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ΑΟ Αστέρας Μαγούλας ΑΟ Αστέρας Μαγούλας 
∆οκιµαστικά για ποδοσφαιριστές από 1/8/2019 έως

9/8/2019 στο γήπεδο Μαγούλας 
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∆έσµευση Μητσοτάκη ότι θα ξεµπλοκάρει άµεσα τα 31 εκατ. ευρώ
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ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nοµικός σύµβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερµοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300 

Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968

Συνδροµές Ετήσιες: 20€ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
Εθνική Τράπεζα

IBAN: GR 65011020000000
20060191531

∆ιεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου  Γρηγο-
ρίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δηµοσιευόµενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραµµένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφηµερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Αιθριος . Η  θερµοκρασία 
έως 35  βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
3,7,11,15,23,27,31

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Χριστίνα, Χριστιάνα, Κριστιάνα, Κρίστα,

Χρίστη, Κρίστη, Αθηναγόρας
Αγίας Χριστίνης της Μεγαλοµάρτυρος, Αγίου

Αθηναγόρου οµολογητού

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΣΑΒΒΙΝΙ∆ΟΥ ΚΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Λεωφόρος ΝΑΤΟ 218 - Γκοριτσά, 19300,
2105598618

Ελευσίνα
Ν Β ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ Τ Σ ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΟΕ 

Παγκάλου 81, 2105547602

ΜΑΝ∆ΡΑ
Ροκάς ∆ηµήτριος Π. Σαλαµίνος 7, 

Μάνδρα - Εργατικές Κατοικίες,
2105541344

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Λιόση Ιωάννα Ι. Πίνδου 13, 

2102472223  
(08:00-22:00)

ΧΑΪ∆ΑΡΙ

Μελέκη Ευθαλία Ν., Θηβών 14 &
Συνταγµατάρχου Γιαννούλη 14, 2105905451,

08:00-14:30  &17:00-21:00

O ∆ήµαρχος Αµαρουσίου,
Πρόεδρος  της Κεν τρικής
Έν ωσης ∆ήµων  Ελλάδος
(ΚΕ∆Ε), και Νέος
Περιφερειάρχης Αττικής,  κ.
Γεώργιος Πατούλης, ο
∆ήµαρχος Ασπροπύργου και
µέλος του ∆.Σ. της Κεν τρικής
Έν ωσης ∆ήµων  Ελλάδος
(ΚΕ∆Ε), κ. Νικόλαος Μελετίου
και o Πρόεδρος του  Greek-
Swiss Chamber of Commerce,
κ. Νίκος Σαµαράς, σας
προσκαλούν  στο 2ο ∆ιεθν ές
Επεν δυτικό Φόρουµ, «2nd
Athens – International
Inv estment Synergies - Joint
Ventures Forum», που θα
πραγµατοποιηθεί την  Τετάρτη,
24 Ιουλίου 2019 στις 09.00
π.µ. στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου
Αµαρουσίου (Βασ. Σοφίας 9 &
∆ηµητρίου Μόσχα).

∆ιοργάν ωση:

Ε Λ Λ Η Ν Ο - Ε Λ Β Ε Τ Ι Κ Ο
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Τόπος ∆ιεξαγωγής:

∆ηµαρχείο Αµαρουσίου
«Αίθουσα ∆ηµοτικού

Συµβουλίου»
(Βασ. Σοφίας 9 & ∆ηµητρίου

Μόσχα)

Ακολουθεί αν αλυτικά το
πρόγραµµα του Φόρουµ.  

2ο ∆ιεθνές Επενδυτικό Φόρουµ
∆ιοργανωτές ∆ήµος Αµαρουσίου, ∆ήµος Ασπροπύργου 
και ΕΛΛΗΝΟ-ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ



Ο
Υπουργός Εσωτερικών  Τάκης Θεοδωρικάκος,
στην  οµιλία του στη Βουλή επί των  προγραµ-
µατικών  δηλώσεων  της Κυβέρν ησης αν αφέρθη-

κε στον  ΧΥΤΑ Φυλής τον  οποίο χ αρακτήρισε «ωρολο-
γιακή βόµβα»B «Πρόκειται για έν α έγκληµα που απει-
λεί την  υγεία των  πολιτών  και την  εθν ική οικον οµία»,
αν έφερε, µεταξύ άλλων B

«Η Αττική – και όχ ι µόν ο- κιν δυν εύει ν α πν ιγεί στα
σκουπίδια, καθώς τόσο η κυβέρν ηση του ΣΥΡΙΖΑ όσο
η διοίκηση της Περιφέρειας, επί σχ εδόν  πέν τε χ ρόν ια
δεν  κάν ατε απολύτως τίποτα για ν α αν τιµετωπίσετε το
πρόβληµα.

∆εν  έγιν ε καµία µελέτη. ∆εν  έγιν ε καµία χ ωροθέτηση.
Το πρόβληµα όµως έχ ει λάβει επικίν δυν ες διαστάσεις.

Επίσηµη γν ωµοδότηση του ∆ιαβαθµιδικού Συν δέ-
σµου Αττικής βεβαιών ει ότι τα περιθώρια στον  ΧΥΤΑ
της Φυλής έχ ουν  εξαν τληθεί και η διάρκεια ζωής του
εκτιµάται µέχ ρι τα τέλη του τρέχ ον τος έτους.Πρόκειται
για έν α έγκληµα που απειλεί την  υγεία των  πολιτών  και
την  εθν ική οικον οµία.

Η κυβέρν ηση έχ ει εν ηµερωθεί για το µέγεθος του
προβλήµατος από τον  εκλεγµέν ο Περιφερειάρχ η Γιώρ-
γο Πατούλη, και ήδη, ύστερα από σύσκεψη υπό τον
Πρωθυπουργό εξετάζον ται όλες οι λύσεις που απαι-
τούν ται σε άµεσο, µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο
σχ εδιασµό, για ν α αν τιµετωπισθεί το πρόβληµα απο-
τελεσµατικά», τόν ισε κατηγορηµατικά ο κ. Θεοδωρικά-
κος.

Γ. Πατούλης : Τον προσεχή  Νοέµβριο κλείνει ο
ΧΥΤΑ Φυλής και η Αττική θα πνιγεί στα σκουπίδια.

Απαιτείται εθν ική κιν ητοποίηση κι εν ότητα δυν ά-
µεων , για ν α αν τιµετωπίσουµε τις συν έπειες της µέχ ρι
σήµερα πολιτικής διαχ είρισης, του ζητήµατος των  στε-
ρεών  αποβλήτων  της Αττικής

Εδώ και µήν ες ζητούσαµε επίµον α ν α εν ηµερωθούµε
έγκυρα και  υπεύθυν α από τη ∆ιοίκηση του Ε∆ΣΝΑ
και την  απερχ όµεν η Περιφερειάρχ η  Αττικής, για την  

χ ωρητικότητα του ΧΥΤΑ Φυλής, καθώς και για το σχ ε-
διασµό που υπήρχ ε για τη µελλον τική διαχ είριση των
απορριµµάτων  της µεγαλύτερης Περιφέρειας της
χ ώρας, µε δεδοµέν ο ότι όλοι γν ωρίζαµε ότι πολύ
σύν τοµα η δυν ατότητα ν α δέχ εται η Φυλή τα απο-
ρρίµµατα του Λεκαν οπεδίου, εξαν τλείτο.

Το επίσηµο έγγραφο που απεστάλη µε ηµεροµην ία 18
Ιουλίου  από τον   Ειδικό ∆ιαβαθµικό Σύν δεσµο Νοµού
Αττικής, επιβεβαιών ει ότι σε ελάχ ιστες εβδοµάδες από
σήµερα, ως τον  προσεχ ή Νοέµβριο , δεν  θα υπάρχ ει
στην  Αττική καν έν ας αδειοδοτηµέν ος χ ώρος για ν α
δεχ θεί τα σκουπίδια που παράγον ται .

ΒΒρριισσκκόόµµαασσττεε  µµππρροοσσττάά  σσεε  έένναα  ττεερράάσσττιιοο  
ααδδιιέέξξοοδδοο  µµεε  δδρρααµµααττιικκέέςς  εεππιιππττώώσσεειιςς  σσττηηνν

κκααθθηηµµεερριιννόόττηητταα  κκααιι  ττηηνν  υυγγεείίαα  ττωωνν  κκααττοοίίκκωωνν,,
σσττηηνν  εειικκόόνναα  ττηηςς  χχώώρρααςς  κκααιι  κκααττ’’  εεππέέκκτταασσηη  

κκααιι  σσττηηνν  εεθθννιικκήή  οοιικκοοννοοµµίίαα..

