισσότερο-
υς υπόχρεους στον ίδιο
βαθμό, αδιάφορα αν
πρόκειται για πατρική ή
μητρική γραμμή. Δεν
ασκεί επιρροή το 

γεγονός ότι ο ένας εξ
αυτών είναι πιο εύπορ-
ος από τον άλλον. Δεν
αποκλείεται, επί περισ-
σοτέρων υποχρέων
κατ’ ίσα μέρη, ο ένας να
εκπληρώνει την
υποχρέωση σε είδος,
δηλαδή να προσφέρει
και τροφή και ο άλλος
να παρέχει τη διατροφή
σε χρήμα».

Με βάση τα προσκο-
μιζόμενα στοιχεία το
δικαστήριο πιθανολόγ-
ησε ότι για να καλυφθ-
ούν οι ανάγκες του
ανηλίκου τέκνου, όπως
αυτές προκύπτουν από
τις σημερινές συνθήκες
της ζωής του και συγκε-
κριμένα τις ανάγκες του
για ένδυση, διατροφή,
εκπαίδευση, ιατρική
παρακολούθηση, ψυχα-
γωγία και εν γένει 

συντήρησή του, απαι-
τείται, λαμβανομένης
υπόψη και της οικονο-
μικής καταστάσεως των
γονέων του, το συνο-
λικό ποσό των 480
ευρώ.

Ωστόσο, λαμβάνον-
τας υπόψη την οικονο-
μική κατάσταση του
παππού και της γιαγιάς
του παιδιού έκρινε ότι ο
πρώτος μπορεί χωρίς
να διακινδυνεύσει τη
δική του διαβίωση να
εισφέρει στη διατροφή
του εγγονιού του το
ποσό των 120 ευρώ τον
μήνα, ενώ η γιαγιά
λόγω των σοβαρών
προβλημάτων υγείας
και της εν γένει οικονο-
μικής της κατάστασης,
κρίθηκε ότι δεν είναι σε
θέση να εισφέρει οικο-
νομικά.

Υπουργείο Εργασίας για 
αναστολή σύμβασης: 
Εγκρίθηκε δαπάνη 
για κάλυψη των 
ασφαλιστικών εισφορών
Εγκρίθηκε δαπάνη ύψους 68 εκ. ευρώ για την κάλ-

υψη των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων
που βρίσκονται σε αναστολή με απόφαση του Υπουργείο
Εργασίας.

Την δέσμευση πίστωσης ύψους 68.267.210 ευρώ
εγκρίνει απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση για την πληρωμή
ισόποσης δαπάνης για την επιχορήγηση του e- ΕΦΚΑ
(Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης) για την κάλυψη
των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής συμβά-
σεων εργασίας για τον μήνα Ιούνιο, Δώρο Πάσχα και
διαφορές μηνών Μαρτίου, Απριλίου και Μαϊου 2020.
Ειδικότερα το υπουργείο Εργασίας επιχορηγεί τον e-
ΕΦΚΑ το ποσό που αναλογεί στις ασφαλιστικές εισφορές
για όσους έχουν βγει σε αναστολή των συμβάσεων
εργασίας τους τον Ιούνιο, το δώρο Πάσχα και τις διαφο-
ρές που έχουν προκύψει από τις μήνες Μάρτιο, Απρίλιο
και Μάιο.

Να σημειωθεί ότι παράταση μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου
έχει πάρει η υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών
Δηλώσεων για συγκεκριμένες κατηγορίες.

Θα αναρτηθεί την Παρασκευή 25 ΣεπτεμβρίουΘα αναρτηθεί την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου
Ειδική πλατφόρμα ενημέρωσης των πολιτών για τα μέτρα που ισχύουν ανά περιοχή

