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κη τις απόψεις της εφηµερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Συννεφιά και σποραδικές καταιγίδες

Η  θερµοκρασία έως 26°C

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Πελαγής, Πελάγιος, Πελαγία,

Πελαγίτσα, 

Οσίας Πελαγίας της από εταιρίδων

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Κολιός Αντώνιος Ν., 28ης Οκτωβρίου 17Α 

& Θρασυβούλου, 
Τηλέφωνο  : 2105577744

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΣΚΑΝ∆ΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 6 - ΜΑΓΟΥΛΑ

Τηλέφωνο  : 210-5558491

ΜΑΝ∆ΡΑ 
ΓΚΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ 1
Τηλέφωνο  : 210 5550309, 08:00-23:00

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
ΚΑΤΖΙΛΙΕΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΣΑΚΑΛΩΦ 11 ΚΑΙ ΜΑΣΤΡΑΧΑ 2
(∆ΙΠΛΑ ΣΤΟ ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ)

Τηλέφωνο  : 210-2471660

ΧΑΙ∆ΑΡΙ 
ΜΕΛΕΚΗ ΕΥΘΑΛΙΑ

ΣΥΝ/ΧΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ 14 (ΑΠΟ ΣΤΡ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
30, ΑΣΤΥΘΕΑ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ) 210-5905451

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθην ών  ζητάει την  άµεση απο-
κατάσταση της 24ωρης λειτουργίας του Κέν τρου Υγείας
Μεγάρων  καλών τας τη ν έα πολιτική ηγεσία του Υπουρ-
γείου Υγείας ν α δοµήσει έν α σύγχ ρον ο σύστηµα ΠΦΥ
αξιοποιών τας το υψηλά εξειδικευµέν ο επιστηµον ικό
δυν αµικό της χ ώρας που θα καλύπτει τις αν άγκες του
πληθυσµού στο τελευταίο άκρο της Ελλάδας.

Η σχ ετική αν ακοίν ωση :

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθην ών  ζητά την  άµεση απο-
κατάσταση της 24ωρης λειτουργίας του Κέν τρου Υγείας
Μεγάρων , για την  υποβάθµιση του οποίου φέρει ακέρ

αιη ευθύν η η προηγούµεν η πολιτική ηγεσία του Υπο-
υργείου Υγείας.

Το Κέν τρο Υγείας αν τιµετωπίζει σοβαρό πρόβληµα
υποστελέχ ωσης, µετά τη συν ταξιοδότηση δυο ιατρών ,
στις αρχ ές του έτους, γεγον ός για το οποίο η τότε
διοίκηση της ΥΠΕ και το Υπουργείο Υγείας ήταν  εν ηµε-
ρωµέν οι εν τούτοις δεν  έλαβαν  εγκαίρως µέτρα προκει-
µέν ου ν α καλυφθεί το κεν ό που ήταν  αν αµεν όµεν ο ν α
δηµιουργηθεί.

Για το θέµα είχ ε παρέµβει πριν  από µερικούς µήν ες
ο Ιατρικός Σύλλογος Αθην ών , ο οποίος είχ ε ζητήσει την
άµεση στελέχ ωση του Κέν τρου Υγείας προκειµέν ου ν α
συν εχ ίσει την  24ωρη λειτουργία του.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητάει την
άµεση αποκατάσταση της 24ωρης 

λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Μεγάρων 

Παρά τις επανειληµµένες κλήσεις να παραδοθεί

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::  ΈΈννοοππλλοοςς  άάννοοιιξξεε  ππυυρρ
εεννααννττίίοονν  αασσττυυννοοµµιικκώώνν

Περιστατικό µε πυροβολισµούς σηµειώθηκε τα
ξηµερώµατα της ∆ευτέρας 7/10 στην περιοχή του
Απροσπύργου. Όλα ξεκίνησαν όταν οµάδα της

ΟΠΚΕ αργά το βράδυ της Κυριακής (6/10) στις 23:30,
πήρε σήµα από το κέντρο επιχειρήσεων να σπεύσει στον
οικισµό Συντριβάνι, καθώς υπήρχαν κλήσεις πολιτών για
ύποπτο άτοµο το οποίο φέρει όπλο και πυροβολεί προς
άγνωστη κατεύθυνση.
Οι αστυνοµικοί κινήθηκαν προς το σηµείο όπου εντόπι-

σαν έναν άνδρα να κρατά ένα όπλο στο χέρι του, ο
οποίος όπως ανέφεραν  πληροφορίες είναι  πακιστανικής
καταγωγής. 

Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. του ζήτησαν να παραδοθεί,
εκείνος όµως έστρεψε το όπλο προς το µέρος τους και
πυροβόλησε χωρίς όµως να τραυµατίσει κάποιον από
αυτούς.
Τότε οι αστυνοµικοί ανταπέδωσαν τα πυρά µε βολές

ακινητοποίησης, µε αποτέλεσµα ο άνδρας να τραυµατι-
στεί στα πόδια. 

Οι αστυνοµικοί του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες. Στην
περιοχή έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, παρέλαβε τον
τραυµατία και τον µετέφερε στο Αττικό Νοσοκοµείο.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το περιστατικό

«Μετά από τηλεφωνική κλήση στο κέντρο της Άµεσης
∆ράσης για πυροβολισµούς στον οικισµό Συντριβάνι
στον Ασπρόπυργο, οµάδα ΟΠΚΕ που µετέβη στο σηµείο
εντόπισε ένοπλο άνδρα ο οποίος παρά τις επανειληµµέ-
νες κλήσεις να παραδοθεί πυροβόλησε µε πιστόλι κατά
των αστυνοµικών οι οποίοι ανταπέδωσαν µε βολές ακιν-
ητοποίησης, τραυµατίζοντάς τον στα κάτω άκρα.
Επί τόπου οι αστυνοµικοί του παρείχαν τις πρώτες βοήθ-
ειες και στην συνέχεια παρελήφθη από σταθµό του ΕΚΑΒ
και διακοµίστηκε στο Αττικό Νοσοκοµείο.
Προανάκριση διενεργείται από την ∆ιεύθυνση Ασφαλείας
Αττικής».

Συνεχίζεται στη σελ. 13
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Συνεχίζεται στη σελ. 4

Αίτηση κατάθεσης
εγγράφων  προς
τον  υπουργό Περι-

βάλλον τος και Εν έργειας
κατέθεσαν  οι βουλευτές
του ΚΚΕ Γκιόκας Γιάν ν ης,
Καν έλλη Λιάν α, Κατσώτης
Χρήστος και Μαν ωλάκου
∆ιαµάν τω σχ ετικά µε το
ΧΥΤΑ Φυλής.

Συγκεκριµέν α, στην
αίτηση αν αφέρεται:

Καλούµε τον  κ. Υπο-
υργό ν α καταθέσει µέσα
στις προθεσµίες που
ορίζει ο Καν ον ισµός της
Βουλής τα παρακάτω
έγγραφα:

- Την  αρχ ική µε Α.Π.
135831/3.12.2003 ΚΥΑ
Έγκρισης Περιβαλλον -
τικών  όρων  του έργου:
«Κατασκευή, λειτουργία
και αποκατάσταση 2ου
ΧΥΤΑ ∆υτικής Αττικής στη 

Θέση Σκαλιστήρι ∆ήµου
Φυλής».

- Τη Μελέτη Περιβαλλον -
τικών  Επιπτώσεων  του
υπόψη έργου, µε βάση
την  οποία εγκρίθηκαν  οι
πιο πάν ω περιβαλλον τι-
κοί όροι, µε τα παραρτή-
µατα και τους χ άρτες που
περιλαµβάν ει ή τη συν ο-
δεύουν .

- Τη «Μελέτη Περιβάλ-
λον τος» του Ε∆ΣΝΑ και 

τα τεύχ η που εν δεχ ο-
µέν ως τη συν οδεύουν , µε
βάση την  οποία εκδόθηκε
η µε Α.Π. ΚΥΑ
36395/25.8.2017 για την
τροποποίηση της πιο
πάν ω µε Α.Π.
135831/3.12.2003 ΚΥΑ.
Η υπόψη «Μελέτη Περι-
βάλλον τος» έλαβε Α.Π.
∆ΙΠΑ: 16693/31.3.2017
στο οικείο πρωτόκολλο
του ΥΠΕΝ».

Στην  έκδοση Ψηφίσµατος ∆ιαµαρτυρίας για την
απόφαση της Εθν ικής Τράπεζας ν α λειτουργεί µόν ο
δύο φορές την  εβδοµάδα το Υποκατάστηµα Ζεφυρίου,
κατέληξε το Τοπικό Συµβούλιο, το οποίο συν εδρίασε,
το πρωί της Κυριακής 6 Οκτωβρίου 2019, παρουσία
των  ∆ηµοτικών  Συµβούλων , εκπροσώπων  κοιν ω-
ν ικών  φορέων  και κατοίκων  της πόλης.

Στο Ψήφισµα επισηµαίν εται η αν άγκη πλήρους λει-
τουργίας του Υποκαταστήµατος για την  εξυπηρέτηση
των  δηµοτών , πολλοί από τους οποίους είν αι ηλικιω-
µέν οι ή αν ήκουν  σε κοιν ων ικές οµάδες που δεν
έχ ουν  πρόσβαση στην  ηλεκτρον ική τραπεζική.
Παράλληλα αποφασίστηκε ν α σταλεί το Ψήφισµα στη
∆ιοίκηση της Εθν ικής Τράπεζας, µαζί µε διαβιβαστική
επιστολή.

Εξ άλλου, από το πρωί του Σαββάτου που αν α-
ρτήθηκε στο Υποκατάστηµα η σχ ετική αν ακοίν ωση, ο
Χρήστος Παππούς και ο Γιάν ν ης Μαυροειδάκος επι-
κοιν ων ούν  µε πολιτικούς παράγον τες µε σκοπό ν α
αν ακληθεί η απόφαση της Εθν ικής Τράπεζας. 

Αξίζει ν α αν αφερθεί ότι χ άρη στη σθεν αρή αν τίδρα-
ση του ∆ήµου έχ ει αποτραπεί τουλάχ ιστον  τρεις φορές
στο παρελθόν  το κλείσιµο του Υποκαταστήµατος, µε
πιο πρόσφατη αυτή του Μαρτίου του 2018.  

Έγγραφο προς Εθνική Τράπεζα 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                
∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                    
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆.Ε. ΖΕΦΥΡΙΟΥ
Τηλ.  213 2038804 – 213 2038805
213 2038801      
Fax.  213 2038841

Ζεφύρι 06-10-2019
Αριθ.  πρωτ.   39910

ΠΡΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

Κύριοι,                                                                         
Αιφν ιδιαστικά και χ ωρίς καµία ειδοποίηση είδαµε µια

αν ακοίν ωση η οποία εν ηµέρων ε τους πελάτες του
Υποκαταστήµατος της Εθν ικής Τράπεζας στο Ζεφύρι
ότι θα λειτουργεί πλέον  µόν ο τις δύο από τις πέν τε
ηµέρες της εβδοµάδας. Θεωρούµε αυτή την  κίν ηση
ακαταν όητη και ζητάµε την  άµεση αν άκλησή της.

