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σελ. 3-4

Νέο πρόγραµµα κοινωφελούς εργασίας
σε ∆ήµους για περίπου 35.000 ανέργους
σελ. 3

Οι ωφελούµενοι παρακαλούνται να προσέλθουν, το συντοµότερο
δυνατό, στο Γραφείο Απασχόλησης του ∆ήµου Ασπροπύργου

σελ. 2

Η Ελευσίνα χειροκρότησε τους
δροµείς στο «ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ»

Το Φρούριο των Ελευθερών
επ ισκέφθηκε ο ∆ήµαρχος
Μάνδρας – Ειδυλλίας, Χρήστος Στάθης,
στο π λαίσιο εκδηλώσεων του Υπ ουργείου
Πολιτισµού για τις Ευρωπ αϊκές
Ηµέρες Πολιτιστικής Κληρονοµιάς.

Σύντοµα νέες ενέργειες
από τον δήµαρχο για την
ανάδειξη της ιστορικής
κληρονοµιάς του τόπου

σελ. 13

Συνάντηση του βουλευτή Γιώργου Κώτσηρα µε τον

Υφυπουργό Έρευνας και Τεχνολογίας Χρίστο ∆ήµα
σελ. 3

Τα διαθέσιµα εργαλεία σε θεµατικές που µπορούν
να αναπτυχθούν και στη ∆υτική Αττική.
σελ. 9

Στον Αγιασµό του Κέντρου Αγάπης
ο Αργύρης Οικονόµου

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΞΗΡΑΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

σελ. 16
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Καµπόλης Παναγιώτης Α.
Πλάτωνος 1, 2105572588

Νέο πρόγραµµα κοινωφελούς εργασίας
σε ∆ήµους για περίπου 35.000 ανέργους

Οι ωφελούµενοι παρακαλούνται να προσέλθουν, το συντοµότερο δυνατό,
στο Γραφείο Απασχόλησης του ∆ήµου Ασπροπύργου

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Κώτσου - Σαρηµπεγιόγλου Κωνσταντίνα
Γ.Βενιζέλου Ελευθερίου 76, 2105548122
ΜΑΝ∆ΡΑ

Γιάννου Γεώργιος Ι.

Κοροπούλη Βαγγέλη 25, 2105555844
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Ιονίου Πελάγους 42Β & Πηνειού,
2102474311
ΧΑΙ∆ΑΡΙ

(Σακόπουλος Θεόδωρος Κ.Παπανδρέου
Γεωργίου 4 - ∆άσος 2105813912

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
3,7,11,15,19,23,27,31
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Σχετικά αίθριος
Η θερµοκρασία έως 31°C

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Κυπριανός, Κυπριανή
Ιουστίνη, Ιούστα, Γιούστα, Ιουστίνα,
∆ιεθνής Ηµέρα Μη Βίας
Παγκόσµια Γιορτή Πουλιών

Το Γραφείο Απασχόλησης του ∆ήµου Ασπροπύργου ενηµερώνει ότι, αναµένεται να ανακοινωθεί η δράση «Προώθηση της Απασχόλησης
µέσω Προγραµµάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα,
συµπεριλαµβανοµένης και της κατάρτισης, σε
∆ήµους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας καθώς και 37 Υπηρεσίες του Υπουργείου
Περιβάλλοντος & Ενέργειας/Φορείς ∆ιαχείρισης
Προστατευόµενων Περι οχών» γι α περί που
35.000 ανέργους που θα απασχοληθούν για 8
µήνες.
Το Πρόγραµµα θα απευθύνεται σε ανέργους
που αντιµετωπίζουν ιδιαίτερο πρόβληµα επανένταξης στην αγορά εργασίας (µακροχρόνια άνεργοι)
και θα χρηµατοδοτηθεί από Ευρωπαϊκούς και
Εθνικούς πόρους.
Περιλαµβάνει απασχόληση µε πλήρη εργασιακά
και ασφαλιστικά δικαιώµατα και θα πραγµατοποιηθ-

εί σε στοχευµένα έργα των δήµων και φορέων
που θα αποσκοπούν κατά βάση στη βελτίωση της
καθηµερινότητας, σε τοπικό επίπεδο αλλά και στην
βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών προς
τους κατοίκους, στην αναβάθµιση του περιβάλλοντος κλπ.

Κλειστά είναι ορισµένα σχολεία στα Ανω Λιόσια
καθώς συνεχίζονται οι καταλήψεις µε κύριο αίτηµα
να κλείσει οριστικά ο ΧΥΤΑ Φυλής.
Οι µαθητές διεκδικούν να κλείσει τώρα ο ΧΥΤΑ
Φυλής και να µην περάσει το σχέδιο για νέα
χωµατερή στη Φυλή.
Ήδη η Συντονιστική Επιτροπή των Σωµατείων
και Φορέων της ∆υτικής Αττικής καλεί σε νέα
κινητοποίηση την Τετάρτη 9 Οκτώβρη στις 6.30
µ.µ., οπότε και θα αποκλειστεί η λεωφόρος ΝΑΤΟ
στο ύψος του ΧΥΤΑ Φυλής.
Να αναφερθεί ότι τη ∆ευτέρα 30/9 πραγµατοποι

ήθηκε κι νητοποί ηση µαθητών στην οποί α
συµµετείχαν µαθητές από το 1ο, 2ο και 3ο
Γυµνάσιο Άνω Λιοσίων, το 2ο και 3ο Λύκειο Άνω
Λιοσίων.
Στο τέλος της κι νητοποί ησης οι µαθητές
συγκεντρώθηκαν έξω από το 3ο Λύκειο όπου
συγκρότησαν
συντονι στι κή
επι τροπή
και
αποφάσισαν να κλιµακώσουν τις κινητοποιήσεις
τους µε καταλήψεις µέχρι την Τετάρτη και νέες
γενικές συνελεύσεις την Πέµπτη.
Το πρωί της Τρίτης το 1ο, 2ο και 3ο Γυµνάσιο
καθώς και το 1ο ΕΠΑΛ βρίσκονταν σε κατάληψη.

Οι ωφελούµενοι παρακαλούνται να προσέλθουν, το συντοµότερο δυνατό, στο Γραφεί ο
Απασχόλησης του ∆ήµου Ασπροπύργου
(Σαλαµίνος 20, Ασπρόπυργος), από ∆ευτέρα έως
Παρασκευή, από τις 10.00 π.µ. έως τις 17.00 µ.µ.,
προκειµένου να ενηµερωθούν για την περαιτέρω
διαδικασία συµµετοχής τους στο πρόγραµµα.
Παράλληλα, οι ωφελούµενοι µπορούν να επικοινωνήσουν µε το Γραφείο Απασχόλησης του
∆ήµου Ασπροπύργου στα τηλέφωνα 2132006489
και 2105576704.

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: Καταλήψεις και κινητοποιήσεις σε σχολεία
της πόλης µε αίτηµα να κλείσει ο ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ

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 Γρηγορίου 4, 19300 Ασπρόπυργος
Χειρόγραφα δηµοσιευόµενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. Υπογεγραµµένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφηµερίδας

πληροφορί ες από www.902.gr
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Το Φρούριο των Ελευθερών επισκέφθηκε ο ∆ήµαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας, Χρήστος Στάθης, στο πλαίσιο
των εκδηλώσεων του Υπουργείου Πολιτισµού για τις Ευρωπαϊκές Ηµέρες Πολιτιστικής Κληρονοµιάς.

Σύντοµα νέες ενέργειες από τον δήµαρχο για την ανάδειξη της ιστορικής κληρονοµιάς του τόπου

Τ

ο Φρούριο των Ελευθερών επισκέφθηκε ο ∆ήµαρχ ος Μάν δρας –
Ειδυλλίας, Χρήστος Στάθης, στο
πλαίσιο των εκδηλώσεων του Υ πουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού για τις
Ευρωπαϊκές Ηµέρες Πολιτιστικής Κληρον οµιάς.
Μαζί µε πλήθος επισκεπτών τον Αν τιδήµαρχ ο Ερυθρών Μιχ άλη Σακελλάρη
και τον πρόεδρο του Τοπικού Συµβουλίου της Κοιν ότητας Ερυθρών ∆ηµήτρη
Παγών η, ο κος Στάθης ξεν αγήθηκε
απ ό την αρχ αιολόγο της Εφορείας
Αρχ αιοτήτων ∆υτικής Αττικής, Ευγεν ία
Τσάλκου, στον αρχ αιολογικό χ ώρο των
Ελευθερών και το αρχ αίο φρούριο, το
οποίο αποτελεί έν α από τα εν τυπωσιακότερα και επιβλητικότερα στον ελλαδικό χ ώρο.

