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2-θριάσιο Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Αίθριος, η  θερµοκρασία 
έως 29  βαθµους Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
1,5,9,13,17,21,25,29

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ζηναΐς, Ζηναΐδα, Παναγής,

Πανάγος,Σεβαστιανή, 
Σεβαστή, Σέβη, Σεβούλα, 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ

ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΟΕ 
Αχαρνών 7, 2105576029

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΜΗΛΙΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 
Κοντούλη 79, 2105544250

ΜΑΝ∆ΡΑ
Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ. 

Εργατικές Κατοικίες, 2105541721 
08:00 -23:00

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Πρινιανάκης Γεώργιος Ι. 

Παναγίας Γρηγορούσης 29, Ζεφύρι, 2102385080
(08:00-22:00)

ΧΑΪ∆ΑΡΙ
Μελέκη Ευθαλία Ν., Θηβών 14 & 

Συνταγµατάρχου Γιαννούλη 14, 2105905451
08:00-21:00

Η
διαχείριση των απορριµµάτων είναι στην κορυφή της λίστας δράσεων περ-
ιβαλλοντικής πολιτικής της Νέας ∆ηµοκρατίας. Όπως έκανε µάλιστα γνωστό
ο πρόεδρος του κόµµατος, Κυριάκος Μητσοτάκης, σχεδιάζεται ήδη η σύστα-

ση σχετικής οµάδας εργασίας, σε συνεννόηση µε τον νεοεκλεγέντα περιφερειάρχη
Αττικής, Γιώργο Πατούλη, σύµφωνα µε όσα µετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδή-
σεων.

«Το θέµα των απορριµµάτων είναι για εµάς προτεραιότητα. Πρέπει να διαχειρι-
στούµε το ζήτηµα της Φυλής. Προσωπικά είµαι θετικός και στην προοπτική αξιο-
ποίησης των υπολειµµάτων» δήλωσε ο αρχηγός της µείζονος αντιπολίτευσης, από
τον Υµηττό, όπου επέλεξε να µεταβεί για να τιµήσει την Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλ-
λοντος, συµµετέχοντας σε εθελοντική δράση καθαρισµού και ποτισµού δενδρυ-
λλίων, που είχαν φυτέψει µετά την πυρκαγιά του 2015 οι δασολόγοι του Συνδέσµου
Προστασίας και Ανάπτυξης Υµηττού (ΣΠΑΥ).

Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής δράσης της Ν∆, ο κ. Μητσοτάκης έφτασε λίγο
µετά τις 19.30 στον χώρο του ΣΠΑΥ, όπου τον υποδέχθηκαν νήπια του παιδικού σταθµού «Ηλιοχαµόγελο», εθελοντές δασοπυροσβέστες και
πολίτες.

Ο πρόεδρος της Ν∆ αρχικά συνοµίλησε µε τα παιδιά για την αξία του δάσους, τους κινδύνους πυρκαγιάς και πληµµύρας και την ανάγκη προ-
στασίας του και ακολούθως άκουσε τους προβληµατισµούς των εθελοντών δασοπυροσβεστών για τις πρωτοβουλίες, που θα έπρεπε να ληφθ-
ούν ώστε το έργο της πρόληψης και καταστολής των πυρκαγιών να γίνει αποτελεσµατικότερο. Οι δασοπυροσβέστες του µίλησαν για τη δυσκολία
πρόσβασης στους τόπους των συµβάντων, λόγω έλλειψης δρόµων, αλλά και για τα κίνητρα που θα έπρεπε να δοθούν από την πολιτεία, ώστε
να εµπλουτιστεί το σώµα των εθελοντών. «Εµείς πιστεύουµε ότι για τη φωτιά στο δάσος -αν δεν πρόκειται για κεραυνό- ευθύνεται ο άνθρωπος.
Γι αυτό και το θέµα της προσοχής και πρόληψης είναι κρίσιµο» είπαν στον κ. Μητσοτάκη κι εκείνος τους διαβεβαίωσε ότι, «ως κυβέρνηση η Ν∆
µε αίσθηµα ευθύνης θα πράξει το καλύτερο δυνατό στον συγκεκριµένο τοµέα». Πρόσθεσε, ωστόσο: «Πρέπει να σας υπενθυµίσω ότι µε τη
βούληση του ελληνικού λαού, εµείς θα αναλάβουµε τα πράγµατα από τη µέση. Με την αλλαγή σκυτάλης, θα χρειαστούµε κάποιο χρόνο για αντι-
κατάσταση των δοµών. ∆εν θα µπορέσουµε να κάνουµε άµεσες παρεµβάσεις. Έργο θα µπορέσουµε να προσφέρουµε, ουσιαστικά από τον
Οκτώβριο».

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην τραγωδία στο Μάτι, κάνοντας λόγο για καθυστερηµένη εντολή εκκένωσης. «Αν η εντολή είχε δοθεί µία
ώρα νωρίτερα, θα είχαν σωθεί πολλές ζωές» είπε.

Η επίσκεψη του προέδρου της Ν∆ στον πολύπαθο δασικό όγκο του Υµηττού, έκλεισε µε τη συµβολική συµµετοχή του στη διαδικασία καθα-
ρίσµατος και ποτίσµατος των δενδρυλλίων και την ανταλλαγή απόψεων για την προστασία του δάσους µε τους νεαρούς εθελοντές πολίτες.

Α
ν τιδράσεις έχ ει προκαλέσει η εν δεχ όµεν η
κατάργηση του υποκαταστήµατος της ΕΤΕ στη
Νέα Πέραµο. Το εν  λόγω υποκατάστηµα

βρίσκεται στα υποψήφια προς κλείσιµο εν ώ ξεκάθαρη
θέση  µε αν ακοίν ωσή του κατά του εν δεχ όµεν ου λου-
κέτου έχ ει λάβει και ο ∆ήµαρχ ος Μεγαρέων .

Ακολουθεί η αν ακοίν ωση του ∆ήµου Μεγαρέων :
Το εν δεχ όµεν ο κλεισίµατος του Υποκαταστήµατος

της Εθν ικής Τράπεζας στη Νέα Πέραµο έχ ει ξεσηκώσει
τους πάν τες.

Η διοίκηση του ∆ήµου διαµαρτύρεται και καταγγέλλει
την  άστοχ η απόφαση κλεισίµατος της Εθν ικής Τράπε-
ζας στη Νέα Πέραµο, η οποία εξυπηρετεί 10.000
συµπολίτες, πλήθος επιχ ειρήσεων  και δύο Στρατόπε-
δα.

Ο επαν εκλεγείς ∆ήµαρχ ος Μεγαρέων  Γρηγόρης Στα-
µούλης δήλωσε:«Το κλείσιµο του Υποκαταστήµατος
στη Νέα Πέραµο θα αν αγκάσει χ ιλιάδες συµπολιτών  

ν α µετακιν ούν ται 8 χ ιλιόµετρα µακριά προκειµέν ου
ν α εξυπηρετηθούν  στο µον αδικό κατάστηµα των
Μεγάρων  µε ότι αυτό συν επάγεται. Η ταλαιπωρία ειδι-
κά για τους Συν ταξιούχ ους και γεν ικά για τους υπερή-
λικες θα είν αι µεγάλη. Καταγγέλλω την  αδικαιολόγητη
απόφαση της ∆ιοίκησης της Εθν ικής Τράπεζας και
ζητώ από όλους ν α αγων ιστούµε µαζί προκειµέν ου ν α
παραµείν ει σε λειτουργία το Υποκατάστηµα στη Νέα
Πέραµο.

Την  Παρασκευή 7 Ιουν ίου, ώρα 10.00 σας καλώ
όλους έξω από το Υποκατάστηµα της Εθν ικής Τράπε-
ζας στη Νέα Πέραµο (οδός 28ης Οκτωβρίου) για ν α δια-
τραν ώσουµε την  αν τίθεσή µας στο κλείσιµό του.

Ζητώ την  υποστήριξη όλων  των  συµπολιτών , των
Βουλευτών  της περιοχ ής, των  τοπικών  φορέων  και
όλων  των  αιρετών  και για το λόγο αυτό θα συν εδριάσει
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την  προσεχ ή ∆ευτέρα λαµβά-
ν ον τας υπόψη και το ψήφισµα των  κατοίκων  της Νέας
Περάµου.»

Υποψήφιο για λουκέτο το υποκατάστηµα
της ΕΤΕ στη Νέα Περάµο

Έχει προγραµµατιστεί για σήµερα Παρασκευή 7 Ιουνίου, 
συγκέντρωση διαµαρτυρίας έξω από την τράπεζα   

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: «Η διαχείριση των απορριµµάτων, 
προτεραιότητα της περιβαλλοντικής πολιτικής µας»

«Πρέπει να διαχειριστούµε το ζήτηµα της Φυλής. Προσωπικά είµαι 
θετικός και στην προοπτική αξιοποίησης των υπολειµµάτων» 
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Eξασφαλίσθηκαν 30 θέσεις για παιδιά 
του δήµου Αχαρνών στις Παιδικές 
Εξοχές του Αγίου Ανδρέα Αττικής

Η∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου Αχαρνών
µετά από ενέργειές της, εξασφάλισε τη διάθεση 30
θέσεων στις Παιδικές Εξοχές του ∆ήµου Αθηναίων

στις εγκαταστάσεις του Αγίου Ανδρέα Αττικής.

Η φιλοξενία των παιδιών θα γίνει στις εξής περιόδους:
● Α’ Κατασκηνωτική περίοδος:
Από 24/06/2019 ηµέρα ∆ευτέρα έως και 08/07/2019 ηµέρα ∆ευτέρα.
Αφορά παιδιά που είναι γεννηµένα από το 2007 έως το 2013
● Β’ Κατασκηνωτική περίοδος:
Από  11/07/2019  ηµέρα  Πέµπτη έως και 25/07/2019 ηµέρα Πέµπτη.
Αφορά παιδιά που είναι γεννηµένα από το 2007 έως το 2013
● Γ’ Κατασκηνωτική περίοδος: 
Από  28/07/2019  ηµέρα  Κυριακή  έως και 11/08/2019 ηµέρα

Κυριακή.
Αφορά παιδιά που είναι γεννηµένα από το 2004 έως το 2006

Οι εγγραφές των  παιδιών  θα  γίνονται µόνο  από τους γονείς  ή  τους
έχοντες την επιµέλεια.

Τα δικαιολογητικά για την  εγγραφή είναι τα εξής:
● Φωτοτυπία ταυτότητας του κηδεµόνα ή φωτοτυπία διαβατηρίου (για

αλλοδαπούς)
● Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατο.
● ∆ικαστική Απόφαση για την επιµέλεια του παιδιού σε περίπτωση

διαζυγίου.
● Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σηµειώµατος 2018
● Μία (01)  µικρή πρόσφατη  φωτογραφία του παιδιού.
● Ιατρική  βεβαίωση  ότι  το   παιδί   είναι  κλινικά  υγιές,  του  έχουν

γίνει  οι απαραίτητοι εµβολιασµοί, δεν πάσχει από δερµατολογικό ή άλλο
µεταδοτικό νόσηµα και τέλος ότι µπορεί  να συµµετέχει  στις  αθλητικές
δραστηριότητες της κατασκήνωσης.

● Φωτοτυπία   του   ατοµικού    βιβλιαρίου   υγείας ,   από   όπου
προκύπτει  ο εµβολιασµός του παιδιού.