Σας επισηµαίν ουµε προκειµέν ου ν α ληφθούν
υπόψη,  ότι στην  περιοχ ή µας που αριθµεί περίπου
10.000 κατοίκους, δεν  υφίσταται άλλο κατάστηµα Τρα-
πέζης προκειµέν ου ν α εξυπηρετούν ται οι δηµότες µας.
Το πρόβληµα οξύν θηκε περισσότερο στην  περιοχ ή
ύστερα από την  παύση λειτουργίας και του Ταχ υδρο-
µικού Ταµιευτηρίου που λειτουργούσε στο Ζεφύρι. 

Με δεδοµέν ο ότι οι δηµότες του Ζεφυρίου δεν  διαθέ-
τουν  πρόσφορο µέσο για τις µετακιν ήσεις τους στην
έδρα του ∆ήµου στα 'Aν ω Λιόσια όπου υπάρχ ει υπο-
κατάστηµα  Εθν ικής Τράπεζας,   ζητάµε την  καθηµερ-
ιν ή και απρόσκοπτη λειτουργία του υποκαταστήµατος
στο Ζεφύρι  προκειµέν ου οι δηµότες µας ν α µην  επι-
βαρυν θούν  µε επιπρόσθετες ταλαιπωρίες σε µια περ-
ιοχ ή µε πολλαπλά προβλήµατα.

Είµαστε σίγουροι ότι θα αν ταποκριθείτε θετικά στο
δίκαιο αίτηµά µας.     

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

Ταξιαρχ ία Λαθουράκη

Το ψήφισµα διαµαρτυρίας 

Αριθ. Πρωτοκόλλου: 39911/6-10-2019

ΠΡΟΣ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
- ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ                    

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    ΚΥΡΙΟΥ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ         

-ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ:
ΜΠΟΥΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ,ΚΩΤΣΗΡΑ  ΓΕΩΡΓΙΟ,

ΛΙΑΚΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ,ΤΣΙΠΡΑ  ΓΕΩΡΓΙΟ

ΨΗΦΙΣΜΑ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
Στη ∆ηµοτική Εν ότητα Ζεφυρίου του ∆ήµου Φυλής

σήµερα Κυριακή 6  Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.µ
συν ήλθαν , κατεπειγόν τως,  µετά από πρόσκληση της
Προέδρου της ∆ηµοτικής Εν ότητας  Ζεφυρίου  κ. Λαθ-
ουράκη Ταξιαρχ ίας , στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ζεφ-
υρίου, που βρίσκεται επί της Πλατείας Ηρώων  Πολ-
υτεχ ν είου: 

1.Οι Τοπικοί Σύµβουλοι Ζεφυρίου :∆ιον ύσιος Κατηφ-
όρης,Σωτήριος Τσουκαλάς,Γεώργιος Παπαριστείδης.

2.Οι ∆ηµοτικοί  Σύµβουλοι  Ζεφυρίου:Ιωάν ν ης Μαυρ-
οειδάκος,Αθαν άσιος Σχ ίζας,Γιώργος Ραφτέλης,Γεώργιος
Κούρκουλος,Αποστόλης Βαδεβούλης,∆ρόλιας Θεοδό-
σιος.

προκειµέν ου ν α εξετάσουν  το θέµα της υπολειτο-
υργίας του  Υποκαταστήµατος της Εθν ικής Τράπεζας
Ζεφυρίου. 

Αν αφερόµεν η  στο παραπάν ω θέµα η Πρόεδρος  κ.
Ταξιαρχ ία Λαθουράκη γν ωστοποίησε ότι πληροφο-
ρήθηκε το πρωί του Σαββάτου 5 Οκτωβρίου 2019 από
την  αν ακοίν ωση του υποκαταστήµατος στην  πόρτα
εισόδου του, την  πρόθεση της αρµόδιας Υπηρεσίας
της Εθν ικής Τράπεζας της Ελλάδος ν α υπολειτουργεί
το Υποκατάστηµα της Εθν ικής Τράπεζας Ζεφυρίου.

ΜΜεε  ΨΨήήφφιισσµµαα  ∆∆ιιααµµααρρττυυρρίίααςς  ααννττιιδδρράά  ττοο  ΖΖεεφφύύρριι  
στην υπολειτουργία του Υποκαταστήµατος της Εθνικής Τράπεζας

Αίτηση κατάθεσης εγγράφων κατέθεσαν 
βουλευτές του ΚΚΕ σχετικά µε τον ΧΥΤΑ Φυλής

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 
Αποζηµιώσεις 7,9 εκατ. για ζηµιές
από τον σεισµό της 19ης Ιουλίου
Tα περισσότερα από τα ακίνητα που επλήγησαν
βρίσκονταν στις περιοχές: Περιστέρι, Αιγάλεω,
Χαϊδάρι, Ίλιον, 'Ανω Λιόσια, Αχαρνές, Καµατερό,
Πετρούπολη, Θρακοµακεδόνες, Κερατσίνι, Κορυ-
δαλλός, Νίκαια, ∆ραπετσώνα και Πέραµα

Ο
λοκλήρωσε η Έν ωση Ασφαλιστικών  Εταιρείων
Ελλάδος την  έρευν α µεταξύ των  ασφαλιστικών
επιχ ειρήσεων  - µελών  της, σχ ετικά µε την

εκτίµηση των  ζηµιών  από την  σεισµική ακολουθία που
έπληξε την  Αττική, στις 19 Ιουλίου 2019.

Στόχ ος της έρευν ας, όπως αν αφέρει σχ ετική αν α-
κοίν ωση, ήταν  η καταγραφή της πρώτης εκτίµησης
των  ζηµιών  (σε πλήθος και σε ποσό) των  ασφαλίσεων
περιουσίας, που είχ αν  αν αγγελθεί στις ασφαλιστικές
επιχ ειρήσεις - µέλη, εξ' αιτίας του συγκεκριµέν ου
αιτίου.

Ειδικότερα, η έρευν α περιέλαβε τον  γεωγραφικό
προσδιορισµό των  ασφαλισµέν ων  κιν δύν ων  που
επλήγησαν , το ύψος των  ασφαλισµέν ων  κεφαλαίων
καθώς και των  καλύψεων  που εν εργοποιήθηκαν . Οι
κίν δυν οι κατηγοριοποιήθηκαν  σε κατοικίες, εµπορι-
κούς κιν δύν ους και βιοµηχ αν ικούς κιν δύν ους.

Στην  έρευν α συµµετείχ αν  µε τις απαν τήσεις τους 26
ασφαλιστικές επιχ ειρήσεις - µέλη της ΕΑΕΕ, οι οποίες
εκτιµάται ότι αθροίζουν  το 95,7% της παραγωγής των
ασφαλίσεων  περιουσίας.
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Συνεχίζεται από τη σελ. 3

Π
αρελθόν  αποτελούν  πλέον  τα
«χ αρτιά και τα µολύβια» στο
∆ήµο Ιλίου, αφού από τον  περ-

ασµέν ο Ιούν ιο διακιν ούν ται και υπο-
γράφον ται ψηφιακά όλα τα έγγραφα
µεταξύ των  υπηρεσιών  του. Αυτό
πρακτικά σηµαίν ει σηµαν τική εξοι-
κον όµηση χ ρόν ου και χ ρηµάτων  από
τη µείωση εκτυπώσεων  (χ αρτί, µελάν ι,
αν αλώσιµα) καθώς και καλύτερη παρα-
κολούθηση εκκρεµοτήτων  σε όλα τα
επίπεδα της ιεραρχ ίας.

Είν αι χ αρακτηριστικό ότι, σε διάστηµα
µόλις 3 µην ών , µέσω του Πληροφορι-
κού Συστήµατος Ηλεκτρον ικής ∆ιαχ είρ-
ισης Εγγράφων  «ΙΡΙ∆Α», έχ ουν  διακιν -
ηθεί ηλεκτρον ικά µεταξύ των  υπηρε-
σιών  περισσότερα από 5.000 έγγραφα
(περίπου 25.000 σελίδες) και έχ ουν
αν ατεθεί περισσότερες από 15.500 εργασίες.   

Υπεν θυµίζεται, ότι το σύστηµα «ΙΡΙ∆Α» αν απτύχ θη-
κε εξ ολοκλήρου από τα στελέχ η του Γεν ικού Επιτε-
λείου Αεροπορίας µε µηδεν ικό κόστος και ο ∆ήµος
Ιλίου ήταν  από τους πρώτους που το έθεσαν  σε εφα-
ρµογή.

Παράλληλα, πλήρως εν αρµον ισµέν ος µε τις απαιτή-
σεις της ψηφιακής εποχ ής, ο ∆ήµος Ιλίου προσφέρει
και στους πολίτες τη δυν ατότητα ηλεκτρον ικής
εξυπηρέτησης.

Όπως δήλωσε ο ∆ήµαρχ ος Ιλίου Νίκος Ζεν έτος:

«Το κεν τρικό µήν υµα είν αι ότι η ψηφιακή τεχ ν ολογία
µπορεί ν α βελτιώσει τη ζωή µας εν ώ προάγει έν α
σύστηµα φιλικό στον  πολίτη, που διασφαλίζει διαφά-
ν εια και χ ρηστή διοίκηση. 

Ο ∆ήµος Ιλίου αξιοποιεί τις ευκαιρίες που παρέχ ει η
ψηφιακή εποχ ή, προκειµέν ου ν α επιτύχ ει µείωση του
διοικητικού βάρους και κόστους, αλλά και βελτίωση των
υπηρεσιών  του στους πολίτες. 

Οι ν έες τεχ ν ολογίες και η ηλεκτρον ική διακυβέρν ηση
πρέπει ν α αποτελέσουν  το βασικό µεταρρυθµιστικό
εργαλείο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Ηλεκτρονική διακίνηση όλων των εγγράφων στον ∆ήµο Ιλίου

Πρόσθεσε ότι αµέσως εν ηµέρωσε το ∆ήµαρχ ο Φυλής
Χρήστο Παππού, ο οποίος προέβη σε εν έργειες προ-
κειµέν ου ν α λειτουργεί καθηµεριν ά το υποκατάστηµα
της Εθν ικής Τράπεζας στο Ζεφύρι για τους παρακάτω
λόγους:
� Το υποκατάστηµα της Εθν ικής Τράπεζας είν αι

το µον αδικό τραπεζικό κατάστηµα του Ζεφυρίου,
δηλαδή µιας πόλης περίπου 10 χ ιλιάδων  κατοίκων
� Εξυπηρετεί, κατά κύριο λόγο τους ηλικιωµέν ο-

υς, τα άτοµα χ αµηλού εισοδήµατος που δεν  έχ ουν
πρόσβαση στην  ηλεκτρον ική τραπεζική. 
� Το Ζεφύρι πρέπει ν α στηριχ θεί από τη συν τε-

ταγµέν η Πολιτεία, υπό ευρεία έν ν οια, προκειµέν ου ν α
εν τάξει στην  τοπική κοιν ων ία τις κοιν ων ικές οµάδες
που διαβιούν  στην  πόλη. 
� Η πρόσβαση προς τα υποκαταστήµατα της

Εθν ικής Τράπεζας στα Άν ω Λιόσια και το Καµατερό
δεν  εξυπηρετείται από τα µέσα µαζικής µεταφοράς που
υπάρχ ουν  στο Ζεφύρι.