«Νιώθω υπερήφαν ος που αυτό το
µον αδικό δηµιούργηµα της αρχ αίας
ελλην ικής οχ υρωµατικής αρχ ιτεκτον ικής
βρίσκεται στον τόπο µας», δήλωσε ο
∆ήµαρχ ος Μάν δρας – Ειδυλλίας.

«Και δεν είν αι µόν ο το Φρούριο των
Ελευθερών π ου έχ ει εµβληµατική
σηµασία για το ∆ήµο µας. Είν αι ακόµη ο
Μύρων , που φιλοτέχ ν ησε τον περίφηµο
∆ισκοβόλο ακτιν οβολών τας την αρµον ία
και το κάλλος της αρχ αιοελλην ικής αισθητικής. Είµαστε υποχ ρεωµέν οι ν α µεταφέρουµε την αξία τους στις επόµεν ες γεν ιές ως θεµατοφύλακες της ιστορικής κληρον οµιάς του τόπου µας και πολύ σύν τοµα θα είµαι σε θέση ν α σας αν ακοιν ώσω
τις εν έργειες µου
π ρος αυτή την
κατεύθυν ση».

Ο αγώνας κατά της παραβατικότητας συνεχίζεται...

Σε συνεχείς συναντήσεις για το πάγιο πρόβληµα
της εγκληµατικότητας στον
∆ήµο Αχαρνών βρίσκεται ο Σπύρος Βρεττός.

Σ

ε συν εχ είς συν αν τήσεις για το
π άγιο π ρόβληµα της εγκληµατικότητας στον ∆ήµο Αχ αρν ών
βρίσκεται ο Σπύρος Βρεττός. Όπως είχ ε
τον ίσει και στην προεκλογική περίοδο ο
ν έος ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών , η αν τιµετώπιση της παραβατικότητας µαζί µε
την καθαριότητα αποτελούν τις βασικές
προτεραιότητές του.
Μεταξύ άλλων ο Σπ ύρος Βρεττός
συν αν τήθηκε µε τον ∆ιευθυν τή της

∆ιεύθυν σης Αστυν οµίας ∆υτικής Αττικής, Ταξίαρχ ο κ. ∆ασκαλάκη Εµµαν ουήλ αλλά και µε το σύλλογο κατά της
εγκληµατικότητας,
π αρουσία
του
πατέρα του µικρού Μάριου, Θαν άση
Σουλούκου.
Στις συν αν τήσεις αυτές δόθηκε η
ευκαιρία για αµφίπ λευρη εν ηµέρωση
αλλά και ουσιώδη συζήτηση για την
αν τιµετώπιση της παραβατικότητας και
του εµπορίου των ν αρκωτικών .
Συνεχίζεται στη σελ. 4

O Προκόπης Παυλόπουλος
απένειµε στον Αθανάσιο Μαρτίνο το
Χρυσό Μετάλλιο του Ζαππείου

O

Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος απέν ειµε το Χρυσό
Μετάλλιο του Ζαππείου στον κ. Αθαν άσιο Μαρτίν ο, κατά την εκδήλωση για
τον Εθν ικό Ευεργέτη Ευαγγέλη Ζάππα, που πραγµατοποιήθηκε µε την
ευκαιρία της Ηµέρας Μν ήµης των Εθν ικών Ευεργετών στο Ζάππειο Μέγαρο.
Απευθυν όµεν ος στον κ. Αθαν άσιο Μαρτίν ο επισήµαν ε την εµβληµατική κοιν ων ική
προσφορά του, σηµειών ον τας ότι έχ ει αν αδειχ θεί, κατά γεν ική οµολογία, σε
αυθεν τικό Ευπατρίδη, ο οποίος συν εχ ίζει επαξίως την µεγάλη παράδοση των
Εθν ικών Ευεργετών .
«Παράδοση, η οποία συν δέεται αρρήκτως µε την όλη πορεία και την εν εργό στήριξη
του Νεώτερου Ελλην ικού Κράτους, καθ' όλη την διαδροµή του, ιδίως δε σε χ αλεπούς
καιρούς» πρόσθεσε ο κ. Παυλόπουλος και ευχ ήθηκε στον κ. Μαρτίν ο καλή
συν έχ εια στο µεγάλο κοιν ων ικό του έργο.

4-θριάσιο
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Συν εχ ίζεται από τη σελ. 3

Σπύρος Βρεττός: «Η παραβατικότητα είναι κάτι που
αφ ορά όλους µας. Αξίζουµε µία ζωή χωρίς να
φ οβόµαστε να κυκλοφ ορήσουµε στο δρόµο.»

Παρόλα αυτά, ο νέος ∆ήµαρχος δεν περιορίζεται σε συναντήσεις
εντός των τειχών καθώς επισκέπτεται το Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη για να ενηµερωθεί εµπεριστατωµένα αλλά και να έχει µία διαρκή εικόνα των ενεργειών που γίνονται σε ένα φλέγον ζήτηµα για
τους ∆ηµότες.
«Η παραβατικότητα είναι κάτι που αφορά όλους µας. Αξίζουµε µία
ζωή χωρίς να φοβόµαστε να κυκλοφορήσουµε στο δρόµο.
Οφείλω από τη θέση µου να πιέσω την κεντρική εξουσία να απαλλάξει τους συνδηµότες µου από αυτό το µαρτύριο αλλά ταυτόχρονα
να κάνω όλες εκείνες τις ενέργειες για να αποκτήσουν οι Αχαρνές
το πρόσωπο που τους αξίζει», τόνισε σε δηλώσεις του ο ∆ήµαρχος
Αχαρνών, Σπύρος Βρεττός.

155 µόνιµοι διορισµοί στα ΚΕΠ:
∆ροµολογήθηκε η διαδικασία

∆

ηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β’ 3598/27.9.2019,
ηµεροµηνία κυκλοφορίας 30.9.2019) Υπουργική Απόφαση µε την οποία δροµολογήθηκε ο επικείµενος διαγωνισµός του ΑΣΕΠ για 155 µόνιµες προσλήψεις στα
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
Πρόκειται για Απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Ι.
Βρούτση, σχετικά µε τον καθορισµό του αριθµού θέσεων στα ΚΕΠ των ΟΤΑ Α’ βαθµού οι οποίες πληρούνται από άτοµα που προστατεύονται από το ν.2643/1998, µε την
κατανοµή των θέσεων αυτών.
Η Απόφαση αφορά τις 155 προσλήψεις που είχε προαναγγείλει η προηγούµενη
Κυβέρνηση.
Όπως προκύπτει από το περιεχόµενό της, µε δύο Αποφάσεις της ΠΥΣέχει ήδη εγκριθεί από την 27η Φεβρουαρίου 2019 η εκκίνηση διαδικασιών πλήρωσης 155 (152 + 3)
θέσεων µόνιµου προσωπικού, του κλάδου ∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
(∆.Υ.Π.) στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) των Ο.Τ.Α. Α' βαθµού.
Τώρα, µε την Απόφαση Βρούτση καθορίστηκε ότι οι 11 από τις 155 θέσεις εργασίας
στα ΚΕΠ πρόκειται να πληρωθούν από άτοµα που προστατεύονται από τις διατάξεις
του ν.2643/1998.Κίνηση που εγγράφως αποτυπώνει την κυβερνητική απόφαση να
προχωρήσουν οι 155 διορισµοί.

SOS από ΟΗΕ: Οι αιτούντες άσυλο να µεταφερθούν
άµεσα από τα νησιά στην ενδοχώρα

Ανησυχία στην Ύπατη Αρµοστεία για τα ασυνόδευτα παιδιά. Πάνω από 10.000 πρόσφυγες και µετανάστες έφτασαν στη χώρα µας τον Σεπτέµβριο. Ζητεί νέες δοµές στην
ηπειρωτική χώρα γιατι οι περισσότερες " λειτουργούν στα όρια της χωρητικότητάς τους".
Να µετακινήσει επειγόντως χιλιάδες αιτούντες άσυλο από τα κέντρα υποδοχής και
ταυτοποίησης των νησιών στην ενδοχώρα καλεί την ελληνική κυβέρνηση η Ύπατη
Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.
Ο διεθνής οργανισµός σε ανακοίνωσή του χαρακτηρίζει την κατάσταση στη Λέσβο, τη
Σάµο και την Κω «κρίσιµη» και τις συνθήκες «ανεπαρκείς και επισφαλείς». Σύµφωνα
µε τα στοιχεία που παραθέτει, τον Σεπτέµβριο οι θαλάσσιες αφίξεις, κυρίως οικογενειών
από το Αφγανιστάν και τη Συρία, ήταν 10.258 και ο αριθµός αυτός ήταν ο υψηλότερος
µηνιαίος από το 2016. Επιπλέον, αναφέρει ότι η Ελλάδα έχει δεχθεί φέτος τις περισσότερες αφίξεις στην περιοχή της Μεσογείου (περίπου 45.600 από τις 77.400 αφίξεις).
Η Ύπατη Αρµοστεία καλεί τις ελληνικές αρχές να επιταχύνουν τα σχέδια για τη µεταφορά στην ενδοχώρα πάνω από 5.000 αιτούντες άσυλο που έχουν ήδη λάβει έγκριση
για να συνεχίσουν τη διαδικασία ασύλου, ταυτόχρονα µε τη δηµιουργία νέων θέσεων
στέγασης στην ηπειρωτική Ελλάδα, «όπου τα περισσότερα κέντρα λειτουργούν στα όρια
της χωρητικότητάς τους».

