
Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Γ16

Είµαστε κατηγορηµατικά
αντίθετοι

Προκαλεί σοβαρή αναστάτωση στην
εξυπηρέτηση των κατοίκων, των

εργαζοµένων και των σπουδαστών
που µετακινούνται από και προς τον

∆ήµο µας.

Με εκκίνηση από το
∆ηµαρχείο Ελευσίνας

Πρόγραµµα
Αθλητικής Ανάπτυξης

«τρέχει» ο ΟΚΕ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ
2239Αρ. Φύλλου 3770 Tετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 Έτος 25ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr

Κατά ριπάς οι πλειστηριασµοί
από τις τράπεζες
- Στο σφυρί 6.425 ακίνητα έως το τέλος του 2019
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ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Γενικά άιθριος    

Η  θερµοκρασία έως 27°C

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Παγκόσµι α Ηµέρα ∆ι ατροφής

Παγκόσµι α Ηµέρα Σπονδυλι κής Στήλης
Παγκόσµι α Ηµέρα Άρτου

Μάρτυρος Λογγί νου του εκατοντάρχου,
Μαρτύρων ∆οµετί ου ∆οµνί νου Λεοντί ου και  Τερεντί ου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Λιόση Ιωάννα Σ.

Σαλαµίνος 17Α & Τσίγκου Α., 2105576927

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Θεοτόκης Αλέξανδρος ∆.

Βενιζέλου Ελευθερίου 61, 2105548498

ΜΑΝ∆ΡΑ 
Πέππας Ιωάννης

Υψηλάντου 1 & Στρατηγού Ρόκκα, 
2105555236
08:00-23:00

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Καραΐσκος Θεόδωρος Θ.

Πηνειού 81, Άνω Λιόσια, 2102481114

ΧΑΙ∆ΑΡΙ 
Χαλέπη Μαρία ∆.

Ηρώων Πολυτεχνείου 27 - ∆άσος, 
2105822028

Συνεχίζεται στη σελ. 4

Στα προσεχ ώς του e-auction
βρίσκον ται 6.425 πλειστηριασµοί
που θα διεν εργηθούν  ώς το τέλος
του χ ρόν ου, εν ώ ο Σεπτέµβριος
αποτέλεσε µήν α ρεκόρ για τα
ακίν ητα που βγήκαν  στο σφυρί,
κατά τον  οποίο είχ αν  προγραµµατι-
στεί 3.195 πλειστηριασµοί ακιν ήτων ,
αυξηµέν οι δηλαδή κατά 18% σε ετή-
σια βάση.

Σύµφων α µε στοιχ εία από την
ηλεκτρον ική πλατφόρµα των  πλει-
στηριασµών  e-auction, τον  Σεπτέµ-
βριο διεν εργήθηκαν  2.195 πλειστηρ-
ιασµοί, παρουσιάζον τας αύξηση της
τάξης του 2% σε ετήσια βάση, εν ώ οι
πλειστηριασµοί που αν εστάλησαν  και ακυρώθηκαν  δια-
µορφώθηκαν  στους 945 και 57 αν τίστοιχ α. Ετσι, ο
Σεπτέµβριος αποτέλεσε µήν α-ρεκόρ για το 2019 τόσο
σε σχ έση µε τους πλειστηριασµούς που προγραµ-
µατίστηκαν  όσο και σε σχ έση µε αυτούς που τελικά
διεν εργήθηκαν . Μέχ ρι στιγµής για τον  Οκτώβριο έχ ουν
προγραµµατιστεί 3.214 πλειστηριασµοί εν ώ, για το
σύν ολο του δ΄ τριµήν ου του 2019, έχ ουν  προγραµµα-
τιστεί 6.425.