Μετά από διαλογική συζήτηση όλοι οι αν ωτέρω
κατέληξαν  στο παρακάτω οµόφων ο Ψήφισµα:

«Εκφράζουµε την  έν τον η αν τίθεσή µας στην  υπο-
λειτουργία του Υποκαταστήµατος της Εθν ικής Τράπε-
ζας Ζεφυρίου µόν ο δύο ηµέρες την  εβδοµάδα και ζητά-
µε την  λειτουργία του καθηµεριν ά επειδή:

1. Το υποκατάστηµα της Εθν ικής Τράπεζας είν αι
το µον αδικό τραπεζικό κατάστηµα του Ζεφυρίου,
δηλαδή µιας πόλης περίπου 10 χ ιλ. κατοίκων

2. Εξυπηρετεί, κατά κύριο λόγο τους ηλικιωµέν ο-
υς , τα άτοµα χ αµηλού εισοδήµατος που δεν  έχ ουν
πρόσβαση στην  ηλεκτρον ική τραπεζική και στη
συγκοιν ων ία.

3. Το Ζεφύρι πρέπει ν α στηριχ θεί από τη συν τε-
ταγµέν η Πολιτεία προκειµέν ου ν α εν τάξει στην  τοπι-

κή κοιν ων ία τις κοιν ων ικές οµάδες που διαβιούν  στην
πόλη.  Επισηµαίν ουµε ότι µε το υπ’ αριθ. 80/19-10-
2016 έγγραφο ο Βοηθός Γεν ικός ∆ιευθυν τής του ∆ικ-
τύου της ΕΤΕ  κος ∆. Παυλιν έρης αν αγν ώριζε τις τρα-
πεζικές αν άγκες της περιοχ ής και διαβεβαίων ε ότι η
∆ιοίκηση και το προσωπικό της Εθν ικής Τράπεζας θα
συν εχ ίσουν  ν α καταβάλλουν  κάθε δυν ατή προσπάθ-
εια για την  εξυπηρέτηση των  αν αγκών  αυτών . 

Καλούµε την  Πολιτεία και τη ∆ιοίκηση της Εθν ικής
Τράπεζας ν α συν αισθαν θούν  τις ευθύν ες τους απέ-
ν αν τι στο Ζεφύρι, µια πόλη στην  οποία διαµέν ουν
πολίτες που αν ήκουν  στα λαϊκά στρώµατα. 

Η Συν έλευση εξουσιοδοτεί την  Πρόεδρο και το

Τοπικό Συµβούλιο ν α προχωρήσουν  στις αν αγκαίες,
κατά την  κρίση τους κιν ητοποιήσεις.

Το παρόν  ν α κοιν οποιηθεί στα τοπικά ΜΜΕ. 
Αφού αν αγν ώστηκε δηµόσια το παρόν  υπογράφηκε

όπως ακολουθεί». 

Ζεφύρι Αττικής 6 Οκτωβρίου 2019

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ

Η Πρόεδρος ∆ηµοτικής Εν ότητας Ζεφυρίου
Ταξιαρχ ία Λαθουράκη                                                                                  

Πρόσληψη 19 Πτυχιούχων 
Φυσικής Αγωγής από τη 

«∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών»

Η «∆ηµοτική Φροντίδα Αχαρνών»
Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου Αχαρνών ανακοινώνει την
πρόσληψη δεκαεννιά (19) Πτυχιούχων
Φυσικής Αγωγής, µε σύµβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,
συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) µηνών
µε ωριαία αποζηµίωση, για την υλο-
ποίηση των Προγραµµάτων «Αθλησης για
Όλους» περιόδου 2019-2020.
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∆ιανοµή τροφίµων 
και διατακτικών σε 
δικαιούχους του 
Κοινωνικού 
Παντοπωλείου 
Μάνδρας 

∆ιανοµή τροφίµων µακράς
διάρκειας, ελαιόλαδου
και  διατακτικών προς

δικαιούχους του Κοινωνικού
Παντοπωλείου πραγµατοποι-
ήθηκε από την αρµόδια υπηρ-
εσία του ∆ήµουΜάνδρας - Ειδ-
υλλίας.

Συγκεκριµένα:

i) Σε δέκα (10) οικογένειες
(πολύτεκνες και µονογονεϊκές)
δικαιούχες του Κοινωνικού
Παντοπωλείου διανεµήθηκαν
δέκα διατακτικές που ήταν χορη-
γία της εταιρείας Septona
ABEE.

ii) Σε εκατόν εβδοµήντα οκτώ
(178) οικογένειες, δικαιούχες
του Κοινωνικού Παντοπωλείου
µε τα προστατευόµενα µέλη
τους, διανεµήθηκαν  ελαιόλαδο
και τρόφιµα µακράς διάρκειας, τα
οποία ήταν χορηγία των
Ελληνικών Πετρελαίων (ΕΛΠΕ).

Τη διανοµή επιµελήθηκαν οι
Κοινωνικοί  Λειτουργοί  της
αρµόδιας Υπηρεσίας του
∆ήµου κι επέβλεψαν ο Πρόεδρ

ος της επιτροπής του Κοινωνι-
κού Παντοπωλείου κος Παπα-
ϊωάννου Παναγιώτης κι εκ µέρο-
υς των ΕΛΠΕ η κα Γεωργίου
Κατερίνα.

ii i) Σε εκατόν δύο (102) οικο-
γένειες δικαιούχες του Κοινω-
νικού Παντοπωλείου µε τα προ-
στατευόµενα µέλη τους, διανε-
µήθηκαν µπανάνες, χορηγία της
εταιρείας Χρηστακέας Α.Ε. και
της ΝΤΟΛ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ.  

Ο δήµος ευχαριστεί  τις εταιρ-
είες Septona ABEE, Ελληνικά
Πετρέλαια (ΕΛΠΕ), Χρηστακέας
ΑΕ, DOLE Hellas ΕΠΕ, Α/Β
Βασιλόπουλος και το µη κερ-
δοσκοπικό οργανισµό
«ΜΠΟΡΟΥΜΕ» για τη στήριξη
τους στο Κοινωνικό Παντοπω-
λείο του ∆ήµου.

66 99 77 88 00 88 77 33 00 99

Συστάσεις της Περιφέρειας
Αττικής µε αφορµή το
έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για
επιδείνωση του καιρού
Σύµφωνα µε το έκτακτο δελτίο επιδείνω-

σης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεω-
ρολογική Υπηρεσία, µεταβολή θα παρου-
σιάσουν οι καιρικές συνθήκες από τη  ∆ευ-
τέρα (07-10-2019) αλλά και την Τρίτη µε
βροχές, που γρήγορα θα ενταθούν και θα
εκδηλωθούν καταιγίδες που τοπικά θα
είναι έντονες και πιθανόν θα συνοδεύονται
από χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόµενα αναµέ-
νεται να επηρεάσουν, σύµφωνα µε τα
προγνωστικά δεδοµένα και περιοχές της
Περιφέρειας Αττικής.

Η Περιφέρεια Αττικής συνιστά στους
πολίτες να είναι προσεκτικοί, αποφεύγον-
τας ενέργειες που εκθέτουν σε κίνδυνο τη
σωµατική τους ακεραιότητα και να παρα-
κολουθούν τα τακτικά δελτία πρόγνωσης
της ΕΜΥ.

Για περισσότερες πληροφορίες και
οδηγίες αυτοπροστασίας οι πολίτες µπορ-
ούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα
www.patt.gov.gr  και τα µέσα κοινωνικής
δικτύωσης στο Facebook
(@PerifereiaAttikis) και στο Twitter (@per-
attikis) της Περιφέρειας Αττικής.

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής δήµου Ελευσίνας                   
Την Τετάρτη 9/10 η Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαθίσταται  µε το άρθρο
77 του Ν. 4555/18 , καλείστε σε   συνεδρίαση την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου  2019  και ώρα  10:00  στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα Ελευσίνας,  προκειµένου ως αρµόδια Επιτροπή να συζητήσουµε και να πάρο-
υµε  απόφαση στα παρακάτω θέµατα  της ηµερήσιας διάταξης: 
1. Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
2. Γνωµοδότηση για την κοπή ή µη δένδρων σε κοινόχρηστο χώρο της ∆ηµοτικής Ενότητας
Ελευσίνας. 
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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

Η Εστία Κρητών  Χαϊδαρίου και ο
∆ήµος Χαϊδαρίου συν διοργάν ωσαν
το διήµερο 29-29 Σεπτεµβρίου τη
Γιορτή Τσικουδιάς. ∆ύο όµορφες
Κρητικές βραδιές µε µουσική και
χ ορούς µε αφορµή την  συµπλήρω-
ση 35 χ ρόν ων  από την  πρώτη Γιο-
ρτή Τσικουδιάς.

Ο ∆ήµαρχ ος Βαγγέλης Ντην ιακός
στον  χ αιρετισµό του τόν ισε ότι οι
πολιτιστικές και καλλιτεχ ν ικές
εκδηλώσεις των  Συλλόγων  κάν ουν
την  ζωή όλων  µας στην  πόλη περ-
ισσότερο ποιοτική και αν θρώπιν η
και εξέφρασε τα συγχ αρητήρια του
για την  συν διοργάν ωση στην  Εστία
Κρητών  Χαϊδαρίου, το ∆.Σ. και τον
Πρόεδρο Απόστολο Χριστοδουλάκη.

35 Xρόνια «Γιορτή Τσικουδιάς» από την
Εστία Κρητών και τον ∆ήµο Χαϊδαρίου

ΠΠααγγκκόόσσµµιιαα  ηηµµέέρραα  ΖΖώώωωνν  σσττοονν  ∆∆ήήµµοο  ΑΑχχααρρννώώνν
ΣΣεειιρράά  δδρράάσσεεωωνν  µµεε  ππρρωωττααγγωωννιισσττέέςς  τταα  ζζώώαα  
σσυυννττρροοφφιιάάςς..  