Οι ανακρίβειες της κας ∆ούρου
Τα όσα αν αφέρει το επίσηµο έγγραφο του Ε∆ΣΝΑ για

το επικείµεν ο κλείσιµο του ΧΥΤΑ Φυλής από τον  προ-
σεχ ή Νοέµβριο,  προσπάθησε αν επιτυχ ώς ν α τα
αν τικρούσει η απερχ όµεν η Περιφερειάρχ ης Αττικής.

Αν ακρίβεια πρώτη. Ισχ υρίζεται ότι αρκεί µια πολιτική
απόφαση της ν έας ∆ιοίκησης της Περιφέρειας για ν α
«παραταθεί» η ζωή του ΧΥΤΑ Φυλής. Η αλήθεια είν αι
ότι για ν α γίν ει πράξη µια πολιτική απόφαση και ν α
αδειοδοτηθεί ν όµιµα ν έος χ ώρος, απαιτούν ται εν έργει-
ες και πράξεις που χ ρειάζον ται τουλάχ ιστον  4-5 χ ρό-
ν ια. Η ίδια ως Περιφερειάρχ ης δεν  έκαν ε όσα µπορ-
ούσε  στη διάρκεια της θητείας της, για ν α µπορεί ν α
υπάρχ ει µια ν όµιµη λύση στο ζήτηµα της διαχ είρισης
των  απορριµµάτων  στη Φυλή ή αλλού. ∆εν  έκαν ε
τίποτα για ν α προωθήσει την  αν ακύκλωση, σε συν ερ-
γασία µε τους ∆ήµους. Ο Περιφερειακός της σχ εδια-
σµός δυστυχ ώς είν αι «ευχ ολόγιο», αφού δεν  έχ ει
προχ ωρήσει καµία µελέτη και καν έν α έργο όλα αυτά τα
χ ρόν ια.

Αν ακρίβεια δεύτερη.  Ισχ υρίζεται ότι υπάρχ ουν
εν αλλακτικές για τη Φυλή λύσεις , όπως εκείν η των
εξαν τληµέν ων  λατοµείων . 

Η αλήθεια όµως είν αι ότι  για ν α µπορέσουν  ν α λει-
τουργήσουν  ν όµιµα τα λατοµεία ως χ ώροι για τη
διαχ είριση των  απορριµµάτων , απαιτούν ται χ ρο-
ν οβόρες διαδικασίες που ξεπερν ούν  τα πέν τε χ ρόν ια. 

Απαιτούν ται επίσης εργοστάσια επεξεργασίας των
απορριµµάτων , που θα παράγουν  το υπόλειµµα που
θα στέλν εται στα λατοµεία.

Έκαν ε στη θητεία της η κα ∆ούρου κάποιο εργοστά-
σιο επεξεργασίας απορριµµάτων  ή θέλει ν α µετατρέψει
τα λατοµεία σε ν έες χ ωµατερές που θα θάβον ται αν ε-
ξέλεγκτα σκουπίδια, χ ωρίς επεξεργασία; Αυτό µας
προτείν ει;

Να δηµιουργήσουµε πολλές «ν έες Φυλές» σε όλη την
Αττική; Και πώς αλήθεια µιλάει για «λύση λατοµείων »,
όταν  η ίδια ως Περιφερειάρχ ης επί 5 χ ρόν ια δεν
προχ ώρησε στη χ ωροθέτησή τους, που είν αι το
πρώτο κι αν αγκαίο βήµα για ν α χ ρησιµοποιηθούν  για
το σκοπό αυτό;

Η Αττική εκπέµπει SOS κι απαιτείται εθνική κιν-
ητοποίηση

Η κατάσταση που διαµορφών εται ξεπερν ά τις
δυν ατότητες της ν έας ∆ιοίκησης της Περιφέρειας Αττι-
κής. Ήδη χ άθηκε ζωτικός χ ρόν ος και πλέον  το πρόβ-
ληµα απέκτησε  εθν ικές διαστάσεις.

Η αν τιµετώπιση του προβλήµατος των  στερεών
αποβλήτων  της Αττικής απαιτεί την  εκπόν ηση και
υλοποίηση εν ός εθν ικού σχ εδίου δράσης, µε τη
συµµετοχ ή της αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθµού και του
Κεν τρικού Κράτους, ευρύτερες συν αιν έσεις και συν ε-
ργασίες, αλλά και απόδοση ευθυν ών  για την  κατάστα-
ση που έχ ουµε περιέλθει.

Στο πλαίσιο αυτό:
∆εσµευόµαστε ν α καταρτίσουµε άµεσα έν α εθν ικό

σχ έδιο διαχ είρισης του προβλήµατος, σε συν εργασία
µε την  Κυβέρν ηση και απευθυν όµεν οι και σε όλες τις
πολιτικές δυν άµεις της χ ώρας, το οποίο θα υλοποιή-
σουµε µε τις ταχ ύτερες δυν ατές διαδικασίες.

Προσφεύγουµε  άµεσα µε µην υτήρια αν αφορά στην
Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, προκειµέν ου ν α διερευ-
ν ήσει αν  υπάρχ ουν  ποιν ικές ευθύν ες σε όσους είχ αν
τη θεσµική υποχ ρέωση ν α δώσουν  λύση στο ζήτηµα
της διαχ είρισης των  απορριµµάτων  της Αττικής και δεν
το έκαν αν , θέτον τας µε τον  τρόπο αυτό σε κίν δυν ο
τη δηµόσια υγεία.

∆εσµευόµαστε ως ν έα διοίκηση  ότι αµέσως µόλις
καταρτιστεί το σχ έδιο δράσης θα εν ηµερώσουµε
υπεύθυν α τους πολίτες του Λεκαν οπεδίου , προκειµέ-
ν ου ν α είν αι σύµµαχ οί µας στην  προσπάθεια ν α
δώσουµε λύση σε έν α πρόβληµα που δεν  λύθηκε εδώ
και 40 χ ρόν ια.

Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019 θριάσιο-3 

Τάκης Θεοδωρικάκος: ΩΩρροολλοογγιιαακκήή  ββόόµµββαα  οο  ΧΧΥΥΤΤΑΑ  σσττηη  ΦΦυυλλήή

Συν εχίζεται στη σελίδα 11

Τ
ο υπουργείο  Αν άπτυξης και Επεν δύσεων  ήδη
εξετάζει θετικά τα πέν τε από τα επτά σηµεία του
υποµν ήµατος του ΕΒΕΠ για την  επιτάχ υν ση

των  επεν δύσεων  στην  ευρύτερη περιοχ ή του Πειραιά
και το Θριάσιο Πεδίο. 

Αυτό αν αφέρει, µεταξυ άλλων , το Εµπορικό και Βιοµ-
ηχ αν ικό Επιµελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ) σχ ετικά µε όσα
συζητήθηκαν  στη χ θεσιν ή συν άν τηση του υπουργού
Αν άπτυξης και Επεν δύσεων , Άδων ι Γεωργιάδη και του
υφυπουργού, αρµόδιου για τη Βιοµηχ αν ία και το

Εµπόριο, Νίκου Παπαθαν άση, µε τον  πρόεδρο του
ΕΒΕΠ, Βασίλη Κορκίδη και τα µέλη της ∆ιοικητικής
Επιτροπής του Επιµελητηρίου.

Ο υπουργός επισήµαν ε ότι στόχ ος είν αι ν α γίν ει η
Ελλάδα η πιο φιλοεπιχ ειρηµατική και φιλοεπεν δυτική
χ ώρα της ΕΕ, καταργών τας όλα τα εµπόδια που καθι-
στούν  δύσκολο το επιχ ειρείν , εν ώ, µε συν έπεια και
αποφασιστικότητα, ν α επιταχ υν θεί η αν άπτυξη σε
ρυθµούς 3,5-4% του ΑΕΠ από τον  πρώτο χ ρόν ο διακ-
υβέρν ησης. Υπογράµµισε πως τα Επιµελητήρια, και
κατ’ επέκταση οι επιχ ειρήσεις, είν αι οι θεσµικοί εταίρ-
οι του υπουργείου, γιατί στηρίζουν  την  πραγµατική
οικον οµία. Στην  προσπάθεια, µάλιστα, που καταβάλ-
λουν  καθηµεριν ά οι επιχ ειρηµατίες, ο ίδιος δήλωσε πως
δεν  θα είν αι απλά σύµµαχ ος, αλλά επισπεύδων .