Ε
ιδική πλατφόρμα ενημέρωσης δημιουργείται στην κυβερνητική ιστοσελίδα  covid19.gov.gr, η οποία θα παρέχει τη δυνατότητα ενημέρωσης των
πολιτών για τα μέτρα που ισχύουν στην περιοχή ενδιαφέροντός του. Όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων
Νίκος Χαρδαλιάς,  η πλατφόρμα θα αναρτηθεί την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα οι πολίτες θα βλέπουν ένα χάρτη της Ελλάδας με δυο βαθμίδες, ανά δήμο και ανά περιφερειακή ενότητα. Θα μπορούν να δουν τον «βαθμό
επικινδυνότητας»,  ο οποίος ισχύει εκείνη την χρονική περίοδο για την περιοχή που τους ενδιαφέρει. 
Κάθε δήμος ή αν τιστοίχως περιφερειακή εν ότητα θα είν αι χρωματισμέν η με έν α από τους τέσσερις βαθμούς επικιν δυν ότητας, με πράσιν ο, με
κίτριν ο, με πορτοκαλί ή με κόκκιν ο.

Ο πολίτης επίσης θα μπορεί να εισάγει τον ταχυδρομικό του κώδικα και αυτόματα να βλέπει τι ισχύει σε επίπεδο μέτρων για την περιοχή του. Επιπλέον
του χάρτη, θα υπάρχει και ένας πίνακας στην σελίδα, στον οποίο θα αναρτώνται και θα αναλύονται τα μέτρα τα οποία ισχύουν ανά χρωματική κατηγορία. Τι
ισχύει, δηλαδή, σε περίπτωση που κάποιος δήμος είναι σε πράσινο, σε κίτρινο και ούτω καθ’ εξής και βέβαια και ανά δραστηριότητα. Τι ισχύει, δηλαδή,
για τα σχολεία, για την εστίαση, για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, για την άθληση.
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«Ασφυκτιά» το Σύστημα Υγείας: 
Λίγες οι ελεύθερες κλίνες ΜΕΘ COVID-19 στην Αττική

Νοσοκομείο Νίκαιας: 
- Απορρίφθηκε η παραίτηση του 
διευθυντή ιατρικής υπηρεσίας

Δραματικές είναι οι συνθήκες εργασίας για τους γιατρ-
ούς και τους νοσηλευτές στο Νοσοκομείο της Νίκαιας
λόγω της υποστελέχωσης αλλά και της έλλειψης υπο-
δομών. Αποτέλεσμα είναι οι γιατροί του Νοσοκομείου σε
Γενική τους Συνέλευση , να αποφασίσουν προ 2 ημε-
ρών τη διακοπή της νοσηλείας των επιβεβαιωμένων
περιστατικών κορονοϊού.

Μέσα στο κλίμα πίεσης των τελευταίων εβδομάδων,
άρχισαν και οι παραιτήσεις αφού όπως έγινε γνωστό
ήδη υπέβαλαν  παραιτήσεις ο Διευθυντής Ιατρικής
Υπηρεσίας κι η υπεύθυνη της Πτέρυγας COVID.

Οι ελλείψεις

Όπως αποφάσισε η Γενική Συνέλευση των ιατρών του
Νοσοκομείου Νίκαιας,  «με αυτές τις συνθήκες υποστε-
λέχωσης, υποδομών κλπ το νοσοκομείο αδυνατεί
πλέον να δέχεται επιβεβαιωμένα κρούσματα
COVID19», αφού σύμφωνα με το ιατρικό προσωπικό
αγνοήθηκαν όλες οι εκκλήσεις που έκαναν εδώ και 1,5
μήνα όλοι οι φορείς του νοσοκομείου για κάλυψη των
ελλείψεων. 

Κατά την ενημέρωση του υπουργείου Υγείας για την
εξέλιξη της νόσου στη χώρα, ο υφυπουργός Υγείας
Βασίλης Κοντοζαμάνης, ανακοίνωσε ότι η παραίτηση
του διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας δεν έγινε δεκτή.

Από την πλευρά της, η διοίκηση του Γενικού Κρατικού
Νίκαιας, διαμηνύει πως το νοσοκομείο θα εξακολουθή-
σει να δέχεται και να νοσηλεύει ασθενείς θετικούς στο
ιό, δηλώνοντας παράλληλα ότι θα ενισχυθεί με επιπλέον
κλίνες και προσωπικό.