ΜΜ
εε  µµιιαα  ιιδδιιααίίττεερρηη  εεκκδδήήλλωωσσηη  οο  ∆∆ήήµµοοςς  ΑΑχχααρρννώώνν  σσυυµµµµεεττεείίχχεε  σσττοονν  εεοορρτταασσµµόό  ττηηςς  ΠΠααγγκκόό--
σσµµιιααςς  ΗΗµµέέρρααςς  ττωωνν  ζζώώωωνν..  ΣΣττοονν  ππρροοααύύλλιιοο  χχώώρροο  ττοουυ  ∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ  ηη  ∆∆ιιεεύύθθυυννσσηη  ΤΤοοππιι --
κκήήςς  κκααιι   ΟΟιικκοοννοοµµιικκήήςς  ΑΑννάάππττυυξξηηςς  κκααιι   οο  ααρρµµόόδδιιοοςς  ΑΑννττιιδδήήµµααρρχχοοςς  κκ..  AAγγγγεελλοοςς  ΑΑρρααµµ--

ππααττζζήήςς  δδιιοορργγάάννωωσσαανν  µµιιαα  σσεειιρράά  δδρράάσσεεωωνν  µµεε  ππρρωωττααγγωωννιισσττέέςς  τταα  ζζώώαα  σσυυννττρροοφφιιάάςς..  ΟΟιι   µµααθθηηττέέςς
ααππόό  σσχχοολλεείίαα  ττωωνν  ΑΑχχααρρννώώνν  πποουυ  εεππιισσκκέέφφθθηηκκαανν  ττοο  χχώώρροο  εείίχχαανν  ττηηνν  εευυκκααιιρρίίαα  νναα  δδοούύννεε  εεκκππααιι --
δδεευυµµέέννοουυςς  σσκκύύλλοουυςς,,  νναα  εεννηηµµεερρωωθθοούύνν  γγιιαα  ττηη  σσωωσσττήή  σσυυµµππεερριιφφοορράά  ππρροοςς  τταα  ζζώώαα,,  νναα  ππααρραακκοο--
λλοουυθθήήσσοουυνν  ααγγωωννίίσσµµαατταα..ΤΤοο  ∆∆ήήµµοο  εεκκππρροοσσώώππηησσεε  οο  ΑΑννττιιδδήήµµααρρχχοοςς  ΟΟιικκοοννοοµµιικκώώνν  κκ..  ΜΜιιχχάάλληηςς
ΒΒρρεεττττόόςς,,  οο  οοπποοίίοοςς  σσττοο  σσύύννττοοµµοο  χχααιιρρεεττιισσµµόό  ττοουυ  ααννααφφέέρρθθηηκκεε  σσττοο  ννόόηηµµαα  ττηηςς  εεκκδδήήλλωωσσηηςς,,
ττοοννίίζζοοννττααςς  ππωωςς  ««ηη  ααγγάάππηη  πποουυ  δδεείίχχννοουυµµεε  σστταα  ζζώώαα  ππρρέέππεειι   νναα  εείίννααιι   κκααθθηηµµεερριιννήή  κκααιι   όόχχιι   υυππόόθθ--
εεσσηη  µµιιααςς  µµέέρρααςς  ττοο  χχρρόόννοο»»,,  εεννώώ  σσυυννεεχχάάρρηη  ττοονν  σσυυννάάδδεερρφφόό  ττοουυ  κκ..  ΑΑρρααµµππααττζζήή  γγιιαα  ττηηνν  ττόόσσοο  ππεεττ--
υυχχηηµµέέννηη  εεκκδδήήλλωωσσηη..

ΑΑππόό  ττηη  δδιικκήή  ττοουυ  ππλλεευυρράά  οο  ΑΑννττιιδδήήµµααρρχχοοςς  ΤΤοοππιικκήήςς  ΑΑννάάππττυυξξηηςς  εευυχχααρρίίσσττηησσεε  όόλλοουυςς  όόσσοουυςς
ββοοήήθθηησσαανν  σσττηη  δδιιοορργγάάννωωσσηη  ττηηςς  εεκκδδήήλλωωσσηηςς,,  εευυχχααρρίίσσττηησσεε  µµααθθηηττέέςς  κκααιι   κκααθθηηγγηηττέέςς  γγιιαα  ττηη
σσυυµµµµεεττοοχχήή  ττοουυςς,,  ττοουυςς  χχοορρηηγγοούύςς  γγιιαα  ττηη  σσυυννδδρροοµµήή  ττοουυςς,,  εεννώώ  υυπποοσσχχέέθθηηκκεε  ππωωςς  ττέέττοοιιοουυ  εείίδδοο--
υυςς  εεννέέρργγεειιεεςς  πποουυ  ββοοηηθθοούύνν  σσττηηνν  ααννάάδδεειιξξηη  ττηηςς  ζζωωοοφφιιλλίίααςς  θθαα  έέχχοουυνν  ααννάάλλοογγηη  σσυυννέέχχεειιαα..

ΣΣττηηνν  εεκκδδήήλλωωσσηη  ττοο  ππααρρώώνν  έέδδωωσσαανν  αακκόόµµηη  οο  ΑΑννττιιδδήήµµααρρχχοοςς  ΠΠεερριιββάάλλλλοοννττοοςς,,  ΠΠρραασσίίννοουυ  κκααιι
ΑΑσσττιικκήήςς  ΑΑννάάππττυυξξηηςς  κκ..  ΝΝίίκκοοςς  ΞΞααγγοορράάρρηηςς,,  οο  ΑΑννττιιδδήήµµααρρχχοοςς  ΚΚααθθααρριιόόττηηττααςς,,  ΑΑνναακκύύκκλλωωσσηηςς  κκααιι
∆∆ιιααχχεείίρριισσηηςς  ΑΑπποορρρριιµµµµάάττωωνν,,  οο  ππρρόόεεδδρροοςς  ττηηςς  ∆∆ΗΗΚΚΕΕΑΑ  κκ..  ΓΓιιάάννννηηςς  ΝΝίίκκααςς  κκααιι   ηη  ααννττιιππρρόόεεδδρροοςς
ΑΑγγγγεελλιικκήή  ΖΖααχχααρριιάάδδηη,,  ηη  ππρρόόεεδδρροοςς  ττηηςς  ΑΑρρωωγγήήςς  κκ..  ΜΜααρρίίαα  ΜΜπποούύκκηη  κκααιι   οοιι   ππρρόόεεδδρροοιι   ττωωνν  σσχχοο--
λλιικκώώνν  εεππιιττρροοππώώνν  κκ..  ΓΓιιάάννννηηςς  ΜΜίίχχααςς  κκααιι   ΧΧααρράάλλααµµπποοςς  ΟΟρρφφααννίίδδηηςς..

ΣΣττηη  δδιιοορργγάάννωωσσηη  σσυυµµµµεεττεείίχχεε  οο  ««ΚΚυυννααθθλληηττιικκόόςς  ΌΌµµιιλλοοςς  ΒΒααρρυυµµππόόµµππηηςς»»,,  εεννώώ  σσυυννέέδδρρααµµεε  κκααιι
ηη  δδιιεεύύθθυυννσσηη  ΑΑνναακκύύκκλλωωσσηηςς  πποουυ  εεττοοίίµµαασσεε  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  γγιιαα  ττοουυςς  µµααθθηηττέέςς..  ΣΣττοο  ππλλααίίσσιιοο  ττηηςς
εεκκδδήήλλωωσσηηςς  ηη  ∆∆ιιεεύύθθυυννσσηη  ΤΤοοππιικκήήςς  ΑΑννάάππττυυξξηηςς  αανναακκοοίίννωωσσεε  ττηηνν  ιικκααννοοπποοίίηησσήή  ττηηςς  γγιιαα  ττηηνν
ππλληηθθώώρραα  υυιιοοθθεεσσιιώώνν  πποουυ  έέλλααββαανν  χχώώρραα  ααππόό  φφιιλλόόζζωωοουυςς  ττηηςς  ππόόλληηςς  ττωωνν  ΑΑχχααρρννώώνν  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρ--
κκεειιαα  ττηηςς  εεκκδδήήλλωωσσηηςς..
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Κωστής Χατζηδάκης: ∆ιακοπή ρεύµατος σε 30.000 κακοπληρωτές

Τ
η στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης για αντιµετώπιση του φαινοµένου των στρατηγικών κακοπληρωτών της
∆ΕΗ, επεσήµανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, µιλώντας στο ΣΚΑΪ. Σύµφωνα
µε τον υπουργό, έχει δοθεί εντολή από τη ∆ΕΗ για 30.000 αποκοπές ρεύµατος σε καταναλωτές που χρωστάνε,

ενώ µπορούν να πληρώσουν. «Ξέρουµε ότι τα µισά περίπου από αυτά που µπορεί να εισπράξει η ∆ΕΗ, τα χρωστάν
60.000 συµπολίτες µας που φτωχούς δεν τους λες», τόνισε.

«Θα µου πείτε, αποκλείεται να γίνει λάθος και να κοπεί το ρεύµα σε κάποιον που έχει ανάγκη; Ευθέως λέω δεν αποκ-
λείω και είµαστε εδώ για να διορθώνουµε αµέσως το πρόβληµα», διαβεβαίωσε ο κ. Χατζηδάκης.

Σχετικά µε την ιδιωτικοποίηση της ∆ΕΗ, ο υπουργός Ενέργειας είπε ότι µε τα σηµερινά δεδοµένα δεν µπορεί να
προχωρήσει, παρότι η κυβέρνηση επιθυµεί και έχει στόχος την εύρεση στρατηγικού επενδυτή. Εξήγησε ότι ο λόγος που
δεν µπορεί να γίνει τώρα η ιδιωτικοποίηση είναι πως η ∆ΕΗ συνεχίζει να αντιµετωπίζει προβλήµατα και δεν θα υπάρξει
κάποιο ενδιαφέρον.

Ο κ. Χατζηδάκης πρόσθεσε
ότι κάτι που µπορεί να γίνει
άµεσα και θα είναι και µια
«ένεση» στα ταµεία της ∆ΕΗ

είναι η µερική ιδιωτικοποίηση του ∆Ε∆ΗΕ που είναι το δίκτυο διανοµής της ∆ΕΗ.

Αυτό το οποίοι έχουµε κατορθώσει είναι η ∆ΕΗ να βγάλει τη µύτη της έξω από το
νερό και από εδώ και πέρα έχουµε ένα νόµο που θα έρθει µέσα στον Οκτώβριο θέλω
πιστεύω ο οποίος απελευθερώνει τη ∆ΕΗ από δεσµά. Γιατί πάει µε τον αραµπά ενώ οι
ανταγωνιστές της παίρνουν αποφάσεις µε ταχύτητα δευτερολέπτου».

Ο υπουργός είπε ότι τα πρόσφατα µέτρα της κυβέρνησης για τη ∆ΕΗ είχαν αποτέλε-
σµα «και στο χρηµατιστήριο έχει τριπλασιαστεί η τιµή της µετοχής της ∆ΕΗ».

ΗΗ    ΚΚιιννηηττήή  ΜΜοοννάάδδαα  ττοουυ  ΚΚέέννττρροουυ  
ΚΚοοιιννόόττηηττααςς  ∆∆ήήµµοουυ  
ΜΜάάννδδρρααςς  ––  ΕΕιιδδυυλλλλίίααςς  θθαα
σσυυννεεχχίίσσεειι  νναα  εεξξυυππηηρρεεττεείί  σστταα
ΒΒίίλλιιαα  κκααιι  σσττιιςς  ΕΕρρυυθθρρέέςς  

Η Κινητή Μονάδα του Κέντρου Κοινότητας ∆ήµου
Μάνδρας – Ειδυλλίας θα συνεχίσει να εξυπηρετεί στα
Βίλια και στις Ερυθρές. Η µονάδα είναι στελεχωµένη
µε ειδικευµένο προσωπικό και πρόκειται για «µετακι-
νούµενο» Κέντρο Κοινότητας το οποίο παρέχει ακριβώς
τις ίδιες υπηρεσίες µε το Κέντρο Κοινότητας του.
Στην πρώτη φάση των περιοδειών της Μονάδας πραγµα-
τοποιείται υποδοχή αιτήσεων ΚΕΑ, Προνοιακών,
ενοικίου και άλλων προγραµµάτων. Επίσης, λαµβάνε-
ται ιστορικό από κάθε ωφελούµενο, προκειµένου να
δηµιουργηθεί βάση δεδοµένων για την παρακολούθησή
του.

Η Κινητή µονάδα:

Πληροφορεί και παραπέµπει τους πολίτες στα προ-
γράµµατα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης.

Υποστηρίζει τους ωφελούµενους για την ένταξη τους
στα προγράµµατα πρόνοιας και στη διαδικασία υποβο-
λής αιτήσεων.

Συνεργάζεται και παραπέµπει αιτήµατα των ωφελούµε-
νων σε άλλες δοµές.
Παρέχει συµβουλευτική υποστήριξη, κλπ.