Οι  αιτήσεις  για  συµµετοχή  στο  κατασκηνωτικό πρόγραµµα και για
τις τρεις (03) κατασκηνωτικές περιόδους  θα  γίνονται  από την
∆ΕΥΤΕΡΑ  10  ΙΟΥΝΙΟΥ  έως και ∆ΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ στη
∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, στο Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής  που
στεγάζεται   στο  ισόγειο   του   ∆ηµαρχιακού   Μεγάρου   Αχαρνών,
Φιλαδελφείας 87 και Μπόσδα.

Η  επιλογή των  παιδιών  θα γίνει  µε  βάση  οικονοµικά
και κοινωνικά κριτήρια.

Το Φεστιβάλ Συνοικισµός 2019, για δεύτερη συνεχή χρονιά, 
από την Ελευσίνα 2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης

Α
πό τις 22 έως τις 30 Ιουνίου το Φεστι-
βάλ µετατρέπει την ιδιαίτερη γειτονιά
του Συνοικισµού σε µια εφήµερη καλ-

λιτεχνική σκηνή και παρουσιάζει ένα καλλι-
τεχνικό πρόγραµµα που δηµιουργεί δυνατές
βιωµατικές εµπειρίες, εστιάζει στις σύγχρονες
παραστατικές τέχνες και θεµατικά αφιερώνεται
στην έννοια της Ιστορίας. 

Οι προσωπικές µαρτυρίες των ανθρώπων του
Συνοικισµού λειτουργούν σαν καθρέφτης της ιστο-
ρίας και συνθέτουν ένα δεκαήµερο φεστιβάλ µε
έντονο βιωµατικό χαρακτήρα µέσα από καλλιτεχνι-
κά έργα της διεθνούς και ελληνικής κοινότητας.

Η αυλαία ανοίγει µε την περιπατητική παράσταση
∆ιαδροµές στις Ρίζες #3, της Ασπασίας-Μαρίας
Αλεξίου, όπου οι κάτοικοι του Συνοικισµού αυτο-
συστήνονται και ξεναγούν τους θεατές-περιπατητές
στα στενά σοκάκια της γειτονιάς και στις προσωπικές
τους διαδροµές.

Σε διεθνές επίπεδο παρουσιάζουν έργα τους καλλι-
τέχνες η πρωτοπόρος της Live Art Τάνια Ελ Χούρι
(Tania El Khoury) µε τα έργα Οι Κήποι Μιλούν και Πείτε
Μου Τι Μπορώ Να Κάνω, της Ντέµπορα Πίρσον

(Deborah Pearson) µε το θέατρο ντοκουµέντο Ιστορία
Ιστορία Ιστορία και της καλλιτεχνικής κολεκτίβας
Dictaphone Group µε τη  βιωµατική εγκατάσταση Ουδέν
Προς ∆ήλωση. Οι καλλιτέχνες συνοµιλούν µεταξύ τους
και ρίχνουν το  βάρος στους τρόπους µε τους οποίους
οι καλλιτέχνες µυούν το κοινό σε έργα-εξέχουσες εµπει-
ρίες που τους προσκαλούν να τοποθετηθούν προσωπι-
κά και συλλογικά.

Την ίδια στιγµή το Φεστιβάλ εστιάζει σε νέες παραγω-
γές από την Ελλάδα όπως η οµάδα Hatari µε το έργο
Αϊτή, µια περφόρµανς για την Ιστορία, πρωτότυπα καλ-
λιτεχνικά έργα όπως η site specific παράσταση
Ε_ΦΥΓΑ Μικρασία, της Γιολάντας Μαρκοπούλου και η
Ιστορία Ενός Αιχµαλώτου του Αλέξανδρου Μιστριώτη,
ενώ επενδύει σε έργα που αντανακλούν τις µοναδικές
ανθρωπογεωγραφίες της πόλης, όπως η βιντεοεγκατά-
σταση Οι Ελευσίνιοι Αφηγούνται του Φίλιππου Κουτσα-
φτή και το MotorWay 6 της Εύης Καλογεροπούλου.

Το καλλιτεχνικό πρόγραµµα πλαισιώνεται από
ένα παράλληλο πρόγραµµα που αναπτύσσεται σε
δύο άξονες:

Ο πρώτος εστιάζει στην κατάρτιση και τη δικτύωση
των επαγγελµατιών του πολιτισµού ενώ ο δεύτερος
στοχεύει στην ενίσχυση της συµµετοχής των πολιτών και
την πρόσβαση της πόλης/του κοινού στην τέχνη. ∆ιεθ-
νείς πολιτιστικοί οργανισµοί όπως το IETM, Festival
Academy (EFA), ONDA έρχονται στην Ελευσίνα, και
µέσα στο γόνιµο πλαίσιο που προσφέρει το Φεστιβάλ
αναπτύσσουν δράσεις που ενισχύσουν όλες τις θέσεις
του πεδίου της καλλιτεχνικής παραγωγής.

Μέσα σε αυτές περιλαµβάνονται η σύνδεση της
ελληνικής καλλιτεχνικής σκηνής µε ξένους επιµελητές
(Προορισµός Ελευσίνα-Αθήνα), οι συνεργασίες µε διεθ-
νή και ευρωπαϊκά δίκτυα του χώρου (IETM Campus)

και προγράµµατα ανάπτυξης ικανοτήτων (Εργαστήριο
Κριτικής, Αναγνώσεις Φεστιβάλ) .

 Κεντρικό καλλιτεχνικό πρόγραµµα
∆ιαδροµές στις Ρίζες #3 της Ασπασίας-Μαρίας Αλεξίου
Οι Κήποι Μιλούν, της Τάνια Ελ Χούρι
Πείτε Μου Τι Μπορώ Να Κάνω, της Τάνια Ελ Χούρι

Η Ιστορία Ενός Αιχµαλώτου, του Αλέξανδρου Μιστρ-
ιώτη

Ιστορία, Ιστορία,Ιστορία, της Ντέµπορα Πίρσον
Ε- ΦΥΓΑ Μικρασία- Ελευσίνα, της Γιολάντα Μαρ-

κοπούλου
Αϊτή, µία περφόρµανς για την Ιστορία, των Hatari

Group
Ουδέν Προς ∆ήλωση, των Dictaphone Group
Οι Ελευσίνιοι Αφηγούνται, του Φίλιππου Κουτσα-

φτή
ΜotorWay 6, της Εύης Καλογηροπούλου

Παράλληλο πρόγραµµα

Προγράµµατα Ανάπτυξης Ικανοτήτων για τους Επαγ-
γελµατίες του Καλλιτεχνικού Χώρου

o   Εργαστήριο Κριτικής
o   Αναγνώσεις Φεστιβάλ
o   IETM Campus

∆ράσεις ∆ικτύωσης
o   Προορισµός Ελευσίνα – Αθήνα

Προγράµµατα για την ενίσχυση της συµµετοχής των
πολιτών

o   Καφενείο Η Β(β)ουλή
o   Εκπαιδευτικά Προγράµµατα για παιδιά
o   Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής
o   Ο Περίπατος της EUphoria

(∆είτε αναλυτικό Πρόγραµµα Φεστιβάλ Συνοικισµού:
ProgramestivalSynikismos2019-1.pdf

Ή για περισσότερες πληροφορίες:  www.synikismos-
festival.eu

ΣΕ ΦΕΚ Η ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ
11ΟΥ ∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 

Μ
ε  απόφαση του Υπουργού Παιδείας Κ. Γαβρόγ-
λου όπως δηµοσιεύτηκε σε σχ ετικό  ΦΕΚ την
Τρίτη 4 Ιουν ίου κατά το σχ ολικό έτος 2019-2020

θα ξεκιν ήσει η λειτουργία του 11ου ∆ηµοτικού Σχ ολείου
Άν ω Λιοσίων .   

Όπως αν αφέρει η ίδια απόφαση οι οργαν ικές θέσεις
εκπαιδευτικών  θα δοθούν  όταν  λειτουργήσει η ν έα
σχ ολική µον άδα.

Με την  έν αρξη λειτουργίας του συγκεκριµέν ου  ∆ηµο-
τικού θα υπάρξει και αποσυµφόρηση  των  όµορων
σχ ολείων . 
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Ευχαριστίες της 
Τοπικής Οργάνωσης 
της Νέας ∆ηµοκρατίας 
Μεγάρων – Νέας Περάµου

«Ο Πρόεδρος και τα µέλη της
∆ΗΜ.Τ.Ο. Νέας ∆ηµοκρατίας Μεγάρ-
ων – Νέας Περάµου, ευχαριστούν
όλους τους φίλους και τα µέλη του
κόµµατος, που τίµησαν µε την ψήφο
τους στις Ευρωεκλογές και τις Περιφ-
ερειακές εκλογές τη Νέα ∆ηµοκρατία.

Στα Μέγαρα και τη Νέα Πέραµο, το
κόµµα µας πήρε πρωτιά, λαµβάνον-
τας 31,31% και 5.635 ψήφους, ενώ
στις Περιφερειακές εκλογές ο νέος
Περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης
που είχε την επίσηµη στήριξη της
Νέας ∆ηµοκρατίας, έλαβε σε Μέγαρα
και Νέα Πέραµο συνολικά την 2η
Κυριακή 10.247 ψήφους.

Αποτελέσµατα θετικά, που µας
κάνουν όλους ιδιαίτερα αισιόδοξους 

για την «µητέρα» των µαχών που
θα είναι οι Εθνικές εκλογές.

Τέλος θέλουµε να ευχαριστήσουµε
όλους όσους συνετέλεσαν στη νικηφ-
όρα πορεία του κόµµατος µας στην
περιοχή.

Ιδιαίτερα θα σταθούµε στους εκλο-
γικούς αντιπροσώπους αλλά και
στους επόπτες του κόµµατος που
έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό
κατά την διάρκεια της εκλογικής δια-
δικασίας τόσο την πρώτη όσο και την
δεύτερη Κυριακή των εκλογών.

Όλοι µαζί ενωµένοι, θα δώσουµε
την µάχη των Εθνικών εκλογών, για
να γίνει η Ελλάδα µια χώρα πιο
φωτεινή…»

Με εκτίµηση
Ο Πρόεδρος

Γιώργος Σακελλαρίου

Τα µέλη

ΠΠρροοσσλλήήψψεειιςς  3300  ααττόόµµωωνν  
σσττοο  δδήήµµοο  ΜΜάάννδδρρααςς--ΕΕιιδδυυλλλλίίααςς

Oδήµος Μάνδρας-Ειδυλλίας ανακοινώνει την πρόσληψη
προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου 4µηνης διάρκειας για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών,

εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας
κατά αριθµό και ειδικότητα. (φωτό από τη σχετική προκήρυξη )

Πελατειακού χαρακτήρα
«διευθετήσεις» 
λίγο πριν από τις εκλογές

Τ
ην  κατάργηση της «τροπολογίας
Γεροβασίλη», σύµφων α µε την
οποία οι µη συµµετέχ ον τες στη

διαδικασία της αξιολόγησης δηµόσιοι
υπάλληλοι δεν  δικαιούν ται ν α συµµε-
τέχ ουν  στις κρίσεις προϊσταµέν ων ,
προβλέπει τροπολογία των  υπουρ-
γείων  Εσωτερικών  και ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης που κατατέθηκε χ θες.
Η κατάργηση της «τροπολογίας Γερο-
βασίλη» αποτελεί τα τελευταία χ ρόν ια
πάγιο αίτηµα των  συν δικαλιστών  των
δηµοσίων  υπαλλήλων  (Α∆Ε∆Υ/ΠΟΕ-
ΟΤΑ) και η ικαν οποίησή του, παραµο-
ν ές εκλογών , προφαν ώς εµπίπτει στο
µπαράζ πελατειακού χ αρακτήρα «διε-
υθετήσεων », στο οποίο επιδίδεται η
κυβέρν ηση.