Όπως σηµειών ει το Επιµελητήριο, εστιάζει στην
απλοποίηση των  διαδικασιών  του εφοδιασµού πλοίων
και των  ν αυτιλιακών  υπηρεσιών  από και προς τα λιµά-

ν ια µας, την  επιτάχ υν ση υλοποίησης του «Master
Plan» της ΟΛΠ ΑΕ, µε προτεραιότητα τα πολυτελή
ξεν οδοχ εία για τους επιβάτες της κρουαζιέρας, την
επίσπευση των  διαδικασιών  των  διαγων ισµών  των
Εµπορευµατικών  Κέν τρων  σε Θριάσιο Ι & ΙΙ, καθώς
και την  αν άπτυξη των  «city  logistics», την  αν αβάθµι-
ση του «Open Mall» στην  πόλη του Πειραιά και τη
δηµιουργία «Αν οικτών  Κέν τρων  Εµπορίου – ΑΚΕ» στα
εµπορικά κέν τρα των  µικρότερων  δήµων , τη δηµιο-
υργία της «Ιπποδάµειας Αγοράς Τροφίµων » στο λιµάν ι
του Πειραιά µέσω Σ∆ΙΤ σε συν εργασία ΕΒΕΠ, Περιφ-
έρειας, ΟΚΑΑ και Υπερταµείου, τη δηµιουργία «επιµελ-
ητηριακού µητρώου» εταιρειών  ν αυπηγοεπισκευής για
την  αδειοδότηση εργασιών  και αν αβάθµιση µε
εξειδίκευση στην  εφαρµογή πράσιν ων  τεχ ν ολογιών
για τις αν άγκες της ν αυτιλίας του µέλλον τος και, τέλος,
ψηφιοποίηση των  επιχ ειρήσεων  και αύξηση των  δια-
δικτυακών  πωλήσεων .

Η ανάπτυξη Θριάσιου Πεδίου και Πειραιά
στη συνάντηση Α. Γεωργιάδη µε το ΕΒΕΠ
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Π Ε Ρ Ι ΦΕ Ρ Ε Ι Α
ΑΤΤΙΚΗΣ                                                               
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ

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

Ιστοσελίδα: www.patt.gov .gr                  

Αθήν α, 23/07/19

Αρ. πρωτ.: 407690

Αν ακοίν ωση 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις
της µε αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ
Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ

(ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται
ότι: 

Στο Περιφερειακό Συµβούλιο
Αττικής διαβιβάστηκε από τη
∆/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότ-
ησης (∆ΙΠΑ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε
το µε αρ. πρωτ.
Υ ΠΕ Ν/∆ ΙΠΑ /66813/4270/19
έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλον-
τικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) µε
ΠΕ.Τ.: 1905103717 και µε:

Α) τίτλο έργου: <<Εργοστάσιο
παραγωγής λιπαντικών από την
αναγέννηση- αξιοποίηση αποβλή-
των λιπαντικών ελαίων, πετρελαι-
οειδών καταλοίπων και συναφών
υλικών (γαλακτώµατα- σαπουνέ-
λεια)>>, υποκατηγορία Α1,
οµάδα 9η,  α/α: 86 (Παραγωγή
λιπαντικών ελαίων και συναφών
πετρελαιοειδών προϊόντων και
ενδιάµεσων α’ υλών από αξιο-
ποίηση αποβλήτων ελαίων και
πετρελαιοειδών καταλοίπων)

Β) θέση έργου:  Λ. Μεγαρίδος
124, στο ∆ήµο Ασπροπύργου,
της Π.Ε. ∆υτ. Αττικής, της Περιφ-
έρειας Αττικής.

Γ) φορέας έργου: ‘’LPC Α.Ε.’’
∆) αρµόδια για το έργο περι-

βαλλοντική αρχή τη ∆/νση Περι-

βαλλοντικής Αδειοδότησης
(∆ΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας

Ε) Για την παροχή σχετικών
περιβαλλοντικών πληροφοριών:
1) την αρµόδια υπηρεσία της Περ-
ιφέρειας Αττικής ήτοι τη ∆/νση
Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττι-
κής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα,
υποδοχή κοινού: ∆ευτέρα- Παρ-
ασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-
6984302), και 2) το Ηλεκτρονικό
Περιβαλλοντικό Μητρώο  (ΗΜΠ)
µόνο για εγγεγραµµένους χρή-
στες στη διεύθυνση http:
eprm.ypen.gr.  

ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ. που
τροποποιείται την Φ157995/14-
07-2008, η οποία τροποποιήθη-
κε από τις 211848/3-08-2012 και
31370/5-10-2016 αποφάσεις.

Η) εφηµερίδα δηµοσίευσης:
«Θριάσιο» και link δηµοσίευσης:
www.patt.gov.gr.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ 

ΓΑΜΟΣ 

O Σιδηρόπουλος Γεώργιος
του Παναγιώτη και της

Ελένης το γένος Κοβιτίδη
γεννηθείς στη Νέα Ιωνία 

Αττικής κάτοικος 
Ασπροπύργου και η 

Χαραλαµπίδη Κυριακή του
Παναγιώτη και της Ελένης
το γένος Φρουροπούλου
γεννηθείσα στην Κόρινθο
κάτοικος Ασπροπύργου

πρόκειται να έλθουν 
σε γάµο που θα τελεστεί στο
δηµαρχείο Ασπροπύργου.

ΓΑΜΟΣ

Ο Κωνσταντίνος Μενέλαος
Σαχίν του Αλή ∆ηµήτρη 

και της Χριστίνας το γένος 
Μαγνησάλη γεννηθείς

στην Αθήνα, τόπος 
κατοικίας Αιγάλεω

και η  Αντιγόνη Τσιάµη 
του Νικολάου και της 

Σοφίας το γένος Αλέξη 
γεννηθείσα στο 

Αργυρόκαστρο, τόπος
κατοικίας Αιγάλεω, 

θα παντρευτούν
στο ∆ηµαρχείο Άνω

Λιοσίων.
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Η σχετική συµφωνία υπογράφτηκε δυο µέρες
µετά τις εκλογές στην Ελλάδα και συγκεκριµένα
στις 19 Ιουλίου.

Η ONEX ELEFSIS SHIPYARDS, LLC συµφώνησε
να αποκτήσει το δεύτερο µεγαλύτερο Ναυπηγείο
στην Ελλάδα, µέσω του Ελληνικού Πτωχευτικού
∆ικαίου και ειδικότερα δια υποβολής Σχεδίου
Εξυγίανσης προς έγκριση από τα Ελληνικά ∆ικα-
στήρια σε ορίζοντα 3 µε 6 µηνών.

Η ONEX πραγµατοποιεί επαφές µε την Ελληνική
Κυβέρνηση και τους πιστωτές των ναυπηγείων για
εναλλακτικές λύσεις ώστε να επανεκκινήσουν το
ναυπηγείο.

Το ίδιο µοντέλο εφάρµοσε η µητρική ONEX στην
περίπτωση του Νεώριου Σύρου.

Η όλη συµφωνία θα ξεπεράσει τα $400 εκατοµ-
µύρια µέσα στα επόµενα 15 χρόνια και θα καταστεί
έτσι η µεγαλύτερη διάσωση επιχείρησης στην
ιστορία των ελληνικών ναυπηγείων και µία από τις
µεγαλύτερες στην ευρωπαϊκή ιστορία.

Η επενδυτική τράπεζα Chatsworth Securities LLC
ιδρύθηκε πριν από 20 χρόνια από τον Curt Gowdy

και βετεράνους τραπεζίτες της Wall Street.

Η Chatsworth, η οποία συνεργάζεται αποκλειστι-
κά µε οργανισµούς και φορείς διαχείρισης οικογε-
νειακής περιουσίας (family offices), έχει συγκεν-
τρώσει περισσότερα από 3 δισεκατοµµύρια δολάρ-
ια µέσω δηµόσιων εγγραφών, δευτερευουσών
προσφορών, αυξήσεων µετοχικού κεφαλαίου για
ένα σηµαντικό αριθµό παραδοσιακών και εναλλακ-
τικών εταιρειών διαχείρισης κεφαλαίου.

∆ιατηρεί ισχυρές σχέσεις µε θεσµικούς επεν-
δυτές, συµπεριλαµβανοµένων συνταξιοδοτικών
ταµείων, ιδρυµάτων, ασφαλιστικών εταιρειών,
hedge funds και γραφείων διαχείρισης οικογενεια-
κής περιουσίας.