Αναστολή έκδοσης
οικοδοµικών αδειών
και εργασιών
στον Υµηττό

Με Πράξη Νοµοθετικού Περιεχ οµέν ου,
που προωθείται σήµερα προς υπογραφή
από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, αν αστέλλεται για έν α ακόµη έτος, µέχ ρι την
1/10/2020, η έκδοση οικοδοµικών
αδειών και οι οικοδοµικές εργασίες στο
ευαίσθητο οικοσύστηµα του Υ µηττού.
«Η αν αστολή αυτή είν αι απαραίτητη,
προκειµέν ου ν α εκδοθεί το προεδρικό
διάταγµα π ροστασίας του Υ µηττού,
χ ωρίς εν τω µεταξύ ν α έχ ει αλλοιωθεί το
περιβάλλον και το τοπίο», τον ίζει το
Υ ΠΕΝ.

Η διαδικασία για την έκδοση του προεδρικού αυτού διατάγµατος έχ ει µπει στο
τελικό στάδιο, καθώς έχ ει παραδοθεί η
στρατηγική µελέτη περιβαλλον τικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ).

Αν αµέν εται ν α ακολουθήσει διαβούλευση µε φορείς, πολίτες, εν διαφερόµεν ους και στη συν έχ εια οι υπηρεσίες
του Υ π ουργείου Περιβάλλον τος και
Εν έργειας θα συν τάξουν το σχ έδιο, που

θα αποσταλεί στο Συµβούλιο της Επικρατείας για έλεγχ ο.
Επ ιπ λέον , µε άλλη ρύθµιση, π ου
συµπεριλαµβάν εται στην Πράξη Νοµοθετικού Περιεχ οµέν ου, καθορίζεται ότι οι
κοιν όχ ρηστοι χ ώροι, οι χ ώροι κοιν ής
ωφέλειας και κοιν ων ικής αποδοτικότητας
που καθορίζον ται από τις πολεοδοµικές
µελέτες για το πρώην αεροδρόµιο του
Ελλην ικού παραµέν ουν στη διοίκηση,
διαχ είριση και λειτουργία της Ελλην ικό
Α.Ε., µέχ ρι ν α διαµορφωθούν και ν α
δοθούν προς κοιν ή χ ρήση.
«Η ρύθµιση αυτή είν αι επιβεβληµέν η,
καθώς η εφαρµογή των συγκεκριµέν ων
πολεοδοµικών µελετών - που θα εγκριθούν µε Κοιν ή Υ π ουργική Απ όφαση
(ΚΥ Α) τις επόµεν ες µέρες- πρέπει ν α
γίν ει λόγω της φύσεως του έργου από
την Ελλην ικό Α.Ε.», ολοκληρών ει το
Υ πουργείο Περιβάλλον τος & Εν έργειας.
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Πόσα τελικά ξοδεύουν
τα νοικοκυριά κάθε µήνα;
- Κατά πολύ φθηνότερη η επαρχία

Στα 1.441,03 ευρώ ανήλθε πέρυσι η µέση µηνιαία
δαπάνη των νοικοκυριών για αγορές, καταγράφοντας
µια αύξηση της τάξης του 1,9% σε σχέση µε το 2017.
Παράλληλα, το 50% των ν οικοκυριών
δαπ αν ούν π ερισσότερα απ ό 1.158
ευρώ το µήν α, εν ώ τα ν οικοκυριά που
διαµέν ουν σε εν οικιασµέν η κατοικία
δαπαν ούν το 17,8% του προϋπολογισµού τους κατά µέσο όρο για εν οίκιο.
Από την έρευν α οικογεν ειακών προϋπ ολογισµών
της
ΕΛΣΤΑΤ,
προκύπτουν , µεταξύ άλλων , και τα
εξής:
Η συν ολική µην ιαία δαπάν η των ν οικοκυριών (αγορές) για το 2018 αν ήλθε
στα 5.834.368.771 ευρώ, παρουσιάζον τας αύξηση 1,1%, ή 65.520.740 ευρώ
σε σύγκριση µε το 2017. Η µέση συν ολική δαπάν η για κάθε άτοµο αν ήλθε στα
557,86 ευρώ, καταγράφον τας αύξηση
1,9% (10,35 ευρώ) σε σύγκριση µε το
2017.
Το µεγαλύτερο µερίδιο των δαπαν ών
του µέσου προϋπολογισµού των ν οικοκυριών αφορά στα είδη διατροφής
(20,2%) και ακολουθούν η στέγαση
(14,1%) και οι µεταφορές (13%), εν ώ
στις υπ ηρεσίες εκπ αίδευσης αν τιστοιχ εί το µικρότερο µερίδιο των
δαπαν ών (3,2%).
Η µεγαλύτερη µεταβολή δαπαν ών των
ν οικοκυριών , σε σχ έση µε την προηγούµεν η έρευν α (2017), παρατηρείται
σε ξεν οδοχ εία, καφεν εία και εστιατόρια
(αύξηση 5,1%), εν ώ ακολουθούν οι
δαπάν ες για υγεία (αύξηση 4,5%) και για
αν αψυχ ή και πολιτισµό (αύξηση 2,9%).
Όσον αφορά στις δαπάν ες στα είδη
διατροφής, παρατηρείται µείωση της
µην ιαίας δαπάν ης (τρέχ ουσες τιµές) για
γαλακτοκοµικά π ροϊόν τα και αυγά
(1,7%) και έλαια και λίπη (0,9%), εν ώ
π αρατηρείται αύξηση της µην ιαίας
δαπάν ης για φρούτα (5%), καφέ, τσάι
και κακάο (3,1%), µεταλλικά ν ερά, αν αψυκτικά, χ υµοί φρούτων και λαχ αν ικών
(1,8%), ζάχ αρη, µαρµελάδες, µέλι κ.λπ.
(1,7%), λαχ αν ικά (1,6%), αλεύρι, ψωµί
και δηµητριακά (1,4%), ψάρια (0,6%),

λοιπά είδη διατροφής (0,3%) και κρέας
(0,3%).
Τα ν οικοκυριά που διαµέν ουν σε αγροτικές περιοχ ές δαπαν ούν κατά µέσο
όρο 1.190,91 ευρώ µην ιαίως, εν ώ αυτά
που διαµέν ουν σε αστικές περιοχ ές
1.504,77 ευρώ.
Η µέση µην ιαία ποσότητα φυσικού
αερίου και ηλεκτρικής εν έργειας που
καταν αλών εται στην κύρια κατοικία
αυξήθηκε κατά 7,6% και 0,6%,
αν τίστοιχ α, εν ώ η µέση µην ιαία ποσότητα στερεών καυσίµων (καυσόξυλα,
πελλέτες, πυρήν ας κ.λπ.), υγρών καυσίµων και υγραερίου µειώθηκε κατά
8,9%, 5% και 3,5%, αν τίστοιχ α.

Απ ό τα στοιχ εία της έρευν ας
προκύπτει ότι τα ν οικοκυριά διαθέτουν :
Τηλεόραση έγχ ρωµη (100%), κιν ητό
τηλέφων ο (92,8%), σταθερό τηλέφων ο
(84,3%), προσωπικό ηλεκτρον ικό υπολογιστή (69,7%), τουλάχ ιστον έν α επιβατηγό αυτοκίν ητο ΙΧ (66%), πλυν τήριο
πιάτων (36,7%), καταψύκτη (31,1%),
δεύτερη κατοικία (14,9%), κλειστό χ ώρο
στάθµευσης (12,9%) και χ ρησιµοποιούν την κεν τρική θέρµαν ση ως κύρια
πηγή θέρµαν σης σε ποσοστό 40,1%.