Η ανακοίνωση της διοίκησης του Γενικού Κρατι-
κού Νίκαιας:

«Το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας στο πλαίσιο
της διασφάλισης της δημόσιας Υγείας όπως και των
αυξημένων αναγκών νοσηλείας λόγω της πανδημίας
Covid-19, προχώρησε σε αύξηση των κλινών που
νοσηλεύουν θετικά κρούσματα.Συγκεκριμένα από 30
κλίνες (12 θετικών και 18 υπόπτων που διέθετε το
νοσοκομείο μας μέχρι το Σάββατο 19/9/2020) σε 40
κλίνες (30 θετικών και 10 υπόπτων) προκειμένου να
ανταπεξέλθει στις ανάγκες νοσηλείας του λεκανοπεδίου.

Η κλινική ασθενών Covid-19 θα ενισχυθεί άμεσα με
επιπλέον νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, όπως
είχε προγραμματιστεί, για τη διασφάλιση της εύρυθμης
λειτουργίας του τμήματος αλλά και της καλύτερης περίθ-
αλψης των ασθενών.

Το Νοσοκομείο της Νίκαιας θα εξακολουθήσει να
δέχεται και να νοσηλεύει ασθενείς COVID-19 ως
οφείλει, στο πλαίσιο των αποφάσεων που ορίζουν τα
νοσοκομεία αναφοράς στη χώρα. Η παραίτηση του Διε-
υθυντού Ιατρικής Υπηρεσίας δεν έγινε αποδεκτή και θα
συνεχίσει να προΐσταται του ιατρικού προσωπικού του
νοσοκομείου μας».

Κόκκινος συναγερμός έχει σημάνει στην Αττική με την
επιδημιολογική κατάσταση. Ειδικότερα, πάνω από τις
μισές κλίνες ΜΕΘ COVID-19 εχουν γεμίσει στην Αττική.

Σύμφωνα με τα νούμερα που παραθέτει η Ελληνική
Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας και πληροφορίες από το
Υπουργείο Υγείας στην Αττική  από τα 337 κρεβάτια ΜΕΘ 

(στρατιωτικά και κρατικά) έχουν διατεθεί 107 κρεβάτια
για τις ανάγκες των ασθενών με COVID-19. Σήμερα,
23/09/20, περίπου το 40% από αυτά είναι ελεύθερα προς
διάθεση.

Όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των συνολικών κλινων
ΜΕΘ στην Αττική αυτή βρίσκεται ακόμα πιο χαμηλά - στο
30%.

Α
ν οχ ύρωτα φαίν εται πως είν αι ακόμη τρία από
τα μεγαλύτερα ν οσοκομεία της Αττικής που σε
λίγες εβδομάδες θα κληθούν  ν α σηκώσουν  το

μεγαλύτερο βάρος των  περιστατικών  cov id-19. Όπως
αν αφέρουν  έγκυρες πηγές του ethnos.gr, παρά τις
οδηγίες που είχ ε δώσει ο ίδιος ο υπουργός Υγείας
Βασίλης Κικίλιας πριν  από λίγες εβδομάδες ν α ετοιμα-
σθούν  εκτός από κλίν ες εν τατικής για τον  κορον οϊό,
αλλά και απλές κλίν ες cov id-19, οι Διοικήσεις δεν
έχ ουν  ολοκληρώσει ακόμη τις διαδικασίες.

Να υπεν θυμιστεί ότι τον  Αύγουστο είχ ε πραγματο-
ποιηθεί σύσκεψη στο υπουργείο Υγείας με τους
Διοικητές όλων  των  Νοσοκομείων  της χ ώρας, όπου ο
υπουργός Υγείας είχ ε ζητήσει ν α ετοιμασθούν  σε όλα
τα ν οσοκομεία απλές κλίν ες cov id-19 ώστε ν α μπο-
ρέσουν  ν α ν οσηλευθούν  ασθεν είς με πιο ήπια ν όσο
του κορον οϊού.