Οι τοµείς στους οποίους εστιάζει η Chatsworth
περιλαµβάνουν τη ναυτιλία, τη βιοτεχνολογία, την
ακίνητη περιουσία, την ασφάλιση, τις µεταφορές,
τις χρηµατοπιστωτικές αγορές, τις κεφαλαιαγορές,
εξασφαλισµένα δάνεια που υποστηρίζονται από
περιουσιακά στοιχεία, την εναλλακτική ενέργεια,
το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Ο Ralph Di Fiore, ∆ιευθύνων Σύµβουλος και ένας
από τους τέσσερις ιδρυτές της Chatsworth σχολία-
σε:

«Αυτή είναι µια πολύ σηµαντική συνεργασία για
την Οµάδα µας.

»Με την είσοδο στην ONEX ELEFSIS SHIP-
YARDS, LLC και αποκτώντας οικονοµικό µερίδιο σε
αυτή, η δέσµευσή µας για την επιτυχία της Εταιρ-
είας είναι πρωταρχικής σηµασίας.

»Για άλλη µια φορά είµαστε ικανοποιηµένοι που
η Εταιρεία επέλεξε την Chatsworth ως αποκλειστι-
κή επενδυτική τράπεζά της.

»Η ONEX SHIPYARDS είναι ένας πολύ επιτ-
υχηµένος όµιλος που διασώζει ναυπηγεία που χρε-
οκοπούν, δηµιουργώντας διεθνή ανταγωνιστικά
πλεονεκτήµατα, νέες καλά αµειβόµενες θέσεις
εργασίας και υπηρεσίες οι οποίες υπερβαίνουν τα

συνηθισµένα επίπεδα του κλάδου µέσω της καινο-
τοµίας, της ταχύτητας και της ποιότητας.

»∆ιαβλέπουµε τη δηµιουργία προστιθέµενης
αξίας που θα είναι επωφελής για την εταιρεία, τους
συνεργάτες και τους µετόχους µας.

»Εµπιστευόµαστε και πιστεύουµε στον κ. Πάνο
Ξενοκώστα, Ιδρυτή & ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της
ONEX SHIPYARDS, όταν δηλώνει: «Έχω ένα
όραµα, να δηµιουργήσουµε ένα παγκόσµιο brand
που θα ενισχύσει τις επιχειρηµατικές προοπτικές
και τη φήµη της Ελλάδας ως παγκόσµιου προορι-
σµού για ναυτιλιακές υπηρεσίες και ναυπηγοεπισ-
κευαστικές εργασίες και είµαστε πολύ ενθουσια-
σµένοι για το µέλλον»» .

Ο Πάνος Ξενοκώστας της ONEX SHIPYARDS,
σχολίασε:

«Η Chatsworth µας συντροφεύει στο ταξίδι µας
και είµαστε πολύ χαρούµενοι γι ‘αυτό. 

Το δίκτυο, η οικονοµική ισχύς και η τεχνογνωσία
της στις κεφαλαιαγορές προσδίδουν προστιθέµενη
αξία στον οργανισµό µας και συµβάλλουν στην
επέκταση των προοπτικών του οµίλου.

»Η δουλειά µας είναι να αναδηµιουργήσουµε τα
ελληνικά ναυπηγεία που βρίσκονται σε παρακµή
εδώ και δεκαετίες.

»Αυτή είναι η «Φάση Ι» στα σχέδιά µας. Ξεκινή-
σαµε από το Νεώριο στη Σύρο και συνεχίζουµε µε
την Ελευσίνα.

»Το Νεώριο είναι ο παίκτης που έχει κάνει την
αλλαγή παιχνιδιού σε αυτό τον απαξιωµένο και
πτωχευµένο βιοµηχανικό κλάδο.

»Είµαστε πολύ υπερήφανοι για τους εργαζόµε-
νους, τους τεχνικούς, τους µηχανικούς και τους
εµπειρογνώµονες των Ναυπηγείων µας που εργά-
ζονται σκληρά και έξυπνα για να κάνουν τα ναυ-
πηγεία µας την πρώτη επιλογή και την επιλογή αρι-
στείας εκ µέρους των πλοιοκτητών παγκοσµίως».

400 εκατ. δολ. για τη διάσωση των Ναυπηγείων Ελευσίνας

Ηεδρεύουσα στη Νέα Υόρκη Chatsworth Securities LLC συµφώνησε µε την ONEX
ELEFSIS SHIPYARDS, LLC, να ενώσουν τις δυνάµεις τους για την υλοποίηση επέν-
δυσης έως και 400 εκατοµµυρίων δολαρίων στα Ναυπηγεία της Ελευσίνας στα

πλαίσια της επιχείρησης διάσωσής τους.
Η Chatsworth Securities LLC, που εδρεύει στη Νέα Υόρκη, εκτός από τη µετοχική συµµε-

τοχή που αποκτά καθίσταται και θεσµικός χρηµατοπιστωτικός εταίρος της ONEX ELEFSIS
SHIPYARDS, LLC στα πλαίσια των χρηµατοδοτικών της πλάνων.
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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

Έκθεση Ζωγραφικής µε Φιλανθρωπικό 
χαρακτήρα σήµερα στο Ρολόι της πόλης

Ο
∆ήµαρχος Ασπροπύργου, κ. Νίκος
Μελετίου και ο Πρόεδρος του Πνε-
υµατικού Κέντρου,  κ. Μελέτης Μπο-

υραντάς, σας προσκαλούν στην Έκθεση
Ζωγραφικής των παιδιών, που παρακο-
λούθησαν τα δωρεάν σεµινάρια, που διο-
ργάνωσε το Νοµικό  Πρόσωπο, στο πλαίσιο

καλοκαιρινής του δράσης, για τα παιδιά των
∆ηµοτικών Σχολείων. Η έκθεση θα πραγµα-
τοποιηθεί, σήµερα Τετάρτη, 24 Ιουλίου
2019, στις  19:00, στο φιλόξενο χώρο του
Ρολογιού της πόλης και θα έχει φιλανθρω-
πικό χαρακτήρα.
Σας περιµένουµε να την ενισχύσετε !

ΑΟ Αστέρας Μαγούλας 
∆οκιµαστικά για ποδοσφαιριστές από

1/8/2019 έως 9/8/2019 στο γήπεδο Μαγούλας 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο αθλητικός σύλλογος ΑΟ Αστέρας
Μαγούλας ανακοινώνει  ότι  στο
πλαίσιο της στελέχωσης της οµάδας
για την αγωνιστική περίοδο 2019-20
,θα πραγµατοποιήσει δοκιµαστικά για
ποδοσφαιριστές  γεννηθέντες από το
1998 και µεταγενέστερα .

Οι δοκιµές θα πραγµατοποιηθούν
την Πέµπτη 1/08/2019 έως 9/8/2019 στο γήπεδο ποδόσφαιρου
Μαγούλας µε ώρα προσέλευσης 17:00 µµ.

Οι ενδιαφερόµενοι ποδοσφαιριστές θα πρέπει να αποστείλουν
αίτηµα συµµετοχής για τα δοκιµαστικά έως την Τετάρτη 31/07/2019
στο email του συλλόγου a.o.asteras.magoulas@gmail.com  ή µε
τηλεφωνική επικοινωνία  στα τηλέφωνα 6976-581009 / 6947-
155947.Στο αίτηµα συµµετοχής θα πρέπει υποχρεωτικά να συµπερι-
λαµβάνονται τα κάτωθι στοιχειά :

• Ονοµατεπώνυµο 
• Ηµεροµηνία γέννησης
• Θέση ποδοσφαιριστή
• Βιογραφικό (οµάδες στις οποίες έχει αγωνιστεί ανά περίοδο)
• Τηλέφωνο επικοινωνίας

Έντονο αυτοδι οι κητι κό ενδι αφέρον παρου-
σί ασε η οµι λί α της νέας Υφυπουργού
Εργασί ας & Κοι νωνι κών Υποθέσεων, αρµό-
δι ας γι α θέµατα Πρόνοι ας και  Κοι νωνι κής
Αλληλεγγύης, ∆όµνας Μι χαηλί δου, στο
πλαί σι ο της συζήτησης των προγραµµατι κών
δηλώσεων της Κυβέρνησης, αλλά και  ο κοι νο-
βουλευτι κός δι άλογος που την ακολούθησε.