Παράλληλα, στην  τροπολογία που
κατατέθηκε προχ θες στη Βουλή, προβ-
λέπεται σειρά εξαιρέσεων  από το
«πάγωµα» των  προσλήψεων  και των
υπηρεσιακών  µεταβολών  λόγω
εκλογών , εν ώ θεσπίζον ται και παρατά-
σεις για δύο κατηγορίες δηµοσίων
υπαλλήλων : αυτών  που οι αποσπάσεις
τους έληγαν  στις 28/6, αλλά και των
συµβασιούχ ων  που εργάζον ται στην
καθαριότητα και στη φύλαξη υπουρ-
γείων , εποπτευόµεν ων  φορέων  και
αν εξάρτητων  αρχ ών .

Συγκεκριµέν α, από την  αν αστολή
των  προσλήψεων  και των  υπηρε-
σιακών  µεταβολών  εξαιρούν ται οι απο-
σπάσεις και οι µετατάξεις που έχ ουν
εγκριθεί ήδη από την  Κεν τρική Επιτρο-
πή Κιν ητικότητας, οι διορισµοί, οι προ-
σλήψεις και οι µεταβολές στην  υπηρε-
σιακή κατάσταση θυµάτων  της φον ικής
πυρκαγιάς στο Μάτι το περασµέν ο
καλοκαίρι καθώς και συγγεν ών  τους, οι
αποσπάσεις και οι µετατάξεις υπαλλή-
λων  που αφορούν  λόγους υγείας

(ιδιαίτερα άτοµα µε αν απηρία) και
συν υπηρέτησης και έχ ουν  εγκριθεί
από την  Κεν τρική Επιτροπή Κιν -
ητικότητας, καθώς και οι διαδικασίες
επιστροφής των  δηµοτικών  αστυν ο-
µικών  από τα σωφρον ιστικά καταστή-
µατα στους δήµους.

Ως προς τις παρατάσεις, προβλέπεται
ότι οι αποσπάσεις προσωπικού που
έληγαν  στις 28 Ιουν ίου παρατείν ον ται
µέχ ρι τέλους του έτους εφόσον  εξακο-
λουθούν  ν α υφίσταν ται σχ ετικές υπηρ-
εσιακές αν άγκες. Πρόκειται για απο-
σπασµέν ους οι οποίοι εν έπιπταν  στις
µεταβατικές διατάξεις που είχ αν  θεσπι-
στεί κατά την  εφαρµογή της κιν ητικότ-
ητας. Επίσης, παρατείν ον ται για έξι
µήν ες από τη λήξη τους οι συµβάσεις
των  εργαζοµέν ων  στην  καθαριότητα
και φύλαξη υπουργείων  και εποπτευό-
µεν ων  φορέων . Οι συµβάσεις τους
είν αι 18µην ες και πρόθεση της κυβέρν -
ησης ήταν  ν α προκηρύξει µόν ιµες
θέσεις µέσω ΑΣΕΠ, ωστόσο αυτό δεν
µπορεί ν α γίν ει στην  παρούσα χ ρον ι-
κή συγκυρία, εν όψει εκλογών .

Εν  τω µεταξύ, έπειτα από 14 µήν ες,
δηµοσιεύθηκαν  από το ΑΣΕΠ οι ορι-
στικοί π ίν ακες της προκήρυξης
3Κ/2018 που αφορά 8.166 µόν ιµες
θέσεις στην  καθαριότητα των  δήµων .
Χθες δηµοσιεύθηκαν  2.714 θέσεις ∆Ε,
για τις οποίες υποβλήθηκαν  46.073
αιτήσεις και 5.235 θέσεις κατηγορίας
YΕ, για τις οποίες υποβλήθηκαν
71.112 αιτήσεις. Είχ ε προηγηθεί η αν α-
κοίν ωση των  επιτυχ όν των  για 217
θέσεις ΠΕ και ΤΕ.
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1ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Εκπαιδευτική επίσκεψη στη Γαλλία 
στο πλαίσιο δράσης KA2/Erasmus+.

Τ
ο 1ο Επαγγελµατικό Λύκειο
Ελευσίν ας συµµετείχ ε σε
εκπαιδευτική δραστηριότητα
αν ταλλαγής µαθητών , στην

πόλη Narbonne της Ιταλίας µε θέµα
«Participatory  Learning Method:
“Apply ing the World Caf é technique in
multiethnic Groups» από τις 04-04-
2019 έως και τις 10-04-2019 στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράµµα-
τος Erasmus+/δράση ΚΑ2, «Tackling
Early  School Leav ing with a f ocus on
the Inclusion of  Minorities».

To πρόγραµµα έχει διάρκεια δυο
(2) έτη (2017-2019) µε στόχο την
αντιµετώπιση της σχολικής διαρρο-
ής µέσω καινοτόµων συνεργατικών
µεθόδων µάθησης και το 1ο ΕΠΑ.Λ.
Ελευσίνας έχει τον ρόλο του Συντονι-
στή.

Κατά την  διάρκεια του προγράµµατος
27 µαθητές από Ελλάδα, Ισπαν ία, Πορ-
τογαλία και Ιταλία φιλοξεν ήθηκαν  σε
οικογέν ειες Γάλλων  µαθητών  του Γαλλι-
κού σχ ολείου «College Victor Hugo»

που συµµετέχ ει στην  σύµπραξη. Οι
µαθητές συµµετείχ αν  σε εκπαιδευτικές
δραστηριότητες που βασίζον ταν  σε
συν εργατικές µεθόδους µάθησης και
συγκεκριµέν α στην  τεχ ν ική World
Caf é, µε την  οποία κλήθηκαν  σε δια-
πολιτισµικές οµάδες ν α  καταν οήσουν
τις πολιτισµικές διαφορές, την  αν άγκη
εξάλειψης των  διακρίσεων  παν τός
τύπου και την  αν άγκη εν ίσχ υσης της
Ευρωπαϊκής ταυτότητας των  πολιτών .

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες
ολοκληρώθηκαν  µε µουσική εκδήλωση
στο σχ ολείο, κατά την  οποία κάθε
χ ώρα τραγούδησε στην  γλώσσα της
έν α τραγούδι και όλες µαζί συµµετείχ αν
σε έν α θεατρικό/µουσικό φιν άλε τρα-
γουδών τας το “Imagine” του John
Lennon. 

Κατά την  διάρκεια της παραµον ής
στην  πόλη Narbonne ο Συν τον ιστής
του προγράµµατος Κος Μιτζιφίρης Αθα-
ν άσιος και οι συν τον ιστές της κάθε
χ ώρας, έδωσαν  συν έν τευξη στον
τοπικό ραδιοφων ικό σταθµό «Radio
Lenga Doc» , σχ ετικά µε τους στόχ ους
και την  πρόοδο του προγράµµατος.

Στο πλαίσιο των  εκπαιδευτικών  δρα
στηριοτήτων , οι αποστολές επισκέφ-

θηκαν  και ξεν αγήθηκαν  στην  πόλη
Carcassonne που αποτελεί µν ηµείο
παγκόσµιας κληρον οµιάς της UNESCO
και µια από τις λίγες οχ υρωµέν ες µεσαι-
ων ικές πόλεις των  οποίων  έχ ουν  διατ-
ηρηθεί οι οχ υρώσεις και το παλαιό
µεσαιων ικό κέν τρο. 

Επίσης συγκλον ιστική ήταν  η
επίσκεψη στο στρατόπεδο συγκέν τρω-
σης του Riv esaltes (και κατά περιόδο-
υς κέν τρο µεταν αστών  και προ-
σφύγων ) όπου κατασκευάστηκε
µν ηµείο προς τιµήν  των  θυµάτων .

Το πρόγραµµα περιλάµβαν ε συγχ ρό-
ν ως και πλήθος πολιτιστικών  & αθλ-
ητικών  δραστηριοτήτων  όπως την
εκµάθηση του δηµοφιλέστατου στην
Νότια Γαλλία Rugby  f ootball, κυν ήγι
θησαυρού σε τοπικούς αµπελών ες,
φολκλόρ µουσική παράσταση
(Occitane culture and music) κ.α.

Η δραστηριότητα κρίθηκε απόλ-
υτα επιτυχής και ξεπέρασε τις αρχι-
κές προσδοκίες. 

Οι µαθητές αν τάλλαξαν  απόψεις,
ιδέες, συν ήθειες και ήρθαν  σε επαφή
µε άλλες κουλτούρες και πολιτισµούς.
Επίσης βελτίωσαν  σηµαν τικά τις γλωσ-
σικές γν ώσεις και δεξιότητες στην
Αγγλική και Γαλλική γλώσσα. 

Από το 1ο ΕΠΑΛ  Ελευσίν ας συµµε-
τείχ αν  αλφαβητικά οι  εκπαιδευτικοί: 

Αλεξαν δράκη Ελέν η,
Μιτζιφίρης Αθαν άσιος, 
Τσών η Παν αγιώτα
και οι µαθητές:
Βατσάκης ∆ηµήτριος, Β΄ τάξη
Κουλοχ έρας Γεώργιος, Β΄τάξη
Λυραν τζάκης Γρηγόριος, Β΄ τάξη
Σαρρής Κων σταν τίν ος, Γ΄τάξη
Σοφιαν ίδης Βασίλειος, Γ΄τάξη
Τσουµπρής Ευστάθιος, Γ΄ τάξη

Περισσότερες πληροφορίες:
Πυρκατής Βασίλειος -∆/ν της του 1ου

ΕΠΑ.Λ Ελευσίν ας –  (2105561460) e-
mail:mail@1epal-elef s.att.sch.gr

Τριάν τος Κων /ν ος–Υπεύθυν ος Επι-
κοιν ων ίας – (2105562584) e-mail: kon-
stantinostriantos@y ahoo.com

ΓΓΓΓΚΚΚΚΟΟΟΟΛΛΛΛΕΕΕΕΜΜΜΜΗΗΗΗΣΣΣΣ    ΣΣΣΣΠΠΠΠΥΥΥΥΡΡΡΡΟΟΟΟΣΣΣΣ

Ο ∆ήµος Ιλίου συνεχίζει τη λειτουργία του Κοινωνικού Φρον-
τιστηρίου και πρόκειται να υλοποιήσει θερινά τµήµατα προε-
τοιµασίας µαθητών Γ  ́Λυκείου.
Οι αιτήσεις εγγραφής θα υποβάλλονται έως και 18.06.2019 και
για την εγγραφή, απαιτείται η συµπλήρωση σχετικής αίτησης
από τον κηδεµόνα των ενδιαφερόµενων µαθητών. 

Η παρακολούθηση των µαθηµάτων είναι υποχρεωτική.
Για  πληροφορίες και αιτήσεις εγγραφής, οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να απευθύνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία του
∆ήµου Ιλίου, Νέστορος 101, 2ος όροφος, ∆ευτέρα έως και
Παρασκευή 08:00–14:00, στα τηλέφωνα 2132030018 &
2132030014.