Κοιν ων ική αν ισότητα

O κίν δυν ος φτώχ ειας απ ειλεί το
17,4% του πληθυσµού της χ ώρας, όταν
στον υπολογισµό του δείκτη λαµβάν εται
υπόψη µόν ον η ισοδύν αµη δαπάν η µε
τρόπο κτήσης την αγορά (18,1% το
2017), εν ώ ο δείκτης µειών εται στο
12,4% του πληθυσµού (12,2% το 2017)
όταν λαµβάν ον ται υπόψη όλες οι καταν αλωτικές δαπάν ες, αν εξάρτητα από
τον τρόπο κτήσης (τεκµαρτό εν οίκιο
απ ό ιδιοκατοίκηση, ιδιοπ αραγόµεν α
αγαθά, αγαθά και υπηρεσίες παρεχ όµεν ες δωρεάν από τον εργοδότη, άλλα
ν οικοκυριά, µη κερδοσκοπικούς οργαν ισµούς, κράτος κ.λπ.)

Η µέση µην ιαία ισοδύν αµη δαπάν η
των φτωχ ών ν οικοκυριών εκτιµάται στο
33,8% των δαπαν ών των µη φτωχ ών
ν οικοκυριών .
Τα φτωχ ά ν οικοκυριά δαπαν ούν το
34,6% του µέσου προϋπολογισµού τους
σε είδη διατροφής εν ώ τα µη φτωχ ά το
19,2%.
Λόγω της σύν θεσης των φτωχ ών ν οικοκυριών (ηλικιωµέν οι, αν ασφάλιστοι,
κ.λπ.), η δαπάν η τους για την υγεία

αν έρχ εται στο 9,2% του µέσου προϋπολογισµού τους, εν ώ η αν τίστοιχ η
δαπάν η των µη φτωχ ών αν έρχ εται στο
7,7%.
Καταν αλωτικά
Ευρώπη

π ρότυπ α

στην

Σε Ελλάδα, Ιταλία και Σερβία το σχ ετικά µεγαλύτερο µερίδιο των δαπαν ών
(τρέχ ουσες τιµές) του µέσου προϋπολογισµού των ν οικοκυριών αφορά στα
είδη διατροφής.
Τα καταν αλωτικά πρότυπα διαφέρουν
για τη Γερµαν ία, Φιν λαν δία και την
Ισπ αν ία, όπ ου καταγράφον ται ως
υψηλότερες οι δαπάν ες που αφορούν
στη στέγαση, εν ώ για το Ην ωµέν ο
Βασίλειο οι δαπάν ες στα διάφορα αγαθά
και στις µεταφορές. Οι δαπάν ες για
εκπαίδευση κυµαίν ον ται από 0,2% του
µέσου προϋπολογισµού των ν οικοκυριών στη Φιν λαν δία έως 3,2% στην
Ελλάδα.
H Ελλάδα και η Ιταλία καταγράφουν τη
µεγαλύτερη ιδιωτική δαπάν η για την
υγεία, 7,5% και 6,1% του µέσου προϋπ ολογισµού
των
ν οικοκυριών ,
αν τίστοιχ α.

Κάλεσµα για λουκέτο και στα σούπερ µάρκετ για τη µεγάλη 24ωρη
απεργία την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου.

Το Σωµατείο Τροφίµων και Σούπερ Μάρκετ νοµού Αττικής καλεί
τα µέλη της σε 24ωρη απεργία την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου ενάντια
στο αντεργατικό πολυνοµοσχέδιο που προωθεί προς ψήφιση στη
Βουλή.
Ειδικότερα καλεί όλους τους εργαζόµενους στον κλάδο να συµµετάσχουν στην απεργία, προκειµένου να κλιµακωθεί η κινητοποίηση
και η αντίδραση των εργαζοµένων ενάντια στο αντεργατικό έκτρωµα, µαζί µε τα Εργατικά Κέντρα και τις Οµοσπονδίες που παίρνουν
αποφάσεις για κλιµάκωση της απεργιακής κινητοποίησης, για την
απόσυρση του αντεργατικού πολυνοµοσχεδίου.

6978087309
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Σειρήνες συναγερµού την Τετάρτη σε όλη τη χώρα - ∆είτε ποιες ώρες
Οι σειρήνες συναγερµού Πολιτικής Άµυνας θα ηχήσουν σε όλη την ελληνική
επ ικράτεια σήµερα Τετάρτη.
Ειδικότερα, στις 2 Οκτωβρίου κατά την Άσκηση ΤΑΑΣ/ΤΑΜΣ
«ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ/ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-19», θα π ραγµατοπ οιηθεί δοκιµαστική ενεργοπ οίηση του συνόλου των σειρήνων συναγερµού Πολιτικής Άµυνας, σε όλη την
επ ικράτεια, όπ ως π αρακάτω:
τοπ ική ώρα 11:00, σήµανση συναγερµού αεροπ ορικής επ ίθεσης, για χρονική
διάρκεια εξήντα (60) δευτερολέπ των (διακοπ τόµενος ήχος διαφορετικής έντασης),
τοπ ική ώρα 11:05, σήµανση λήξης συναγερµού, για χρονική διάρκεια εξήντα
(60) δευτερολέπ των (συνεχής ήχος σταθερής έντασης).
Επ ίσης γίνεται γνωστό στο κοινό ότι η ενεργοπ οίηση των σειρήνων συναγερµού Πολιτικής Άµυνας, έχει καθαρά δοκιµαστικό σκοπ ό και επ οµένως δεν
υπ άρχει λόγος σύγχυσης ή ανησυχίας.

Προσλήψεις στα Καλλιτεχνικά Σχολεία

Α

πό το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων ανακοινώνεται ότι, µε
την αριθµ. 151858/Ε1/30-9-2019 (Α∆Α: 7Χ4Γ4653ΠΣ-0ΘΤ) πρόσκληση,
καλούνται οι ενδιαφερόµενοι, εφόσον επιθυµούν να προσληφθούν µε
ωριαία αντιµισθία στα Καλλιτεχνικά Γυµνάσια µε Λ.Τ. Γέρακα, Αµπελοκήπων
– Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου Κρήτης και στα Καλλιτεχνικά Γυµνάσια Αθηνών, Περιστερίου, Κερατσινίου-∆ραπετσώνας, Κοζάνης και Μεσολογγίου για
το σχολικό έτος 2019-2020, να υποβάλουν αίτηση µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψή τους στα παραπάνω Σχολεία, ως εξειδικευµένοι
στα αντικείµενα του Κινηµατογράφου, Κίνησης - Χορού , Κλασικού και
Σύγχρονου Χορού, από την Τρίτη 1η Οκτωβρίου έως και τη ∆ευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019 στις 15:00.
Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρµα της ∆ικτυακής Πύλης
e-IEP - Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Αιτήσεων, ∆ιαχείρισης Προσωπικού και Συνεργατών Ι.Ε.Π. - (https://iep.edu.gr/services/mitroo).
Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων έχει αναρτηθεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα εγχειρίδιο οδηγιών για την εγγραφή και σύνδεση του χρήστη.

Η ΘΕΙΑ ΑΡΧΟΝΤΩ
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
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Φθινοπωρινές εκπτώσεις 2019:
Μετράει αντίστροφα ο χρόνος

- «Καµπ ανάκι» για τις π αγίδες των π ροσφορών

Α

δειάζει η κλεψύδρα για την έναρξη των φθινοπωρινών εκπτώσεων και οι καταναλωτές περιµένουν µε ανυποµονησία τις προσφορές.
Πιο συγκεκριµένα, οι φθινοπωρινές εκπτώσεις ξεκινούν την Παρασκευή 1 Νοεµβρίου και θα διαρκέσουν για 10 µέρες µέχρι την Κυριακή 10 Νοεµβρίου
όπου θα είναι ανοιχτά και τα καταστήµατα. Οι καταναλωτές, ωστόσο, θα πρέπει να είναι προσεκτικοί διότι πάντα υπάρχουν «παγίδες».

Σύµφωνα µε τον Εµπορικό Σύλλογο Αθηνών, οι εµπορικές επιχειρήσεις θα πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη
προσοχή στα εξής:
Η αναγραφή διπλής τιµής, δηλαδή της παλαιάς (διαγεγραµµένης) και της νέας τιµής όλων των ειδών που
πωλούνται µε έκπτωση είναι υποχρεωτική.
Επιτρέπεται και η αναγραφή και η εµπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης.
Εφόσον παρέχεται µειωµένη τιµή σε περισσότερα
από το 60% του συνόλου των πωλούµενων ειδών, η
επίδειξη του παρεχόµενου ποσοστού έκπτωσης επιβάλλεται, οπότε θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του καταστήµατος και σε οποιαδήποτε άλλη εµπορική επικοινωνία.
Στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει
να αναγράφεται το εύρος του παρεχόµενου ποσοστού
(«από .... % έως .... %»).
Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγµένα είδη µε αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.
Οι καταστηµατάρχες θα πρέπει, σε περίπτωση ελέγχου, να είναι σε θέση να αποδείξουν, ότι η παλαιά
τιµή πώλησης που αναγράφεται στην πινακίδα, ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα.