Κατ’ αρχάς, όσον αφορά τους Παι δι κούς
Σταθµούς, η Υφυπουργός, περι γράφοντας τα
«µέτρα ποι οτι κού χαρακτήρα» µε στόχο «την
ενδυνάµωση του θεσµού της οι κογένει ας»,
δήλωσε:

« ∆ι ασφαλί ζουµε πως όλα τα παι δι ά έχουν
θέσει ς σε βρεφονηπι ακούς σταθµούς. 

Ενι σχύουµε το Πρόγραµµα “Εναρµόνι ση

οι κογενει ακής και  επαγγελµατι κής ζωής”,
έτσι  ώστε όχι  µόνο να αυξηθεί  το δι αθέσι µο
ει σόδηµα σε κάθε οι κογένει α - και  εδώ έρχε-
ται  το ποι οτι κό στοι χεί ο του µέτρου αυτού -
αλλά και  να αυξήσουµε τη συµµετοχή των
γυναι κών, των µητέρων στην αγορά εργασί ας
και  να ενι σχύσουµε την κοι νωνι κοποί ηση των
παι δι ών σε νεαρότερη ηλι κί α, µι ας και  όλες
οι  έρευνες αυτό που δεί χνουν εί ναι  ότι  όσο
µι κρότερα εί ναι  τα παι δι ά και  εντάσσονται
σε οργανωµένες δοµές κοι νωνι κοποί ησης,
τόσο µεγαλύτερο και  θετι κότερο εί ναι  το
αντί κτυπο γι α το ανθρώπι νο κεφάλαι ο και  το
δυναµι κό της χώρας. »

Περαι τέρω, εντύπωση προκάλεσε το
γεγονός ότι  στην προγραµµατι κή οµι λί α ∆ΕΝ
συµπερι έλαβε ρητή αναφορά στο “καυτό” ζήτ-
ηµα της µονι µοποί ησης του Προγράµµατος
“Βοήθει α στο Σπί τι ” µε τι ς χι λι άδες µόνι µες
προσλήψει ς που εί χε δροµολογήσει  η προη-
γούµενη Κυβέρνηση.

Αµέσως µετά το πέρας της οµι λί ας της, εκ
µέρους της Αξι ωµατι κής Αντι πολί τευσης ο
τέως Υπ. Οι κονοµι κών, Ευκλεί δης Τσα-
καλώτος, της απηύθυνε σει ρά ερωτηµάτων,
στι ς οποί ες συµπερι λαµβανόταν και  το µέλ-
λον του Βοήθει α στο Σπί τι .

Ο AIRETOS παραθέτει  τα σχετικά αποσπά-
σµατα του διαλόγου που αναπτύχθηκε:

« Ευκλ. Τσακαλώτος: (...) Επίσης, θέλω να θέσω
µια διαφορετική ερώτηση για την οικογένεια που
χρειάζεται  στήριξη. Έχετε πρόθεση να συνεχίσετε

µε τις προσλήψεις για το “Βοήθεια στο Σπίτι ”, που
εµείς έχουµε προωθήσει ; 

Γιατί  φαντάζοµαι  πως ως νέα γυναίκα και  νέα
Υπουργός δεν  θα θέλατε - όπως ο κ. Μητσοτάκης -
η γυναίκα να κάνει  αυτή τη δουλειά για τους µεγάλο-
υς ανθρώπους. ∆ηλαδή, η γυναίκα, η οποία θα έχει
ένα παιδί  στο αριστερό χέρι , µια σκούπα στο δεξί
χέρι  και  έναν υπολογιστή για να δουλεύει  από το
σπίτι , να κοιτάει  και  τους µεγάλους ανθρώπους.

- Υφυπουργός: (...) Νοµίζω ότι  η απάντηση και
στις τρεις ερωτήσεις σας είναι  “Ναι”, µε µια µικρή
υποσηµείωση ως προς το πώς θέσατε την τελευ-
ταία. ∆εν νοµίζω ότι  ο Πρωθυπουργός έχει  καµία
τέτοια πρόθεση. Τουναντίον, γι ’ αυτό νοµίζω ότι  µου
εµπιστεύτηκε αυτόν τον ρόλο.

(...) Όσο γι α το “Βοήθει α στο Σπί τι ”, όχι , δεν
την περι ορί ζουµε και  σε καµί α των περι -
πτώσεων δεν εί ναι  πρόθεση του Πρωθυπουρ-
γού ή του επι τελεί ου του να βρί σκεται  η
γυναί κα στην κατάσταση την οποί α περι γράφ-
ετε.

- Ευκλ. Τσακαλώτος: Θα υπάρχουν αυτές οι
θέσει ς; Εµεί ς εί χαµε πει  γι α αυτούς που δεν
ήταν µόνι µοι , µέσω ΑΣΕΠ να υπάρχουν τρει ς
χι λι άδες θέσει ς γι α το “Βοήθει α στο Σπί τι ”.
Ρωτάω αν έχετε πρόθεση να συνεχί σετε µε
αυτό.

- Υφυπουργός: Αυτό που µπορώ να σας πω
σί γουρα εί ναι  ότι  δεν υπάρχει  από τώρα
πρόθεση αυτό να καταργηθεί . »

Βοήθεια στο Σπίτι - Παιδικοί Σταθµοί: 
Τι εξήγγειλε η αρµόδια Υφυπουργός ∆όµνα Μιχαηλίδου
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Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο
Πειραιά κοντά στις

επιχειρήσεις-µέλη του 
που υπέστησαν ζηµιές από

τον σεισµό της 19 Ιουλίου 2019

Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Πειρ-
αιά ενηµερώνει τις επιχειρήσεις
µέλη του που υπέστησαν ζηµιές
από τον σεισµό της 19ης Ιουλίου
2019 να απευθύνονται στους δήµο-
υς, στους οποίους βρίσκονται οι
εγκαταστάσεις τους, προκειµένου
να δηλώσουν τις ζηµιές και να αιτ-
ηθούν την αποστολή συνεργείου
µηχανικών για την αποτίµησή τους.

Αντίγραφο των ανωτέρω αιτήσεων
µπορούν να αποστέλλουν τα µέλη
του ΒΕΠ στις διευθύνσεις:
info@bep.gr & press@bep.gr ώστε
να συνδράµει το Επιµελητήριο στην
διεκπεραίωση των αιτηµάτων τους.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Έλεγχος για ασφαλή παροχή εργασίας µετά από επικίνδυνα
φαινόµενα όπως ο σεισµός.

Μετά από το γεγον ός του σεισµού των  5,1 ρίχ τερ
στη ∆υτική Αττική ο οποίος έγιν ε ιδιαίτερα αισθητός
σε ολόκληρη την  περιοχ ή της Αττικής, θα θέλαµε
αρχ ικά ν α δώσουµε συγχ αρητήρια σε όλους αυτούς
τους εργαζόµεν ους που διατήρησαν  την  ψυχ ραιµία
τους, αλλά και σε όσους εργάζον ται σε εταιρείες
συν εχ ούς πυράς κ’ συν εχ ούς λειτουργίας και κατά-
φεραν  µε τις αν τιδράσεις τους ν α αποτρέψουν  χ ει-
ρότερες παρεν έργειες που θα µπορούσαν  ν α
συµβούν .

Παρατηρήθηκαν , ωστόσο, και φαιν όµεν α στα
οποία εργοδότες υποχ ρέωσαν  τους εργαζόµεν ους
ν α συν εχ ίσουν  την  εργασία τους σε γραµµές παρ-

αγωγής όχ ι κρίσιµες, γεγον ός που θεωρείται τουλάχ ιστον  απάν θρωπο, λαµβάν ον τας υπόψη τον  παν ικό που
εύλογα επικρατεί σε τέτοια γεγον ότα, και χ ωρίς ν α έχ ει προηγηθεί έλεγχ ος για ασφαλή παροχ ή εργασίας.
Τέλος, θα θέλαµε ν α αν αφέρουµε ότι οι αρµόδιες αρχ ές οφείλουν  ν α δώσουν  τη δυν ατότητα σε εργαζόµεν ους µε

παιδιά σε παιδικούς σταθµούς οι οποίοι κρίθηκαν  ακατάλληλοι , ν α µεταφέρουν  τα παιδιά τους στο πλησιέστερο
παιδικό σταθµό, ώσπου ν α αποκατασταθούν  τυχ όν  ζηµιές.