Εγγραφές για τα θερινά τµήµατα προετοιµασίας της Γ΄ Λυκείου
στο Κοινωνικό Φροντιστήριο Ιλίου
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Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΓΟΥΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΤΟ ΠΥΡΓΙ
ΧΙΟΥ» και ο ∆ΗΜΟΣ ΧΑΙ∆ΑΡΙΟΥ, σας καλούν στην
εκδήλωση – αφιέρωµα στο µονάκριβο προϊόν της Χίου
και µοναδικό στον κόσµο, προϊόν εγγεγραµµένο στην
άυλη πολιτιστική κληρονοµιά της UNESCO τη
ΜΑΣΤΙΧΑ, µε τίτλο
«Άρωµα Μαστίχας Χίου»
στην πλατεία του ∆ηµαρχείου Χαϊδαρίου (Καραϊσκάκη
και Λ. Αθηνών)
το Σάββατο 8 Ιουνίου στις 8.15 µµ.

Η Χιώτισσα ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΚΑΒΟΥΡΑ, , υπεύθυνη Μάρ-
κετινγκ MEDITERRA-mastihashop (εκπροσωπεί και την
ΕΝΩΣΗ ΜΑΣΤΙΧΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΙΟΥ), θα έρθει από τη
Χίο, για να µας µιλήσει για: το «ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΜΑΣΤΙΧΑΣ ΣΤΗ ΧΙΟ» και θα προβληθεί DVD σχετικά
µε την παραγωγή της ΜΑΣΤΙΧΑΣ!

Θα ΧΟΡΕΨΕΙ Η ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ, µε Νησιώτικους και Χιώτικους παραδοσια-
κούς χορούς!

Νησιώτικη, Χιώτικη και λαϊκή ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ
ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΑ, από το Χιώτη ΝΙΚΟΛΑ ΚΑΡΑΟΛΑΝΗ
(βιολί- φωνή), τον ΜΠΑΜΠΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ (λαούτο-
φωνή), και τον ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (κρου-
στά) ,και φυσικά νησιώτικο πανηγύρι για ΟΛΟ ΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ!

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ, ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΜΙΑ
ΑΞΕΧΑΣΤΗ ΒΡΑ∆ΙΑ µε τη µοσχοβολιά της ΜΑΣΤΙΧΑΣ
και να σας φιλέψουµε άφθονα Χιώτικα κεράσµατα
µαστίχας!

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΗΗΗΗ    ΘΘΘΘΕΕΕΕΙΙΙΙΑΑΑΑ    ΑΑΑΑΡΡΡΡΧΧΧΧΟΟΟΟΝΝΝΝΤΤΤΤΩΩΩΩ    
Αρτοζαχαροπλαστείο

Βενιζέλου Ελευθερίου 100, Ελευσίνα, 2105561050
ΣΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΑΡΧΟΝΤΩΣ 

ΑΝΟΙΞΑΜΕ ΜΙΑ ΓΩΝΙΑ ΚΑΦΕ
ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ∆ΟΚΙΜΑΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΑΦΕ ΜΑΣ ΣΕ

ΕΝΑΝ ΖΕΣΤΟ ΓΕΜΑΤΟ ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΟ

Σε αυτή µας την προσπάθεια ευχαριστούµε 
την εταιρεία ΕLPEDISON 

ΜΜεε  πποολλλλέέςς  φφιιλλοοδδοοξξίίεεςς  κκααιι
υυψψηηλλοούύςς  σσττόόχχοουυςς  ξξεεκκιιννάάεειι  

οο  ΑΑ..ΣΣ..ΟΟ..∆∆  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις
στο φετινό 20ο Πανελλήνιο

Πρωτάθληµα Beach Handball.

Στο περσινό πρωτάθληµα, ο σύλλογος της ∆υτικής
Αττικής κατάφερε να προκριθεί στην τελική φάση

(Final Four) στην Αλεξανδρούπολη, τόσο µε την αντρική
όσο και µε την γυναικεία οµάδα. Η γυναικεία οµάδα του
Α.Σ.Ο.∆ Ασπροπυργου Beach Handball αναδείχθηκε
∆ευτεροθλήτρια Ελλάδος κατακτώντας το ασηµένιο
µετάλλιο ενώ αντίστοιχα η Ανδρική οµάδα κατέκτησε την
Τετάρτη θέση.

Το ∆Σ του Α.Σ.Ο.∆
Ασπροπύργου

Beach Handball
είναι στην ευχάριστη
θέση να ανακοινώσει
ότι εξασφάλισε για την
Ανδρική οµάδα του ,
τη συνεργασία µε τον
Οµοσπονδιακό προ-
πονητή της Εθνικής
Ελλάδος Κο Ιωάννη Λαζαρίδη και µε  διεθνείς αθλητές
κορυφαία ονόµατα του χάντµπολ και του beach handball
καθώς και µε τους πρώτους αθλητές που προέρχονται
από τα αναπτυξιακά τµήµατα του συλλόγου  στη σύνθε-
σή της. Θα λάβει µέρος σε όλα τα τουρνουά του πρω-
ταθλήµατος µε στόχο την είσοδο της οµάδας στο Final
Four και την διεκδίκηση µεταλλίου.

Το ∆.Σ του Συλλόγου εύχεται στον Οµοσπονδιακό
Προπονητή Κο Ιωάννη Λαζαρίδη καλή επιτυχία στο
δύσκολο έργο που αναλαµβάνει για την τρέχουσα περίο-
δο.

Με αθλητικούς χαιρετισµούς
Α.Σ.Ο.∆  Ασπροπύργου

Νικόλαος Ματθαίου

««ΆΆρρωωµµαα  ΜΜαασσττίίχχααςς  ΧΧίίοουυ»»««ΆΆρρωωµµαα  ΜΜαασσττίίχχααςς  ΧΧίίοουυ»»
 Στην πλατεία του ∆ηµαρχείου Χαϊδαρίου  Στην πλατεία του ∆ηµαρχείου Χαϊδαρίου 

Εµπάτε αγόρια στο χορό,
κορίτσια στα τραγούδια…
Ο Σύλλογος Ηπειρωτών Χαϊδαρίου, υπό την
Αιγίδα του ∆ήµου Χαϊδαρίου, σας προσκαλεί στην
Παρουσίαση χορευτικών τµηµάτων και χορωδίας
Κυριακή 9 Ιουνίου 2019 στις 22:00
Στο Νέο Θέατρο Χαϊδαρίου (Πλουτάρχου 34-38)
ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΕΕΕΕθθθθεεεελλλλ οοοοννννττττ ιιιι κκκκήήήή    ααααιιιι µµµµοοοο δδδδοοοοσσσσίίίί αααα    ααααππππόόόό    ττττοοοουυυυ ςςςς
ΙΙΙΙ .... ΝΝΝΝ    ΠΠΠΠααααννννααααγγγγ ίίίί ααααςςςς     ΓΓΓΓρρρρηηηη γγγγ οοοορρρροοοούύύύ σσσσηηηηςςςς     κκκκααααιιιι
ΑΑΑΑγγγγ ίίίί οοοουυυυ     ΣΣΣΣττττυυυυ λλλλ ιιιι ααααννννοοοούύύύ     σσσσττττοοοο    ΖΖΖΖεεεεφφφφ ύύύύ ρρρριιιι

ΣΣΣΣ εεεε     εεεε θθθθεεεε λλλλ οοοονννν ττττ ιιιικκκκήήήή     αααα ιιιιµµµµοοοοδδδδ οοοοσσσσίίίίαααα     σσσσεεεε     σσσσυυυυ νννν εεεε ρρρργγγγ αααασσσσίίίίαααα     µµµµεεεε     ττττ οοοο     ΓΓΓΓ εεεε νννν ιιιικκκκόόόό
ΝΝΝΝ οοοοσσσσοοοοκκκκοοοοµµµµεεεε ίίίίοοοο     ΝΝΝΝ οοοο σσσσηηηηµµµµάάάάττττ ωωωωνννν     ΘΘΘΘώώώώρρρραααακκκκοοοοςςςς    ««««ΗΗΗΗ     ΣΣΣΣ ΩΩΩΩΤΤΤΤΗΗΗΗ ΡΡΡΡΙΙΙΙΑΑΑΑ»»»»
ππππρρρροοοοχχχχ ωωωωρρρροοοούύύύ νννν     ττττ ηηηηνννν     ΚΚΚΚ υυυυ ρρρριιιιαααακκκκήήήή     9999    ΙΙΙΙοοοο υυυυ νννν ίίίίοοοουυυυ ,,,,     οοοο ιιιι     ΙΙΙΙ ....ΝΝΝΝ     ΠΠΠΠ αααανννν ααααγγγγ ίίίίααααςςςς
ΓΓΓΓ ρρρρηηηηγγγγ οοοορρρροοοούύύύ σσσσηηηηςςςς    κκκκααααιιιι     ΑΑΑΑγγγγ ίίίίοοοουυυυ     ΣΣΣΣ ττττ υυυυ λλλλ ιιιιαααανννν οοοούύύύ     σσσσττττ οοοο     ΖΖΖΖεεεε φφφφ ύύύύ ρρρριιιι ....
ΗΗΗΗ     αααα ιιιιµµµµοοοοδδδδ οοοοσσσσίίίίαααα     θθθθαααα    ππππρρρρααααγγγγ µµµµααααττττ οοοοπππποοοο ιιιιηηηηθθθθεεεε ίίίί     µµµµεεεε ττττ άάάά     ττττ ηηηη     θθθθεεεε ίίίίαααα     ΛΛΛΛεεεε ιιιιττττ οοοο----
υυυυ ρρρργγγγ ίίίίαααα     (((( 11110000����00000000    ––––    11114444����00000000))))     σσσσττττ οοοο     ΜΜΜΜ ιιιικκκκρρρροοοοββββ ιιιιοοοολλλλ οοοογγγγ ιιιικκκκόόόό     ΕΕΕΕρρρργγγγ αααασσσσττττ ήήήήρρρρ----
ιιιιοοοο     ∆∆∆∆ ηηηηµµµµηηηηττττ ρρρρίίίίοοοουυυυ     ΚΚΚΚ ααααλλλλ ιιιικκκκάάάάνννν ττττ ζζζζ ααααρρρροοοουυυυ     (((( έέέέ νννν αααανννν ττττ ιιιι     ττττ οοοουυυυ     ΙΙΙΙ ....ΝΝΝΝ ....
ΠΠΠΠ αααανννν ααααγγγγ ίίίίααααςςςς    ΓΓΓΓ ρρρρηηηηγγγγ οοοορρρροοοούύύύ σσσσηηηηςςςς)))) ....
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Τον δικό του ΩΡΛ απέκτησε 
και το ΚΑΠΗ Ζεφυρίου 

Πιστός στις αρχές του εθελοντισµού ο
συντοπίτης ΩΡΛ  Αντώνης – Καλαφάτης –

Ματθαίος  θα προσφέρει πλέον τις υπηρεσίες του
και στο ΚΑΠΗ Ζεφυρίου, όπου θα εξετάζει τους
ηλικιωµένους κάθε Τετάρτη. 

Πριν λίγες µέρες εξάλλου, βρέθηκε και στο ΚΑΠΗ
Άνω Λιόσιών όπου και καθιέρωσε ως µέρα δωρε-
άν εξέτασης τη ∆ευτέρα. 

Αξίζει να υπενθυµίσουµε ότι ο ∆ρ. Αντώνης
Καλαφάτης- Ματθαίος είναι επιστηµονικός συνε-
ργάτης του νοσοκοµείου ΥΓΕΙΑ,  διατηρεί τρία
ιατρεία ένα εκ των οποίων βρίσκεται στην Λεωφ-
όρο Φυλής 191 στα Άνω Λιόσια και είναι συµβεβ-
ληµένος µε τον ΕΟΠΥΥ και τους ιατρούς ΠΕ∆Υ. 

