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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Παρασκευή 13 Σεπτεµβρίου 2019

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Αραιές νεφώσεις . Η  θερµοκρασία 

από 23°C έως 31°C

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αριστείδης, Αρίστος, Άρης, Αριστέα,

Αριστούλα, Αριστίνα
Κορνήλιος, Κορνηλία

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Αντωνάρας ∆ηµήτριος Γ.

28ης Οκτωβρίου 49, 2105571663

Ελευσίνα
Ζαχαρίου Σεβαστή Κ.

Εθνικής Αντιστάσεως 98 & Περσεφόνης,
2105547900

ΜΑΝ∆ΡΑ
Πέππας Ιωάννης

Υψηλάντου 1 & Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου,
2105555236

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΟΕ

Μεγάλου Αλεξάνδρου 61, 2102484258
08:00-22:00 

ΧΑΪ∆ΑΡΙ

Βλαστού Ευαγγελία
Κυπρίων Αγωνιστών 26, 2105811832

08:00-14:00 &17:00-23:00 

ΟΒουλευτής ∆υτικής Αττικής Γιώργος
Κώτσηρας, στις 11 Σεπτεµβρίου,

κατά την διάρκεια της οµιλίας του στην
Ολοµέλεια της Βουλής για το Νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας µε τίτλο «Κύρωση της από
24.07.2019 Π.Ν.Π "Λήψη µέτρων για την
αντιµετώπιση άµεσων κινδύνων και αναγ-
κών στις περιοχές της Περιφερειακής
Ενότητας Ανατολικής Αττικής που επλήγ-
ησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου
2018." (Α' 127), σύσταση και καταστατικό
λειτουργίας της εταιρείας "Μάτι Ξανά".»,
τόνισε ότι «η πρωτοφανής αναλγησία και
η  εγκληµατική αδράνεια  της προη-
γούµενης κυβέρνησης, µετά τις περσινές
φονικές πυρκαγιές, ανάγκασαν τη νέα κυβέρνηση
της Νέας ∆ηµοκρατίας να λάβει άµεσα µέτρα για
την αντιµετώπιση συγκεκριµένων προβληµάτων,
που επείγουν».

Ο κ. Κώτσηρας αναφέρθηκε στην σύσταση αστι-
κής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία
«Μάτι Ξανά», η οποία έχει ως σκοπό την προώθη-
ση δράσεων για την  διασφάλιση της υγείας των
κατοίκων, την προστασία του περιβάλλοντος, την
αποκατάσταση και ανάπλαση των πληγεισών περ-
ιοχών και, βεβαίως, την «επανεκκίνηση» της ζωής
για όλους όσοι έζησαν τον περυσινό πύρινο εφιά-
λτη. Τόνισε, µεταξύ άλλων, ότι: «Κρινόµαστε όλοι
έναντι των 102 συµπολιτών µας που έφυγαν, αλλά
και αυτών που έµειναν πίσω.»

Ο Βουλευτής, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του,
εστίασε στην επιβεβληµένη, νοµικά, πολιτικά αλλά
και κοινωνικά, ανάγκη για αυτοτελή ειδική Νοµοθε-
τική ρύθµιση και για την περιοχή της Κινέττας, η
οποία επλήγη, επίσης, από τις περσινές πυρκαγι-
ές. Τόνισε την σηµασία της αντιµετώπισης των τερ-
αστίων προβληµάτων που προέκυψαν στις
πληγείσες περιοχές, αλλά και την ανάγκη διαµόρφ-
ωσης των προϋποθέσεων που θα αποτρέψουν
ανάλογους µελλοντικούς κινδύνους και καταστροφ-
ές. 

Τελειώνοντας ο Βουλευτής ∆υτικής Αττικής δήλω-
σε ότι θα εργαστεί και ο ίδιος προς αυτή την
κατεύθυνση, καθώς η Πολιτεία οφείλει να είναι
πάντα δίπλα στους πολίτες.

Γ. Κώτσηρας στην Ολοµέλεια της Βουλής:
««ΕΕππιιββεεββλληηµµέέννηη  ηη  ααυυττοοττεελλήήςς  ρρύύθθµµιισσηη

γγιιαα  ττηηνν  ΚΚιιννέέτττταα  
Είµαι αισιόδοξος ότι σύντοµα θα υπάρξει

σχετική πρωτοβουλία»

Επιστολή του Γ. Πατούλη στον Πρόεδρο του ∆Σ ΚΤΥΠ ΑΕ

Αίτηµα να διενεργήσει ελέγχους και επισκευές σε σχολεία της Αττικής που
επλήγησαν από το σεισµό του Ιουλίου

Με πρωτοβουλία του Γ.Πατούλη 
θα συναφθεί προγραµµατική συµφωνία
της Περιφέρειας Αττικής  µε το ΤΕΕ,  
µε στόχο τη διενέργεια ελέγχων
από µηχανικούς στα σχολεία της Αττικής

Ε
πιστολή προς τον Πρόεδρο του ∆Σ Κτιρ-
ιακές Υποδοµές Α.Ε. (ΚΤΥΠ ΑΕ)  Γ. Μπι-
τάκο  µε το αίτηµα να γίνουν έλεγχοι και

επισκευές σε σχολεία της Αττικής που επλήγ-
ησαν από το σεισµό του Ιουλίου και παράλληλα
να τον ενηµερώσουν για τις παρεµβάσεις που

έχουν γίνει, απέστειλε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, όπως γνωστοποίησε κατά τη σηµερινή συνεδρίαση του
περιφερειακού συµβουλίου.

Με αφορµή την παράσταση διαµαρτυρίας και το αίτηµα της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής» να συζητηθεί
στη προχθεσινή συνεδρίαση το θέµα της αντισεισµικής θωράκισης των σχολείων ο κ. Πατούλης ενηµέρωσε το σώµα
πως παρά το γεγονός ότι οι ΟΤΑ β. βαθµού δεν έχουν καµία αρµοδιότητα για το ζήτηµα συντήρησης και επισκευής
σχολικών εγκαταστάσεων, από τις πρώτες µέρες ανάληψης των καθηκόντων του ζήτησε σχετική ενηµέρωση από την
ΚΤΥΠ ΑΕ, που είναι αρµόδια για το ζήτηµα».

Παράλληλα ενηµέρωσε το Σώµα πως µε πρωτοβουλία του και κατόπιν σχετικής επικοινωνίας του µε τον Πρόεδρο
του ΤΕΕ Γ. Στασινό θα συναφθεί σχετική προγραµµατική συµφωνία µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ΤΕΕ, προ-
κειµένου να δοθεί η δυνατότητα σε µηχανικούς του ΤΕΕ να διενεργήσουν ελέγχους σε σχολεία. 

«Η προστασία της ζωής των παιδιών µας και η διασφάλιση της στέγασης τους σ΄ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον,
είναι απόλυτη προτεραιότητά µας. Είµαστε στη διάθεση της ΚΤΥΠ ΑΕ που έχει στην αρµοδιότητά της τη συντήρηση
και επισκευή των σχολικών εγκαταστάσεων για να συνδράµουµε στη διαδικασία», υπογράµµισε ο κ. Πατούλης και πρό-
σθεσε: «Είµαστε ανοιχτοί στο διάλογο, είµαστε εδώ να ακούσουµε όλες τις απόψεις και να βρούµε από κοινού λύσεις
για αυτό το τόσο σοβαρό ζήτηµα». 

Συνεχίζεται στη σελ. 4
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Έ
πειτα από δηµόσια συνε-
δρίαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Πνευµατι-

κού Κέντρου του ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου και λαµβάνοντας υπόψη,
την υποβληθείσα µελέτη σχετικά µε
τα δίδακτρα των ∆ηµοτικών Ωδείων
της Αττικής, ενηµερώνουµε τους
ενδιαφερόµενους για την αναπρο-
σαρµογή των διδάκτρων για το σχο-
λικό έτος 2019-2020, τόσο του
∆ηµοτικού Ωδείου όσο και των ερα-
σιτεχνικών τµηµάτων επιµόρφωσης
του Πνευµατικού Κέντρου.  

Τα δίδακτρα των ερασιτεχνικών
τµηµάτων επιµόρφωσης του Πνε-
υµατικού Κέντρου, όπως Παραδο-
σιακοί χοροί, Ζωγραφική, Θέατρο,
για το σχολικό έτος 2019-2020 έχουν ως εξής:

• 8€ για το πρώτο παιδί ενώ ήταν 10€
(µείωση κατά 20%) 

• 5€ για το δεύτερο παιδί ενώ ήταν 8€
(µείωση κατά 35%).     