Για τη ∆ιοίκηση

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΑΓΓ. ΛΙΓΓΟΣ                                             ΓΙΩΡΓ. ΜΙΧΑΣ

Πλήρη αντισεισµικό έλεγχο στο 3ο λύκειο Άνω Λιοσίων 
ζητά ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων
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ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

Τριήµερο µε παραδοσιακές µουσικοχορευτικές εκδηλώσεις 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ            

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου και
ο Πρόεδρος του ∆.Σ. του Πνε-
υµατικού Κέντρου,σας προσκα-
λούν να τιµήσετε µε την παρου-
σία σας, τις εκδηλώσεις εορτα-
σµού της Πολιούχου Αγίας Παρ-
ασκευής, σύµφωνα µε το ακόλο-
υθο πρόγραµµα.

* Σε περίπτωση κακοκαιρίας, οι

προγραµµατισµένες,για την Πλατεία

∆ηµαρχείου, εκδηλώσεις, θα πραγ-

µατοποιηθούν στο ∆ηµοτικό Κιν-

ηµατοθέατρο Γαλαξίας (Μιαούλη 6,

Ασπρόπυργος).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΑΓΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Πέµπτη  25 Ιουλίου 2019

19:30 Μέγας Πανηγυρικός Εσπερ-
ινός στον Ι. Ναό Αγίας Παρασκευής.

21:00 Λιτάνευση Ιερής Εικόνας,
πέριξ του ναού.

21:30 Πλατεία ∆ηµαρχείου
Παραδοσιακή µουσικοχορευτική

βραδιά : « ΛΥΡΑ – ΠΙΠΙΖΑ -
ΤΣΑΜΠΟΥΝΑ/Από το χθες στο σήµε-
ρα », µε αυθεντικούς παραδοσιακούς
οργανοπαίχτες από τη Ρόδο, τη Τζια
και τη Θήβα και τις Οµάδες Παραδο-
σιακών Χορών του Πνευµατικού Κέν-
τρου Ασπροπύργου. 

∆ιδασκαλία, Σκηνική Παρουσία:
Σπυριδούλα Παναγιωτοπούλου.

Συµµετέχει η χορευτική οµάδα του
Συλλόγου Ποντίων Ασπροπύργου,
«ΟΙ ΑΚΡΙΤΕΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ».

Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019

20:30 Πλατεία ∆ηµαρχείου
Συναυλία µε τον Θέµη Αδαµαντίδη.

Μαζί του οι τραγουδιστές Γιάννης
Καρκαβίρης και Μαρίνα Νικολο-
πούλου

Σάββατο 27 Ιουλίου 2019

20:30 Πλατεία ∆ηµαρχείου
Συναυλία των Συνόλων Σύγχρονης

Μουσικής του ∆ηµοτικού Ωδείου
Ασπροπύργου, µε αγαπηµένα τρα-
γούδια από το ελληνικό και διεθνές
ρεπερτόριο.Υπεύθυνος Συνόλων: ο
καθηγητής ∆.Ω.Α., Γιώργος
∆εδούσης.

Επιµέλεια προγράµµατος: Μελέτης
Μπουραντάς.

Παρασκευή 26 και Σάββατο 27
Ιουλίου 2019

23:30 Π Α Ρ Α ∆ Ο Σ Ι Α Κ Ο
ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ

Λαϊκή – Παραδοσιακή Ορχήστρα
συνοδεύει τους: 26/7 Κώστα Σκα-
φίδα, Βάσω Χατζή, Σπύρο Μπρέµπο,
Φωτεινή Πανδριά, Νίκο Μεσογείτη,
Γιώργο Μαγγίνα και 27/7 Βάσω
Χατζή, Ευδοκία, Νίκο Μεσογείτη,
Γιώργο Μαγγίνα, Κώστα Μαρούγκα.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ∆.Σ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΜΕΛΕΤΗΣ  ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Μέλος ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Ε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΜΕΛΕΤΙΟΥ
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Απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ οι πυρόπληκτοι
∆έσµευση Μητσοτάκη ότι θα ξεµπλοκάρει άµεσα τα 31 εκατ. ευρώ που λιµνάζουν 
στον Ειδικό Λογαριασµό Αρωγής για το Μάτι 

Στη δέσµευση ότι θα ξεµπλοκάρει
άµεσα τα 31 εκατοµµύρια ευρώ που
λιµνάζουν στον Ειδικό Λογαριασµό
Αρωγής για το Μάτι, έναν χρόνο µετά
την εθνική τραγωδία προχώρησε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης, ολοκληρώνον-
τας την παρουσίαση των προγραµµα-
τικών δηλώσεων.

Η κυβέρνηση προσανατολίζεται στη
διάθεση 10 εκατ. ευρώ από τον λογα-
ριασµό αρωγής για να στηρίξει το
µέτρο απαλλαγής των πυρόπληκτων
από την υποχρέωση για την καταβολή
ΕΝΦΙΑ κατά την επόµενη πενταετία.
Κατά πληροφορίες, η πρωτοβουλία
αφορά 4.334 κατοίκους και πιθανώς

να ανακοινωθεί σήµερα από τον κυβε-
ρνητικό εκπρόσωπο Στέλιο Πέτσα.

Από τη Βουλή ο Πρωθυπουργός
ανακοίνωσε συγκεκριµένα µέτρα: 

Οι εγκαυµατίες αποκτούν δωρεάν
πρόσβαση σε φάρµακα και θεραπείες,

ενώ διατίθενται 20 εκατ. ευρώ για
ανάπλαση των περιοχών που σάρωσε
η φονική φωτιά. 

Πρώτη κίνηση θα είναι ο καθαρι-
σµός του οικοπέδου στον Νέο Βουτζά
στο οποίο παραµένει από πέρυσι
τεράστια ποσότητα καύσιµης ύλης.

∆ηλώσεις νέου δηµάρχου Αχαρνών 

Α
πό την  πρώτη στιγµή εγώ και η παράταξή που
είχ α την  τιµή ν α είµαι επικεφαλής είχ αµε δώσει
ιδιαίτερη σηµασία στην  προσέλκυση επεν -

δύσεων  σε µία τόσο όµορφη και κοµβική περιοχ ή
όπως στις Αχ αρν ές. Με χ αρά άκουσα τον  Πρωθυπο-
υργό ν α αν αφέρεται στις προγραµµατικές δηλώσεις του
για την  αξιοποίηση του Βασιλικού κτήµατος.

Ως ν έα ∆ηµοτική Αρχ ή τον  ερχ όµεν ο Σεπτέµβριο,
∆ΗΛΩΝΟΥΜΕ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ που αφο-
ρούν  ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τους ∆ηµότες των
Αχ αρν ών  και αν αβάθµιση του οδικού και συγκοιν ω-
ν ιακού δικτύου. Θα καταθέσουµε προτάσεις µε  σεβα-
σµό κυρίως στο περιβάλλον  και στην  προβολή της
ιστορικής αξίας του χ ώρου αλλά και ως προτύπου αγρ-
οτοβιοµηχ αν ικής µον άδας. 

Ο συγκεκριµέν ος χ ώρος αποτελεί έν α υψηλό τουρι-
στικό προϊόν  για την  χ ώρα που µπορεί ν α συµβάλλει
στην  τοπική αν άπτυξη αλλά και για όλη την  Αττική,
έν ας χ ώρος που θα διεκδικήσουµε ν α επαν έλθει στον
∆ήµο µας.

Οφείλουµε ν α διεκδικήσουµε αυτά που µας αξίζουν
και θα το κάν ουµε, όπως θα το κάν ουµε και για το
καζίν ο της Πάρν ηθας και το κτήµα Αµυγδαλέζας.

Μετά την ανάληψη των καθηκόντων µας την 1η
Σεπτεµβρίου θα θέσουµε θέµα στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο για προτάσεις από όλες τις Παρατάξεις
αλλά θα γίνει και διαβούλευση ώστε να έχουµε
προτάσεις από όλους τους Συνδηµότες µας!

Γιατί η Ανάπτυξη της Πόλης µας είναι υπόθεση
όλων>

Σπύρος Βρεττός: Ικανοποίηση για τις δηλώσεις για το Τατόι 
‘’Καζίνο και Αµυγδαλέζα προτεραιότητες για τον δήµο’’
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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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 60 Τ.Μ. ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ, ΜΕΧΡΙ 250 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ. 6995177554 (κα. ΜΑΡΙΕΤΤΑ)

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.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 

ΚΟΠΕΛΑ ΑΠΟ 27 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 

ΓΙΑ ΜΠΟΥΦΕ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ (ΚΑΦΕ - ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ)

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6983595319 & 2105596108 (ΕΛΕΝΗ)

ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑ  αανναασσυυσσκκεευυαασσίίααςς,,  πποουυ  εεδδρρεεύύεειι  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο,,

ζζηηττεείί  εερργγααζζόόµµεεννοουυςς  γγιιαα  ααπποοθθήήκκεεςς  σσττηη  ΜΜάάννδδρραα,,  ΜΜααγγοούύλλαα..  