ΩΩρράάρριιοο  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ––  ΤΤόόπποοςς  ππααρροοχχήήςς  υυππηηρρεεσσιιώώνν
ΣΣττηηνν  ∆∆ηηµµοοττιικκήή  ΚΚοοιιννόόττηητταα  ΕΕρρυυθθρρώώνν,,  ηη  ΚΚιιννηηττήή  ΜΜοοννάάδδαα
θθαα  λλεειιττοουυρργγήήσσεειι  σσττοο  δδηηµµοοττιικκόό  κκααττάάσσττηηµµαα  κκάάθθεε  ΤΤρρίίττηη
κκααιι  ΤΤεεττάάρρττηη..  ΏΏρρεεςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς::  0077::3300  --  1155::3300..
ΣΣττηηνν  ∆∆ηηµµοοττιικκήή  ΕΕννόόττηητταα  ΒΒιιλλίίωωνν,,  ηη  ΚΚιιννηηττήή  ΜΜοοννάάδδαα  θθαα
λλεειιττοουυρργγήήσσεειι  σσττοο  δδηηµµοοττιικκόό  κκααττάάσσττηηµµαα,,  κκάάθθεε  ΠΠέέµµππττηη..
ΏΏρρεεςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς::  0077::3300  --  1155::3300..

Πληροφορίες: 2132014965 Κώνστα Ειρήνη- Νικολάου
Σταµατίνα

Η επόµενη δόση του Επιδόµατος Παιδιού 
(ηµεροµηνία πληρωµής)
Η καταβολή της πέµπτης δόσης του επ ιδόµατος παιδιού Α21, από τον
ΟΠΕΚΑ, προγραµµατίζεται για τις 26 Νοεµβρίου (τα χρήµατα καταβάλ-
λονται µια µέρα νωρίτερα στα ΑΤΜ). 
Να σηµειωθεί, ότι όποιος αποκτήσει παιδί δικαιούται το επ ίδοµα παιδιού
από τον επόµενο µήνα της γέννησης του και µπορεί να υποβάλει τρο-
ποποιητική.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

‘’Σοβαρά προβλήµατα στη λειτουργία του ΘΡΙΑΣΙΟΥ
Νοσοκοµείου προκαλεί η µεγάλη έλλειψη ν οσηλευτικού
και βοηθητικού υγειον οµικού προσωπικού (τραυµατιοφ-
ορέων  και βοηθών  θαλάµου).
Σύµφων α µε τον  (αν επαρκέστατο) Οργαν ισµό του
ν οσοκοµείου, είν αι κεν ές 77 θέσεις ν οσηλευτικού προ-
σωπικού και 46 θέσεις τραυµατιοφορέων  και βοηθών
θαλάµου.
Με αποτέλεσµα, στα ν οσηλευτικά τµήµατα δύο
ν οσηλευτές αν α βάρδια ν α έχ ουν  την  ευθύν η για
τριάν τα ασθεν είς εν ώ υπάρχ ουν  τµήµατα όπου γίν ον -
ται περικοπές στις ηµέρες αν άπαυσης ή δεν  µπορεί ν α
καλυφθούν  όλες οι βάρδιες. Γίν ον ται συν εχ είς µετακι-
ν ήσεις ν οσηλευτικού προσωπικού για ν α καλυφθούν
πρόχ ειρα οι καθηµεριν ές αν άγκες λειτουργίας. 
Αν τίστοιχ α, τα απογεύµατα και τις ν ύχ τες µόν ο έν ας
τραυµατιοφορέας καλύπτει την  «κίν ηση» όλου του
ν οσοκοµείου εν ώ βοηθοί θαλάµου µετακιν ούν ται από
κλιν ική σε κλιν ική για ν α καλυφθούν  πρόχ ειρα οι καθ-
ηµεριν ές αν άγκες.
Η χ ρόν ια καταπόν ηση, λόγω της φύσης της εργασίας,
σε συν δυασµό µε την  εν τατικοποίηση λόγω των
ελλείψεων  προσωπικού, και τις αλλεπάλληλες βάρδιες
(απόγευµα – πρωί – ν ύχ τα)  έχ ουν  σαν  αποτέλεσµα
την  επιβάρυν ση της υγείας των  συν αδέλφων .
Οι ελλείψεις προσωπικού θα χ ειροτερέψουν  αν  απολ-
υθούν  οι επικουρικοί και εργαζόµεν οι µέσω ΟΑΕ∆,
λόγω της απόρριψης (από ΣΥΡΙΖΑ, Ν∆, ΚΙΝΑΛ) του
αιτήµατος µας για µον ιµοποίηση τους.
Αυτά είν αι τα αποτέλεσµα της πολιτικής υποστελέχ ω-
σης και υποχ ρηµατοδότησης, που ακολουθούν  όλες οι
κυβερν ήσεις (Ν∆, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ), µε βάση τη στρ-
ατηγική της Ευρωπαϊκής Έν ωσης για λειτουργία των
δηµόσιων  ν οσοκοµείων  µε ιδιωτικοοικον οµικά κριτήρια,
µε όσο το δυν ατό λιγότερο και φθην ότερο προσωπικό.
Με στόχ ο την  εξοικον όµηση κρατικών  κον δυλίων  για
ν έες φοροαπαλλαγές και επιδοτήσεις στους επιχ ειρηµα-
τικούς οµίλους και την  επέκταση της επιχ ειρηµατικής
δράσης στην  υγεία.
Χαρακτηριστικό είν αι ότι ακόµα και αν  εγκριθεί από το
υπουργείο Υγείας το αίτηµα της 2ης ΥΠΕ για πρόσληψη
4 ΤΕ ν οσηλευτών , 3 ∆Ε βοηθών  ν οσηλευτών  και 2

τραυµατιοφορέων  στο ν οσοκοµείο µας, δεν  αρκούν  για
ν α καλυφθούν  ούτε οι φετιν ές αποχ ωρήσεις. 
∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ:
► ν α εν ισχ υθεί µε µόν ιµο ν οσηλευτικό και βοηθητικό
υγειον οµικό προσωπικό το Νοσοκοµείο ΘΡΙΑΣΙΟ.,
ξεκιν ών τας µε την  κάλυψη όλων  των  κεν ών  οργαν ικών
θέσεων . Να µον ιµοποιηθούν  όλοι οι εργαζόµεν οι µε
ελαστικές εργασιακές σχ έσεις.
► ν α τροποποιηθεί ο Οργαν ισµός του ν οσοκοµείου για
ν α αν ταποκρίν εται στις σύγχ ρον ες αν άγκες. 
► ν α σταµατήσουν  οι µετακιν ήσεις βοηθών  θαλάµου
από κλιν ική σε κλιν ική. Να καλύπτον ται τα ΤΕΠ, τα
Χειρουργεία και η «κίν ηση» µε επαρκή αριθµό τραυµα-
τιοφορέων  σε όλες τις βάρδιες. 
Στην  κατεύθυν ση αυτή, προειδοποιούµε ότι θα
συν εχ ίσουµε µε πολύµορφες, επαν αλαµβαν όµεν ες
κιν ητοποιήσεις, σε συν τον ισµό µε άλλα σωµατεία υγει-
ον οµικών  και µαζικούς φορείς της περιοχ ής, εν άν τια
στην  πολιτική κυβερν ήσεων  και Ευρωπαϊκής Έν ωσης
που υπηρετούν  τα συµφέρον τα των  επιχ ειρηµατικών
οµίλων . 
Με στόχ ο την  κάλυψη των  λαϊκών  αν αγκών  για αποκ-
λειστικά δηµόσιες, δωρεάν , υψηλού επιπέδου υπηρ-
εσίες υγείας και την  εξασφάλιση µόν ιµης εργασίας µε
πλήρη δικαιώµατα σε όλους τους υγειον οµικούς. 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος                     Ο Γραµµατέας

Βαρδαβάκης Μαν ώλης Ιωαν ν ίδης Παν αγιώτης’’
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Μ
ε τον  Πρόεδρο της Παν αττι-
κής Οµοσπον δίας Σωµατείων
Πωλητών  Λαϊκών  Αγορών  ∆.

Μουλιάτο και αν τιπροσωπεία µελών
της Οµοσπον δίας συν αν τήθηκε ο
Περιφερειάρχ ης Αττικής Γ. Πατούλης.
Στη συν άν τηση µετείχ ε και ο ν οµικός
σύµβουλος της Οµοσπον δίας Β.
Καπερν άρος.

Στο επίκεν τρο της συζήτησης
βρέθηκαν  ζητήµατα που σχ ετίζον ται
µε παρεµβάσεις που πρέπει ν α δρο-
µολογηθούν  για ν α διασφαλιστεί η
εύρυθµη λειτουργία των  αγορών , η
πάταξη του παρεµπορίου, η
εν ίσχ υση της προστασίας των  κατα-
ν αλωτών , αλλά και δράσεις που θα
συµβάλλουν  στον  εκσυγχ ρον ισµό
και τη διεύρυν ση των  αν απτυξιακών
προοπτικών  των  λαϊκών  αγορών .

Έµφαση δόθηκε στο  ζήτηµα της αν άγ-
κης εν ίσχ υσης της αν ταποδοτικών  στις
εισφορές των  πωλητών , υπηρεσιών
από την  Περιφέρεια µε προτεραιότητα
σε παρεµβάσεις και υποδοµές που
σχ ετίζον ται µε τη φύλαξη, τη διαγράµµι-
ση και τη σήµαν ση στις λαϊκές αγορές. 

Κατά τη συν άν τηση ο κ. Μουλιάτος 

εξήρε το αυτοδιοικητικό έργο του κ.
Πατούλη και διατύπωσε τη βεβαιότητα
ότι θα είν αι στο πλευρό του στην  προ-
σπάθεια ν α βρεθούν  λύσεις που θα
βελτιώσουν  ουσιαστικά τη λειτουργία
των  λαϊκών  αγορών .

Ο Περιφερειάρχ ης Αττικής υπογράµµι-
σε ότι προτεραιότητα της ν έας
∆ιοίκησης είν αι ν α υποστηριχ θούν
έµπρακτα οι Λαϊκές αγορές µε στόχ ο τη 

βελτίωση των  παρεχ όµεν ων  υπηρε-
σιών  προς τους καταν αλωτές. «Ο ρόλος
µας δεν  είν αι µόν ο ν α εισπράττουµε
χ ρήµατα. Θα εστιάσουµε στην  αν ταπό-
δοση υποστηρικτικών  υπηρεσιών ,
µέσω υποδοµών  και παρεµβάσεων , µε
στόχ ο τη διασφάλιση της οµαλής λειτο-
υργίας των  αγορών  και την  προστασία
της υγείας των  πολιτών », αν έφερε.

Ο κ. Πατούλης επισήµαν ε ότι τον  

εν διαφέρει ιδιαίτερα το ζήτηµα της
βελτίωσης της εικόν ας των  αγορών
προκειµέν ου ν α γίν ουν  πιο ελκυστι-
κές για τους καταν αλωτές, στα πρότ-
υπα άλλων  χ ωρών  της Ευρώπης και
υπογράµµισε ότι κοιν ός στόχ ος είν αι
ν α λειτουργούν  µε διαφάν εια ώστε ν α
µην  θίγον ται τα συµφέρον τα των
καταν αλωτών .