Τα τρία Νοσοκομεία
Όπως αν αφέρουν  έγκυρες πηγές του ethnos.gr, τα τρία Νοσοκομεία της Αττικής προβληματίζουν  την  ηγεσία

του υπουργείου Υγείας και έχ ει δοθεί εν τολή στους Διοικητές ν α επισπευσθούν  όλες οι διαδικασίες με κάθε
τρόπο. Στα συγκεκριμέν α ν οσοκομεία δεν  έχ ουν  ετοιμασθεί ακόμη οι απαραίτητες κλίν ες, τη στιγμή μάλιστα
που καθημεριν ά στην  Αττική αυξάν ον ται τα περιστατικά του κορον οϊού και εκτιμάται ότι τις επόμεν ες εβδομά-
δες με τη συν ν οσηρότητα της γρίπης θα υπάρξει έκρηξη περιστατικών .

Γι αυτό άλλωστε και πραγματοποιήθηκε και έκτακτη σύσκεψη στο υπουργείο Υγείας προκειμέν ου ν α εκτιμηθεί
η κατάσταση και ν α δοθούν  οι σχ ετικές εν τολές προς τους Διοικητές.

Στη σύσκεψη συμμετείχ αν  ο Υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κον τοζαμάν ης, ο Γεν ικός Γραμματέας Υπηρεσιών
Υγείας Γιάν ν ης Κωτσιόπουλος, ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ Νίκος Παπαευσταθίου, η Καθηγήτρια Πν ευμον ολογίας-
Εν τατικής Θεραπείας και Πρόεδρος της Επιστημον ικής Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας για το σχ εδιασμό
ν έων  κλιν ών  ΜΕΘ στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ Αν αστασία Κοταν ίδου, ο Διοικητής της 1ης Υγειον ομικής Περιφ-
έρειας Παν αγιώτης Στάθης και ο Διοικητής της 2ης Υγειον ομικής Περιφέρειας Χρήστος Ροϊλός.

Ανοχύρωτα φαίνεται πως είναι ακόμη τρία από τα
μεγαλύτερα νοσοκομεία της Αττικής

Εκτακτη σύσκεψη στο υπουργείο Υγείας προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση και 
να δοθούν οι σχετικές εντολές προς τους Διοικητές.
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Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΣΤΟΝ

ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΠΟΝΤΙΩΝ
Τον  34
χ ρον ο(1986) έμπει-
ρο τερματοφύλακα
Δημήτρη Νικολάκη
έκαν ε δικό του ο
Απόλλων ας Πον -
τίων  Ασπροπύρ-
γου. Ο εν  λόγω
πορτιέρο αγων ιζό-
ταν  τελευταία στον
Π αν ελευσ ιν ιακ ό,
εν ώ έχ ει αγων ιστεί
και σε άλλες ομάδες
Αίολο Καρπεν ησίου
Ασπρόπυργο (Γ΄
Εθν ική). Έχ ει
επίσης παίξει στον
Μαν δραΐκό, στον
Άτταλο Νέας Περά-
μου, στον  Ιων ικό,
στον  Αστέρα
Μαγούλας και στον
Ακράτητο.

ΑΝ.ΤΣ.

ΟΙ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΔΥΛΛΛΙΑΚΟ

Στα πλαίσια της 
προετοιμασίας του για το

πρωτάθλημα οι Παλαίμαχοι
του Αστέρα Μαγούλας θα
δώσουν φιλικό αγώνα την
Δευτέρα 28/9 στο γήπεο

Γιώργος Ρουμελιώτης με την
αντίστοιχη του Ειδυλλιακού.

Το παιχνίδι θα ξεκινήσει 
στις 19:30.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΝΙΑΚΟΣ:  
ΑΨΟΓΗ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΚΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

Από την πρώτη στιγμή που ήρθα στον Απόλλωνα Πον-
τίων Ασπροπύργου  παίχτες, διοίκηση και προπονητές
με έκαναν να νιώσω άνετα και τους ευχαριστώ για αυτό!
Η προετοιμασία τελείωσε και πήγε μπορώ να πω αρκε-
τά καλά καθώς η συνεργασία παιχτών και προπονητών
ήταν άψογη.
Από εδώ και πέρα που ξεκινάει το πρωτάθλημα, θα κοι-
τάμε αγώνα με αγώνα να γινόμαστε καλύτεροι για να
δούμε στο τέλος που φτάσαμε!
Καλή σεζόν σε όλους, χωρίς τραυματισμούς και με πολύ
υπομονή για όλα αυτά που περνάμε!