NEA ∆ΡΑΣΗ
ΤΩΝ
ATENISTAS

θριάσιο-7

Εκκίνηση της 10ης
χρονιάς µε καθαρισµό της
Παραλίας Ασπροπύργου
Αυτήν την Κυριακή 6 Οκτωβρίου στις 10 το
πρωί, κάνουµε εκκίνηση 10ης χρονιάς
δράσεων, µε ένα σηµείο εκτός των τειχών
που χρειάζεται άµεση επέµβαση. Το επιβαρυµένο περιβαλλοντικά Θριάσιο πεδίο και
συγκεκριµένα η ελεύθερη παραλία του
Ασπροπύργου, και ο καθαρισµός της ο
στόχος της δράσης.

Τι φέρνετε
- Απλό, Τα γάντια σας και σακούλες ( κι
όσοι έχετε εύκαιρες τσουγκράνες/απόχες.

-Πως έρχεστε:
-Με αυτοκίνητο, γέφυρα Ασπροπύργου, αριστερά στην θάλασσα.
-Με λεωφορείο: Σταθµός µετρό Αγία Μαρίνα και 10 λεπτά µε λεωφορεία 866, 876 στην στάση ∆ιασταύρωση, όπως και το Γ16 Πλ. Κουµουνδούρου-Ασπρόπυργος
- https://goo.gl/maps/yXeoLnMPe1p4AuNT6
-Ας δωσουµε έµπρακτα το µήνυµα της ευαισθητοποίησης για το περιβαλλον, σας περιµένουµε

Εκδήλωση Μνήµης
του Εθνοµάρτυρα Χρυσοστόµου
Σµύρνης στο Χαϊδάρι

Τ

ην Μν ήµη του Εθν οµάρτυρα Χρυσοστόµου Σµύρν ης
τίµησε όπως κάθε χ ρόν ο στο Χαϊδάρι ο Σύν δεσµος
των Νεοφωκαέων Προσφύγων .
Μιλών τας στην εκδήλωση την Κυριακή 29 Σεπτεµβρίου ο
∆ήµαρχ ος Χαϊδαρίου Βαγγέλης Ντην ιακός αν αφέρθηκε στην
προσωπικότητα, στην εθν ική προσφορά και στον µαρτυρικό θάν ατο του Χυσοστόµου Σµύρν ης.
Αν αφέρθηκε επίσης στην διαδροµή των Νεοφωκαέων
προσφύγων µέχ ρι που ρίζωσαν στο Χαϊδάρι και έκαν αν
τον τόπο δεύτερη πατρίδα τους.
Ώστε ο Συν οικισµός των Νεοφωκαέων µε τις προσφυγικές κατοικίες απετέλεσε τον βασικό οικιστικό πυρήν α, γύρω
από τον οποίο συγκροτήθηκε η σηµεριν ή πόλη.
Όπως είπε ο ∆ήµαρχ ος, στα σχ εδόν 100 χ ρόν ια που
έχ ουν π εράσει ο Σύν δεσµος των Νεοφωκαέων Προσφύγων κρατάει το ν ήµα της συν έχ ειας και των δεσµών µε
την µακριν ή πατρίδα, την Φώκαια, αλλά επίσης δραστηριο-

ποιείται µε αγάπη για το Χαϊδάρι, την πόλη όπου ζει πια η
τρίτη και τέταρτη γεν ιά των Νεοφωκαέων .
Για όλες αυτές τις δραστηριότητες και για την διοργάν ωση

της φετιν ής εκδήλωσης Μν ήµης ο ∆ήµαρχ ος Βαγγέλης
Ντην ιακός εξέφρασε τις ευχ αριστίες του προς τον Σύν δεσµο Νεοφωκαέων και τον Πρόεδρο του.

8-θριάσιο

Η πρώτη συνεδρίαση των Τοπικών Συµβουλίων
Κοινοτήτων Αχαρνών και Θρακοµακεδόνων
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Στις 4 Οκτωβρίου ο ∆ήµος
Αχαρνών τιµά την Παγκόσµια
Ηµέρα των Ζώων

Μ

Τ

ην πρώτη
δρί αση
ποί ησε το
της
Τ ετάρτης
Συµβούλι ο της
Αχαρνών.

του συνεπραγµατοαπόγευµα
(25/9)
το
Κοι νότητας

Η συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε
παρουσί α
του
∆ηµάρχου Αχαρνών κ. Σπύρου Βρεττού στην αίθουσα του
∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Ο κ. Βρεττός απευθύνθηκε
στα µέλη του Συµβουλίου

καλώντας να στηρίξουν µε την
παρουσία και τη δράση τους
τον αναβαθµι σµένο θεσµό
των Κοι νοτήτων, ενώ τους
κάλεσε να στοχεύσουν στην
καθηµερινότητα του ∆ηµότη.
«Θέλω όλοι µαζί να δουλέψουµε για να ξεπεράσουµε τα
εµπόδια που υπάρχουν και να
δώσουµε λύσεις.
Οφείλουµε στους δηµότες
των Αχαρνών να βελτιώσουµε
τις συνθήκες της καθηµερινότητάς τους ώστε να στραφούµε

σε µεγαλύτερα σχέδι α»,
ανέφερε µεταξύ άλλων στον χαιρετισµό του, προς τα µέλη του
Συµβουλίου.
Αργότερα πραγµατοποιήθηκε και η πρώτη συνεδρίαση
του Συµβουλίου της Κοινότητας Θρακοµακεδόνων, παρόντος του ∆ηµάρχου που είχε την
ευκαι ρί α να ευχηθεί στους
εκλεγµένους συµβούλους µια
καλή και πετυχηµένη θητεία,
ούτως ώστε να δώσουν ώθηση
στο νέο θεσµό.

Σε ΦΕΚ η παράταση για την ευνοϊκή ρύθµιση οφειλών προς
∆ήµους και Νοµικά Πρόσωπα

Σε ΦΕΚ δηµοσιεύτηκε η απόφαση του υπ. Εσωτερικών για παράταση της προθεσµίας υποβολής αίτησης για την ευνοϊκή ρύθµιση οφειλών προς ∆ήµους και Νοµικά Πρόσωπα, έως τις
31 ∆εκεµβρίου 2019.
Με τον τρόπο αυτό διευκολύνονται πολλοί πολίτες οι οποίοι λόγω της κρίσης δεν µπόρεσαν
να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και δηµιούργησαν χρέη στους δήµους και στα
νοµικά τους πρόσωπα. Σηµειώνεται ότι η προθεσµία για την υποβολή της αίτησης έληγε στις
17 Σεπτεµβρίου.

ε µια µεγάλη εκδήλωση η οποία θα πραγµατοποιηθεί στον υπαίθριο χώρο του δηµαρχιακού
µεγάρου (Λ. Φιλαδελφείας & Μπόσδα), ο ∆ήµος
Αχαρνών θα τιµήσει την Παγκόσµια Ηµέρα των Ζώων.
Από τις 10 το πρωί της Παρασκευής 4 Οκτωβρίου ο
χώρος θα γεµίσει από µαθητές που θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν µέρος σε δράσεις που αφορούν τα ζώα
συντροφιάς.
Την εκδήλωση διοργανώνει η ∆ιεύθυνση Τοπικής και
Οικονοµικής Ανάπτυξης µε τη συµµετοχή του «Κυναθλητικού Οµίλου Βαρυµπόµπης» και συµµετοχή φιλοζωικών σωµατείων της πόλης.
Οι δράσεις που θα συµµετέχουν οι µικροί µαθητές θα
έχουν σχέση µε την εκπαίδευση των ζώων συντροφιάς,
θα υπάρξει puppy day, θα πραγµατοποιηθούν επιδείξεις,
ενώ θα υπάρχουν και µικρά ζώα για υιοθεσία. Στην εκδήλωση θα συµµετέχει και η διεύθυνση Ανακύκλωσης του
∆ήµου Αχαρνών.
Το απόγευµα της ίδιας µέρας ο Αντιδήµαρχος Τοπικής
Ανάπτυξης στην αίθουσα εκδηλώσεων θα βραβεύσει
τους φιλόζωους των Αχαρνών, των οποίων η προσφορά
είναι πολυσχιδής και πολύτιµη.
Η 4η Οκτωβρίου είναι µια µέρα δράσης για τα
δικαιώµατα των ζώων και την καλή τους διαβίωση. Είναι
µία µέρα υπενθύµισης για την αγάπη που προσφέρουν
και που αξίζουν.
Αυτή τη µέρα ο ∆ήµος Αχαρνών υπενθυµίζει µε τις
εκδηλώσεις του πως η φιλοζωία είναι πολιτισµός…
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Συνάντηση του βουλευτή Γιώργου Κώτσηρα µε τον

Υφυπουργό Έρευνας και Τεχνολογίας Χρίστο ∆ήµα
Τα διαθέσιµα εργαλεία σε θεµατικές που µπορούν
να αναπτυχθούν και στη ∆υτική Αττική.