Η απόφαση αυτή είναι ιδιαιτέρως σηµαντική για
την οικονοµική ανακούφιση των νοικοκυριών 

Μ
ε τον  ∆ιοικητή του ΑΤ Αχ αρν ών , Παν αγιώτη
Συρµαλή, συν αν τήθηκε ο ν έος ∆ήµαρχ ος Αχ α-
ρν ών  κ. Σπύρος Βρεττός. Κατά τη διάρκεια της

συν άν τησης, η οποία διεξήχ θη σε ιδιαίτερα εγκάρδιο
κλίµα ο κ. Βρεττός εν ηµερώθηκε για τη γεν ικότερη
κατάσταση και τις εκτιµήσεις της Αστυν οµίας. 

Από την  πλευρά του  τόν ισε για µια ακόµη φορά πως
η ασφάλεια αποτελεί βασική προτεραιότητα για τον  ίδιο
και τη ν έα ∆ηµοτική Αρχ ή και γι’ αυτό επιθυµεί µεταξύ
των  δύο πλευρών  ν α υπάρξει µια καλή συν εργασία µε

γν ώµον α τη βελτίωση της κατάστασης που ταλαν ίζει
την  πόλη και τους ∆ηµότες της.

Σε αυτό το πλαίσιο ο κ. Βρεττός δήλωσε αποφασι-
σµέν ος ν α πιέσει µε κάθε πρόσφορο µέσο την  πλευρά
της κυβέρν ησης προκειµέν ου ν α εν ισχ ύσει µε αν θ-
ρώπιν ο δυν αµικό το Αστυν οµικό Τµήµα Αχ αρν ών  εν ώ
πρόσθεσε ότι στο προσεχ ές χ ρον ικό διάστηµα θα
συµµετέχ ει µαζί µε τον  ∆ιοικητή σε περιπολίες της
Αστυν οµίας στα σηµεία παραβατικότητας.

Συνάντηση µε τον ∆ιοικητή του ΑΤ Αχαρνών
είχε ο ∆ήµαρχος Σπύρος Βρεττός

Αναπροσαρµογή διδάκτρων (2019-2020) στο ∆ηµοτικό Ωδείο Ασπροπύργου ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ
ΜΕΙΩΣΕΙΣ 

στα δίδακτρα 
του Τµήµατος

Επιµόρφωσης
του Πνευµατικού 

Κέντρου 

Τραυµατισµός εργαζόµενου 
σε δεξαµενόπλοιο 
που ελλιµενιζόταν στις εγκαταστάσεις
ΕΛ.ΠΕ. Ασπροπύργου.

Ο 47χ ρον ος αλλοδαπός, συµφων α µε εν ηµέρωση της
Λιµεν ικής Αρχ ής Ελευσίν ας τραυµατίστηκε στα
δάχ τυλα του αριστερού χ εριού του κατά την  εκτέλεση
εργασιών  αν ύψωσης αν ταλλακτικού µε χ ρήση του
αριστερού πρυµν αίου γεραν οφόρου αν ωτέρω πλοίου.
Το πλοίο ελλιµεν ιζόταν  στις εγκαταστάσεις ΕΛ.ΠΕ.
Ασπροπύργου.
Ο 47χ ρον ος διεκοµίσθη µε ασθεν οφόρο όχ ηµα του
ΕΚΑΒ στο Γεν ικό Νοσοκοµείο Αττικής »ΚΑΤ», από
όπου και εξήλθε.
Από το Κεν τρικό Λιµεν αρχ είο Ελευσίν ας που διεν ερ-
γεί την  προαν άκριση, συν ελήφθησαν  ο Πλοίαρχ ος
και ο Α΄ Μηχ αν ικός του πλοίου.



 Ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων τόνισε οτι η κυβέρνηση αναµένει τις
αποφάσεις του Συµβουλίoυ της Επικρατείας για τα
αναδροµικά.

Τ
η διαβεβαίωση ότι οι αυξηµένες συντάξεις
χηρείας θα καταβληθούν στο τέλος
Σεπτεµβρίου έδωσε ο υφυπουργός Εργασίας,

αρµόδιος για θέµατα Κοινωνικής Ασφάλισης, Νότης
Μηταράκης, µιλώντας σε εκποµπή του τηλεοπτικού
σταθµού «OPEN».

Σε ό,τι αφορά τα αναδροµικά των συνταξιούχων, είπε
ότι η κυβέρνηση αναµένει να δει τις τελικές αποφάσεις
του ΣτΕ, για να οριστικοποιήσει και το σχέδιο
αποπληρωµής τους.

Για τα αναδροµικά, ο κ. Μηταράκης δήλωσε:
«Περιµένουµε να δούµε και τις τελικές αποφάσεις του
ΣτΕ, για να κλείσει το θέµα και να οριστικοποιηθεί ποια
είναι τα οφειλόµενα από το ελληνικό ∆ηµόσιο. Είναι
δεδοµένο ότι σε µία ευνοµούµενη δηµοκρατία η
εκτελεστική εξουσία θα συµµορφωθεί απολύτως στις
αποφάσεις της δικαστικής. Από εκεί και πέρα, θα
πρέπει να γίνει η αποπληρωµή των αναδροµικών σε
ένα εύλογο, αλλά και σύντοµο συγχρόνως χρονικό
διάστηµα, ώστε να µην επηρεάσει την οµαλή λειτουργία
του ασφαλιστικού συστήµατος και τις καταβολές των
κανονικών µηνιαίων συντάξεων».

Για τις συντάξεις χηρείας, ο υφυπουργός Εργασίας,
αρµόδιος για θέµατα Κοινωνικής Ασφάλισης, τόνισε:
«Όταν αναλάβαµε εµείς τον Ιούλιο είδαµε ότι, παρότι
είχε ψηφιστεί η επαναφορά των συντάξεων χηρείας
στην προ Κατρούγκαλου εποχή, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ

δεν υπέγραψε τις εντολές
προς τον Ενιαίο Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΕΦΚΑ), για να υλοποιήσει
το λογισµικό και να εκτελέσει
την απόφαση. Τις
υπογράψαµε τις πρώτες
ηµέρες, είχαµε πει ότι στα
τέλη Σεπτεµβρίου θα
πληρωθούν οι συντάξεις και
αυτό θα γίνει, θα
πληρωθούν κανονικά»
τόνισε ο υφυπουργός Εργασίας και συµπλήρωσε:
«Υπάρχει όµως και µία ειδική περίπτωση. Είχε ψηφίσει
η προηγούµενη κυβέρνηση µία διάταξη για τις χήρες
θυµάτων φυσικών καταστροφών, αλλά και πάλι δεν
είχαν προβλέψει την απαραίτητη εγκύκλιο, την οποία
υπογράψαµε στις 2 Αυγούστου, λίγες ηµέρες αφότου
αναλάβαµε. Αυτές οι ειδικές περιπτώσεις των
συντάξεων χηρείας που αφορούν και σε δικαιούχους
από το Μάτι µπορούν τώρα να αρχίσουν να
εκδίδονται».

Σχετικά µε τις εκκρεµείς συντάξεις, ο κ. Μηταράκης
υπογράµµισε: «Όταν αποφάσισε η προηγούµενη
κυβέρνηση να ενοποιήσει τα ασφαλιστικά ταµεία στον
ΕΦΚΑ, ήταν ταχύτατη στο να αλλάξει τις ταµπέλες έξω
από κτίρια µε αυτό το όµορφο, θα έλεγα, logo του
ΕΦΚΑ, αλλά µέχρι εκεί. Έχουµε ακόµα 22 ανεξάρτητα
πληροφοριακά συστήµατα, τα οποία δεν επικοινωνούν
καθόλου µεταξύ τους» σχολίασε ο κ. Μηταράκης,
υπολογίζοντας πως οι εκκρεµείς συντάξεις είναι πάνω
από 400.000.

«Ο Γιάννης Βρούτσης προκάλεσε τον ΣΥΡΙΖΑ να

καταθέσουν οι βουλευτές του επίκαιρη επερώτηση στη
Βουλή για το θέµα των εκκρεµών συντάξεων, για να
απαντήσουµε συγκεκριµένα. Ακόµα, την
περιµένουµε..» ανέφερε ο κ. Μηταράκης.