Ρεπορτάζ:  ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Μέρες ποδοσφαίρου: 

Συζήτηση | Αθλητισμός: Παιδί και 
Ποδόσφαιρο

Μέρες ποδοσφαίρου: Ένα παιχνίδι για όλους

Α
πό τις 24 έως τις 27
Σεπτεμβρίου το ΚΠΙΣΝ
μεταμορφών εται σε έν αν  τόπο

παιχ ν ιδιού, καθώς φιλοξεν εί μια σειρά
δράσεων  με επίκεν τρο έν α από τα
πιο δημοφιλή αθλήματα, το
ποδόσφαιρο.

Μπορείτε ν α παρακολουθήσετε τη
συζήτηση liv e στο snf cc.org/child-
f ootball, καθώς και στη σελίδα του
ΚΠΙΣΝ στο Facebook και στο καν άλι
του ΚΠΙΣΝ στο YouTube.

Αν  ο αθλητισμός έχ ει τη δύν αμη ν α
αλλάξει τον  κόσμο, όπως σθεν αρά
υποστήριζε ο Νέλσον  Μαν τέλα, τότε
το ποδόσφαιρο, ως το πιο δημοφιλές
όλων  των  αθλημάτων , μπορεί ν α
διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο σε
αυτή την  προσπάθεια.

Στην  συζήτηση «Αθλητισμός: Παιδί
και Ποδόσφαιρο», διακεκριμέν οι
επιστήμον ες από τοv  χ ώρο της
Ιατρικής, του Αθλητισμού, της
Ψυχ ολογίας και της Κοιν ων ιολογίας θα αν απτύξουν
διεξοδικά τη σημασία του ποδοσφαίρου στην
αν άπτυξη του παιδιού, προβάλλον τας τη
σπουδαιότητα της συμμετοχ ής, του σεβασμού του

αθλητικού πλουραλισμού και του ευ αγων ίζεσθαι.
Παράλληλα, αν αγν ωρισμέν οι αθλητές θα αν αδείξουν ,
μέσα από την  εμπειρία και το παράδειγμά τους,
πλευρές που χ ρήζουν  προσοχ ής τόσο για τους γον είς
όσο και για τα παιδιά.

Η συζήτηση πραγματοποιείται από το Τμήμα
Αθλητικής Αριστείας - Sports Excellence, υπό την
επιστημον ική επίβλεψη της Α΄ Ορθοπαιδικής Κλιν ικής
του ΕΚΠΑ, με τη διοργαν ωτική επίβλεψη της ΑΜΚΕ
«Αν αγέν ν ηση & Πρόοδος» και με αποκλειστική δωρεά

από το Stav ros Niarchos Foundation
Θα υπάρχ ει ταυτόχ ρον η μετάφραση στην  Ελλην ική

Νοηματική Γλώσσα.

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΥΣΑΡΑΚΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΟΚ ΜΑΝΔΡΑΣ

Ο 18 χρονος(2002) δεξί μπακ και αμυντικό χαφ Γιώργος
Φυσαράκης θα αγωνίζεται τη νέα χρονιά με τα χρώματα του
ΠΑΟΚ Μάνδρας.
Εχει αγωνιστεί στις ακαδημίες της soccerland, της ΑΕΚ

Κ13, του Πανιωνίου 3 χρόνια Κ14, Κ14, Κ16 και στον Πανε-
λευσινιακό στην πρώτη ομάδα .

ΑΝ.ΤΣ.



ΔΥΝΑΤΟ ΦΙΛΙΚΟ Ο ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Ο Ακράτητος θα δώσει την Κυριακή δυνατό τεστ
στο γήπεδό του στις 17:00 με τον Αήττητο Σπάτων.
Ο προπονητής των πράσινων Χάρης Κοπιτσής
θα έχει μιας πρώτης ευκαιρία να δοκιμάσει διάφο-
ρα σχήματα.
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ΕΠΣΔΑ:  ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η  Ενωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δυτικής Αττικής ενημε-
ρώνει τις ομάδες ότι στο πλαίσιο εφαρμογής προληπτικών
μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του
SARS COVID-19 η γενική συνέλευση της Ε.Π.Σ.Δ.Α. που ήταν
προγραμματισμένη για τις 28/09/20 με θέμα τον απολογισμό
του 2019 και τον προϋπολογισμό του 2021 αναβάλλεται μέχρι
νεωτέρας .