Ο Βουλευτής ∆υτικής Αττικής Γιώργος Κώτσηρας, πραγµατοποίησε
συνάντηση την Τρίτη 1η Οκτωβρίου,
στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων µε τον Υφυπουργό κ. Χρίστο
∆ήµα, αρµόδιο για την Έρευνα και
την Τεχνολογία.
Κατά την επίσκεψή του στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ο
κύριος Κώτσηρας συνοµίλησε µε τον
Υφυπουργό, συζητώντας για θέµατα
αρµοδιότητας του, καθώς και για το
πως µπορούν να αξιοποιηθούν τα
διαθέσιµα εργαλεία σε θεµατικές που
µπορούν να αναπτυχθούν και στη
∆υτική Αττική.
Ο κ. Κώτσηρας και ο κ. ∆ήµας
δεσµεύτηκαν από κοινού για διαρκή
επικοινωνία και συνεργασία και τόνισαν την αναγκαιότητα να καταστεί η
Ελλάδα σηµαντικός κόµβος Έρευνας
και Τεχνολογίας, ώστε να βελτιωθεί εν
γένει η εθνική οικονοµία.

θριάσιο-9

‘Εως τις 11 Οκτωβρίου 2019 οι
αιτήσεις γονέων & κηδεµόνων
για το Κοινωνικό Φροντιστήριο
∆ήµου Μεγαρέων

Ο

∆ήµος Μεγαρέων, στο πλαίσιο της λειτουργίας
του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, προσκαλεί τους
κηδεµόνες των ενδιαφερόµενων µαθητών να
υποβάλουν την αίτησή τους στη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης, Πολιτισµού και
Τουρισµού για την ένταξή τους στο Κοινωνικό Φροντιστήριο.
Στην αίτηση θα αναγράφεται η τάξη καθώς και τα µαθήµατα, τα οποία ενδιαφέρεται ο µαθητής να παρακολουθήσει.
Για επιπλέον πληροφορίες όσον αφορά στα έγγραφα
που χρειάζεται να συνοδεύουν την αίτηση επικοινωνείτε
µε την παραπάνω ∆ιεύθυνση του ∆ήµου Μεγαρέων, στο
τηλέφωνο 2296026719.
Η υποβολή των αιτήσεων έχει ήδη ξεκινήσει και θα διαρκέσει έως τις 11 Οκτωβρίου 2019. Η επιλογή των
µαθητών θα γίνει από αρµόδια επιτροπή.
Η εκπαιδευτική αυτή αρωγή επιδιώκει να έχουν όλοι οι
µαθητές ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση.
Οι καθηγητές οι οποίοι συµµετέχουν στο πρόγραµµα
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς και µε
απόλυτη σύνεση.
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10-θριάσιο

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΦΟΣ 6,60 Μ. ΜΗΚΟΣ,
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ, ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΜΕ
ΜΗΧΑΝΗ 46 HP, Y∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΡΕΒΕΡΣΑ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ 6979578032

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
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΕΣ,

ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΕΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2105556064
Ωράριο : 9:00-16:00
ΚΙΝΗΤΟ 6982220794 ΥΠΕΥΘΥΝΗ Κα ΜΙΧΑ

∆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,

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ.

ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ : 6976766522 & 6979242036.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ
ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ. ΚΟΥΡΕΜΑ ΚΑΙ
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΞΕΡΩΝ ΧΟΡΤΩΝ
ΤΗΛ. 6932154263
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 60 Τ.Μ. ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ,
ΜΕΧΡΙ 250 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
ΤΗΛ. 6995177554 (κα. ΜΑΡΙΕΤΤΑ)

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)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
Ενοικιάζεται ισόγειο γωνιακό κατάστηµα 90τµ
όπισθεν ∆ηµαρχειου, έναντι Ι.Ν. Ευαγγελισµού της
Θεοτόκου στον Ασπρόπυργο
τηλ. 6977426279
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24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΑ ΜΜΕ

ΕΝΩΣΙΣ
ΣΥ ΝΤΑΚΤΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ
ΣΥ ΝΤΑΚΤΩΝ
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΤΥ ΠΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ ΤΥ ΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ENΩΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Αθήν α, 1 Οκτωβρίου 2019

Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των
Συν εργαζόµεν ων Εν ώσεων στο
χ ώρο του Τύπου και των ΜΜΕ,
στην από 30/9/2019 συν εδρίασή
τους αποφάσισαν την κλιµάκωση
των απεργιακών κιν ητοποιήσεων
κατά του αν απτυξιακού πολυν οµοσχ εδίου, µε την κήρυξη 24ωρης
απεργίας από τις 06.00 π.µ. της
Τετάρτης 2 Οκτωβρίου έως τις 06.00
π.µ. της Πέµπτης 3 Οκτωβρίου σε
όλα τα Μέσα Μαζικής Εν ηµέρωσης
(έν τυπα, ραδιοτηλεοπτικά, διαδικτυακά), στο δηµόσιο και ιδιωτικό
τοµέα, ΕΡΤ, ΓΓΕΕ, ΑΠΕ-ΜΠΕ,
∆ηµοτικά Ραδιόφων α, Γραφεία
Τύπου.
Οι εργαζόµεν οι στην εν ηµέρωση
εν ών ουµε τη φων ή µας µε όλους
τους εργαζόµεν ους της χ ώρας, οι
οποίοι απεργούν την ίδια ηµέρα
µετά την προκήρυξη παν ελλαδικών
απεργιών από τα Εργατικά Κέν τρα
και τις Οµοσπον δίες της ΓΣΕΕ.
ΛΕΜΕ ΟΧΙ στο Αν απ τυξιακό
ν οµοσχ έδιο που θίγει τον στεν ό
πυρήν α των ατοµικών και εργασιακών δικαιωµάτων

ΑΝΤΙ∆ΡΟΥ ΜΕ ΕΝΑΝΤΙΑ στις
αν τεργατικές ρυθµίσεις για τα εργασιακά και το συν δικαλιστικό ν όµο,
που προωθεί η κυβέρν ηση για ψήφιση στη Βουλή και σε όλες τις προωθούµεν ες παρεµβάσεις που υπον οµεύουν διαλυτικά τις Ελεύθερες
Συλλογικές ∆ιαπ ραγµατεύσεις και
υποβαθµίζουν καίρια τη θέση και τα
δικαιώµατα των εργαζοµέν ων .

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας «δηµόσιας διαβούλευσης»
του Αν απτυξιακού Νοµοσχ εδίου, η
Κυβέρν ηση π ροωθεί έν α είδος
«αν άπτυξης» που µόν ο σε όφελος
της κοιν ων ίας και των εργαζοµέν ων
δεν θα είν αι. Αν τιδρούµε σε κάθε
προσπάθεια που στόχ ο έχ ει τον
κυβερν ητικό εργοδοτικό έλεγχ ο των
σωµατείων και την καταστρατήγηση
των ΣΣΕ.
Η αδραν οποίηση και ουσιαστικά
απαξίωση του ρόλου του Οργαν ισµού Μεσολάβησης Εργατικών ∆ιαφορών (ΟΜΕ∆) καθώς και οι δυσµε

ν είς µεταβολές που επιφέρον ται
για τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις,
την υπογραφή, την εφαρµογή, την
υποχ ρεωτικότητα και επεκτασιµότητα των ΣΣΕ είν αι µερικοί µόν ο
από τους εµφαν είς κιν δύν ους του
ν οµοσχ εδίου για τα εργασιακά και
ασφαλιστικά δικαιώµατα.