Σχ ετικά µε τη σειρά αιτηµάτων  που
του τέθηκαν  από πλευράς της Οµο-
σπον δίας, διαµήν υσε ότι θα εξετα-
στούν  εν δελεχ ώς και όπου απαιτείται
θα διεκδικήσουν  λύσεις, από κοιν ού
από τη ν οµοθετική εξουσία.

«Μας εν διαφέρει ν α µπει µία τάξη
προκειµέν ου ν α διασφαλίσουµε την
εύρυθµη λειτουργία των  Λαϊκών  Αγο-

ρών  αλλά και την  προστασία του κατα-
ν αλωτή. Θέλουµε τόσο οι πωλητές όσο
και  οι καταν αλωτές ν α ν ιώθουν  ότι
είµαστε σύµµαχ οι τους. Σε αυτή την
κατεύθυν ση θα συν εργαστούµε µε
στόχ ο την  περαιτέρω εν ίσχ υση και
αν άπτυξη των  λαϊκών  αγορών , που
αποτελούν  έν α πολύ σηµαν τικό κρίκο
της εµπορικής δραστηριότητας των
τοπικών  κοιν ων ιών ».  

Πάνω απο τις µισές θέσεις που δηµιουργήθηκαν τον
Σεπτέµβριο του τρέχοντος έτους είναι µε ευέλικτες µορφές
εργασίας σύµφωνα µεωτα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ η οποία
καταγραφεί θετικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρή-
σεων κατά 2.651 θέσεις εργασίας.

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα στοιχεία των ροών µισθωτής
απασχόλησης του Σεπτεµβρίου 2019, οι αναγγελίες πρό-
σληψης ανήλθαν σε 308.121, ενώ οι αποχωρήσεις σε
305.470. Απο το σύνολο των προσλήψεων µόνο οι 128.616
θέσεις είναι πλήρους απασχόλησης, οι 145.269 µερικής και οι
34.236 εκ περιτροπής.
Από τις 305.470 συνολικά αποχωρήσεις, οι 125.254 προήλθ-

αν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 180.216 από καταγ-
γελίες συµβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συµβάσεων ορι-
σµένου χρόνου. Από τη σύγκριση των στοιχείων των δύο
µηνών, Σεπτέµβριος 2019 και Σεπτέµβριος 2018, προκύπτει
µειωµένη επίδοση κατά 3.905 λιγότερων θέσεων εργασίας για
τονΣεπτέµβριο 2019 (θετικό ισοζύγιο 2.651 θέσεων εργασίας)
έναντι θετικού ισοζυγίου(6.556) τον Σεπτέµβριο του 2018.
Αθροιστικά για την περίοδο Ιανουάριος – Σεπτέµβριος 2019,
οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 2.173.467 θέσεις
εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.885.930, εκ των
οποίων οι 1.097.600 ήταν αποτέλεσµα καταγγελιών συµβά-
σεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συµβάσεων ορισµένου χρό-

νου και οι 788.330 οικειοθελείς αποχωρήσεις.

Με αφορµή την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων του πληρ-
οφοριακού συστήµατος «ΕΡΓΑΝΗ» για το µήνα Σεπτέµβριο
2019, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Γιάννης Βρούτσης υπογράµµισε οτι το θετικό ισοζύγιο συν ιστά
θετική εξέλιξη για τη συγκεκριµένη περίοδο, καθώς ο Σεπτέµ-
βριος αποτελεί µήνα που ιστορικά – λόγω λήξης της τουριστι-
κής περιόδου σε πολλές περιοχές της χώρας – παρουσιάζει
συνήθως αρνητικές ή οριακά θετικές ροές απασχόλησης.

Σηµειώνοντας ότι το θετικό ισοζύγιο επιβεβαιώνει την ανθεκ-
τικότητα της αγοράς εργασίας µετά το ισχυρό χτύπηµα που
δέχτηκαν οι τουριστικές επιχειρήσεις από το ναυάγιο της
‘Thomas Cook’ στα µέσα του µήνα, αντανακλώντας το
ευρύτερο κλίµα θετικών προσδοκιών στην οικονοµία και την
απασχόληση.

Παράλληλα ο υπουργός υπογράµµισε οτι µε δέσµη µέτρων και
ενεργειών που αποσκοπούν στην καταπολέµηση των φαι-
νοµένων της «εικον ικής µερικής απασχόλησης», αλλά και
οποιασδήποτε καταχρηστικής συµπεριφοράς σε βάρος των
εργαζοµένων, οπως:
-Με τη συµµετοχή του ανθρώπινου δυναµικού των ελεγ-
κτικών υπηρεσιών του υπουργείου Εργασίας (ΣΕΠΕ και

ΕΦΚΑ), προχωρούν µε αµείωτο ρυθµό σε στοχευµένους
ελέγχους µε στόχο την περιφρούρηση της αγοράς εργασίας.
-Αυξάνεται κατά 12% το κόστος των επιπλέον ωρών, σε
περίπτωση υπέρβασης των συµφωνηµένων όρων της µερι-
κής απασχόλησης, µε σκοπό την µετατόπιση της αγοράς
εργασίας σε συµβάσεις πλήρους απασχόλησης.
-Προχωρούν στη γενναία µείωση των ασφαλιστικών εισφο-
ρών κατά πέντε (5) ποσοστιαίες µονάδες (από 1η Ιουλίου
2020)
-Με τη δηµιουργία ηλεκτρον ικού µητρώου παραβατικότητας, για
πρώτη φορά στη χώρα µας πραγµατοποιείται η ηλεκτρον ική
καταγραφή των παραβατικών επιχειρήσεων, προκειµένου να
αποτελέσει κρίσιµη πηγή πληροφόρησης για στοχευµένους
και επαναληπτικούς ελέγχους. Αντίθετα, οι συνεπείς επιχει-
ρήσεις που σέβονται τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµα-
τα των εργαζοµένων θα επιβραβεύονται.
- Προχωράει η αναβάθµιση και ολοκλήρωση του συστήµατος
«ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ» σε «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ». Πέραν της δραστικής απλο-
ποίησης και εν ιαιοποίησης των λειτουργιών του, τη φιλικότητα
στο χρήστη και την εν ίσχυση των αναλυτικών του δυνατο-
τήτων, η ψηφιακά αναβαθµισµένη πλατφόρµα θα υποστηρίζει
επιχειρησιακά τους Επιθεωρητές Εργασίας του ΣΕΠΕ και του
ΕΦΚΑ στον προγραµµατισµό και την υλοποίηση στοχευµέ-
νων και αποδοτικών ελέγχων για την οριστική εκρίζωση της
παραβατικότητας στην αγορά εργασίας.

Συνάντηση του Περιφερειάρχη Αττικής µε τον Πρόεδρο ∆. Μουλιάτο και αντιπροσωπεία µελών της
Παναττικής Οµοσπονδίας Σωµατείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών

Γ. Πατούλης: «Προτεραιότητα µας η διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας των λαϊκών αγορών  και η προστασία του καταναλωτή»

ΕΡΓΑΝΗ: Αύξηση των προσλήψεων τον Σεπτέµβριο του 2019

Όµως απο το
σύνολο των

προσλήψεων
µόνο οι 128.616

θέσεις είναι
πλήρους

απασχόλησης,
οι 145.269 

µερικής και οι
34.236 

εκ περιτροπής
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Χρήσιµη Ηµερίδα µε θέµα
“Την απρόσκοπτη κίνηση
στις πόλεις και θέµατα ασφ-

άλειας πολιτών” πραγµατοποιήθηκε
το απόγευµα της Παρασκευής 4
Οκτωβρίου στην αίθουσα “Μελίνα
Μερκούρη” του ∆ήµου Φυλής. 

Η Ηµερίδα αποτελεί πρωτοβουλία
της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας ∆υτικής
Αττικής που σε συνεργασία µε τους
∆ήµους, εγκαινιάζει έναν νέο τρόπο
επικοινωνίας µε του Πολίτες, γεγονός
που συνέβη και στο ∆ήµο Φυλής. 

Εισηγητές ήταν η Υπαστυνόµος
Μαρία – Νίκη Σκοφή που υπηρετεί
στο Α.Τ Χαϊδαρίου και ο ∆ιοικητής του
Α.Τ Άνω Λιοσίων Γεώργιος Αντώνης. 

Στο πρώτο σκέλος της ενηµέρωσης
η Υπαστυνόµος έδωσε πολύτιµες
συµβουλές για την Οδική Ασφάλεια
των Πολιτών και την τήρηση του
Κ.Ο.Κ καθώς και στους τρόπους αντι-
µετώπισης διαφόρων φαινοµένων
όπως: 

• Εξαπάτηση ηλικιωµένων ή
και γονιών για παιδιά ή συγγενικά
πρόσωπα που δήθεν βρίσκονται
σε κίνδυνο (είτε µε απευθείας προ-
σέγγιση είτε µέσω τηλεφωνικής
φάρσας κ.α) 

• Τρόπους ασφαλούς αντι-
µετώπισης διαρρηκτών

• Αντιµετώπιση κινδύνων
από ανάληψη χρηµάτων σε Α.Τ.Μ 

• Μέτρα προστασίας από
διαρρήκτες κατά την οδήγηση και
πολλά ακόµη ζητήµατα που µπορ-
εί να προκύψουν στην καθηµερ-
ινότητά µας και να µας βρουν απρ-
οετοίµαστους. 

Στο δεύτερο σκέλος της Ηµερίδας ο
∆ιοικητής του Τοπικού Αστυνοµικού
Τµήµατος  Γεώργιος Αντώνης, κλήθη-
κε να δώσει απαντήσεις σε ερωτήµα-
τα και προβληµατισµούς που αφορ-
ούν στην σκληρή καθηµερινότητα
στις πόλεις των Άνω Λιοσίων και του
Ζεφυρίου που έχει να κάνει κυρίως,

µε την παραβατική συµπεριφορά
µερίδας πολιτών συγκεκριµένης κοι-
νωνικής Οµάδας. 

Η επικίνδυνη και παράνοµη οδήγ-
ηση ακόµη και από ανήλικους, η
διακίνηση ναρκωτικών, η ηχορύπαν-
ση καθ όλη τη διάρκεια της ηµέρας
και της νύχτας που αφαιρεί το δικαίω-
µα στο ύπνο, οι κλοπές και οι βίαιες
συµπεριφορές, εξακολουθούν  όπως
ακούστηκε από πολλά στόµατα, να
αποτελούν προβλήµατα καθηµερ-
ινότητας. 

Ο ∆ιοικητής από την πλευρά του,
υπήρξε σαφής σε  απαντήσεις και
ζητήµατα που άπτονται των αρµοδιο-
τήτων του αλλά και για τον ξεχωριστό
ρόλο που διαδραµατίζει η στοχε-
υµένη δράση των Οµάδων ΟΠΚΕ
που µε πρωτοβουλία του ∆ήµου
Φυλής, εδρεύουν στην περιοχή. 

Ο κος Αντώνης επεσήµανε πως
υπάρχει συγκεκριµένο πλάνο στο
οποίο γίνονται τροποποιήσεις για την
καλύτερη λειτουργία του. 

Όλες οι πλευρές εξάλλου
συµφώνησαν ότι για την αντιµετώπι-
ση της παραβατικότητας στο ∆ήµο
Φυλής αλλά και στην ευρύτερη περ-
ιοχή όπου υπάρχουν ιδιαίτερες συνθ-
ήκες, απαιτείται Πολιτική Βούληση
αλλά και τροποποιήσεις στον Ποινικό

Κώδικα που έχει σοβαρά κενά όπως
για παράδειγµα στην αντιµετώπιση
της ηχορύπανσης. 