Είναι γνωστός στην επιστηµονική οικογένεια, ως
ο γιατρός της προσφοράς, γιατί παρά το βαρύ
πρόγραµµά του, δεν υπάρχει ούτε µια µέρα στην
καριέρα του που να µην έχει προσφέρει  υπηρεσίες
εθελοντικά. 

Πάντα µε το χαµόγελο στα χείλη, ευγενικός και
ζεστός έχει ένα µοναδικό τρόπο επικοινωνίας µε
τους ασθενείς του γιατί δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα
στην επικοινωνία και στη σχέση ασθενή - γιατρού. 

Το γεγονός εξάλλου ότι ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρή-
στος Παππούς απηύθυνε δηµόσιες ευχαριστίες
στο πρόσωπό του, το βράδυ της επανεκλογής του
δεν είναι τυχαίο. 

Τις θερµές του ευχαριστίες στον γιατρό απηύθυ-
νε επίσης ο Πρόεδρος των ΚΑΠΗ Γιώργος Αδάκ-
τυλος, ο οποίος τον καλωσόρισε και στο Ζεφύρι. 

ΕΥΧΕΣ ΤΗΣ ‘’ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ’’ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ  ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ 
ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

Πιστεύουµε σε εσάς, πιστεύουµε στη νέα
γενιά και είµαστε σίγουροι 

ότι θα τα καταφέρετε! Καλή επιτυχία!

Μ
ε αφορµή την έναρξη των Πανελληνίων εξετάσεων ευχόµαστε από καρδιάς, σε όλους τους
υποψηφίους του ∆ήµου µας, καλή επιτυχία και καλή δύναµη!

Οι εισαγωγικές εξετάσεις, αποτελούν έναν σηµαντικό αγώνα στη ζωή των µαθητών και τα παιδιά του
∆ήµου µας, έχουν αποδείξει πως ανταπεξέρχονται στο έπακρον, κάνοντάς µας κάθε χρόνο υπερήφα-
νους.Η φετινή χρονιά όµως, έχει και µία ιδιαιτερότητα!
Την επαναλειτουργία του ΓΕΛ Μαγούλας, ως εξεταστικό κέντρο Πανελληνίων Εξετάσεων, µετά από

πολλά χρόνια, γεγονός που µας χαροποιεί ιδιαίτερα.
Οπλιστείτε µε ψυχραιµία, υποµονή, αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση, ώστε να επιτύχετε τους στόχους

σας! Πιστεύουµε σε εσάς, πιστεύουµε στη νέα γενιά και είµαστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρετε!
Καλή επιτυχία!

ΜΜΗΗΝΝΥΥΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ∆∆ΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΟΟΥΥ  
ΜΜΑΑΝΝ∆∆ΡΡΑΑΣΣ  ––  ΕΕΙΙ∆∆ΥΥΛΛΛΛΙΙΑΑΣΣ,,
ΓΓΙΙΑΑΝΝΝΝΑΑΣΣ  ΚΚΡΡΙΙΕΕΚΚΟΟΥΥΚΚΗΗ,,  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΙΙΣΣ
ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΞΞΕΕΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  22001199..

Εύχοµαι ολόψυχα σε όλους τους µαθητές και µαθήτρ-
ιες καλή επιτυχία και να κατακτήσουν τους στόχους που
έχουν θέσει για την επιστηµονική και γνωσιακή τους
πορεία αλλά και για την επαγγελµατική τους εξέλιξη.
Σήµερα καλείστε να δώσετε έναν δύσκολο αγώνα. 

Ωστόσο, εκείνο που θα κληρονοµήσετε από την δοκιµασία των Πανελλαδικών είναι η πίστη στις ικανότητές
σας, η αισιοδοξία και η επιµονή να αναζητάτε το καλύτερο, η δύναµη και η αγωνιστικότητα να κατακτήσετε τα
όνειρά σας. Αυτά είναι τα εφόδια που θα σας συντροφεύουν σε όλη σας τη ζωή ανεξάρτητα από το αποτέλεσµα
των εξετάσεων. 

Με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρετε να φτιάξετε το δικό σας µέλλον και να χαράξετε τη δική σας ζωή, µε σθέ-
νος, εργατικότητα, υποµονή, µαχητικότητα και αποφασιστικότητα. 

Στους πολύτιµους συνοδοιπόρους, τους γονείς, θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή µου συγχαρητήρια για την
δύναµη και την αφοσίωση µε την οποία υποστηρίζουν την προσπάθεια των παιδιών τους.  

Ο δικός σας αγώνας είναι διπλός και ιερός. Συµβάλλετε µε τον καλύτερο τρόπο, υλικά και ηθικά, για την επιτ-
υχία των παιδιών αλλά ταυτόχρονα φροντίζετε ώστε η κοινωνία µας να αποκτήσει περισσότερους ενεργούς
πολίτες και καταρτισµένους επιστήµονες, χρήσιµους για το µέλλον.

Επίσης συγχαίρω τους αξιόλογους αρωγούς και καθοδηγητές, τους εκπαιδευτικούς, που καλούνται να αναµε-
τρηθούν µε τεράστιες δυσκολίες αλλά ανταποκρίνονται µε συνέπεια, ευθύνη και αποδοτικότητα για να
µεταδώσουν την γνώση και να καλλιεργήσουν την αγάπη για την επιστήµη και την πρόοδο στους µαθητές. 

Καλή επιτυχία σε όλους και όλες. 
∆ώστε τον αγώνα σας µε αυτοπεποίθηση, ψυχραιµία, δύναµη και αισιοδοξία και θα είστε πάντα κερδισµένοι. 
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Το Σάββατο, 8 Ιουνίου, ξεκινούν οι αιτήσεις 
για δωρεάν φιλοξενία παιδιών σε βρεφονηπιακούς σταθµούς

Τ
ο Σάββατο, 8 Ιουνίου, θα
αρχίσουν οι αιτήσεις στην
ΕΕΤΑΑ για δωρεάν φιλο-

ξενία των παιδιών σε βρεφονηπια-
κούς σταθµού τη νέα σχολική χρο-
νιά.

Η σχετική πρόσκληση, σύµφωνα
µε τον διευθύνονται σύµβουλο της
ΕΕΤΑΑ Θ. Γκοτσόπουλο, θα ανα-
κοινωθεί την Παρασκευή 7 Ιουνίου
από την ΕΕΤΑΑ. Η πλατφόρµα των
αιτήσεων ανοίγει  από το Σάββατο,
8 Ιουνίου έως την Παρασκευή 28
Ιουνίου.

Σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό,
η διάθεση των vouchers στο
πλαίσιο του προγράµµατος «Ενα-
ρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγε-
λµατικής Ζωής» για το σύνολο των
παιδιών των δικαιούχων θα γίνει
από την πρώτη κιόλας κατανοµή,
ώστε έως τις 15 Ιουλίου να οριστι-
κοποιηθούν οι δικαιούχοι των 

vouchers και  να µπορούν οι
γονείς να κλείσουν θέση στον
σταθµό της επιλογής τους.

Με βάση τις εκτιµήσεις του υπο-
υργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και  Κοινωνικής

Αλληλεγγύης, θα καλυφθ-
ούν περισσότερες από
140.000 θέσεις, ενώ
στόχος είναι να ικανοποι-
ηθούν όλες οι αιτήσεις
και να µην µείνει κανένα
παιδί εκτός παιδικών και
βρεφονηπιακών σταθµών.

Η δράση υλοποιείται
µέσα από ετήσιο κύκλο 

πρόσκλησης που αντιστοιχεί σε
ένα σχολικό έτος διάρκειας 11
µηνών, δηλαδή από την 1η Σεπτεµ-
βρίου του 2019 έως την 31η Ιου-
λίου του 2020, όση και η µέγιστη
διάρκεια ισχύος της «αξίας τοποθ-
έτησης» για τους ωφελούµενους
που θα επιλεγούν. 

Παράλληλα, η δράση στοχεύει: α)
Στην αύξηση της απασχόλησης και
τη διατήρηση των ωφελούµενων
γυναικών από οικογένειες µε χαµ-
ηλά εισοδήµατα σε θέσεις εργασίας
µε ισότιµους όρους, ώστε µέσα από
την ουσιαστική διευκόλυνσή τους
να ανταποκριθούν στους απαιτητι

κούς και αντικρουόµενους ρόλο-
υς τους, όπως αυτός της οικογενει-
ακής µέριµνας και της παιδικής
προστασίας, 

β) στην ουσιαστική στήριξη των
ωφελουµένων, προκειµένου να δια-
σφαλιστεί  η ισότιµη πρόσβασή
τους στην εργασία, µέσω  παροχής
ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας
και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων,
παιδιών και ατόµων µε αναπηρία
και 

γ) στην ισότιµη πρόσβαση των
ευπαθών οµάδων (παιδιά και άτοµα
µε αναπηρία) σε ποιοτικές κοινωνι-
κές υπηρεσίες.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Θα δοθεί στο Κτηµατολογικό Γραφείο
Μεγάρων νέα παράταση µε Υπουργική Απόφαση 

- Όπως τον ενηµέρωσε ο αρµόδιος υφυπουργός κ. Γιώργος ∆ηµαράς. 

Μ
ε αφορµή το γεγονός ότι στις 10 Ιουνίου λήγει και η τελευταία παράταση προθεσµίας δηλώσεων
κτηµατογράφησης Μεγάρων, ο βουλευτής Ν.∆. της ∆υτικής Αττικής Θανάσης Μπούρας επι-
κοινώνησε µε τον αρµόδιο για το Κτηµατολόγιο Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ.

Γιώργο ∆ηµαρά. 
Ο κ. ∆ηµαράς υποσχέθηκε στον κ. Μπούρα ότι θα δοθεί στο Κτηµατολογικό Γραφείο Μεγάρων νέα

παράταση µε Υπουργική Απόφαση όπως προβλέπεται από τη ρύθµιση που ψηφίστηκε πρόσφατα στη
Βουλή.
Ο κ. Μπούρας θα βρίσκεται σε διαρκή επαφή τόσο µε τους κατοίκους όσο και µε το Κτηµατολογικό Γρα-
φείο Μεγάρων προκειµένου να παρέµβει και πάλι για να δοθεί η µέγιστη δυνατή παράταση, που προβ-
λέπεται από τη νέα ρύθµιση, των συνολικά 6 µηνών.
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ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΕΣ ΓΗΣ 
ΣΤΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Καλούνται οι ιδιοκτήτες γης εντός του Επ ιχειρηµατικού Πάρκου Ελευ-

σίνας, και σε συνέχεια της Πράξης Εφαρµογής η οποία κυρώθηκε µε την

υπ ’ αριθµ. 8875/575/05.02.2016 Απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωµένης

∆ιοίκησης Αττικής, όπως υποβάλουν στοιχεία νοµιµότητας ή νοµιµο-

ποίησης (όπως: οικοδοµικές άδειες, έγγραφα νοµιµοποίησης αυθαιρέ-

των, κ.λπ .) των επ ικειµένων (κατασκευές, µάντρες, περιφράξεις, κλπ .)

που τυχόν υπάρχουν στις ιδιοκτησίες τους και τα οποία ρυµοτοµούνται

λόγω εφαρµογής του εγκεκριµένου σχεδίου.

Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν θα υποβληθούν στην Αποκεν-

τρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής (Τµήµα Πολεοδοµικού Σχεδιασµού & Εφαρ-

µογών), προκειµένου να οριστικοποιηθεί ο Πίνακας Επ ικείµενων που

προορίζονται προς αποζηµίωση, εν όψει της έναρξης κατασκευής των

Έργων Υποδοµής.