Με το ν οµοσχ έδιο εν ισχ ύον ται
επ ίσης οι ελαστικές σχ έσεις
εργασίας: Προωθείται η µερική και η
εκ περιτροπής απασχ όληση, µε τη
δεύτερη ν α υπολογίζεται µε βάση
τον ετήσιο χ ρόν ο εργασίας. Όπως
αν αφέρεται συγκεκριµέν α µπορεί ο
εργοδότης και ο εργαζόµεν ος ν α
«συµφων ήσουν », για ορισµέν ο ή
αόριστο χ ρόν ο τη µετατροπή της
πλήρους σε µερική απασχ όληση,
καθώς και σε κάθε µορφή εκ περιτροπής απασχ όληση.
Προβλέπεται επίσης υπερίσχ υση
των επ ιχ ειρησιακών συµβάσεων
έν αν τι των κλαδικών , καθώς και
«ρήτρα εξαίρεσης» από την κλαδική
σύµβαση για επιχ ειρήσεις υπό το
π ρόσχ ηµα των
«οικον οµικών
δυσκολιών ». Εγκαιν ιάζεται η δηµιουργία
Ειδικών
Οικον οµικών
Ζων ών , στις οποίες «ν όµιµα» θα
καταστρατηγείται κάθε εργατικό
δικαίωµα, δίν ον τας στους εργοδότες
τη δυν ατότητα σύν αψης τοπικών
συµβάσεων κάτω από τις κλαδικές.
Το ν οµοσχ έδιο δεν αφήν ει
αλώβητο και το δικαίωµα στην απεργία, καθώς προωθείται η υποχ ρεωτική παρουσία στη Γεν ική Συν έλευση εν ός σωµατείου του 50% + 1
των ταµειακά τακτοπ οιηµέν ων
µελών , π ροκειµέν ου ν α είν αι
έγκυρη η απόφαση για απεργία.
ΕΠΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ,

∆ΕΝ
Υ ΠΟΧΩΡΟΥ ΜΕ
ΣΤΙΣ
∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
ΜΑΣ ΓΙΑ:
Άµεση κατάργηση του συν όλου
των αν τεργατικών µν ηµον ιακών
πολιτικών
Σταθερή και πλήρη εργασία για
όλους, µε ίσα δικαιώµατα
Αξιοπρεπείς µισθούς και συν τάξεις
∆ωρεάν δηµόσια υγεία και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη για όλους
τους ασφαλισµέν ους

Άµεση εξόφληση δεδουλευµέν ων ,
όπου οφείλον ται
Ουσιαστικά και αποτελεσµατικά
µέτρα αν τιµετώπισης της αν εργίας
Αποκατάσταση του συστήµατος
συλλογικών διαπραγµατεύσεων και
τήρηση της υποχ ρέωσης των εργοδοτών για κατάρτιση και υπογραφή
Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας,
χ ωρίς παρελκυστικές τακτικές µε
στόχ ο την αποτροπή των ΣΣΕ
που τους δεσµεύουν και την υπογραφή
ατοµικών
συµβάσεων
εργασίας
Ελεύθερη συν δικαλιστική δράση,
χ ωρίς κρατικό και εργοδοτικό παρεµβατισµό στην άσκηση των συλλογικών δικαιωµάτων των εργαζοµέν ων , µε κυρίαρχ ο το δικαίωµα της
αυτοτελούς διεκδίκησης συλλογικών
διαπραγµατεύσεων και το δικαίωµα
της απεργίας
Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των
Εν ώσεων στο χ ώρο του Τύπου και
των ΜΜΕ καλούν όλους τους συν αδέλφους ν α περιφρουρήσουν

την 24ωρη απεργία της Τετάρτης
2 Οκτωβρίου,
ν α συµµετάσχ ουν δυν αµικά στις
απεργιακές συγκεν τρώσεις
και ν α διασφαλίσουν την επιτυχ ία της.
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥ ΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

* Εξαιρούν ται οι συν άδελφοι που
θα καλύψουν την απεργία και τις
σχ ετικές εκδηλώσεις.
ΤΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

ΣΥ ΜΒΟΥ ΛΙΑ

ΛΟΓΩ ΤΗΣ 24ΩΡΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ
ΠΟΥ ΚΗΡΥΞΑΝ ΟΙ

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ‘’ΘΡΙΑΣΙΟ’’ ∆ΕΝ
ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ ΣΤΙΣ 3
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

θριάσιο-11

Προσκυνηµατική εκδροµή

ΚΑΠΗ Ασπροπύργου
στην Παναγία της Τήνου

Χιλιάδες πιστοί βρέθηκαν το Σάββατο 28/09 στην Τήν ο
για ν α προσκυν ήσουν την Θαυµατουργή εικόν α της
Παν αγίας...
Αν άµεσα τους και πεν ήν τα µέλη του Οργαν ισµού Άθλησης και Φρον τίδας Νεολαίας και 3ης Ηλικίας ∆ήµου
Ασπρόπυργου συν οδευόµεν οι από το Μέλος ∆.Σ.
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. κ. Αν τ. Κον αξή, που είχ αν την ευκαιρία
δεύτερη φορά φέτος ν α επισκεφτούν την Ι. Μόν η
Ευαγγελίστριας Τήν ου, ν α προσκυν ήσουν την Χάρη
Της και ν α απολαύσουν τις οµορφιές του ν ησιού...
Βοήθεια σε όλους η Παν αγία...

Αναβολή προγραµµατισµένης Συνεδρίασης του
Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής
για Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019

Νέα συνεδρίαση την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019,
στις 15:30
Λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων που
πραγµατοποιούνται αύριο Τετάρτη 2 Οκτωβρίου
2019, µαταιώνεται η προγραµµατισµένη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής.
Η επόµενη συνεδρίαση θα πραγµατοποιηθεί την
Τετάρτη 9 Οκτωβρίου, στις 15.30,
στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών και
Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός).

Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019

12-θριάσιο

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΞΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ,
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΠΙΝΑΚΑ∆ΕΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΜΕ
ΠΤΥΧΙΟ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ
ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΝΕΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΛΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
6975304052

48

Εξαντλήθηκαν σε µία µέρα τα iPhone 11 στην Ελλάδα
Μέσα σε ένα 24ώρο εξαντλήθηκε το νέο µοντέλο του iPhone που διέθεσε η
Apple , µε τους Έλληνες καταναλωτές να ξοδεύουν 10 εκατοµµύρια ευρώ.

Κυκλοφόρησαν και εξαντλήθηκαν τα νέα iPhone στην Ελλάδα, από την πρώτη
κιόλας ηµέρα που ανέβηκαν στα ράφια των καταστηµάτων.
Σύµφωνα µε αξιόπιστες πληροφορίες που επικαλείται η εφηµερίδα «Καθηµερινή», το αρχικό στοκ που διέθεσε η Apple για την Ελλάδα έχει ήδη εξαντληθεί, µε τους Έλληνες καταναλωτές να διαθέτουν αθροιστικά περισσότερα
από 10 εκατοµµύρια ευρώ σε µία ηµέρα για να κάνουν δικό τους κάποιο από
τα νέα µοντέλα.
Όπως µεταφέρουν «καλά ενηµερωµένες πηγές» η ζήτηση ήταν για άλλη µια
φορά ιδιαίτερα αυξηµένη για τα πιο ακριβά µοντέλα iPhone 11 Pro και
iPhone 11 Pro Max, συσκευές µε λιανική τιµή που ξεκινά από τα 1.229
ευρώ και αγγίζουν ακόµα και τα 1.800 ευρώ.
Το 70% των Ελλήνων αγοραστών iPhone αναζήτησαν, χθες, τις Pro εκδόσεις
και µόνο ένα 25% µε 30% στράφηκε στο φθηνότερο iPhone 11, που ξεκινά
από τα 869 ευρώ. Σχεδόν αµέσως, όλα τα µεγάλα δίκτυα διανοµής παρουσίασαν περιορισµένη διαθεσιµότητα στο iPhone 11 Pro, ενώ το iPhone 11
Pro Max «εξαφανίστηκε».

Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019

Η Ελευσίνα χειροκρότησε τους
δροµείς στο «ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ»

Μ

ε επιτυχία πραγµατοποιήθηκε το διήµερο 27-28 Σεπτεµβρίου ο 37Ος ∆ιεθνής Αγώνας Υπεραποστάσεων «ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ».Η εκκίνηση δόθηκε στις 7 το πρωί της Παρασκευής από τους πρόποδες του ιερού βράχου της Ακρόπολης και ο τερµατισµό έγινε µετά από 246,6 χιλιόµετρα στο
άγαλµα του βασιλιά Λεωνίδα στη Σπάρτη.
Λίγο µετά τις 8.30 ο πρώτος δροµέας πέρασε την είσοδο της Ελευσίνας, κατευθύνθηκε µέσω της Ιεράς
Οδού στην κεντρική πλατεία, πέρασε µπροστά από την είσοδο του Αρχαιολογικού Χώρου και διασχίζοντας την Ηρώων Πολυτεχνείου έφτασε στο «Μπλόκο» περίπου στις 8:43 από όπου άφησε την πόλη τρέχοντας προς τα Μέγαρα. Πίσω του σε κοντινή ή µακρινή απόσταση, ακολούθησαν δεκάδες άλλοι δροµείς.
Κατά µήκος της διαδροµής µέσα από την πόλη, στην πλατεία Ηρώων αλλά και στον Αρχαιολογικό Χώρο
είχαν συγκεντρωθεί κόσµος και µαθητές που χειροκροτούσαν τους δροµείς
Σε σηµεία της διαδροµής που στήθηκαν τραπεζάκια για την υποστήριξη των αθλητών, ο ∆ήµος Ελευσίνας
παρείχε τα νερά και τα αναψυκτικά που χρειάζονταν οι δροµείς,
Νικητής του 37ου ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ, αναδείχθηκε ο TAMAS BODIS από την Ουγγαρία που ολοκλήρωσε
τον αγώνα σε χρόνο 23:29:32. Πρώτος Έλληνας ο Γιώργος Τάσιος που τερµάτισε στην 7η θέση της γενικής κατάταξης µε χρόνο 26:33:00, δεύτερος έλληνας ο Παύλος Μαυρογιάννης 9ος στην γενική κατάταξη µε
χρόνο 28:01:00 και τρίτος έλληνας, 10ος γενικής ο ∆ηµήτρης Μπαλλιάν.

θριάσιο-13

14-θριάσιο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
∆ιατίθεται οικόπεδο εντος
σχεδίου 1573τ.µ.,προς ενοικιαση ή πώληση στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου,τριφατσο µε εύκολη πρόσβαση προς όλες τις εθνικές
οδούς.
Πληροφοριες στο τηλέφωνο:6944589444
Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύργου (πλησίον ΙΚΑ και στάσης λεοφωρείου), 126 τεραγωνικά µέτρα, κατάλληλο
για φαρµακείο.Τηλέφωνο
επικοινωνίας 6945106860
Ενοικιάζεται οικία (1ος οροφος) στη διασταύρωση
Ασπροπύργου κοντά στο
ΙΚΑ 86 τετραγωνικά µέτρα,
σε οικογένεια που να έχει
σταθερή εργασία
∆ιατίθεται και για επαγγελµατικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.18)

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος 105 τετραγωνικών µέτρων στο
κέντρο του Ασπροπύργου
(Σαλαµίνος & Κολοκοτρώνη). ∆εν διατίθεται
για
χώρο
εστίασης
(προτίµηση φαρµακείο /
γραφεία)
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

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

Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μονοκατοικία 60 τµ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση ∆εµερτζή πίσω
από το ∆ηµοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ οχη
θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του
Σκαραµαγκά.Μόνο για οικογένειες τηλ. 6944636483
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία (ισόγειο και 2ος όροφος) στο κέντρο του Ασπροπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση.
Τηλ. επικοινωνίας
6974011586. (21.2. 17)

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικίαση ή πώληση) κεντρικό κατάστηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ + 100τµ βοηθητικός χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925 &
6949073467
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασκευή γκαρσονιέρα 35 τ.µ.,
στον ηµιώροφο, 1 υ/δ
master, κατασκευή '17,
µπάνιο, προκασκευασµενο,
µεταφέρεται στο χωρο
σας, τιµή 6.500€, συζητήσιµη , 10:00-22:00-6970343665
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
Τοπος, µονοκατοικία 57
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή '85, µπάνιο, σε οικόπεδο 170 τ.µ., ενιαιο σαλονι - κουζινα, τζάκι, πάρκιν,
αποθήκη, κήπος, ελεύθερη,
ανακαινισµένη, ανακαίνιση
'10, τιµή 30.000€, συζητήσιµη , 210/5764121
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
τοπος, µονοκατοικία 280
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), µπάνιο, καλή κατάσταση, τιµή 60.000€,
συζητήσιµη. 6953058205
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το
1 master), κατασκευή '78,
µπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.µ., θέα βουνό, ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, άριστη κατάσταση, ανακαίνιση '00,
τιµή 35.000€ 6986257643
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα, µονοκατοικία 90 τ.µ.,
3 υ/δ, κήπος 60 τ.µ., καρποφόρα δέντρα, πωλείται
λόγω ανάγκης, τιµή
20.000€τηλ: 2105126436
ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκα-

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

ρσονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου
- 4ου, 1 υ/δ, κατασκευή
'05, µπάνιο, επιπλωµένη,
αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµός, πόρτα ασφαλείας, τέντες, 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
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. Πληροφορίες στο 6977-646768.
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΤΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.
6981035626
Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει τη φύλαξη παιδιών
στις περιοχές Μάνδρας Μαγούλας & Ελευσίνας.
Τηλ. 6979244790
Απόφοιτος Λυκείου αναζητά εργασία πενθήµερη
πρωινό ωράριο (4-5 ώρες)
σε Ασπρόπυργο- Ελευσίνα.
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
φροντίδα ηλικιωµένων
στην περιοχή του Θριασίου
Πεδίου.Τηλ. 6971700804
ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για
οικιακή βοηθός και φύλαξη
ηλικιωµένων στην περιοχή
του Θριασίου Πεδίου. Τηλ.
6944802271
ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 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 Αττικής 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 ο-

δήγησης, κάτοικο περιοχής
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 γαλακτοκοµικών προϊόντων
στον Ασπρόπυργο Αττικής.
Επιθυµητή προϋπηρεσία σε
ex-van πώληση. Επικοινωνία 10:00-17:00,
2105577698 , email: info@dikomas.gr
Ζητούνται συνεργάτες
για πωλήσεις προϊόντων σε
εκθεσιακούς χώρους,
ηλικίας από 20 έως 35
ετών. Ώρες επικοινωνίας:
11 π.µ. έως 1 µ.µ. – κος
Ηλίας - Τηλ.: 210 24 70
341 - 694 43 88 304 –email: ifonitonamea@gmail.com
Ζητούνται Ηλεκτροσυγκολλητές, µε πτυχίο,
ανεξαρτήτως ηλικίας για
µόνιµη 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 ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ
ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
DELONGHI
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 694
25 18203

Η εταιρεία Advisor Service Pack
ζητά προσωπικό:
Άνδρες & γυναίκες για picking και scanner
Άνδρες & γυναίκες για ανειδίκευτη εργασία
Χειριστές µηχανηµάτων clark & BT
Οδηγό µε δίπλωµα ∆΄ κατηγορίας
Μισθός πολύ ικανοποιητικός µε ένσηµα.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2105576682
∆ιεύθυνση γραφείου: Νίκης & Σπύρου Λούη (Γερµανικά),
Ασπρόπυργος 19300
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Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου

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

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης ∆ήµου
Ασπροπύργου, Σαλαµίνος 20, Όπισθεν
∆ηµαρχείου. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489
& 2105576704 Email για αποστολή
Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr

θριάσιο-15

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
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 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
Αρχαιολογικό Μουσείο

210 32 19 776
210 55 46 019

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

210

∆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

16-θριάσιο
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Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΞΗΡΑΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Στον Αγιασµό του Κέντρου Αγάπης ο Αργύρης Οικονόµου

Σ

την τέλεση του Αγιασµού, στο Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας παρέστη
ο ∆ήµαρχος, κ. Αργύρης Οικονόµου. Ο Αγιασµός πραγµατοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής 29 Σεπτεµβρίου µε αφορµή την έναρξη της νέας εκπαιδευτικής χρονιάς.
Στο σύντοµο χαιρετισµό του ο ∆ήµαρχος Ελευσίνας αναφέρθηκε στη
σηµαντική κοινωνική προσφορά που παρέχει το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας επί σειρά ετών και εξήρε την ευαισθησία του προσωπικού που ανιδιοτελώς προσφέρει µε αγάπη το χρόνο και τις υπηρεσίες του για να
βοηθήσει δεκάδες οικογένειες και παιδιά. Κλείνοντας ευχήθηκε σε όλους
να έχουν καλή και δηµιουργική χρονιά «µε δύναµη, υποµονή και πολύ
κουράγιο».
Στον Αγιασµό στο Κέντρο Αγάπης το παρών έδωσαν ο Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής Λευτέρης Κοσµόπουλος, οι αντιδήµαρχοι του
∆ήµου Ελευσίνας Γιώργος Κουρούνης και Λεωνίδας Παππάς, δηµοτικοί
σύµβουλοι Ελευσίνας, εκπρόσωποι τοπικών συλλόγων και φορέων.