Στη συνέχεια, είπε: «Έχουµε βάλει δύο
συγκεκριµένους στόχους. Το καλοκαίρι του 2020, να
µπορούµε να εκδίδουµε το 1/3 των συντάξεων
αυθηµερόν και το καλοκαίρι του 2021 το ποσοστό αυτό
να φτάσει στο 90%. Ενισχύουµε τον ΕΦΚΑ µε
προσωπικό και ήδη υπογράψαµε απόφαση να
επιστρέψουν στα τµήµατα εκδόσεων συντάξεων 86
επιπλέον υπάλληλοι, για να επιταχύνουµε τις παλιές
συντάξεις. Στο πρώην ΓΛΚ υπάρχει τεράστιο πρόβληµα
και, τις επόµενες ηµέρες, υπογράφουµε Κοινή
Υπουργική Απόφαση µε το υπουργείο Οικονοµικών,
για να µεταφερθεί και εκεί επιπλέον κόσµος. Αλλά η
λύση είναι η σωστή λειτουργία ενός µηχανογραφικού
συστήµατος. Θα µείνει ένα 10% από τις συντάξεις το
οποίο δύσκολα θα µηχανογραφηθεί, π.χ. εργαζόµενοι
που έχουν δουλέψει και πέντε χρόνια στην Ιταλία.
Ξεκινάµε, όµως, τώρα την ηλεκτρονική διασύνδεση της
χώρας µε το πανευρωπαϊκό λειτουργικό σύστηµα»
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Μετά από σχετική απόφαση που ελήφθη κατά τη
συγκεκριµένη συνεδρίαση, το θέµα θα συζητηθεί
εκτενώς στην επόµενη συνεδρίαση του περιφερεια-
κού συµβουλίου στο οποίο, κατόπιν εισήγησης του
περιφερειάρχη Αττικής, θα προσκληθούν και αρµό-
διοι φορείς.

Επιστολή προς την ΚΤΥΠ ΑΕΕπιστολή προς την ΚΤΥΠ ΑΕ

Στην επιστολή που απέστειλε ο κ. Πατούλης  προς 

τον Πρόεδρο του ∆Σ της ΚΤΥΠ ΑΕ αρχικά υπογρ
αµµίζει πως σύµφωνα µε το άρθρο 132 του
Ν.4199/2013 η ΚΤΥΠ ΑΕ έχει ως σκοπό τη «…
µελέτη, απόκτηση γης, κατασκευή, επέκταση, ανα-
καίνιση, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισµό κτιρ-
ιακών εγκαταστάσεων και εν γένει υποδοµών
δηµοσίου ενδιαφέροντος, ιδίως κτιριακών εγκατα-
στάσεων και εν γένει υποδοµών: 
(i) των φορέων και των δοµών εκπαίδευσης και
κατάρτισης και των φορέων διοίκησής τους, καθώς 

και κάθε άλλης υπηρεσίας ή νοµικού προσώπου που 
εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων ή υπάγεται σε αυτό, …».

Κατόπιν τούτων, ζητά να προβούν οι αρµόδιες
υπηρεσίες «στις κατάλληλες ενέργειες ελέγχου και
επισκευών των σχολικών κτιριακών υποδοµών
εντός των χωρικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής»
και επισηµαίνει πως η Περιφέρεια Αττικής είναι στη
διάθεσή τους, για περαιτέρω συνεργασία.

Συνεχίζεται από τη σελ. 2

Νότης Μηταράκης: Έως το τέλος του
µήνα οι αυξηµένες συντάξεις χηρείας
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ΑΣΑΝΣΕΡ ΧΑΛΑΣΜΕΝΑ, ΟΘΟΝΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 
ΟΣΕ: Προκηρύσσει διαγωνισµό για: «λίφτινγκ» στους σταθµούς του Προαστιακού από το  ΣΚΑ έως το Αεροδρόµιο.

Ταλαιπωρία αποτελεί για χ ιλιάδες επιβάτες η
µετακίν ηση σε µερικούς σταθµούς του Προα-
στιακού από το  ΣΚΑ έως το Αεροδρόµιο.

Για παράδειγµα, στους περισσότερους σταθµούς
είν αι εκτός λειτουργίας οι οθόν ες τηλεµατικής που αν α-
γράφουν  τα δροµολόγια και την  ώρα άφιξης εν ώ δεν
υπάρχ ει η δυν ατότητα εν ηµέρωσης από τα µεγάφων α
.

Η διοίκηση του ΟΣΕ σε µία προσπάθεια ν α αν α-
βαθµίσει τις υπηρεσίες προς τους  επιβάτες αλλά και
και τους εκατον τάδες τουρίστες που χ ρησιµοποιούν
το µέσο, εν έκριν ε την  διεν έργεια αν οιχ τού συν οπτι-
κού µειοδοτικού διαγων ισµού, διακήρυξης και τευχ ών
δηµοπράτησης του  έργου: «Εργασίες στεγαν οποίησης
και συν τήρησης   στους σιδηροδροµικούς σταθµούς
ΣΚΑ – ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ».

Ο προϋπολογισµός δαπάν ης του συγκεκριµέν ου
έργου  αν έρχ εται  στα 59.990,89 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.
ή 74.388,70 ευρώ µε ΦΠΑ.

Οι παρεµβάσεις στους σταθµούς του Προαστιακού
είν αι απαραίτητες καθώς πρόκειται για έν α µέσο που
εξυπηρετεί µεγάλο όγκο πολιτών  αλλά δεν  είν αι αρκετά
φιλικό ή ευχ άριστο ως προς τη χ ρήση του . 

∆εν  είν αι τυχ αίο ότι σε πολλούς σταθµούς τα ασαν -
σέρ είν αι εκτός λειτουργίας αν αγκάζον τας τους επιβά-
τες ν α χ ρησιµοποιούν  τις σκάλες. 

Αξιοσηµείωτο είναι ότι τέθηκε ξανά σε λειτο-
υργία µετά από ένα χρόνο ο ασανσέρ στο σταθµό
του ΣΚΑ που δεν έχει κυλιόµενες και οι επιβάτες
αναγκάζονταν να ανέβουν 60 σκαλιά µε βαλίτσες ή
καροτσάκια µικρών παιδιών.

Αλλά τα προβλήµατα του µέσου δεν  σταµατούν  εδώ
καθώς στους περισσότερους σταθµούς είν αι εκτός λει-
τουργίας οι οθόν ες τηλεµατικής που αν αγράφουν  τα
δροµολόγια και την  ώρα άφιξης εν ώ δεν  υπάρχ ει η
δυν ατότητα εν ηµέρωσης από τα µεγάφων α Και στις
δύο περιπτώσεις η ΤΡΑΙΝΟΣΕ αν αφέρει ότι οι όποιες
παρεµβάσεις αφορούν  τον  ΟΣΕ.

Ακόµα και οι σταθµοί µετεπιβίβασης όπως τα Άν ω
Λιόσια αλλά και η Νερατζιώτισσα δεν  έχ ει εν εργές οθό-
ν ες τηλεµατικής! Αποτέλεσµα ν α µην  υπάρχ ει εν ηµέρ-
ωση ούτε για τα επόµεν α δροµολόγια ούτε για την
κατεύθυν ση που πρέπει ν α περιµέν ουν   τουρίστες
και επιβάτες άλλων  πόλεων  µε αποτέλεσµα ν α
µπαίν ουν  στους συρµούς προς αεροδρόµιο εν ώ
θέλουν  ν α ταξιδέψουν  προς Κιάτο ή Πειραιά.

Όλα τα παραπάν ω συν θέτουν  µία εικόν α όχ ι και
τόσο: φιλόξεν η αν  σκεφτεί καν είς ότι λόγω καλοκαιρ-
ιού πολλά δροµολόγια ακυρών ον ται τελευταία στιγµή µε
τους  επιβάτες ν α περιµέν ουν  άδικα στους σταθµούς.

Πρόκειται για το µεγαλύτερο πρόβληµα που αν τιµε-
τωπίζει ο Προαστιακός που έρχ εται ν α προστεθεί και
στην  όχ ι τόσο ικαν οποιητική συχ ν ότητα δροµο-
λογίων . 

Ως αποτέλεσµα είν αι πολλοί επιβάτες ν α αν τιµε-
τωπίζουν  προβλήµατα ακόµα και µε τις πτήσεις τους ή
µε τις εργασίες τους.

Παρόλα αυτά συν εχ ίζουν  ν α χ ρησιµοποιούν  το
µέσο και στοιβάζον ται στα λιγοστά βαγόν ια των
συρµών .

(πηγή: www.movenews.gr)

Τ
ην Τρίτη 10 Σεπτεµβρίου
2019 πραγµατοποιήθηκε
συνάντηση της Ελληνικής

Κοινοβουλευτικής Αντιπροσωπείας
µε επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο της
Βουλής, κύριο Αθανάσιο Μπούρα
και µελών της Επιτροπής Εθνικής

Άµυνας και  Εξωτερικών Υποθέ-
σεων, τους βουλευτές κ.κ.  Αναστά-
σιο ∆ηµοσχάκη και  Αναστάσιο Χατ-
ζηβασιλείου µε την αντιπροσωπεία
της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέ-
σεων της Εθνοσυνέλευσης του Βιε-
τνάµ. 

Οι δύο αντιπροσωπείες συναν-
τήθηκαν µε στόχο να ενισχύσουν τις
καλές σχέσεις των δύο χωρών, αλλά
και για να συζητήσουν θέµατα της
επικαιρότητας. 