Η κατάθεση των εγγράφων θα γίνεται, µετά από τηλεφωνική συνεν-

νόηση στο 2105539540,  ώρες  8:30 µέχρι 14:30, µετά από  την 9η Ιου-

νίου 2019 και για 30 ηµερολογιακές ηµέρες.

ΕΠΙΧΕΙ.ΠΑ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  Α.Ε.

3K: Τα ΟΡΙΣΤΙΚΑ αποτελέσµατα
των υποψηφίων ∆Ε και ΥΕ

Τ
ο ΑΣΕΠ, ανακοίνωσε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα για
τους ∆Ε (∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης) και ΥΕ
(Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης), στο πλαίσιο της

Προκήρυξης 3Κ/2018 και τις 8.166 µόν ιµες θέσεις
ανταποδοτικού χαρακτήρα, σε υπηρεσίες Καθαριότητας
∆ήµων.
Η ανακοίνωση του ΑΣΕΠ:
Εκδόθηκαν  τα οριστικά αποτελέσµατα της Προκήρυξης ΑΣΕΠ
3Κ/2018 (ΦΕΚ 4/2-2-2018, 9/9-2-2018, 10/16-2-2018 & 12/6-3-
2018 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση µε σειρά
προτεραιότητας, µεταξύ άλλων, επτά χιλιάδων ενν ιακοσίων
σαράντα εννέα (7.949) θέσεων τακτικού προσωπικού και
προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, ∆ευτεροβάθµιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε
ΟΤΑ α  ́βαθµού, Συνδέσµους και Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου
∆ικαίου αυτών καθώς και σε Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού
∆ικαίου των ΟΤΑ  (Υπουργείο Εσωτερικών).
Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο
για δηµοσίευση και θα αναρτηθούν  στο Πρόγραµµα
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» µετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.
Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 62/2004
απόφαση της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού
Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εµφανίζονται µε το
δωδεκαψήφιο γραµµωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως
(barcode).
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ΑΦΟΙ ΚΛΕΙΝΟΠΟΥΛΟΙ 
- Α. ΛΙΟΥΛΙΟΥΚΟΣ Ο.Ε.

28ης Οκτωβρίου 28 Ασπρόπυργος
Ζητείται άτοµο για εξωτερική εργασία µε δίπλωµα

µηχανής, η οποία παρέχεται  από την εταιρεία.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 5579069

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΕΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ
ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΕΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ

ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΜΒΑ∆ΟΥ 300,00
Τ.Μ. ΚΑΙ 330,00 Τ.Μ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ. 

ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΩΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ. 

Ο∆ΟΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 40, Ο∆ΟΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 40, 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 6976766522 & 6979242036.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 6976766522 & 6979242036.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ 

ΠΕΥΚΟ 70€ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ .

Τηλέφωνο 6982155684 

& 2105540267

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΗ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ, ΕΝΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΟΣ ΜΕ

ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ ∆ΕΝΤΡΑ, ΦΩΣ-ΝΕΡΟ-ΤΗΛΕΦΩΝΟ, 

ΜΕ ∆ΥΟ ΕΙΣΟ∆ΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2105561050, 6945913999

48

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ  ΜΑΝ∆ΡΑ - ΜΑΓΟΥΛΑ & ΕΛΕΥΣΙΝΑ. 6987169017

Ενοικιάζεται στην Παραλία Ελευσίνας, Επαγγελµατικός χώρος -
Αίθουσα 120τ.µ., υπερυψωµένος ισόγειος, προσόψεως,

2 w.c., αποθήκη 40τ.µ. Τιµή 650€ συζητήσιµη 
τηλ: 6937170565, κ. Γιώργος.

ΠΠΩΩΛΛΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΜΜΟΟΝΝΟΟΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑ  8800ττµµ    ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ  ΓΓΕΕΡΡΜΜΑΑΝΝΙΙΚΚΑΑ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΟΟ∆∆ΟΟΣΣ  ΙΙ..  ΜΜΥΥΛΛΩΩΝΝΑΑ  3322,,  ΜΜΕΕ  ΟΟΛΛΕΕΣΣ  ΤΤΙΙΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΟΟΧΧΕΕΣΣ

ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66998844778800880077
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Ο
µέσος εν ήλικας καταπίν ει και εισπν έει 74.000
έως 121.000 µικροσκοπικά σωµατίδια πλαστι-
κού ετησίως µέσω της τροφής του, του ν ερού

και της αν απν οής του, αν άλογα µε την  ηλικία και το
φύλο του, µε συν έπειες ακόµη άγν ωστες για την  υγεία
του, σύµφων α µε µια ν έα επιστηµον ική έρευν α, την
πρώτη του είδους της.

Όσο πιο πολύ εµφιαλωµέν ο ν ερό από πλαστικά
µπουκάλια πίν ει καν είς, τόσο αυξάν ει η πιθαν ότητα
ν α καταπιεί µικροπλαστικά σωµατίδια. 

Το ν ερό στα πλαστικά µπουκάλια περιέχ ει περίπου
22 φορές περισσότεραµικροπλαστικά από ό,τι το ν ερό
της βρύσης. Κάποιος που πίν ει µόν ο εµφιαλωµέν ο
ν ερό, καταν αλών ει 90.000 έξτρα µικροπλαστικά
σωµατίδια κάθε χ ρόν ο µόν ο από αυτή την  πηγή
(έν αν τι 4.000 από το ν ερό της βρύσης).

Οι ερευν ητές, µε επικεφαλής τον  δρα Κίραν  Κοξ του
καν αδικού Παν επιστηµίου της Βικτόρια, που έκαν αν
τη σχ ετική δηµοσίευση στο περιοδικό περιβαλλον τικής
επιστήµης και τεχ ν ολογίας «Env ironmental Science
and Technology », σύµφων α µε τις βρεταν ικές «Γκάρν -
τιαν » και «Ιν τιπέν τεν τ», αν έφεραν  ότι αυτή µπορεί
ν α είν αι µια αρκετά συν τηρητική εκτίµηση, καθώς
µόν ο έν ας µικρός αριθµός τροφών  και ποτών
αν αλύθηκαν  για πλαστική ρύπαν ση. 

Τροφές όπως το ψωµί, το κρέας, τα γαλακτοκοµικά
και τα λαχ αν ικά µπορεί επίσης ν α περιέχ ουν  µικροπ-
λαστικά, αλλά δεν  έχ ουν  διερευν ηθεί ακόµη.

Οι συν έπειες για την  υγεία είν αι σε µεγάλο βαθµό
άγν ωστες, αλλά είν αι πιθαν ό ότι τα µικροπλαστικά
έχ ουν  τοξική δράση. 

Επίσης ορισµέν α από αυτά είν αι αρκετά µικρά για ν α
διεισδύσουν  στους αν θρώπιν ους ιστούς, πυρο-
δοτών τας αν τιδράσεις του αν οσοποιητικού συστήµα-
τος.

Η ρύπαν ση από τα µικροπλαστικά
προκαλείται κυρίως από τη διάσπαση
των  µεγαλύτερων  πλαστικών  και είν αι
διάσπαρτη σε όλο τον  πλαν ήτη. Μικρ-
οπλαστικά έχ ουν  βρεθεί παν τού:
στον  αέρα, στο έδαφος, στα ποτάµια και στα πιο βαθιά
σηµεία των  ωκεαν ών . 

Έχ ουν  αν ιχ ν ευθεί στο εµφιαλωµέν ο ν ερό, αλλά και
στο ν ερό βρύσης, στα ψάρια και γεν ικότερα στα
θαλασσιν ά, αλλά και στη µπίρα.

«Προσωπικά αποφεύγω όσο µπορώ τις πλαστικές
συσκευασίες και το εµφιαλωµέν ο ν ερό», δήλωσε ο ίδιος
ο Κοξ. «Τα γεγον ότα είν αι απλά : παράγουµε πολύ
πλαστικό και αυτό καταλήγει στα οικοσυστήµατα, των
οποίων  αποτελούµε µέρος. 

Η κατάργηση των  πλαστικών  µιας χ ρήσης και η
υποστήριξη εταιρειών  που αν τικαθιστούν  τις πλαστι-
κές συσκευασίες, δεν  θα έχ ει καθόλου αµελητέα
επίπτωση».

Πάν τως, άλλοι επιστήµον ες εµφαν ίσθηκαν  πιο
επιφυλακτικοί για τις πιθαν ές συν έπειες των  µικροπ-
λαστικών . 

Ο καθηγητής οικολογίας ‘Αλαστερ Γκραν τ του Παν ε-
πιστηµίου της Αν ατολικής Αγγλίας δήλωσε: «Οι ερευ-
ν ητές υπολογίζουν  ότι έν ας εν ήλικος άν δρας κατα-
ν αλών ει 142 πλαστικά σωµατίδια τη µέρα από το
στόµα και εισπν έει άλλα 170. 

∆εν  παρουσιάζουν  όµως στοιχ εία ότι αυτή η κατα-
ν άλωση συν ιστά πράγµατι σοβαρό κίν δυν ο για την
αν θρώπιν η υγεία».

Η µαζική παραγωγή πλαστικών  άρχ ισε στη δεκαετία
του 1940 και έκτοτε εξαπλώθηκαν  παγκοσµίως, προ-
καλών τας την  αν τίστοιχ η ρύπαν ση.

(πηγή: https://www.cnn.gr)

ΚΚΙΙ  ΟΟΜΜΩΩΣΣ..........  
Ο µέσος άνθρωπος τρώει έως 121.000 
µικροπλαστικά σωµατίδια ετησίως

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ & ΦΥΛΗΣ
Email: kinigitikosaxarnon@gmail.com                       

ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ «SPORTING» 9-6-2019.

Ο Κυν ηγετικός Σύλλογος Αχ αρν ών , εν ηµερών ει τα µέλη του ότι βρισκόµαστε στη
δυσάρεστη θέση ν α ακυρώσουµε την  ετήσια σκοπευτική µας συν άν τηση  της
9/6/2019 που είχ ε δηµοσιευθεί και εκφράζει τη δυσαρέσκειά του, κατόπιν  της Γεν ι-
κής Εγκυκλίου ΣΚΟΕ Νο 2018-1 παρ. 1 σύµφων α µε την  οποία, από την
1/1/2019 σκοπευτές-τριες που δεν  έχ ουν  αν αν εώσει ή δε κατέχ ουν  το
∆.Α.Ι./ΣΚΟΕ και τη Κάρτα Υγείας τους δεν  έχ ουν  δικαίωµα συµµετοχ ής σε αγών ες
και προπον ήσεις. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                    ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

∆έσµευση 2,6 τόνων
φρούτων σε 
επιχείρηση του Ρέντη

Στη δέσµευση 2.682 κιλών
φρούτων αγνώστου προελεύσεως,
προχώρησαν οι ελεγκτές τροφίµων
της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικο-
νοµίας και Κτηνιατρικής Πειραιά, στο
πλαίσιο των στοχευµένων ελέγχων
που πραγµατοποιούν στην αγορά..

Ειδικότερα, κατά τον ποιοτικό
έλεγχο σε επιχείρηση εµπορίου
αγροτικών προϊόντων στην περιοχή 

του Ρέντη, οι ελεγκτές εντόπισαν
και δέσµευσαν:

237 πλαστικά κλουβάκια µε κερά-
σια βάρους 1.482 κιλών και

226 πλαστικά κλουβάκια µε ροδά-
κινα βάρους 1.200 κιλών,

επειδή τα συγκεκριµένα προϊόντα
δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις των
διατάξεων της ενωσιακής και εθνι-
κής νοµοθεσίας ως προς την επι-
σήµανση.