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ ‘’Επι-
βολή των μέτρων προσωρινής απαγόρευσης της παρουσίας κοι-
νού στις αθλητικές εκδηλώσεις’’ και μέχρι νεωτέρας ειδοποίησης,
όλοι οι αγώνες διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών, πράγμα που
σημαίνει ότι ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η παρουσία θεατών στο γήπεδο.
Μόνο αξιωματούχοι, υπάλληλοι, άτομα με λειτουργία εργασίας και
διαπιστευμένοι των μέσων ενημέρωσης / δημοσιογράφοι, επιτρέ-
πονται να βρίσκονται στο γήπεδο.
Σας παρακαλούμε για την αυστηρή εφαρμογή του Υγειονομικού
Πρωτόκολλου της Γ.Γ.Α. στα πρωταθλήματα των Ενώσεων μας. 

ΓΙΝΕΤΑΙ
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
ΔΟΥΛΕΙΑ
ΣΤΟΝ ΠΑΟΚ
ΜΑΝΔΡΑΣ
Ο ΠΑΟΚ Μάν δρας
συν εχ ίζει την  προετοι-
μασία του για το μάτς της
πρεμιέρας με τον  Εθν ικό
Παν οράματος εκτός
έδρας.

Στην  ομάδα παρέμειν ε ο
βασικός κορμός με προ-
σθήκες ν έων  σε ηλικία
ποδοσφαιριστών .
Το προπον ητικό δίδυμο
Βαγγέλη Σκλιά και Γιώργο
Σωτήρχ ο κάν ουν  μέχ ρι
στιγμής σπουδαία δουλειά
και ευελπιστεί σε μια καλή
βαθμολογική θέση αφού
τα μέχ ρι τώρα αποτελέ-
σματα της προετοιμασίας
και του κυπέλλου είν ν αι
εν θαρυν τικά.

ΑΝ.ΤΣ.

Ξεκιν άει το Σαββατοκύριακο το πρωτάθλημα
στην  Α΄και Β΄κατηγορία στην  Δυτική Αττική.
Ξεχωρίζουν  οι αν αμετρήσεις της Νέας Περάμου
με τον  Βύζα Μεγάρων  στο γειτον ικό ν τέρμπι
και του Εθν ικού Παν οράματος με τον  ΠΑΟΚ
Μάν δρας. Στην  Β΄ ξεχωρίζει η αν αμέτρηση του
Αίαν τα Παραλίας με τους Αγίους Αν αργύρους.
Αν αλυτικά οι αγών ες της πρεμιέρας.

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(1η αγων ιστική)
Ηρακλής Ελευσίν ας – Μεγαρικός
Ζωφριά – Μικρασιατική
Νέα Πέραμος – Βύζας Μεγάρων

Λαμπερή Ελευσίν ας – Πυρρίχιος
Εθν ικός Παν οράματος – ΠΑΟΚ Μάν δρας
Αστέρας Μαγούλας – Σκορπιός Φυλής
Απόλλων  Πον τίων  – Θρασύβουλος

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(1η αγων ιστική)
Ίκαρος Νεοκτίστων  – Ατρόμητος Ελευσίν ας
Αργώ Μεγάρων  – Κριός Ασπροπύργου
Αίας Παραλίας – Άγιοι Αν άργυροι Ελευσίν ας
Δύν αμη Ασπροπύργου – Αστέρας Άν ω
Λιοσίων
Λέων  – Ευκλείδης
ΑΕ Ζεφυρίου – Παν λιοσιακός

Ερμής Άν ω Λιοσίων  – ΠΑΟ Φυλής

Ρεπορτάζ: ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ

Ο ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΗΝ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ

GOALKEEPER ACADEMY

Ο Ακράτητος ανα-
κοίνωσε την έναρξη
συνεργασίας με την
Σχολή Τερματοφυλά-
κων GOALKEEPER
ACADEMY.
Στα πλαίσια της ανά-
πτυξης σε όλα τα
επίπεδα που
στοχεύει η διοίκηση
του Ακράτητου ξεκίνησε συνεργασία με την Σχολή
Τερματοφυλάκων των κ. Χρήστου Αρβανίτη & κ.
Τάκη Παντέλη.
Οι goalkeepers της ομάδας μας όλων των ηλικιών
θα έχουν την δυνατότητα να μάθουν τα μυστικά της
θέσης από τους πλέον έμπειρους ανθρώπους με
μακρά θητεία σε επίπεδο Α! Εθνικής Κατηγορίας.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν και στην σελίδα
τους: ''Εμπιστευτείτε τους ειδικούς''
Περισσότερες πληροφορίες εδώ:
h t t p s: / / www. f a ce b o o k. co m / G o a l K e e p e r-
Academy-112063117309804Ο

ΕΠΣΔΑ: ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 
ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
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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
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ΕΤΑΙΡΙΑ LOGISTICS ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ PICKER
ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
(ΚΛΑΡΚ - ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ) ΜΕ ΑΔΕΙΑ. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6981775804
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ

irokalli8@gmail.com

ΜΕΓΑΡΑ: Έναρξη εγγραφών στο Σχολείο
Δεύτερης Ευκαιρίας

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης
Ευκαιρίας Μεγάρων. Όσοι ενδιαφέρονται να υπο-
βάλουν αίτηση για την εγγραφή τους στον Α΄ Κύκλο
Σπουδών μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία
του ΣΔΕ (Μουσείου 1, Μέγαρα) καθημερινά 17:00
– 20:00 μέχρι τις 30 Σεπτέμβρη.

Τηλέφωνο επικοινωνίας:2296027568
Μοναδικές προϋποθέσεις για κάθε ενήλικα είναι το Απολυτήριο Δημοτικού

και η θέλησή του να ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση και να αποκ-
τήσει απολυτήριο Γυμνασίου σε δύο χρόνια.

H Ελλάδα εντάχθηκε στον ευρωπαϊκό
μηχανισμό rescEU για τον κορονοϊό

Στο πρόγραμμα δημιουργίας αποθεματικού για κρίσιμο ιατρικό εξοπλισμό στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας rescEU εντάχθηκε η
χώρα μας, όπως ανακοινώθηκε από τον αρμόδιο Ευρωπαίο επίτροπο Janez
Lenarčič.
Πρόκειται για μια κοινή προσπάθεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο δημιουργίας μιας
«δεξαμενής» ιατρικού υλικού ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας
(ιδίως προστατευτικές μάσκες, γάντια, ιατρικές στολές και αναπνευστήρες ΜΕΘ),
μέσω της οποίας τα κράτη-μέλη του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας
θα διασφαλίζουν επαρκή αποθέματα και άμεση διανομή τους, όπου αυτό είναι
αναγκαίο. 

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ήδη από τον Ιούνιο του 2020, είχε 

υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετική πρόταση χρηματοδότησης για
συμμετοχή της Ελλάδας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, η οποία αξιολογήθηκε και
έγινε αποδεκτή. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί από ευρωπαϊκούς πόρους προς
τη χώρα μας ανέρχεται στα 55,5 εκ. ευρώ.  

Στην εν λόγω πρωτοβουλία συμμετέχουν έως τώρα, εκτός από την Ελλάδα, η
Δανία, η Ουγγαρία, η Σουηδία, η Γερμανία και η Ρουμανία.
Τα κοινά αποθέματα του εξοπλισμού διαμοιράζονται προς φύλαξη στα συμμετέχοντα

κράτη-μέλη και είναι άμεσα διαθέσιμα μέσω ενεργοποίησης του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
χρηματοδοτεί σε ποσοστό 100% το κόστος αγοράς, φύλαξης και διανομής του
υλικού. Η εν λόγω πρωτοβουλία, αποσκοπεί σε πρώτη φάση στην ακόμα καλύτερη
θωράκιση των ευρωπαϊκών συστημάτων υγείας στην Ευρώπη έναντι του κορονοϊού,
ενώ μακροπρόθεσμα, φιλοδοξεί να αποτελέσει μια επιπλέον ασπίδα έμπρακτης