Καίρια σηµεία της συνάντησης απο-
τέλεσαν ο τρόπος λειτουργίας των
δύο κοινοβουλίων, οι οικονοµικο-
εµπορικές σχέσεις των δύο χωρών
και  ο τουρισµός. Συζητήθηκαν
ακόµη, εκτενώς, οι τρόποι µε τους
οποίους µπορούν να τονωθούν
περαιτέρω οι εµπορικές συναλλα-
γές µεταξύ Ελλάδας και Βιετνάµ.
Από την πλευρά της, η Ελληνική
Αντιπροσωπεία επιβεβαίωσε την

ολοκλήρωση της διαδικασίας δηµιο-
υργίας οµάδας φιλίας των δύο
χωρών. Τέλος, από κοινού οι δύο
πλευρές εξέφρασαν την επιθυµία για
την ολοκλήρωση των δύο συµφω-
νιών που εκκρεµούν, τη ∆ιµερή
Ναυτιλιακή Συµφωνία και τη Συµφ-
ωνία Αποφυγής ∆ιπλής Φορο-
λογίας.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε µε
τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας
του Βιετνάµ, Πρόεδρο της Επιτρο-
πής Εξωτερικών Υποθέσεων, κύριο
Νγκουέν Βαν Γιάου, να προσκαλεί
τον κύριο Μπούρα να επισκεφτεί τη
χώρα του.

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής, Αθανάσιος Μπούρας
συναντήθηκε µε αντιπροσωπεία της Επιτροπής Εξωτερικών
Υποθέσεων της Εθνοσυνέλευσης του Βιετνάµ. 
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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

Σ
υνεχίζεται η λειτουργία της
υποστηρικτικής δοµής
πληροφόρησης και

συµβουλευτικής συνταξιούχων,
ατόµων πλησίον της σύνταξης,
εργαζόµενων και  ανέργων του
∆ήµου Ιλίου σε συνεργασία µε το
Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ.

Η υποστηρικτική δοµή ξεκινά τις
συναντήσεις από τη ∆ευτέρα 16
Σεπτεµβρίου 2019, όπου Νοµικοί
Σύµβουλοι  και  Σύµβουλοι
Απασχόλησης θα βρίσκονται κάθε
1η και 3η ∆ευτέρα κάθε µήνα, από
16:00 έως 20:00, στο ∆ηµαρχείο
Ιλίου, στον 4ο όροφο, προκειµέ-

νου να παρέχουν ∆ΩΡΕΑΝ υπηρ-
εσίες εξειδικευµένης πληροφόρη-
σης και επαγγελµατικής συµβου-
λευτικής σε οµαδικό και ατοµικό
επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες,
κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να
επικοινωνεί µε το Κέντρο Κοινότ-
ητας και συγκριµένα µε την κυρία
Χριστιάννα Τσουλούφη στο τηλέφ-
ωνο 2132030007, εργάσιµες ηµέρ-
ες και ώρες 08:00 έως 14:00.

Όπως δήλωσε ο ∆ήµαρχος Ιλίου
Νίκος Ζενέτος: «Η υποστηρικτική
αυτή δοµή εντάσσεται στο γενικότε

ρο πλαίσιο πρωτοβουλιών που
έχουµε αναλάβει  µε στόχο την
πληροφόρηση και την ανακάλυψη
νέων προοπτικών στο χώρο
εργασίας και λειτουργεί συµπληρ-
ωµατικά µε το Γραφείο Πληροφ-
όρησης & Υποστήριξης Ανέργων
του ∆ήµου µας, που λειτουργεί
από το 1997.Όσοι, λοιπόν, αναζ-
ητούν έγκυρες απαντήσεις σχετικά
µε τα εργασιακά και συνταξιοδοτι-
κά τους δικαιώµατα µπορούν να
απευθύνονται στη δοµή µας και να
λάβουν δωρεάν εξειδικευµένες
πληροφορίες.»

Ξεκινούν εγκαίρως 
τα προγράµµατα 
«Άθληση για Ολους»

Έπειτα από αρκετά χρόνια, τα Προγράµµατα
Άθλησης για Όλους ξεκινούν έγκαιρα, µε
διάρκεια υλοποίησης 28 εβδοµάδων και όχι

καθυστερηµένα, µε µειωµένη χρονική διάρκεια, προ-
σφέροντας τη δυνατότητα σε δεκάδες χιλιάδες
συµπολίτες µας για ενεργή συµµετοχή στην άθληση. Ο
Υφυπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού, Λευτέρης
Αυγενάκης, ενέκρινε 3.824 τµήµατα γενικών προγραµ-
µάτων Άθλησης για Όλους και 672 τµήµατα για ειδικές
οµάδες – στόχους.

Σύµφωνα, επίσης, µε τη σχετική Κοινή Υπουργική
Απόφαση, που υπογράφτηκε από τον κ. Αυγενάκη,
τον Υπουργό Εσωτερικών, Παναγιώτη Θεοδωρικάκο
και τον Υφυπουργό Οικονοµικών, Θεόδωρο Σκυλα-
κάκη, θα προσληφθούν 1.145 Πτυχιούχοι Φυσικής
Αγωγής, για τη σεζόν 2019-2020, µε σκοπό τη στε-
λέχωση των ΟΤΑ Α’  και Β’  βαθµού και των ΝΠ∆∆ και
ΝΠΙ∆ αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράµµατα Άθλ-
ησης για Όλους (ΠΑγΟ), τα οποία απευθύνονται στο
σύνολο των κοινωνικών και ηλικιακών οµάδων αθλο-
υµένων.

∆ωρεάν νοµικές συµβουλές σε συνταξιούχους, 
εργαζόµενους και ανέργους, από ∆ήµο Ιλίου και ΓΣΕΕ

Μ
ία σειρά αλλαγών πραγµατοποίησε στις διευθύνσεις των υπηρεσιών του ∆ήµου Αχαρνών ο
∆ήµαρχος Σπύρος Βρεττός. Συγκεκριµένα µετά την ανάληψη των καθηκόντων του προέβη σε
αντικαταστάσεις των Προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων και των Προϊσταµένων Τµηµάτων σε µια

προσπάθεια η λειτουργία του ∆ήµου να γίνει πιο λειτουργική και περισσότερο αποτελεσµατική.

Κύριο µέληµα του ∆ηµάρχου είναι οι υπηρεσίες του ∆ήµου να λειτουργούν αποτελεσµατικά µε
στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση κάθε ∆ηµότη της πόλης των Αχαρνών. Αυτός άλλωστε ήταν
και ο γνώµονας για τις συγκεκριµένες αλλαγές στις Υπηρεσίες του ∆ήµου.

AAννττιικκαατταασσττάάσσεειιςς  ττωωνν  ΠΠρροοϊϊσσττααµµέέννωωνν  ∆∆ιιεευυθθύύννσσεεωωνν  κκααιι
ττωωνν  ΠΠρροοϊϊσσττααµµέέννωωνν  ΤΤµµηηµµάάττωωνν  σσττοονν  δδήήµµοο  ΑΑχχααρρννώώνν
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Παρών στον αγιασµό στο 1ο Λύκειο ο υφυπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος 

ΠΡΩΤΟ ΚΟΥ∆ΟΥΝΙ ΜΕ ΕΥΧΕΣ 
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΟ ΤΟΝ ∆ΗΜΑΡΧΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΡΓΥΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

Πρώτο κουδούνι  για τη νέα σχολική χρο-
νιά µε τον καθιερωµένο αγιασµό το πρωί
της Τετάρτης  και στα προαύλια των σχο-

λείων της Ελευσίνας και της Μαγούλας
αντήχησαν ξανά οι φωνές των µαθητών.  Ο δήµα-
ρχος Ελευσίνας κ. Αργύρης Οικονόµου παρέστη
στην τέλεση του αγιασµού στο 1ο ∆ηµοτικό Σχο-
λείο, στα 1ο και 3ο Γυµνάσια Ελευσίνας, στο 1
Λύκειο της πόλης καθώς και στο ΕΕΕΕΚ Ελευ-
σίνας. Στη διάρκεια των επισκέψεων ενηµερώθη-
κε από τον διευθυντή - διευθύντρια κάθε σχολείου
για τα λειτουργικά και κτηριακά  προβλήµατα που
αντιµετωπίζει στην έναρξη της νέας σχολικής χρο-
νιάς και τους διαβεβαίωσε ότι η νέα δηµοτική
αρχή θα φροντίσει για την άµεση επίλυση τους. 