Επισηµαίνεται ότι η σήµανση απο-
τελεί την ταυτότητα των προϊόντων,
διασφαλίζει την ιχνηλασιµότητά τους
και αποτρέπει τις ελληνοποιήσεις.

Αναδροµικά: Ζητούν σε 10.000
συνταξιούχους να επιστρέψουν
τα χρήµατα που έλαβαν!

Η εκκαθάρι ση των πληρωµών έδει ξε λάθος πληρωµές σε
περί που 10.000 δι και ούχους, ενώ ελέγχονται  άλλες 10.000
γι α να δι απι στωθεί  αν πήραν περι σσότερα ή λι γότερα
από αυτά που δι και ούνται  µε τι ς εφάπαξ αναπροσαρµο-
γές συντάξεων του Νόµου 4575/2018, σύµφωνα µε δηµοσί ε-
υµα της εφηµερί δας «Ελεύθερος Τύπος».

Τα λάθη έγι ναν από εσφαλµένους υπολογι σµούς των
αρµοδί ων υπηρεσι ών κι  όχι  από δόλο των συνταξι ούχων.
Σηµαντι κό ρόλο στι ς λάθος πληρωµές έπαι ξε το γεγονός
ότι  η κυβέρνηση ήθελε να πληρωθούν τα αναδροµι κά των
ει δι κών µι σθολογί ων µέσα σε δι άστηµα λί γων ηµερών
(σχεδόν µί ας εβδοµάδας από τη ψήφι ση του νόµου και  πάν-
τως πρι ν από τα Χρι στούγεννα), χωρί ς να προλάβουν οι
αρµόδι ες υπηρεσί ες (Η∆ΙΚΑ, ΕΦΚΑ, ΓΛΚ και  Γενι κή Γραµ-
µατεί α Πληροφορι ακών Συστηµάτων) να δι ασταυρώσουν
µε ακρί βει α τα στοι χεί α και  τι ς µεταβολές των συντα-
ξι ούχων που δι και ούνταν επι στροφές από τον Αύγουστο του
2012 και  µετά.

Μετά τον δει γµατοληπτι κό έλεγχο που έγι νε τότε, ακο-
λούθησε συνολι κός έλεγχος σε όλες τι ς πληρωµές και ,
σύµφωνα µε πληροφορί ες του «Ελεύθερου Τύπου», η
εκκαθάρι ση που ολοκληρώθηκε πρόσφατα έδει ξε ότι  στους
περί που 130.000 δι και ούχους που δόθηκαν αναδροµι κά
συντάξεων από τα ει δι κά µι σθολόγι α, σωστές πληρωµές
έγι ναν σε περί που 110.000, ενώ σε 20.000 περι πτώσει ς
υπάρχουν λάθη µε περι σσότερα και  λι γότερα αναδροµι κά.
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Ο
Παν ηπειρωτικός Σύν δεσµος
Ελευσίν ας σας προσκαλεί στην
παράσταση "ΑΚΡΙΤΩΝ ΕΠΗ"

το Σάββατο 8 Ιουν ίου στις 20:30 στο
Παλαιό Ελαιουργειο παραλία Ελευσίν ας. 

Η παράσταση πραγµατοποιείται στα
πλαίσια του Μήν α Λαογραφίας
τουΝΠ∆∆ ΠΑΚΠΠΑ ∆ήµου Ελευσίν ας.

Είσοδος ελεύθερη.

Ακρίτες, φύλακες των  συν όρων  που
ο λαϊκός δηµιουργός ύµν ησε για την
αν δρεία τους και την  τόλµη ν α αν αµε-
τρηθούν  ακόµη και µε το Χάρο.

Σύγχ ρον οι Ακριτες που φυλάγουν
Θερµοπύλες και αν αµετρών ται µε ξερι-
ζωµό, προσφυγιά, µεταν άστευση ν α
πατούν  τα πόδια τους σε δύο
πατρίδες, µε δύο καρδιές και έν α βλέµ-
µα στον  τόπο που τους "αγκαλιάζει",
παραµέν ον τας πάν τα ήρωες!!

"Ακριτών  Έπη", η πρώτη σελίδα.....

Επιµέλεια, χ ορογραφίες:
Ελέν η Γκόγκου

Κείµεν α:
Κατερίν α Κολιοφώτη,
Σοφοκλή -"Αν τιγόν η",
Οδυσσέας Ελύτης, 
Ελέν η Γκόγκου

Συµµετέχ ουν :
Σύλλογος Μεσοτοπιτων  Λέσβου
Λ.Π.Σ ∆ήµου Φυλής "Χοροδρώµεν ο"

µε χ ορούς της Θράκης
Τα χ ορευτικά τµήµατα του Παν ηπειρ-

ωτικού Συν δέσµου Ελευσίν ας

Συµµετέχ ουν  οι µουσικοί:
Αν τών ης Κακούρης- κλαρίν ο

(Antonis Kakouris)
Ελέν η Παπαπροκοπιου -Τραγούδι,

λαούτο
Γιάν ν ης Οικον όµου - βιολί
Νίκος Κατσαρός  - τραγούδι,  ν τέφι

Στα πλαίσια του Μήν α Λαογραφίας
του ∆ήµου Ελευσίν ας.

ΓΑΜΟΣ 
Ο ΠΑΤΣΑΧΤΣΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΜΑΥΡΙ∆Η ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΚΟΝΓΚΡΑΝΤ ΠΑΧΤΑ - ΑΡΑΛ ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΕΡΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΨΩΜΙΑ∆ΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ
ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

ΓΑΜΟΣ 
Ο ΓΚΟΥΜΑΪ ΝΙΚΟΛΟΑΟΣ (ΣΑΪΜΙΡ) ΤΟΥ ΝΟΒΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΣΑΜΠΡΙΕ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΑΙ Η
ΝΟ∆ΑΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΙΩΤΑΚΗ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕ Ρ ΙΦΕ Ρ Ε ΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ                                                               
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ
Ε ΣΩ ΤΕ Ρ ΙΚΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                             
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ  & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                                  
Γραµµατεία Περιφ ερειακού
Συµβουλίου
Ταχ. ∆/ν ση: Λ. Συγγρού 15- 17
Τ.κ. 117 43 Αθήν α
Πληροφ ορίες:Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. :  213 2063534
Φαξ: 213 2063533   
E-mail:  ssona@patt.gov .gr
Ιστοσελίδα: www.patt.gov .gr                    

Αθήν α, 6/06/19                                                                
Αρ. πρωτ.: 258602

Αν ακοίν ωση
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της µε
αρ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπο-
υργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ
(ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται
ότι: 
Στο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττι

κής διαβιβάστηκε από τη ∆/νση 
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδια-
σµού της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αττικής µε το µε αρ.
πρωτ. 30052/1263/19 έγγραφο η
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων (ΜΠΕ), µε ΠΕ.Τ .:
1903064622 και µε:
Α) τίτλο έργου: «Κέντρο Αποθή-
κευσης και ∆ιανοµής Μη
Επικίνδυνων Προϊόντων και
Ευπαθών Προϊόντων» υποκατ-
ηγορία Α2, οµάδα: 9η,  α/α:222
(Εγκαταστάσεις αποθήκευσης
εµπορευµάτων µ.α.κ. µε ή χωρίς
ψύξη ή κατάψυξη)
Β) θέση έργου: θέση Τρύπιο Λιθ-
άρι, ∆Ε Μάνδρας, του ∆ήµου Μάν-
δρας- Ειδυλλίας, Π.Ε. ∆υτικής
Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.
Γ) φορέα έργου: ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ Α.Ε.’’
∆) αρµόδια για το έργο περιβαλ-
λοντική αρχή τη ∆/νση Περιβάλ-
λοντος και Χωρικού Σχεδιασµού
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Αττικής
Ε) Για την παροχή σχετικών περι-
βαλλοντικών πληροφοριών: 1) την
αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας
Αττικής ήτοι τη ∆/νση Περιβάλλον

τος Περιφέρειας Αττικής (Πολυ-
τεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοι-
νού: ∆ευτέρα- Παρασκευή, 9:00-
15:00, τηλ.: 210-6984302) και 2)
το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό
Μητρώο  (ΗΜΠ) µόνο για εγγεγρ-
αµµένους χρήστες στη διεύθυνση
http: eprm.ypen.gr.  
ΣΤ) ηµεροµηνία έναρξης και λήξης
δηµόσιας διαβούλευσης: 7/06/19-
26/07/19
Ζ) ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης
προθεσµίας για κατάθεση από-
ψεων ενδιαφεροµένου κοινού:
10/06/19- 15/07/19 στη ∆/νση
Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττι-
κής και 16/07/19- 29/07/19 στη
∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239
και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)
Η) εφηµερίδα δηµοσίευσης: «Θριά-
σιο» και l ink δηµοσίευσης:
www.patt.gov.gr.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ
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ΜΜεε  δδύύοο  θθεεααττρριικκέέςς  ππααρραασσττάάσσεειιςς  έέρρχχεεττααιι  ηη  ΠΠααιιδδιικκήή  
ΘΘεεααττρριικκήή  ΣΣκκηηννήή  ΖΖεεφφυυρρίίοουυ  σσττιιςς  99  κκααιι  1100  ΙΙοουυννίίοουυ  

∆ωρεά Οχήµατος από τον όµιλο ΕΛΠΕ
στον Σύλλογο Συνδρόµου Down Ελλάδος

Έν α σύγχ ρον ο λεωφορείο 17 θέσεων , το οποίο θα εξυπηρετεί τις καθηµερ-
ιν ές αν άγκες ασφαλούς µετακίν ησης των  παιδιών  του «Συλλόγου Συν δρ-
όµου Down Ελλάδος», παρέδωσε ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κατά

τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγµατοποιήθηκε την  περασµέν η Τετάρτη, 28
Μαΐου 2019, στις Βιοµηχ αν ικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλον ίκης (ΒΕΘ).

Στην  αγορά του λεωφορείου συν εισέφεραν  µε τη συµµετοχ ή τους στον  14ο ∆ιε-
θν ή Μαραθών ιο Θεσσαλον ίκης «Μέγας Αλέξαν δρος», 110 εργαζόµεν οι του Οµίλου
µε τις οικογέν ειές τους. Οι εθελον τές έτρεξαν  µε σύν θηµα «Συµµετέχ ουµε και
Προσφέρουµε» και η Εταιρεία αν ταποκρίθηκε στο κάλεσµά τους, καταβάλλον τας
10€ για κάθε χ ιλιόµετρο που διέν υσαν .

Στην  εκδήλωση παράδοσης του οχ ήµατος παραβρέθηκαν , οι εργαζόµεν οι που
συµµετείχ αν  στον  φετιν ό Μαραθών ιο τρέχ ον τας για καλό σκοπό, στελέχ η του
Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, καθώς και ο Πρόεδρος και Μέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του «Συλλόγου Συν δρόµου Down Ελλάδος». 

Σε δηλώσεις του ο ∆ιευθυν τής Βιοµηχ αν ικών  Εγκαταστάσεων  Θεσσαλον ίκης κ.
Χριστόφορος Αν τώτσιος επεσήµαν ε τη σπουδαιότητα του έργου που επιτελεί ο
Σύλλογος και ευχ ήθηκε η συγκεκριµέν η προσφορά ν α συµβάλλει στη βελτίωση της
καθηµεριν ότητας των  παιδιών  και των  συν οδών  τους. 