Ο ∆ιοικητής αποδέχθηκε επίσης
την πρόταση που έχει τεθεί και
από τον ∆ήµαρχο Χρήστο Παπ-
πού, για την διεξαγωγή µιας Ηµε-
ρίδας παρουσία της Αστυνοµικής
και Πολιτικής Ηγεσίας  ώστε να
παρουσιαστούν στατιστικά
στοιχεία για τα αποτελέσµατα της
συνεργασίας και του “Μνηµονίου”
που έχει συνάψει  ο ∆ήµος Φυλής
µε την ΕΛ.ΛΑΣ, µε στόχο την απο-
τελεσµατικότερη  αστυνόµευση
στην περιοχή. 

Στην Ηµερίδα έδωσαν το παρών
Αντιδήµαρχοι, ∆ηµοτικοί και Τοπικοί
Σύµβουλοι, ο Γενικός Γραµµατέας
του ∆ήµου Φυλής, εκπρόσωποι του
τοπικού Τύπου και Κοινωνικών
Φορέων του τόπου αλλά και απλοί
πολίτες που συµµετείχαν µε ερωτή-
σεις, προβληµατισµούς και απόψεις
για µια πιο ασφαλή καθηµερινότητα. 

Ακολουθεί ο σύνδεσµός µε ένα
σύντοµο αλλά χαρακτηριστικό από-
σπασµα από την τοποθέτηση του
∆ιοικητή του Α.Τ ‘Ανω Λιοσίων κ.
Γεωργίου Αντώνη. 

https://www.youtube.com/watch?v
=5Ck9MWFSPyY 

ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 
Χρήσιµη ηµερίδα  για “Την απρόσκοπτη κίνηση 
στις πόλεις και θέµατα ασφάλειας πολιτών”

Χρήσιµη Ηµερίδα µε θέµα “Την απρόσκοπτη κίνηση στις πόλεις
και θέµατα ασφάλειας πολιτών” πραγµατοποιήθηκε το απόγε-
υµα της Παρασκευής 4 Οκτωβρίου στην αίθουσα “Μελίνα Μερ-

κούρη” του ∆ήµου Φυλής. 
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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 

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ
ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ. ΚΟΥΡΕΜΑ ΚΑΙ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΞΕΡΩΝ ΧΟΡΤΩΝ 
ΤΗΛ. 6932154263

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
2105571925 & 6949073467 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 60 Τ.Μ. ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ,
ΜΕΧΡΙ 250 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
ΤΗΛ. 6995177554 (κα. ΜΑΡΙΕΤΤΑ)
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ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΜΜΕΕΣΣΑΑ  
ΓΓΙΙΑΑ  ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  

ΓΓΙΙΑΑ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΞΞΕΕΝΝΗΗΣΣ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΙΙΑΑΣΣ
ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΜΜΕΕΣΣΑΑ

ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΣΣΥΥΓΓΚΚΟΟΛΛΛΛΗΗΤΤΕΕΣΣ,,
ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟΙΙ  ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑ∆∆ΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ

ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟΙΙ  ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΤΤΕΕΣΣ  ΜΜΕΕ
ΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΟΟ  ΗΗ  ΕΕΜΜΠΠΕΕΙΙΡΡΙΙΑΑ  ΑΑΝΝΕΕΞΞΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΩΩΣΣ

ΗΗΛΛΙΙΚΚΙΙΑΑΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΣΣΕΕ  ΝΝΕΕΑΑ
ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ..

ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΕΕΡΡΟΟΥΥΜΜΕΕ  ΚΚΑΑΛΛΟΟ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝ
ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΛΛΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ∆∆ΟΟΧΧΕΕΣΣ..

ΥΥΠΠΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΟΟΣΣ::  ΚΚΟΟΣΣ  ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΟΟΣΣ
66997755330044005522

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο τµήµα Παραδοσιακών Χορών 

Οι εγγραφές στο τµήµα Παραδοσιακών Χορών του Πνευµατικού Κέντρ-
ου ∆ήµου Ασπροπύργου έχουν ξεκινήσει.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα τηλέφωνα του Πνε-
υµατικού Κέντρου: 2105577191 & 2105577593.
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Ωστόσο δεν  έγιν αν  οι απαιτούµεν ες εν έργειες και το
αποτέλεσµα είν αι ότι το Κέν τρο Υγείας λειτουργεί
πλέον  µέχ ρι τις τρεις το µεσηµέρι και οι κάτοικοι της
περιοχ ής µέν ουν  υγειον οµικά ακάλυπτοι.

Σχ ολιάζον τας το θέµα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ.
Πατούλης τόν ισε τα εξής: «Τα εγκληµατικά λάθη και οι
πειραµατισµοί της προηγούµεν ης ηγεσίας του Υπουρ-
γείου Υγείας οδήγησαν  στη διάλυση της Πρωτοβάθµιας
Φρον τίδας Υγείας. 

Οι συµπολίτες µας κιν δυν εύουν  καθηµεριν ά και οι
ευθύν ες για αυτό έχ ουν  ον οµατεπών υµο. Καλούµε τη
ν έα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ν α δοµήσει
έν α σύγχ ρον ο σύστηµα ΠΦΥ αξιοποιών τας το υψηλά
εξειδικευµέν ο επιστηµον ικό δυν αµικό της χ ώρας που
θα καλύπτει τις αν άγκες του πληθυσµού στο τελευταίο
άκρο της Ελλάδας.»

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕ Ρ ΙΦΕ Ρ Ε ΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ                                                            

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                         
Ταχ. ∆/ν ση: Λεωφ . Συγγρού

15- 17
Τ.κ. 117 43 Αθήν α
Πληροφ ορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. :  213 2063534 
Φαξ: 213 2063533                              
E-mail:  ssona@patt.gov .gr
Ιστοσελίδα: www.patt.gov .gr                 

Αθήν α, 7/10/19
Αρ. πρωτ.: 603289

Αν ακοίν ωση

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις
της µε αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ
Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ
(ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται
ότι: 

Στο Περιφερειακό Συµβούλιο
Αττικής διαβιβάστηκε από τη
∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρι-
κού Σχεδιασµού της Αποκεντρω-
µένης ∆ιοίκησης Αττικής µε το µε
αρ. πρωτ. 75682/3392/19 έγγρ-
αφο ο φάκελος Μελέτης Περιβαλ-
λοντικών Επιπτώσεων, µε:

Α) τίτλο δραστηριότητας:
«Εγκατάσταση µονάδας Συµπα-
ραγωγής Ηλεκτρισµού Θερµότ-
ητας Υψηλής Απόδοσης στο
Γενικό Νοσοκοµείο Ελευσίνας
‘’Θριάσιο’’», υποκατηγορία Α2,
οµάδα 6η µε α/α: 14 (Εγκαταστά-
σεις Υγειονοµικής Περίθαλψης:
Νοσοκοµεία, κλινικές, θεραπευ-
τήρια κλπ) και κατηγορία Β,
οµάδα 9η : 211 (Εγκαταστάσεις
Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και
Θερµότητας Υψηλής απόδοσης) 

Β) θέση δραστηριότητας: Λεω-
φόρος Γ. Γεννηµατά, ∆Ε
Μαγούλας, ∆ήµου Ελευσίνας,
στην Περιφερειακή Ενότητα 

∆υτικής Αττικής, της Περιφέρει-
ας Αττικής.

Γ) φορέα δραστηριότητας:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ/
2η ∆.Υ.Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ &
ΑΙΓΑΙΟΥ- ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
‘’ΘΡΙΑΣΙΟ’’

∆) αρµόδια για τη δραστηριότ-
ητα περιβαλλοντική αρχή τη
∆/νση Περιβάλλοντος και Χωρι-
κού Σχεδιασµού της Αποκεντρω-
µένης ∆ιοίκησης Αττικής

Ε) αρµόδια υπηρεσία της Περ-
ιφέρειας Αττικής, στην οποία
καλείται το κοινό να ενηµερωθεί
και το ενδιαφερόµενο κοινό να
εκφράσει τις απόψεις του επί του
περιεχοµένου του φακέλου της
Μελέτης, τη ∆/νση Περιβάλλον-
τος  (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα,
υποδοχή κοινού: ∆ευτέρα- Παρ-
ασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210
6984302)

ΣΤ) ηµεροµηνία έναρξης και
λήξης δηµόσιας διαβούλευσης:
8/10/19- 26/11/19

Ζ) ηµεροµηνίες έναρξης και
λήξης προθεσµίας για κατάθεση
απόψεων ενδιαφεροµένου κοινού
9/10/19- 26/11/19 στη Γραµµα-
τεία Περιφερειακού Συµβουλίου
Αττικής (E-mail:
ssona@patt.gov.gr/ Φαξ: 213
2063533) ή στη ∆/νση Περιβαλ-
λοντικού και Χωρικού Σχεδια-
σµού της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αττικής (Μεσογείων
239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ο Υ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Επισηµαίνεται ότι τα διαιτολόγια, που σχεδιάστηκαν από την
Εθνική Επιτροπή ∆ιατροφικής Πολιτικής, βασίζονται στο Μεσο-
γειακό πρότυπο διατροφής και έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε
τις κατευθυντήριες γραµµές του Παγκόσµιου Οργανισµού
Υγείας και τις εθνικές διατροφικές συστάσεις, όπως αυτές
ορίζονται στον Εθνικό ∆ιατροφικό Οδηγό για Βρέφη, Παιδιά και
Εφήβους. ∆όθηκε ιδιαίτερη σηµασία στην επιλογή τροφίµων
που είναι φρέσκα, µη επεξεργασµένα και έχουν χαµηλή περιεκ-
τικότητα σε νάτριο, σάκχαρα και λιπαρά, δεδοµένου ότι η
συχνή πρόσληψη αυτών των συστατικών έχει σχετιστεί µε την
εµφάνιση προβληµάτων υγείας όπως παχυσαρκία, καρδιαγγει-
ακά νοσήµατα και σακχαρώδης διαβήτης.

Παράλληλα τονίζεται ότι η παροχή υγιεινών γευµάτων και
σνακ στα παιδιά και ο περιορισµός της έκθεσης σε λιγότερο υγι-
εινές επιλογές µπορεί να βελτιώσει την υγεία τους, να µειώσει
τον κίνδυνο χρόνιων νοσηµάτων και να βελτιώσει τις µαθησια-
κές τους δυνατότητες.

Μετά την έκδοση των υγειονοµικών διατάξεων, στάλθηκε το
σχετικό έγγραφο ζητώντας από όλους τους δηµόσιους και ιδιω-
τικούς βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς να
καταθέσουν στοιχεία αναφορικά µε τη διατροφή των βρεφών
και των νηπίων, έτσι ώστε να γίνει µια συνολική αποτίµηση της
διατροφής που παρέχεται στα βρέφη και νήπια που φιλοξε-
νούνται σε δηµόσιους και ιδιωτικούς βρεφικούς, βρεφονηπια-
κούς και παιδικούς σταθµούς της χώρας µας.