ΓΑΜΟΣ
Ο Μουρατίδης Γεώργιος του Χαράλαμπου και της Ελένης το γένος Σιδηρο-
πούλου γεννηθείς στο Καζακστάν κάτοικος Ασπροπύργου και η Αναστασιά-
δου Ελένη του Γεωργίου και της Αλεξάνδρας το γένος Παπαδοπούλου γεν-
νηθείσα στη Θεσσαλονίκη κάτοικος Ασπροπύργου πρόκειται να έλθουν σε
γάμο που θα τελεστεί στο δημαρχείο Ασπροπύργου.

ΓΑΜΟΣ
Ο Νικόλαος Κουϊμτσίδης του Γεωργίου και της Ευθυμίας  το

γένος Παυλίδη γεννηθείς στην Νίκαια κάτοικος Ελευσίνας και η
Τσαγκαρίδου Σοφία του Γεωργίου και της Αθηνάς το γένος Ανα-

στασιάδη γεννηθείσα στο Μαρούσι κάτοικος Ασπροπύργου
πρόκειται να παντρευτούν στο δημαρχείο Ασπροπύργου
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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 επαγγε-
λματικός χώρος (ισόγειο)
στη διασταύρωση Ασπρ-
οπύργου (πλησίον ΙΚΑ
και στάσης λεοφωρείου),
126 τεραγωνικά μέτρα,
κατάλληλο για φαρμα-
κείο.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 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 (29.10.19)

Ενοικιάζεται επαγγε-
λματικός χώρος 105
τετραγωνικών μέτρων
στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαμίνος &
Κολοκοτρώνη). Δεν
διατίθεται για χώρο
εστίασης (προτίμηση
φαρμακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρ-
ος

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
Πολυτεχνείου.
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
χώρος. 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
κατάσταση, τιμή
60.000€, συζητήσιμη.
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΒΝ Νέα Ζωή, μονοκα-
τοικία 100 τ.μ., ισόγεια,
προσόψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78,
μπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.μ., θέα βουνό, α-
νοικτό πάρκιν, αποθήκη,
κήπος, ελεύθερη, άριστη
κατάσταση, ανακαίνιση
'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

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 προϋπ-
ηρεσία 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  

ΓΑΜΟΣ
Ο Στέφανος Καπατίνσκι του Ιωάννη

και της Ελένας το γένος Τσιλιγκερίδη, 
που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί

στον Ασπρόπυργο και η 
Ελένη Νικοπολίδου του Γεωργίου και

της Ιουλιέττας το γένος Καμπερίδου,που
γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στον

Ασπρόπυργο θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει
στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου στα Άνω Λιόσια 

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

 Π Ι Τ Σ Α Δ Ο Ρ Ο Σ -
ΜΑΓΕΙΡΑΣ/ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ
Επιθυμητά Προσόντα
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου 
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Απαραίτητο: Γνώση Ιταλι-
κής κουζίνας
Επιθυμητό: Γνώση χρήσης
ξυλόφουρνου.

 ΦΥΛΑΚΕΣ
Απαραίτητα Προσόντα

Άδεια εργασίας προσωπι-
κού ασφαλείας
Επιθυμητά Προσόντα
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:
Απόφοιτος Μέσης
Εκπαίδευσης

Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
ΟΧΙ Απαραίτητη

Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου

 Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Σ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:
Κάτοχος πτυχίου ΕΠΑΛ ή
ΙΕΚ Μηχαν. Αυτ/των
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου

 ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ –
Άνδρες
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-

ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
Επιθυμητό: κάτοχοι διπ-
λώματος Ι.Χ

 Ε Ρ Γ Α Τ Ε Σ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- Άνδρες
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.  και
γνώση χειρισμού κλάρκ

 ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
Επιθυμητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου 
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή
όχι Απαραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι διπ-
λώματος Ι.Χ. 

 ΟΔΗΓΟΙ Ε’
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ 
Επιθυμητά προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανε-
ξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα
:Κάτοχοι Διπλώματος ADR
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ.
αυτοκινήτου
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