Από την  πλευρά του, ο Πρόεδρος του «Συλλόγου Συν δρόµου Down Ελλάδος»
κ. Σταύρος Τσιφλίκης αν αφέρθηκε στις δυσκολίες που αν τιµετωπίζουν  τα άτοµα
µε ειδικές αν άγκες, αλλά και οι οικογέν ειές τους, εν ώ υπογράµµισε την  αρωγή του
Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και τη συστηµατική στήριξή του στις δραστηριότ-
ητες του Συλλόγου.

Η εν ίσχ υση και η ουσιαστική στήριξη των  ευπαθών  κοιν ων ικά οµάδων  αποτε-
λεί έν αν  από τους κεν τρικούς πυλών ες Εταιρικής Κοιν ων ικής Ευθύν ης για τον
Όµιλο ΕΛΠΕ, ο οποίος τα τελευταία χ ρόν ια έχ ει συµβάλλει εν εργά στην  υπο-
στήριξή τους, µε πλήθος δράσεων  και πρωτοβουλιών .



14-θριάσιο Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Ενοικιάζεται διαµέρισµα 97
τ.µ. µε βοηθητικό χώρο 12
τ.µ. , σχεδόν καινούριο, µο-
νοκατοικία µε καλοριφέρ επί
της οδού Κιλκίς (αρ. 12)  στο
κέντρο του Ασπροπύργου,
που διαθέτει και µεγάλο α-
κάλυπτο χώρο . Κατά 
προτίµηση Έλληνες. 
Πληροφορίες κ. Γιώργος 
6934891843

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός
χώρος (ισόγειο) στη δια-
σταύρωση Ασπροπύργου
(πλησίον ΙΚΑ και στάσης λε-
οφωρείου), 126 τεραγωνικά
µέτρα, κατάλληλο για φαρ-
µακείο.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος ορο-
φος) στη διασταύρωση
Ασπροπύργου κοντά στο
ΙΚΑ 86 τετραγωνικά µέτρα,
σε οικογένεια που να έχει
σταθερή εργασία
∆ιατίθεται και για επαγγε-
λµατικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.18)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 130 ΤΜ ΜΕ
3 Υ/∆ ΤΖΑΚΙ ΗΛΙΑΚΟ
ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ
ΘΕΣΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΑΠΟΘΗΚΗ
ΣΤΗΝ ΜΑΝ∆ΡΑ  ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 200Μ. ΑΠΟ
ΣΧΟΛΕΙΑ ΗΣΥΧΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός
χώρος 105 τετραγωνικών
µέτρων στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαµίνος & Κολο-
κοτρώνη). ∆εν διατίθεται για
χώρο εστίασης (προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατίας και πωλείται ο
επαγγελµατικός εξοπλισµός
του. Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945334415

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος 67τµ  πλησίον 2ου 
∆ηµοτικού σχολείου.  ∆ιαθέτει
πατάρι, αποθήκη και θέση
στάθµευσης. Κατάλληλο για
γραφείο ή mini market.  Τιµή
συζητήσιµη. 6977982173

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ) 
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ 160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973823418.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νεόκ-
τιστα Ασπροπύργου στη θέση
∆εµερτζή πίσω από το ∆ηµοτικό
σχολείο κάθετα στην Ηρώων
Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. , µπάρµ-
πεκιου και υπέρ οχη θέα στο
Θριάσιο και τον κόλπο του Σκα-
ραµαγκά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία
(ισόγειο και 2ος όροφος) στο
κέντρο του Ασπροπύργου, για
οποιαδήποτε χρήση. 
Τηλ. επικοινωνίας 
6974011586.   (21.2. 17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 65
Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC, AIR
CONDITION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952
ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικία-
ση ή πώληση) κεντρικό κατά-
στηµα (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 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκατοικία 80
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ

, 
κατασκευή

'65, µπάνιο,
ανοικτό πάρκιν, κήπος 170 
τ.µ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
245τµ, τιµή 370€- 2111041100

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
80τµ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Ο∆ΟΣ Ι. ΜΥΛΩΝΑ 32, ΜΕ
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΗΛ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6984780807

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΓΚΟΡΥΤΣΑ,
υπό κατασκευή γκαρσονιέρα 35
τ.µ., στον ηµιώροφο, 1 υ/δ
master, κατασκευή '17, µπάνιο,
προκασκευασµενο, µεταφέρεται
στο χωρο σας, τιµή 6.500€,
συζητήσιµη , 10:00-22:00--
6970343665

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος Το-
πος, µονοκατοικία 57 τ.µ., ισό-
γεια, 2 υ/δ, κατασκευή '85, µπά-
νιο, σε οικόπεδο 170 τ.µ., ενιαιο
σαλονι - κουζινα, τζάκι, πάρκιν,
αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, α-
νακαινισµένη, ανακαίνιση '10, τι-
µή 30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος το-
πος, µονοκατοικία 280 τ.µ., ισό-
γεια, 2 υ/δ (το 1 master), µπά-

νιο, καλή κατάσταση, τιµή
60.000€, συζητήσιµη.
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή, µο-
νοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, πρ-
οσόψεως, 3 υ/δ (το 1 master), 
κατασκευή '78, µπάνιο, wc, σε
οικόπεδο 400 τ.µ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κή-
πος, ελεύθερη, άριστη κατάστα
ση, ανακαίνιση '00, τιµή
35.000€ 6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα,
µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ, κή-
πος 60 τ.µ., καρποφόρα δέντρα,
πωλείται λόγω ανάγκης, τιµή
20.000€τηλ: 2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσο-
νιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου - 4ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο, ε-
πιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµαν-
ση, κλιµατισµός, πόρτα ασφα-
λείας, τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ: 6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ηµιτε-
λής µεζονέτα 162 τ.µ., 2 επίπε-
δα, ισόγεια, γωνιακή, 4 υ/δ (το
1 master), 2 µπάνια, σε οικόπε-
δο 183 τ.µ., πάρκιν, 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
Κυρία Ελληνίδα αναλαµβά-
νει τη φύλαξη παιδιών στις
περιοχές Μάνδρας - Μα-
γούλας & Ελευσίνας. Τηλ.
6979244790

Απόφοιτος Λυκείου αναζητά
εργασία πενθήµερη πρωινό
ωράριο (4-5 ώρες) σε Ασπρ-
όπυργο- Ελευσίνα. Τηλ.
6986753486

Ζητείται εργασία ως

ανειδίκευτος εργάτης, για
µετακοµίσεις ή σε αποθή-
κες (υπάρχει προυπηρ-
εσία), στην περιοχή του
Θριασίου. Τηλ
6947882562

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ ΕΝΕΣΕΙΣ)
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ 
ΜΑΝ∆ΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ  6987708872

Ελληνίδα αποκλειστική
µε πείρα ζητά εργασία για
φροντίδα ηλικιωµένων στην
περιοχή του Θριασίου
Πεδίου.Τηλ. 6971700804

ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για οικιακή
βοηθός και φύλαξη ηλικιωµένων
στην περιοχή του Θριασίου
Πεδίου. Τηλ. 6944802271
ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΩΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ. 6974394991

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙ
ΩΣ ΒΟΗΘΟΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ
(ΟΧΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ) ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ
6986712390. Κα Βάσω.

Κυρία αναλαµβάνει τη φύλαξη
και φροντίδα παιδιών σε περ-
ιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρ-
όνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ & ∆ΗΜΟΣΙΑ
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 
«Ο∆ΗΓΟΣ Πωλητής, µε
δίπλωµα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γαλακ-
τοκοµικών προϊόντων στον
Ασπρόπυργο Αττικής. Επιθ-
υµητή προϋπηρεσία σε ex-
van πώληση.  Επικοινωνία
10:00-17:00, 2105577698 ,
email: info@dikomas.gr

Ζητούνται συνεργάτες για
πωλήσεις προϊόντων σε εκθ-
εσιακούς χώρους, ηλικίας
από 20 έως 35 ετών. Ώρες ε-
πικοινωνίας: 11 π.µ. έως 1
µ.µ. – κος Ηλίας - Τηλ.: 210
24 70 341 - 694 43 88 304
–email: ifonitonamea@g-
mail.com  

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΓΙΑ
Φ Ρ Ο Ν Τ Ι ∆ Α
Η Λ Ι Κ Ι Ω Μ Ε Ν Η Σ . Π Ε Ρ Ι Ο Χ Η :
ΕΛΕΥΣΙΝΑ τηλ. 6945930393

Ζητούνται Ηλεκτροσυγκολ-
λητές, µε πτυχίο, ανεξαρτή-
τως ηλικίας για µόνιµη ερ-
γασία σε επιχείρηση στην
Ελευσίνα Τηλ.  6955242052 
κα Μαρία 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΤΗΛ. 210 5570555, 6939115146

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ
ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ. ΚΟΥΡΕΜΑ ΚΑΙ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΞΕΡΩΝ ΧΟΡΤΩΝ  
ΤΗΛ. 6932154263

ΠΩΛΕΙΤΑΙ RENAULT TWINGO 
Mοντέλο 2004 1150 κυβικά

(τέλη 135 ευρώ) µε 175.500 χλµ.
στην τιµή των 1150 ευρώ  

Πληροφορίες στο 6948683400

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΞΥΛΟΣΟΜΠΑ
ΜΑΝΤΕΜΙ ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ 100

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ .
ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ 15 ΣΑΚΟΙ

ΞΥΛΑ.
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

694 25 18203

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ

DI TORRE ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ Ι.Ν.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ. ΤΟ

ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ

ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ

ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6977426279

Ενοικιάζεται ισόγειο κατάστηµα στον 
Ασπρόπυργο 180 τ.µ. επί της οδού 

Μεγαρίδος 6. ∆ιαθέτει µεγάλο προαύλιο
χώρο. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5571527 

και 6972720417 κος Στέλιος 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ
ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ

‘’ΜΑΡΙΝΕΛΑ’’ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΛΟΓΩ
ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ.
ΤΗΛ. 210 5576204
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α
ΥΓΕΙΑΣΚοντούλη και ∆ραγούµη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948

ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνοµικό Τµήµα 210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία ∆ήµητρος & 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
∆ασονοµείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48 046
Ο. Α. Ε. ∆. 210 55 42 412
∆. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
∆. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.∆.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 ∆ιανοµής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19 776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46 019

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 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 ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ 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 ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ :
213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ :
213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20 47
344 
∆/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 ∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-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
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210 58
21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 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
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

Το Γραφείο Απασχόλησης του ∆ήµου
Ασπροπύργου ενηµερώνει τους
ενδιαφερόµενους ότι, ζητούνται οι
παρακάτω ειδικότητες:

•Εργάτες Αποθήκης (Άντρες)
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου – Λυκείου 
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

•Ηλεκτρολόγοι Φορτηγών 
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη σε φορτ-
ηγά
Επιθυµητό: Κάτοχος Ι.Χ. αυτοκινή-
του

•Μηχανικό Φορτηγών
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη σε φορτ-
ηγά VOLVO
Επιθυµητό: Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

•Οδηγοί Ε΄ κατηγορίας µε ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα

Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη σε φορτ-
ηγά VOLVO
Επιθυµητό: Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

•Χειριστές ΚΛΑΡΚ 
(µε άδεια)
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη 
Επιθυµητό: Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

• ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ (Άντρες)
Επιθυµητά Προσόντα

Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου – Λυκείου 
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

• ΠΩΛΗΤΕΣ 
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Λύκειο/ΙΕΚ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή – ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυµητό: Κάτοχος Ι.Χ. αυτοκινή-
του

•ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαρ-
αίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες - Γυναίκες

Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή 
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  

∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ..  ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  
ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr
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