Στο  χαιρετισµό του από το 1ο ∆ηµοτικό ο
∆ήµαρχος απευθυνόµενος προς τους µικρούς
µαθητές,  εκπαιδευτικούς και  γονείς που παρακο-
λούθησαν την τελετή αγιασµού ευχήθηκε «καλή
σχολική χρονιά» και συνέστησε στους µαθητές να
αγαπούν και να σέβονται τους δασκάλους τους.
Από το προαύλιο των 1ου και 3ου Γυµνασίου αλλά
και του 1ου Λυκείου επεσήµανε πως για το ∆ήµο
προέχει η άριστη συνεργασία µε την εκπαιδευτική
κοινότητα, ενώ στρεφόµενος προς τους µαθητές
τόνισε πως οφείλουν να σέβονται και να προστα-
τεύουν  τη δηµόσια περιουσία. Κάλεσε  τους
µαθητές «ως το πιο ζωντανό κύτταρο της ελευσι-
νιακής κοινωνίας  να αναλάβουν ενεργό δράση
στην προετοιµασία της Πολιτιστικής Πρωτεύου-
σας. 

Με την ευκαιρία του αγιασµού στα σχολεία ο κ.
Οικονόµου κάλεσε τους µαθητές και γονείς να
παρευρεθούν στην πολύ σηµαντική ηµερίδα για
την οδική ασφάλεια που θα γίνει την Πέµπτη στο
δηµαρχείο Ελευσίνας , αλλά και στις εκδηλώσεις

που θα γίνουν για τα «Λάσκεια» στην παραλία το
Σάββατο.   

Στον αγιασµό στο 1ο Λύκειο  παρών ήταν και ο
υφυπουργός Εσωτερικών  κ. Θεόδωρος Λιβάνιος ο
οποίος στο σύντοµο χαιρετισµό του ευχήθηκε
στους µαθητές και εκπαιδευτικούς για τη νέα σχο-
λική χρονιά. Αγιασµός στο ΕΕΕΕΚ Ελευσίνας

Λίγο αργότερα από το προαύλιο του ΕΕΕΕΚ
Ελευσίνας (Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης)   ο κ. υφυπουργός αφού ευχήθηκε
για καλή  χρονιά και υγεία τόνισε προς τους παρ-
ευρισκόµενους  πως «Κυβέρνηση, Περιφέρεια και
δήµος  θα είναι κοντά σας για καλύτερη εκπαίδευ-
ση και καλύτερη ζωή των µαθητών. 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Περιφερειάρχης
Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης  ο οποίος στο χαιρ-
ετισµό του ευχήθηκε για τη νέα σχολική χρονιά
και ανέφερε πως «είµαστε δίπλα σας, κοντά σας
µε δύναµη και ισοτιµία». 

Συµπλήρωσε ακόµη πως η Περιφέρεια θα φρον-
τίσει για τη µεταφορά των µαθητών, πολλοί  από
τους οποίους έρχονται από διάφορες περιοχές της
∆υτικής Αττικής. 

Από τη πλευρά του ο Αντιπεριφερειάρχης  ∆υτι-
κής Αττικής  Λευτέρης Κοσµόπουλος τόνισε πως
«η µέριµνα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες είναι
προτεραιότητα για την Αντιπεριφέρεια» και πως
θα είναι διαρκώς σε επαφή µε το δήµο και την
διεύθυνση του σχολείου. 

Ακολούθως ο ∆ήµαρχος Ελευσίνας Αργύρης
Οικονόµου επεσήµανε πως είναι τιµή για την πόλη
και την µόλις λίγων ηµερών  νέα δηµοτική αρχή η
παρουσία του υφυπουργού Εσωτερικών, του Περ-
ιφερειάρχη Αττικής και του  Αντιπεριφερειάρχη
∆υτ. Αττικής. Ανέφερε ακόµη πως «µε καλή συνε-
ργασία θα λυθούν όλα τα προβλήµατα» και «στο
τέλος θα τα καταφέρουµε».  

Τον κύκλο των χαιρετισµών έκλεισε ο αρµόδιος
για θέµατα Παιδείας αντιδήµαρχος κ. Γιώργος
Κουρούνης  οποίος συνέστησε στους γονείς υπο-
µονή και δήλωσε πως «τηλέφωνο και γραφείο θα
είναι ανοιχτά κάθε στιγµή» 

Ο Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής
Αττικής Λευτέρης Κοσµόπουλος

τόνισε πως «η µέριµνα των ατόµων
µε ειδικές ανάγκες είναι

προτεραιότητα για την 
Αντιπεριφέρεια» και πως θα είναι

διαρκώς σε επαφή µε το δήµο και
την διεύθυνση του σχολείου. 
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ΝΝΝΝ έα σηµαν τική επιτυχ ία στην
π ρ ο σ π ά θ ε ι α
καταπολέµησης του

οικον οµικού εγκλήµατος, της απάτης σε
βάρος των  συµφερόν των  του Ελλην ικού
∆ηµοσίου και της Ευρωπαϊκής Έν ωσης
καθώς και στην  διασφάλιση της
προστασίας της δηµόσιας υγείας
σηµειώθηκε από την  Επιχ ειρησιακή
∆ιεύθυν ση Σ∆ΟΕ Αττικής.

Όπως τον ίζεται τα σελέχ η του Σ∆ΟΕ
κατάφεραν  ισχ υρό πλήγµα εν αν τίον
εκείν ων  που παραν οµούν , κερδίζον τας
από την  παράν οµη εισαγωγή και
διάθεση επικίν δυν ων  προϊόν των  για τη
δηµόσια υγεία.

Ειδικότερα, κατόπιν  κατάλληλης αξιο
ποίησης πληροφοριών  και

συν τον ισµέν η  επιχ ειρησιακή δράση,
εν τοπίστηκε αδήλωτος αποθηκευτικός
χ ώρος στην  περιοχ ή του Αιγάλεω όπου
µετά από επέµβαση κλιµακίου
υπαλλήλων  του Θ΄ Τµήµατος ∆ίωξης
Ναρκωτικών -Όπλων  & Λοιπών
Ελεγχ οµέν ων  Προϊόν των  και του Ζ’
Τµήµατος ∆ίωξης Ηλεκτρον ικού
Εγκλήµατος & ∆ιαν οητικής Ιδιοκτησίας
της Επιχ ειρησιακής ∆ιεύθυν σης του
Σ∆ΟΕ Αττικής, διαπιστώθηκε ότι εν τός
αυτού ήταν  αποθηκευµέν η τεράστια
ποσότητα ψυκτικού υγρού, το οποίο
έχ ει εµφιαλωθεί και παρασκευαστεί
στην  Κίν α και ήταν  απαγορευµέν ο για

κυκλοφορία εν τός της 

Ευρωπαϊκής Έν ωσης.
Συν ολικά κατασχ έθηκαν  1939 φιάλες

FREON µίας χ ρήσης εν ώ η συν ολική
ποσότητα ψυκτικού υγρού που
περιείχ αν  υπερβαίν ει τους 23 τόν ους. 

Η συγκεκριµέν η κατασχ εθείσα
ποσότητα, αποτελεί ιστορικό
ευρωπαϊκό ρεκόρ, σύµφων α µε την
άποψη έµπειρων  παραγόν των  της
αγοράς.

Πρέπει ν α δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στο
γεγον ός ότι η µαύρη αγορά των
ψυκτικών  υγρών  έχ ει προσλάβει µεγάλες
διαστάσεις τόσο διεθν ώς όσο και στη
χ ώρα µας. 

Τα απαγορευµέν α ψυκτικά υγρά,

έχ ουν  υψηλές συγκεν τρώσεις σε
φθοριούχ α αέρια ιδιαίτερα επιβλαβή για
την  

ατµόσφαιρα, και η χ ρήση τους έχ ει
σοβαρές συν έπειες στο περιβάλλον ,
καθώς επηρεάζουν  τη στοιβάδα του
όζον τος, συµβάλλον τας στην
υπερθέρµαν ση του πλαν ήτη µέσω του
φαιν οµέν ου του θερµοκηπίου. Για τον
λόγο αυτό άλλωστε οι ουσίες αυτές
τελούν  υπό σηµαν τικούς περιορισµούς
και απαγορεύσεις εν τός της Ευρωπαϊκής
Έν ωσης.