Τα σηµαντικότερα ευρήµατα της ανάλυσης αναφορικά µε τη
διατροφή των παιδιών στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και
παιδικούς σταθµούς της χώρας µας παρουσιάζονται παρακάτω:

- Το σύνολο των σταθµών που παρέχει γεύµατα στα παιδιά
έχει στο πρόγραµµα διατροφής καθηµερινά φρέσκα φρούτα
και γαλακτοκοµικά, τηρώντας τις σχετικές συστάσεις που προβ-
λέπουν καθηµερινή κατανάλωση τουλάχιστον 1 µερίδας από
αυτές τις οµάδες τροφίµων.

- Η πλειονότητα των σταθµών (~85%) ακολουθεί το πρότ-
υπο εβδοµαδιαίας κατανοµής που προτείνεται στις υγειονοµικές
διατάξεις για τα διαιτολόγια των νηπίων και στηρίζεται στο
µεσογειακό διατροφικό πρότυπο, παρέχοντας τουλάχιστον 1
φορά/εβδ ψάρι, 1 φορά/εβδ όσπρια, 1 φορά/εβδ λαδερά λαχα-
νικά, 1 φορά/εβδ κοτόπουλο και 1 φορά/εβδ κόκκινο κρέας.

- Τα περισσότερα διαιτολόγια περιλαµβάνουν 2 µερίδες την
ηµέρα δηµητριακών ή αµύλου (ψωµί, δηµητριακά, πατάτες,
ρύζι, ζυµαρικά κλπ), ποσότητα που ανταποκρίνεται στις συστά-
σεις. Όµως, ενώ τόσο οι υγειονοµικές διατάξεις όσο και οι εθνι-
κές διατροφικές συστάσεις τονίζουν την προτίµηση σε δηµητρ-
ιακά και προϊόντα ολικής άλεσης, µόνο το 14% των σταθµών
δίνει καθηµερινά κάποιο προϊόν ολικής άλεσης (κυρίως ψωµί
ολικής άλεσης).

- Ενώ προτείνεται η καθηµερινή κατανάλωση 1 µερίδας
λαχανικού την ηµέρα (εξαίρεση αποτελεί η µέρα που ως κυρίως
γεύµα είναι τα όσπρια), η εν λόγω σύσταση τηρείται µόνο από
το 60% των σταθµών, ενώ το 28% παρέχει λαχανικά µόνο 1-
2 φορές την εβδοµάδα.

- Αν και οι υγειονοµικές διατάξεις συστήνουν την αποφυγή
των τροφίµων που περιέχουν πρόσθετη ζάχαρη, φάνηκε ότι
µόνο το 53% των σταθµών δεν περιλαµβάνουν τέτοιες τροφ-
ές στα διαιτολόγια τους. Το 33% των σταθµών προσφέρει
κάποιο γλύκισµα τουλάχιστον 2 φορές την εβδοµάδα, µε περ-
ισσότερο συχνά τρόφιµα τις βρεφικές κρέµες (µπισκοτόκρεµες,
φαρίν λακτέ), το τυποποιηµένο κέικ, τα µπισκότα και τα τσο-
υρέκια. Από τα ανωτέρω αποτελέσµατα, προκύπτει ότι ένα
µεγάλο µέρος των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών
σταθµών έχει καταφέρει να συµµορφωθεί µε τις συστάσεις των
πρόσφατων υγειονοµικών διατάξεων.

Όµως, υπάρχει η δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης
και γι’ αυτό ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα
κάτωθι:

1. Από την κατηγορία των δηµητριακών και ψωµιού να προ-
τιµώνται προϊόντα ολικής άλεσης, ώστε να εξασφαλίζεται η επα-
ρκής πρόσληψη φυτικών ινών από τα παιδιά.

2. Το µεσηµεριανό γεύµα να περιλαµβάνει καθηµερινά 1
µερίδα λαχανικού, είτε ως ωµή σαλάτα (π.χ. ντοµάτα, αγγούρι,
λάχανο), είτε ως βραστά (π.χ. µπρόκολο) ή µαγειρεµένα λαχα-
νικά (π.χ. φασολάκια, µπριάµ) προτιµώντας τα λαχανικά
εποχής. Επισηµαίνεται ότι, τα βρέφη και νήπια έχουν έµφυτες
προτιµήσεις για τις γλυκές και τις αλµυρές γεύσεις και απέχθεια
για τις πικρές γεύσεις.

Όµως, οι προτιµήσεις για υγιεινές τροφές µπορούν να καλ-
λιεργηθούν και η επαναλαµβανόµενη χορήγηση ποικιλίας λαχα-
νικών στις µικρές ηλικίες έχει αποδειχτεί ότι αυξάνει µακροπρ-
όθεσµα την προτίµηση για τα λαχανικά που αποτελούν µια από
τις βασικές οµάδες τροφίµων της παραδοσιακής Μεσογειακής
∆ιατροφής. Εξάλλου, ένα βρέφος ή µικρό παιδί µπορεί να χρει-
αστεί να λάβει µια νέα γεύση τουλάχιστον 8 έως 10 φορές πριν
από την τελική αποδοχή της.

3. Να αποφεύγονται πλήρως οι τροφές που περιλαµβάνουν
πρόσθετα σάκχαρα όπως σακχαρούχο/σοκολατούχο γάλα,
δηµητριακά µε σοκολάτα, επιδόρπια γιαουρτιού, µπισκοτόκρε-
µες, ρυζόγαλο, κρέµα καραµελέ, κρέµα σοκολάτας, µπισκότα,
γλυκίσµατα, κοµπόστες, αλείµµατα σοκολάτας. Επισηµαίνεται
ότι, οι διεθνείς και εθνικές διατροφικές συστάσεις τονίζουν τη
σηµασία αποφυγής τροφίµων που περιέχουν ζάχαρη στην παι-
δική ηλικία, καθώς σχετίζεται άµεσα τόσο µε την εµφάνιση τερ-
ηδόνας όσο και µε το αυξηµένο σωµατικό βάρος.

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 
- Ποιοι χυµοί και κρέατα µπαίνουν στη «µαύρη λίστα»

Τ ο Υπουργείο Υγείας, λαµβάνοντας υπόψη ότι οι ορθές διατροφικές συνήθειες διαµορφώνον-
ται τα πρώτα χρόνια της ζωής ενός ανθρώπου, εξέδωσε Υπουργική Απόφαση, µε την οποία
καθορίζεται το διαιτολόγιο που προσφέρεται σε βρέφη και νήπια στους δηµόσιους και ιδιωτι-

κούς βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς της χώρας.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 

∆ιατίθεται οικόπεδο εντος
σχεδίου 1573τ.µ.,προς ε-
νοικιαση ή πώληση στα Νε-
όκτιστα Ασπροπύργου,τρ-
ιφατσο µε εύκολη πρόσβα-
ση προς όλες τις  εθνικές
οδούς.
Πληροφοριες στο τηλέφω-
νο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγελµα-
τικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύρ-
γου (πλησίον ΙΚΑ και στά-
σης λεοφωρείου), 126 τερ-
αγωνικά µέτρα, κατάλληλο
για φαρµακείο.Τηλέφωνο
επικοινωνίας 6945106860
Ενοικιάζεται οικία (1ος ο-
ροφος) στη διασταύρωση
Ασπροπύργου κοντά στο
ΙΚΑ 86 τετραγωνικά µέτρα,
σε οικογένεια που να έχει
σταθερή εργασία
∆ιατίθεται και για επαγγε-
λµατικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.18)

Ενοικιάζεται επαγγε-
λµατικός χώρος 105 τετρ-
αγωνικών µέτρων στο
κέντρο του Ασπροπύργου
(Σαλαµίνος & Κολοκο-
τρώνη). ∆εν διατίθεται
για χώρο εστίασης
(προτίµηση φαρµακείο /
γραφεία)

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

- Ενοικιάζεται κατά-
στηµα 110 τ.µ. επί της
Λεωφόρου 
∆ηµοκρατίας και πωλείται 
ο επαγγελµατικός εξοπλι-
σµός του. Τηλέφωνο επι-
κοινωνίας 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
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση ∆εµερτζή πίσω
από το ∆ηµοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων Πολ-
υτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ οχη
θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του
Σκαραµαγκά.Μόνο για οι-
κογένειες τηλ. 6944636483
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γρ-
αφεία (ισόγειο και 2ος όρο-
φος) στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου, 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) κεντρ-
ικό κατάστηµα (Οδός Παγ-
κάλου) 300τµ + 100τµ βο-
ηθητικός χώρος. τηλ. επι-
κοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925 &
6949073467 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
Τοπος, µονοκατοικία 57
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ, κατασ-
κευή '85, µπάνιο, σε οικό-
πεδο 170 τ.µ., ενιαιο σαλο-
νι - κουζινα, τζάκι, πάρκιν,
αποθήκη, κήπος, ελεύθερη,
ανακαινισµένη, ανακαίνιση
'10, τιµή 30.000€, συζητή-
σιµη , 210/5764121
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
τοπος, µονοκατοικία 280
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), µπάνιο, καλή κα-
τάσταση, τιµή 60.000€,
συζητήσιµη. 6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισό-
γεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το
1 master), κατασκευή '78,
µπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.µ., θέα βουνό, ανοικ-
τό πάρκιν, αποθήκη, κή-
πος, ελεύθερη, άριστη κα-
τάσταση, ανακαίνιση '00,
τιµή 35.000€ 6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτι-
στα, µονοκατοικία 90 τ.µ.,
3 υ/δ, κήπος 60 τ.µ., καρ-
ποφόρα δέντρα, πωλείται
λόγω ανάγκης, τιµή
20.000€τηλ: 2105126436
ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκα-

ρσονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου
- 4ου, 1 υ/δ, κατασκευή
'05, µπάνιο, επιπλωµένη,
αυτόνοµη θέρµανση, κλι-
µατισµός, πόρτα ασφα-
λείας, τέντες, θέα θάλασ-
σα, µεσίτες δεκτοί, τιµή
57.000€, συζητήσιµητηλ:
6978415698
ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ηµιτελής µεζονέτα 162 τ.µ.,
2 επίπεδα, ισόγεια, γωνια-
κή, 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. Πληροφ-
ορίες στο 6977-646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

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

Κυρία Ελληνίδα αναλαµ-
βάνει τη φύλαξη παιδιών
στις περιοχές Μάνδρας -
Μαγούλας & Ελευσίνας.
Τηλ. 6979244790
Απόφοιτος Λυκείου α-
ναζητά 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 περ-
ιοχή 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 παι-
διών σε περιοχές της ∆υτι-
κής Αττικής µε χρόνια πρ-
οϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ & ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρ-
όπυργος.
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 γα-
λακτοκοµικών προϊόντων
στον Ασπρόπυργο Αττικής.
Επιθυµητή προϋπηρεσία σε
ex-van πώληση.  Επικοι-
νωνία 10:00-17:00,
2105577698 , email: in-
fo@dikomas.gr

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

Ζητούνται Ηλεκτρο-
συγκολλητές, µε πτυχίο,
ανεξαρτήτως ηλικίας για
µόνιµη εργασία σε ε-
πιχείρηση στην Ελευσίνα
Τηλ.  6955242052 
κα Μαρία 

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ
ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
DELONGHI
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 694
25 18203

ΠΩΛΕΙΤΑΙ RENAULT TWINGO 

Mοντέλο 2004, 1150 κυβικά

(τέλη 135 ευρώ)  µε 175.500

χλµ. στην τιµή των 1150 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
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