ΆΆµµεεσσηη  ππρρόόσσλληηψψηη,,  µµιισσθθόόςς,,  αασσφφάάλλεειιαα,,  άάννδδρρεεςς  --  γγυυννααίίκκεεςς  γγιιαα

φφοορρττοοεεκκφφοορρττώώσσεειιςς,,  ππααρρααλλααββέέςς,,  ππιικκααδδόόρροουυςς,,  αανναασσυυσσκκεευυαασσίίαα,,

χχεειιρριισσττέέςς  κκλλααρρκκ,,  ααπποοσσττοολλήή  ββιιοογγρρααφφιικκώώνν  

qquuaalliittyypprroodduuccttiioonnssoolluuttiioonnss@@ggmmaaiill..ccoomm

ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  22110055555566006644    

ΩΩρράάρριιοο  ::  99::0000--1166::0000

ΚΚΙΙΝΝΗΗΤΤΟΟ  66998822222200779944  ΥΥΠΠΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΗΗ  ΚΚαα  ΜΜΙΙΧΧΑΑ



Τον προσεχή Νοέµβριο κλείνει ο ΧΥΤΑ Φυλής και η Αττική θα πνιγεί στα σκουπίδια. Το έγγραφο του Ε∆ΣΝΑ.

Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019 θριάσιο-11

ΟΟργανισµός Άθλησης και Φροντίδας, Νεολαίας και
Τρίτης Ηλικίας του ∆ήµου Ασπροπύργου διοργανώνει,
µια ακόµη θεατρική εξόρµηση για τα Μέλη του, την

Πέµπτη, 1 Αυγούστου 2019. 
Αυτή τη φορά θα παρακολουθήσουν το Μιούζικαλ των Θανά-

ση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα, «Το δικό µας σινεµά» στο
θέατρο ΑΛΣΟΣ. Ένα έργο το οποίο παρουσιάζει  την άνοδο
αλλά και την πτώση του ελληνικού κινηµατογράφου, αποτε-
λούµενο από έναν all star θίασο και 24µελές µπαλέτο, συνοδεία
των τραγουδιών εκείνης της εποχής σε νέα ενορχήστρωση. 

Στο έργο συµµετέχουν ο Σπύρος Παπαδόπουλος, η ∆έσποινα
Βανδή, ο Παύλος Χαϊκάλης, ο  Κώστας Κόκλας, η Κατερίνα
Λέχου, ο Μέµος Μπεγνής, ο Γιώργος Χανιώτης, η Σύλβια ∆ελι-
κούρα, η Παρθένα Χοροζίδου, η Ευγενία Σαµαρά, η Μαριλού
Κατσαφάδου, ενώ ξεχωριστούς ρόλους έχουν η Πηνελόπη
Πιτσούλη,  η Ελένη Γερασιµίδου και ο Γιώργος Κωνσταντίνου. Σκηνικά: Αθ.
Σµαραγδή, Κοστούµια: Έβ. Σιούπη, Μουσική.: Γ. Ζαχαρίου. Χορογραφίες.:
Φ. Ευαγγελινός, Φωτισµοί.: Ελ. Ντεκώ.

ΓΓιιαα  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  κκααιι  εεγγγγρρααφφέέςς,,  οοιι  εεννδδιιααφφεερρόόµµεεννοοιι  µµπποορροούύνν
νναα  ααππεευυθθύύννοοννττααιι  κκααθθηηµµεερριιννάά  κκααιι  σστταα  33  ΚΚΑΑΠΠΗΗ  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  κκααιι
σστταα  ττηηλλέέφφωωνναα::  221100--55557777886622,,  ,,  221100--55557733554499  κκααιι  22110055559988112255..  

ΚΚΑΑΛΛΟΟΚΚΑΑΙΙΡΡΙΙΝΝΕΕΣΣ  ∆∆ΡΡΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ
Ο Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. πάει θέατρο
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΦΟΣ 6,60 Μ. ΜΗΚΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ,
ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗ 46 HP,

Y∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΡΕΒΕΡΣΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ 6979578032 



Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019 θριάσιο-13  

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∆ΡΟΜΙΟΥΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ. ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ :ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ. ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ :
6976766522 & 6979242036.6976766522 & 6979242036.

Σύλλογος Ατόµων
µε Αναπηρία
∆υτικής Αττικής
Από 15 Ιουλίου µέχρι τέλος Οκτω-
βρίου στο ΚΕΠ του ∆ήµου Ελευ-
σίνας τα άτοµα µε αναπηρία θα
µπορούν να προµηθεύονται την
κάρτα µετακίνησης ΑΜΕΑ που
αφορά τα ΚΤΕΛ ,τον ΟΣΕ κτλ για
έκπτωση εισιτηρίου στο 50%.
Απαιτείται η απόφαση αναπηρίας,
2 φωτογραφίες και ταυτότητα.

Ένας χρόνος µετά τις φονικές πυρκαγιές στο Μάτι
«Το Χαµόγελο του Παιδιού» συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα στους πληγέντες
της Ανατολικής Αττικής µε ποιοτικές και ουσιαστικές δράσεις

Έ
νας χρόνος συµπληρώνεται  σήµερα από τι ς φονι κές πυρκαγι ές στο Μάτι  που προκάλε-
σαν την απώλει α της ζωής σε δεκάδες συνανθρώπους µας. Εκτός από τον πόνο και  την
οδύνη γι α τους ανθρώπους που χάθηκαν, η καταστροφή άφησε πί σω και  χι λι άδες πληγέν-

τες που χρει άζονταν όχι  µόνο υλι κή υποστήρι ξη και  συνδροµή αλλά και  άµεση ψυχολογι κή υπο-
στήρι ξη, απόρροι α των τραγι κών συνεπει ών της πυρκαγι άς. Ιδι αί τερα γι α τα παι δι ά που βί ω-
σαν την τραυµατι κή εµπει ρί α της πυρκαγι άς, οι  επι πτώσει ς από πλευράς ψυχι κής υγεί ας
υπήρξαν σηµαντι κές, ενώ και  οι  ενήλι κες και  ει δι κότερα οι  ηλι κι ωµένοι  έχρηζαν και  συνεχί ζουν
να χρήζουν, έναν χρόνο µετά, σταθερής ολι στι κής φροντί δας και  υποστήρι ξης.

«Το Χαµόγελο του Παι δι ού» από την πρώτη στι γµή βρέθηκε δί πλα στους πληγέντες παρέχον-
τας µι α σει ρά υπηρεσι ών σε παι δι ά, σε ενήλι κες και  στι ς οι κογένει ές τους που, µεταξύ άλλων,
συµπερι ελάµβαναν υλι κή ενί σχυση, ι ατρι κή βοήθει α στο κι νητό πολυϊ ατρεί ο «Ιπποκράτης», κάλ-
υψη ι ατροφαρµακευτι κών αναγκών, ψυχοκοι νωνι κή στήρι ξη από Κοι νωνι κούς Λει τουργούς και
Ψυχολόγους.

Επί σης, πραγµατοποι ήθηκαν µεταφορές µε τα οχήµατα Άµεσης Επέµβασης, δι ακοµι δές µε τι ς
Κι νητές Ιατρι κές Μονάδες (Ασθενοφόρα) του Οργανι σµού, συνεργασί α µε τα Νοσοκοµεί α Παί δων
γι α την υποστήρι ξη των νοσηλευόµενων παι δι ών, αναζήτηση παι δι ών που αγνοούνταν, σταθερή
παρουσί α Κι νητών Ιατρι κών Μονάδων στι ς πληγεί σες περι οχές και  δι αθεσι µότητα γι α την παρά-
δοση γευµάτων στους πληγέντες.

Πέρα από την πρώτη ανακουφι στι κή παρέµβαση «Το Χαµόγελο του Παι δι ού» σε συνεργασί α
µε τους αρµόδι ους κρατι κούς φορεί ς, τους πληγέντες ∆ήµους, αλλά και  την πολύτι µη υποστήρι ξη
και  εµπι στοσύνη επι χει ρήσεων και  ι δι ωτών, δηµι ούργησε Κι νητό Συνεργεί ο µε στόχο την κάλυψη
ζηµι ών σε οι κήµατα που επλήγησαν.