Η έρευν α συν εχ ίζεται προκειµέν ου
ν α αποκαλυφθούν  τα εµπλεκόµεν α
µέλη στο κύκλωµα καθώς επίσης και ο
τρόπος της παράν οµης εισαγωγής και

ΣΣΣΣ∆∆∆∆ΟΟΟΟΕΕΕΕ::::    ΣΣΣΣηηηηµµµµααααννννττττιιιικκκκόόόό    ««««χχχχττττύύύύππππηηηηµµµµαααα»»»»    σσσσττττοοοο    οοοοιιιικκκκοοοοννννοοοοµµµµιιιικκκκόόόό    έέέέγγγγκκκκλλλληηηηµµµµαααα
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ΟΕΕ: Να δοθεί παράταση
στη ρύθµιση των χρεών
προς τους ∆ήµους

Την παράταση της προθεσµίας για την
υποβολή αιτήσεων οφειλετών των
∆ήµων για ρύθµιση των χρεών τους

ζητεί, µε επιστολή του προς τον υπουργό
Εσωτερικών, Παναγιώτη Θεοδωρικάκο, ο
Πρόεδρος του Οικονοµικού Επιµελητηρίου
Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας. 
Η προθεσµία λήγει τη ∆ευτέρα, 16 Σεπτεµ-

βρίου, και -όπως αναφέρεται στην επιστολή- το

τετράµηνο χρονικό διάστηµα συνέπεσε µε
τις Εθνικές και Αυτοδιοικητικές Εκλογές,
καθώς και µε τις καλοκαιρινές διακοπές, µε
αποτέλεσµα να χαθεί η δυνατότητα για πολ-
λούς οφειλέτες να υποβάλουν αίτηση.   
Προκειµένου να αποφευχθούν οι δυσµε-

νείς συνέπειες των δηµοτών - οφειλετών
των ∆ήµων από τη µη ένταξή τους στη ρύθ-
µιση, όπως η κατάσχεση τραπεζικών λογα-
ριασµών, το Οικονοµικό Επιµελητήριο
Ελλάδος προτείνει να παραταθεί η προβ-
λεπόµενη προθεσµία µέχρι 31 Οκτωβρίου
2019. 

Υπ. Εργασίας: Εγκρίθηκαν τα κονδύλια για
ΚΕΑ - επίδοµα στέγασης

∆απάνη, ύψους 56.870.062,16 ευρώ, εγκρίθηκε από τον προϋπολογισµό εξόδων του
υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προκειµένου να χρηµατοδοτηθεί ο
Οργανισµός Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) σχετικά µε
την κάλυψη της δαπάνης για την καταβολή του Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης
(ΚΕΑ) τον Σεπτέµβριο του 2019.

Αυτό προβλέπει απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάν-
νη Βρούτση, η οποία αναρτήθηκε στη «∆ιαύγεια».

Παράλληλα, µε ξεχωριστή υπουργική απόφαση, εγκρίθηκε δαπάνη, ύψους
35.100.000,00 ευρώ, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού εξόδων του υπο-
υργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οικονοµικού έτους 2019, προκειµένου
να χρηµατοδοτηθεί ο ΟΠΕΚΑ για την κάλυψη της δαπάνης καταβολής της πληρωµής του
επιδόµατος στέγασης τον Σεπτέµβριο του 2019.

66 99 77 88 00 88 77 33 00 99

Ξ
εκίνησαν οι εγγραφές στο Κοινωνικό Φρον-
τιστήριο του ∆ήµου Χαϊδαρίου για το σχο-
λικό έτος 2019 – 2020 .

Σκοπός του Κοινωνικού Φροντιστηρίου είναι η
ενίσχυση µαθητριών και µαθητών που ανήκουν
σε οικονοµικά αδύναµες οικογένειες, η παροχή
ίσων ευκαιριών στη µάθηση σε όλες τις µαθήτριες
και τους µαθητές και ταυτόχρονα η προώθηση της
εθελοντικής προσφοράς και  της κοινωνικής
αλληλεγγύης, αφού τα µαθήµατα διδάσκονται αφι-
λοκερδώς από εθελοντές εκπαιδευτικούς.

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο προσφέρει δωρεάν
µαθήµατα σε µαθήτριες και µαθητές όλων των
τάξεων του Γυµνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ
και σε αποφοίτους.

Τα τµήµατα είν αι ολιγοµελή.
Καλούνται όσοι εκπαιδευτικοί επιθυµούν να

συµµετέχουν στην εθελοντική αυτή δράση, να
υποβάλλουν σχετική αίτηση, προσκοµίζοντας
αντίγραφα τίτλων σπουδών ή αποδεικτικά
τυπικών προσόντων στην υπεύθυνη του Κοι-
νωνικού Φροντιστηρίου, κα Κρίστη Μπελτεγρή
(∆ηµαρχείο Χαϊδαρίου, 3ος όροφος, τµήµα Παι-
δείας, τηλ. 213 2047237).

Οι γονείς των παιδιών που επιθυµούν να συµµε-
τέχουν, υποβάλλουν σχετική αίτηση µε τα παρακάτω
δικαιολογητικά:

Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (αναζ-

ητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία)
Φωτοτυπία τελευταίου εκκαθαριστικού σηµειώµα-

τος

Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας (αν υπάρχει)
Οι Αιτήσεις είναι διαθέσιµες στο ∆ηµαρχείο και

στα Σχολεία του ∆ήµου.

Οι Αιτήσεις κατατίθενται στο ∆ηµαρχείο Χαϊδα-
ρίου στο Τµήµα Πολιτισµού,  από 09/09 /2019
έως 30/09/2019, εργάσιµες µέρες και ώρες.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 213-20.47.376, 213-
20.47.241.Τα µαθήµατα ξεκινούν  την  1/10/2019
στο 2ο Λύκειο Χαϊδαρίου (Φιλοπάππου 28,
όπισθεν  ∆ηµαρχείου).

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Κοινωνικό 
Φροντιστήριο του ∆ήµου Χαϊδαρίου
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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

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανασυσκευασίας, που εδρεύει 
στον Ασπρόπυργο, ζητεί εργαζόµενους 
για αποθήκες στη Μάνδρα, Μαγούλα. 
Άµεση πρόσληψη, µισθός, ασφάλεια, 

άνδρες - γυναίκες για φορτοεκφορτώσεις, 
παραλαβές, πικαδόρους, ανασυσκευασία, 
χειριστές κλαρκ, αποστολή βιογραφικών 
qualityproductionsolutions@gmail.com
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2105556064  

Ωράριο : 9:00-16:00
ΚΙΝΗΤΟ 6982220794 ΥΠΕΥΘΥΝΗ Κα ΜΙΧΑ

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.

ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ : 6976766522 & 6979242036.ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ : 6976766522 & 6979242036.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΦΟΣ 6,60 Μ. ΜΗΚΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ,
ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗ 46 HP,

Y∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΡΕΒΕΡΣΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ 6979578032 
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Το ∆έντρο Ζωής Σωµατείο Εθελοντών
Αιµοδοτών συµµετέχει στην 17η Πανελ-
λήνια Λαµπαδηδροµία Εθελοντών Αιµο-
δοτών σε συνεργασία µε τον Πανελλή-
νια Οµοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών
Αιµοδοτών (Π.Ο.Σ.Ε.Α) και διορ-
γανώνει την 2η Λαµπαδηδροµία που θα
λάβει χώρα στο ∆ήµο Αχαρνών την
Κυριακή 22/09/2019 και ώρα 10:00 π.µ.

Σηµείο Εκκίνησης: Ολυµπιακό Χωριό
(Αδριάνειο Υδραγωγείο) και Κάτω Αχα-
ρναί

Τερµατισµός: Κεντρική Πλατεία (Ιερός
Ναός Άγιος Βλασίου Αχαρνών)

Το ∆έντρο Ζωής καλεί όλους τους
κατοίκους να ακολουθήσουν την Φλόγα
και να δηλώσουν συµµετοχή ως Εθε-
λοντές Λαµπαδηδρόµοι ως την Παρασ-
κευή 13/09/2019.

O
Σεπτέµβριος είν αι
παγκοσµίως µήν ας
αφιερωµέν ος στη µάστιγα

του 20ου αιών α, την  άν οια και
τη ν όσο Αλτσχ άιµερ, Σύµφων α
µε στατιστικά στοιχ εία, έν ας
στους πέν τε αν θρώπους πάν ω
από τα 80 θα ν οσήσει από
κάποια µορφή άν οιας. Στη χ ώρα
µας περίπου 200.000 άν θρωποι
πάσχ ουν  σήµερα από άν οια και
ο αριθµός αν αµέν εται ν α αυξηθεί
δραµατικά στο µέλλον .

Όπως κάθε χ ρόν ο στο πλαίσιο
του Παγκόσµιου Μήν α
Αλτσχ άιµερ, και φέτος η εταιρεία
Alzheimer Αθην ών  θα
διοργαν ώσει σειρά εκδηλώσεων
ευαισθητοποίησης του κοιν ού
γύρω από το θέµα.

Η καθηµεριν ότητα για κάποιον
που πάσχ ει από κάποια µορφή
άν οιας είν αι εξαιρετικά δύσκολη,
αφού, µε βάση διεθν ή στοιχ εία,
έν ας στους δύο δεν  ν ιώθει µέρος
της κοιν ότητας στην  οποία ζει,
πράγµα που δεν  οφείλεται τόσο
στα εµπόδια που βάζει η
ασθέν εια λόγω βιολογικών
προβληµάτων , αλλά στο
συν δυασµό τους µε τα εµπόδια
που βάζει η κοιν ων ία: µη
προσβάσιµοι χ ώροι, έλλειψη
εν ηµέρωσης υπαλλήλων
ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα
σχ ετικά µε τη ν όσο και τη
διαχ είρισή της, απουσία
κατάλληλων  υποδοµών  για τη
διευκόλυν ση των  συµπολιτών
µας στην  άσκηση των
κοιν ων ικών  τους δικαιωµάτων ,

κ.α.Με αυτά τα δεδοµέν α,
υπάρχ ουν  τρόποι ν α ζει καν είς
καλύτερα µε την  άν οια;Στις 18
Σεπτεµβρίου η Εταιρεία
Alzheimer Αθην ών  διοργαν ών ει
µια ηµερίδα εν ηµέρωσης και
ευαισθητοποίησης του κοιν ού,
µε πυρήν α ακριβώς αυτό το
θέµα, µε οµιλίες από τους πιο
εξειδικευµέν ους επιστήµον ες της
χ ώρας µας.

Έν α πρώτο βήµα προς την
κατεύθυν ση της υπεράσπισης
των  δικαιωµάτων  των  ατόµων  µε
άν οια - όπως το δικαίωµα
πρόσβασης σε έγκαιρη
διάγν ωση, θεραπεία και
παρακολούθηση και το δικαίωµα
σε προσωποκεν τρική,
συν τον ισµέν η, ποιοτική
φρον τίδα καθ’ όλη τη διάρκεια
της ν όσου - έχ ει ήδη γίν ει στην
χ ώρα µας, µε την  εκπόν ηση και
ψήφιση από την  Βουλή του
Εθν ικού Σχ εδίου ∆ράσης για την
Άν οια, µε στόχ ο την  προώθηση
της άν οιας ως προτεραιότητας
στη ∆ηµόσια Υγεία.

Το επόµεν ο σηµαν τικό βήµα
αφορά στην  ευαισθητοποίηση
και στη συµµετοχ ή της
κοιν ων ίας στο σύν ολό της, µε
κοµµάτι της προσπάθειας τη
δηµιουργία κοιν ότητων  φιλικών
προς την  άν οια, που αποτελεί
έν αν  από τους βασικούς
στόχ ους της Εταιρείας Alzheimer
Αθην ών , στον  οποίο έχ ει
αφιερώσει σειρά από
πρωτοβουλίες τα τελευταία

χ ρόν ια.
Η πρόεδρος της Εταιρείας

Alzheimer Αθην ών  και πρόεδρος
του Εθν ικού Παρατηρητηρίου για

την  άν οια, Νευρολόγος –
Ψυχ ίατρος, Παρασκευή Σακκά,
θα αν αλύσει την  προσπάθεια,
σε µια προσπάθεια ευαισθητο

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ALZHEIMER ΑΘΗΝΩΝ
«Ζώντας καλά µε την άνοια» - Ηµερίδα ευαισθητοποίησης για το Αλτσχάιµερ

Κυριακή 22 Σεπτεµβρίου: Το «∆έντρο Ζωής» σας προσκαλεί στην 17η 
Πανελλήνια Λαµπαδηδροµία Εθελοντών Αιµοδοτών

ΓΑΜΟΣ

Ο Ευστάθιος Ταυλαρίδης, του ∆ηµητρίου και της Αν αστασίας, το
γέν ος Νικήτα, γεν ν ηθείς εις Σέρρες, κάτοικος Αθην ών  και η 

Ολιεσια Ντεργκατσιόβα, του Βαλέριου και της Σοφίας, το γέν ος
Λουκιεβ, γεν ν ηθείσα εις Κρασν ον τάρ Ρωσίας, κάτοικος Αθην ών ,

πρόκειται ν α έλθουν  σε γάµο που θα γίν ει στην  Φιλοθέη.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ
ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ. ΚΟΥΡΕΜΑ ΚΑΙ 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΞΕΡΩΝ ΧΟΡΤΩΝ
ΤΗΛ. 6932154263



12-θριάσιο Παρασκευή 13 Σεπτεµβρίου 2019

48

ΚΚΚΚΑΑΑΑΘΘΘΘΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΙΙΙΙΝΝΝΝΗΗΗΗ    ΕΕΕΕΝΝΝΝΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΩΩΩΩΣΣΣΣΗΗΗΗ    ΣΣΣΣΤΤΤΤΟΟΟΟ    WWWWWWWWWWWW....TTTTHHHHRRRRIIIIAAAASSSSSSSSIIIIOOOO....GGGGRRRR        

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)
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920 προσαγωγές και 135
συλλήψεις στην Αττική

Σε ελέγχους για την πρόληψη και καταστολή της εγκληµατικότ-
ητας, που πραγµατοποίησε την Τετάρτη  η ∆ιεύθυνση 'Αµεσης
∆ράσης στην Αττική, συνέλαβε 135 άτοµα που κατηγορούνται
για διάφορα αδικήµατα.
Σύµφωνα µε την αστυνοµία, συνολικά ελέγχθηκαν 3.604 άτοµα
και 2.271 οχήµατα. Έγιναν 920 προσαγωγές, ενώ οι 135 µετα-
τράπηκαν σε συλλήψεις, για διάφορα αδικήµατα. Ειδικότερα,
12 για παράβαση του νόµου περί ναρκωτικών, 13 για κλοπές, 9
για παράβαση του νόµου περί όπλων, 12 µε καταδικαστικές
αποφάσεις, 69 για παράβαση του νόµου περί αλλοδαπών και
20 για λοιπά αδικήµατα.
Παράλληλα, βρέθηκαν 9 κλεµµένα οχήµατα, ενώ βεβαιώθη-
καν 74 τροχονοµικές παραβάσεις. Οι συλληφθέντες οδηγήθη-
καν ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ σηµειώνεται, ότι ανάλογες
δράσεις θα πραγµατοποιηθούν και το επόµενο χρονικό διά-
στηµα.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
Το ιατρικό αν ακοιν ωθέν  για το µωρό που 
κατασπάραξε ο σκύλος: Είχε αιµατηρές 
εκδορές και εκχυµώσεις

Τραγωδία εκτυλίχ θηκε στα Γλυκά Νερά, όταν  έν α
βρέφος µόλις δύο µην ών , δέχ τηκε επίθεση από
ροτβάιλερ και δυστυχ ώς έχ ασε τη ζωή του.Η

αστυν οµία διερευν ά τις συν θήκες κάτω από τις
οποίες το άτυχ ο κοριτσάκι έχ ασε τη ζωή του εχ θές
το πρωί, έπειτα από την  επίθεση του σκύλου της

οικογέν ειάς του µέσα στο σπίτι τους, στα Γλυκά
Νερά.Το µωρό διακοµίστηκε από την  35χ ρον η
µητέρα του στο Νοσοκοµείο Παίδων  Πεν τέλης, λίγο
πριν  από τις 10:00, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν
τον  θάν ατό του. Η µητέρα είν αι σε κατάσταση σοκ,
εν ώ  τής παρέχ εται ψυχ ολογική υποστήριξη από ειδι-
κούς ψυχ ολόγους  που έσπευσαν  στο σηµείο.

Σηµειών εται, ότι
η οικογέν εια έχ ει
άλλα τρία παιδιά,
εν ώ, σύµφων α µε
καταθέσεις γειτό-
ν ων  στην
αστυν οµία, το
σκυλί που επι-
τέθηκε στη µικρή, ήταν  συν ήθως στο µπαλκόν ι του
σπιτιού.Το ν οσοκοµείο εξέδωσε ιατρικό αν ακοιν ωθ-
έν , στο οποίο περιγράφει την  κατάσταση στην
οποία βρισκόταν  το 2 µην ών  βρέφος, όταν  έφτασε
στα εξωτερικά ιατρεία του ν οσοκοµείου Παίδων  Πεν -
τέλης το πρωί της Πέµπτης.

Σε αυτή, αν αφέρεται πως το βρέφος, που δέχ τηκε
επίθεση από το ροτβάιλερ της οικογέν ειάς του, δεν
αν τιδρούσε σε ερεθίσµατα, δεν  είχ ε αν απν οές, ούτε
καρδιακή λειτουργία, εν ώ δεν  έφερε αποτέλεσµα η
καρδιοαν απν ευστική αν άν ηψη διάρκειας περίπου 30
λεπτών  που ακολούθησε.