Επί σης, δι έθεσε το Κέντρο Ηµέρας «Το Σπί τι  του Παι δι ού» γι α τη θεραπευτι κή υποστήρι ξη των
παι δι ών, δι οργάνωσε δράσει ς δηµι ουργι κής απασχόλησης γι α τα παι δι ά µε στόχο την ενδυνά-
µωσή τους και  την υποβοήθηση της επι στροφής στην «κανονι κότητά» τους. Σε συνεργασί α µε τους
δι ευθυντές των σχολι κών µονάδων και  τους Υπευθύνους Αγωγής Υγεί ας πραγµατοποί ησε ενηµε-
ρωτι κές δράσει ς αγωγής υγεί ας και  ενδυνάµωσης σε σχολεί α της περι οχής.

«Το Χαµόγελο του Παι δι ού» ανταποκρι νόµενο στην ολοένα αυξανόµενη και  επι τακτι κή ανάγκη
παροχής ψυχολογι κής υποστήρι ξης, θεραπεί ας και  φροντί δας των παι δι ών που υπέστησαν τι ς
τραυµατι κές συνέπει ες της πυρκαγι άς δηµι ούργησε εξει δι κευµένη υπηρεσί α ψυχι κής υγεί ας
και  ψυχοκοι νωνι κής µέρι µνας. Συγκεκρι µένα, εκτός των κλι µακί ων ψυχολόγων και  κοι νωνι κών
λει τουργών που αναπτύχθηκαν επι τόπου στα δι άφορα σηµεί α φι λοξενί ας πυρόπληκτων, δι αµο-
ρφώθηκαν ει δι κοί  χώροι  στο Επι χει ρησι ακό Κέντρο και  Κέντρο Στήρι ξης Παι δι ού & Οι κογένει ας
Αττι κής στη Νέα Μάκρη (γραφεί α/ ι ατρεί α ψυχι κής υγεί ας παί δων και  εφήβων). Μέσα από τη
συγκεκρι µένη πρωτοπορι ακή σύµπραξη φορέων της κοι νωνί ας πολι τών και  σε συνεργασί α µε
άλλες οργανώσει ς µη κερδοσκοπι κού χαρακτήρα και  φορεί ς ψυχι κής υγεί ας, στον χώρο λει -
τούργησε την Μονάδα Παροχής Υπηρεσι ών Ψυχι κής Υγεί ας γι α παι δι ά και  πληγεί σες οι κογέ-
νει ες, η οποί α στελεχώνεται  από ψυχι άτρους παι δι ών και  εφήβων, κλι νι κούς ψυχολόγους και
άλλους εξει δι κευµένους θεραπευτές.

«Το Χαµόγελο του Παιδιού»  θα ήθελε να εκφράσει τις θερµές του ευχαριστίες σε
όλες τις εταιρείες και τους ιδιώτες για την ανταπόκρισή τους, τη στήριξη και την
πολύτιµη προσφορά τους σε είδη και υπηρεσίες για τους πληγέντες.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ  
Ενοικιάζεται επαγγελµατικός
χώρος (ισόγειο) στη δια-
σταύρωση Ασπροπύργου
(πλησίον ΙΚΑ και στάσης λεο-
φωρείου), 126 τεραγωνικά
µέτρα, κατάλληλο για φαρµα-
κείο.Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος οροφ-
ος) στη διασταύρωση Ασπρ-
οπύργου κοντά στο ΙΚΑ 86
τετραγωνικά µέτρα, σε οικο-
γένεια που να έχει σταθερή ε-
ργασία
∆ιατίθεται και για επαγγελµα-
τικός 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 επαγγελµα-
τικός χώρος 105 τετραγω-
νικών µέτρων στο κέντρο
του Ασπροπύργου
(Σαλαµίνος & Κολοκο-
τρώνη). ∆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 επικοι-
νωνίας 6945334415

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος 67τµ  πλησίον 2ου 
∆ηµοτικού σχολείου.  ∆ιαθ-
έτει πατάρι, αποθήκη και
θέση  στάθµευσης. Κατάλ-
ληλο 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 Νε-
όκτιστα Ασπροπύργου στη θ-
έση ∆εµερτζή πίσω από το
∆ηµοτικό σχολείο κάθετα
στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ οχη θ-
έα στο Θριάσιο και τον κόλπο
του Σκαραµαγκά.Μόνο για οι-
κογένειες τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γραφ-
εία (ισόγειο και 2ος όροφος)
στο κέντρο του Ασπροπύρ-
γου, 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 (ε-
νοικίαση 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 

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

, 
κατασ-

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 80τµ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Κ Α
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Ο∆ΟΣ Ι. ΜΥΛΩΝΑ 32, ΜΕ
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΗΛ.
Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ
6984780807

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος Το-
πος, µονοκατοικία 57 τ.µ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή '85,
µπάνιο, σε οικόπεδο 170 τ.µ.,
ενιαιο σαλονι - κουζινα, τζάκι,
πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ε-
λεύθερη, ανακαινισµένη, ανα-
καίνιση '10, τιµή 30.000€,
συζητήσιµη , 210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος το-
πος, µονοκατοικία 280 τ.µ.,
ισόγεια, 2 υ/δ (το 1 master),
µπάνιο, καλή κατάσταση, τι-
µή 60.000€, συζητήσιµη.
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισό-

γεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78, µπά-
νιο, wc, σε οικόπεδο 400 τ.µ.,
θέα βουνό, ανοικτό πάρκιν, α-
ποθήκη, κήπος, ελεύθερη,
άριστη κατάσταση, ανακαίνι-
ση '00, τιµή 35.000€
6986257643

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρ-
σονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου -
4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
µπάνιο, επιπλωµένη, αυτό-
νοµη θέρµανση, κλιµατισµός,
πόρτα ασφαλείας, τέντες, θέα
θάλασσα, µεσίτες δεκτοί, τιµή
57.000€, συζητήσιµητηλ:
6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ηµι-
τελής µεζονέτα 162 τ.µ., 2
επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή, 4
υ/δ (το 1 master), 2 µπάνια,
σε οικόπεδο 183 τ.µ., πάρκιν,
αποθήκη 25 τ.µ., τιµή
309.000€, συζητήσιµη

Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου πόλεως Ρουπακίου
400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφο-
ρίες στο 6977-646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ελληνίδα αναλαµ-
βάνει τη φύλαξη παιδιών
στις περιοχές Μάνδρας -
Μαγούλας & Ελευσίνας.
Τηλ. 6979244790

Απόφοιτος Λυκείου αναζ-
ητά εργασία πενθήµερη
πρωινό ωράριο (4-5 ώρες)
σε Ασπρόπυργο- Ελευ-
σίνα. Τηλ. 6986753486

Ζητείται εργασία ως
ανειδίκευτος εργάτης,
για µετακοµίσεις ή σε
αποθήκες (υπάρχει

προυπηρεσία), 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 φρ-
οντίδα ηλικιωµένων στην πε-
ριοχή του Θριασίου
Πεδίου.Τηλ. 6971700804

ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για οι-
κιακή βοηθός και φύλαξη ηλι-
κιωµένων στην περιοχή του
Θριασίου Πεδίου. Τηλ.
6944802271

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ
ΠΩΛΗΤΡΙΑ Η ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΠΡΩΙΝΟ 6ΩΡΟ ΣΤΙΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΠΕ∆ΙΟΥ  ΤΗΛ. 6947253136

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 περιοχές της ∆υτικής Αττι-
κής µε χρόνια 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 γα-
λακτοκοµικών προϊόντων
στον Ασπρόπυργο Αττι-
κής. Επιθυµητή προϋπηρ-
εσία σε ex-van πώληση.
Επικοινωνία 10:00-17:00,
2105577698 , email: in-
fo@dikomas.gr

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΓΙΑ
Φ Ρ Ο Ν Τ Ι ∆ Α
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ.ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ
τηλ. 6945930393

Ζητούνται Ηλεκτρο-
συγκολλητές, µε πτυχίο,
ανεξαρτήτως ηλικίας για
µόνιµη εργασία σε ε-
πιχείρηση 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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ
ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
DELONGHI
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
694 25 18203

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

RENAULT TWINGO 

Mοντέλο 2004

1150 κυβικά

(τέλη 135 ευρώ)

µε 175.500 χλµ.

στην τιµή των 

1000 ευρώ. 

Πληροφορίες 

στο 6948683400

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ.

ΚΟΥΡΕΜΑ ΚΑΙ 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΞΕΡΩΝ

ΧΟΡΤΩΝ  ΤΗΛ. 6932154263

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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