Συγκεκριµέν α, το ιατρικό αν ακοιν ωθέν  αν αφέρ-
ει:«Σήµερα το πρωί στις 09.40 πµ, βρέφος θήλυ 2
µην ών , µεταφέρθηκε ν εκρό στα Εξωτερικά Ιατρεία
του Νοσοκοµείου µας από τη µητέρα του.

Κατά την  αν τικειµεν ική εξέταση δεν  είχ ε αν απ-
ν οές, ούτε καρδιακή λειτουργία, δεν  αν τιδρούσε σε
ερεθίσµατα και δεν  είχ ε επαφή µε το περιβάλλον .
Έφερε σε όλο τον  κορµό αιµατηρές εκδορές και
εκχ υµώσεις.Αµέσως µετά την  εισαγωγή του στα Εξω-
τερικά Ιατρεία έγιν ε καρδιοαν απν ευστική αν άν ηψη
διάρκειας περίπου 30 λεπτών  χ ωρίς αποτέλεσµα.

Η µητέρα υποστήριξε ότι ο σκύλος του σπιτιού επι-
τέθηκε στο βρέφος. Η σορός µεταφέρεται στην  Ιατρ-
οδικαστική Υπηρεσία».

Εξιχνιάστηκε η απώλεια 
στρατιωτικού υλικού - Μέλη των 
ενόπλων δυνάµεων συνελήφθησαν

Ένας αποθηκάριος και δύο µέλη της οµάδας
ΟΥΚ απολογούνται για την υπόθεση

Πολύ κοντά στην πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης
κλοπής στρατιωτικού οπλισµού (πυροµαχικών)
από τη Λέρο είναι οι αρµόδιες αρχές.

Εντοπίστηκαν τρία άτοµα

Σύµφωνα µε πληροφορίες του Βήµατος, η Εθνι-
κή Υπηρεσία Πληροφοριών κατάφερε να
εντοπίσει και έχει στη διάθεση της τρία άτοµα που
φαίνεται πως εµπλέκονται στην υπόθεση.

Πρόκειται για ένα πρώην αποθηκάριο ο οποίος
πήρε µετάθεση αµέσως µετά τη Λέρο για περιοχή
της Βόρειας Ελλάδας, καθώς και για δύο µέλη της
οµάδας ΟΥΚ.

Υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε τα µέχρι στιγµής
στοιχεία, είχε διαπιστωθεί η απώλεια 2 αντιαρµα-
τικών όπλων, άγνωστου αριθµού αµυντικών χειρ-
οβοµβίδων, οπλοβοµβίδων κατά προσωπικού
αλλά και αντιαρµατικών, εκρηκτικών υλών και
ποσότητας βραδύκαυστου φιτιλιού.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ  
Ενοικιάζεται ισόγειο γωνιακό
κατάστηµα 90τµ όπισθεν
∆ηµαρχειου, έναντι Ι.Ν. Ευαγ-
γελισµού της Θεοτόκου στον
Ασπρόπυργο
τηλ. 6977426279

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

∆ιατίθεται οικόπεδο εντος
σχεδίου 1573τ.µ.,προς ενοι-
κιαση ή πώληση στα Νεόκτι-
στα Ασπροπύργου,τριφατσο
µε εύκολη πρόσβαση προς ό-
λες τις  εθνικές  οδούς.
Πληροφοριες στο τηλέφω-
νο:6944589444

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 ορο-
φος) στη διασταύρωση
Ασπροπύργου κοντά στο ΙΚΑ
86 τετραγωνικά µέτρα, σε οι-
κογένεια που να έχει σταθερή
εργασία
∆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 εξοπλι-
σµός του. Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6945334415

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ

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

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 

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, κα-
τασκευή '17, µπάνιο, προ-
κασκευασµενο, µεταφέρεται
στο χωρο σας, τιµή 6.500€,
συζητήσιµη , 10:00-22:00--
6970343665

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
Τοπος, µονοκατοικία 57 τ.µ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή
'85, µπάνιο, σε οικόπεδο 170
τ.µ., ενιαιο σαλονι - κουζινα,
τζάκι, πάρκιν, αποθήκη, κή-
πος, ελεύθερη, ανακαινι-
σµένη, ανακαίνιση '10, τιµή
30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
τοπος, µονοκατοικία 280
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), µπάνιο, καλή κατά-
σταση, τιµή 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, κλιµατι-
σµός, πόρτα ασφαλείας, τέν-
τες, θέα θάλασσα, µεσίτες
δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ:
6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ηµιτελής µεζονέτα 162 τ.µ.,
2 επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή,
4 υ/δ (το 1 master), 2 µπά-
νια, σε οικόπεδο 183 τ.µ.,
πάρκιν, αποθήκη 25 τ.µ., τι-
µή 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

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΤΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.
6981035626

Κυρία Ελληνίδα αναλαµβά-
νει τη φύλαξη παιδιών στις
περιοχές Μάνδρας - Μα-
γούλας & Ελευσίνας. Τηλ.

6979244790

Απόφοιτος Λυκείου αναζ-
ητά εργασία πενθήµερη πρ-
ωινό ωράριο (4-5 ώρες) σε
Ασπρόπυργο- 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 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 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 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 Ασπρόπ-
υργος.
Τηλέφωνο: 210-5573042. 
Fax: 210-5576988

"Εταιρεία καθαρισµών
στην Ελευσίνα, ζητεί
καθαρίστρια µε δίπλωµα ο-
δήγησης, κάτοικο περιοχής θ-
ριασίου 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  

Ζητούνται Ηλεκτρο-
συγκολλητές, µε πτυχίο,
ανεξαρτήτως ηλικίας για µό-
νιµη εργασία 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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙΝΟΥ ΡΙΑ
ΣΟΜΠΑ Υ ΓΡΑΕΡΙΟΥ
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.

(∆ιαθέτει καλοριφέρ, 

καινούρια µπουζοκαλώδια,

έχουν αλλαχθεί τα αµορτισέρ κι

έχει γίνει πλύσιµο µηχανής)

Πληροφορίες 
στο 6948683400

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  AAddvviissoorr  SSeerrvviiccee  PPaacckk
ζζηηττάά  ππρροοσσωωππιικκόό::

ΆΆννδδρρεεςς  &&  γγυυννααίίκκεεςς  γγιιαα  ppiicckkiinngg  κκααιι  ssccaannnneerr
ΆΆννδδρρεεςς  &&  γγυυννααίίκκεεςς  γγιιαα  ααννεειιδδίίκκεευυττηη  εερργγαασσίίαα

ΧΧεειιρριισσττέέςς  µµηηχχααννηηµµάάττωωνν  ccllaarrkk  &&  BBTT
ΟΟδδηηγγόό  µµεε  δδίίππλλωωµµαα  ∆∆΄́  κκααττηηγγοορρίίααςς  

ΜΜιισσθθόόςς  πποολλύύ  ιικκααννοοπποοιιηηττιικκόόςς  µµεε  έέννσσηηµµαα..  

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2105576682
∆ιεύθυνση γραφείου: Νίκης & Σπύρου Λούη (Γερµανικά), 

Ασπρόπυργος 19300
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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 ΥΓΕΙΑΣ
Κοντούλη και ∆ραγούµη Ίωνος, Κάτω Ελευ-
σίνα, 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:

•ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Άντρες - Γυναίκες
Αριθµός Υποψηφίων:30
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ
ΠΕΙ 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή όχι Απαρ-
αίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά 
Πρόσθετα προσόντα : Χρήση Η/Υ
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ -
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχοι
ΑΕΙ/ΤΕΙ, µε άριστη γνώση φορολο-
γικών, ασφαλιστικών και εργατικών
θεµάτων
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά 
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών

Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

•ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ Α∆ΕΙΑ)
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
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

•Ο∆ΗΓΟΙ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ
ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 36 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτοι
Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

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

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



16-θριάσιο Παρασκευή 13 Σεπτεµβρίου 2019

Ενηµερωτική Ηµερίδα για Θέµατα Κίνησης
των Πεζών & Ασφάλειας των Πολιτών

Ο ∆ήµος Χαϊδαρίου προσκαλεί τους συµπολίτες
µας σε ενηµερωτική ηµερίδα που διοργανώνει
η  ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας ∆υτικής Αττικής σε

συνεργασία µε τον ∆ήµο Χαϊδαρίου για θέµατα
απρόσκοπτης κίνησης των πεζών, µητέρων µε

παιδιά, ΑµεΑ, τήρησης Κ.Ο.Κ. αλλά και 
γενικότερα θέµατα ασφαλείας των πολιτών.

Η ηµερίδα θα διεξαχθεί στο αµφιθέατρο
εκδηλώσεων του ∆ήµου Χαϊδαρίου µε οµιλητές
ανώτερους αξιωµατικούς της Αστυνοµίας, την
Παρασκευή 13 Σεπτεµβρίου και ώρα 19:00.