Οι ελλην ικές τράπεζες αν αµέν εται ν α επιταχ ύν ουν
τους πλειστηριασµούς το επόµεν ο διάστηµα έτσι ώστε
ν α πετύχ ουν  τον  στόχ ο του έτους, που για το σύν ο-
λο του 2019 προβλέπει 25.000 - 30.000 πλειστηρια-
σµούς ακιν ήτων . Να σηµειωθεί ότι οι πλειστηριασµοί
ακιν ήτων , που ουσιαστικά εν εργοποιήθηκαν  από τις
αρχ ές του 2018, αν ήλθαν  την  προηγούµεν η χ ρον ιά σε
22.447, εν ώ για το 2019 ο συν ολικός αριθµός τους έως
και τα τέλη Σεπτεµβρίου αν ήλθε σε 18.882.

Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Γ16 

Είµαστε κατηγορηµατικά αντίθετοι 
Προκαλεί σοβαρή αναστάτωση στην εξυπηρέτηση των

κατοίκων, των εργαζοµένων και των σπουδαστών 
που µετακινούνται από και προς τον ∆ήµο µας. 

Στη δηµοσιότητα έδωσε ο δήµαρχος Ασπροπύργου
Νικόλαος Μελετίου την επιστολή του προς τον ΟΑΣΑ

σχετικά µε την αναστολή λειτουργίας λεωφορειακής
γραµµής Γ16, και τα προβλήµατα που αυτή δηµιουργεί
σε κατοίκους, εργαζόµενους και σπουδαστές της πόλης.

Ακολουθεί η σχετική επιστολή 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟY

Ταχ. ∆/νση : Λεωφ. ∆ηµοκρατίας 18
Ταχ. Κωδ.  : 193 00 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ                                   

Τηλέφωνο : 213 200 64 09 -10
Ο.Α.Σ.Α.  Α.Ε.  

FAX           : 210 -55 72 276                                     
email : grafeiodimarxou@aspropyrgos.gr                   

Προς: κ. Νικόλαο Αθανασόπουλο
∆ιευθύνοντα ΣύµβουλοΟ.Α.Σ.Α.  Α.Ε.  

ΘΕΜΑ: Σχετικά µε την αναστολή λειτουργίας λεωφορ-
ειακής γραµµής Γ16.

Σχετ.: α) Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του
∆ήµου.

β) Το υπ’ αρ. 13187/ΓΕ∆ΣΕ/∆ΙΣΛ/05-09-2019 έγγρα-
φό σας.

Λαµβάνοντας υπόψιν την ανωτέρω απόφασή σας,
σας γνωρίζουµε ότι είµαστε κατηγορηµατικά αντίθετοι
διότι  προκαλεί σοβαρή αναστάτωση στην εξυπηρέτηση
των κατοίκων, των εργαζοµένων και των σπουδαστών
που µετακινούνται από και προς τον ∆ήµο µας. Υπο-
βαθµίζει τις δυνατότητες µετακίνησής τους σε βάρος των
ήδη προγραµµατισµένων ωραρίων τους.

Συγκεκριµένα:

α) Ανατρέπεται το πρόγραµµα µετακίνησης των
κατοίκων που  εργάζονται στις επιχειρήσεις που εδρ-
εύουν στη Λ. Αθηνών έως το τέρµα της πλατείας
Κουµουνδούρου στην Αθήνα αλλά και εκείνων που µετα-
κινούνται από την Αθήνα και απασχολούνται σε ενδιάµε-
σες περιοχές και µέχρι τον Ασπρόπυργο. Πρέπει να
γνωρίζετε ότι ο ∆ήµος µας φιλοξενεί το µεγαλύτερο
ποσοστό βαριάς βιοµηχανίας στην Ελλάδα, όπως τα
Ελληνικά Πετρέλαια και τις µεγαλύτερες µεταφορικές
εταιρείες, (logistics) που απασχολούν χιλιάδες εργαζόµε-
νους.

β) Αναστατώνει κυριολεκτικά το πρόγραµµα των σπου-
δαστών της Σχολής Εµπορικού Ναυτικού, οι οποίοι λόγω
έλλειψης  διαθεσιµότητας  κατοικιών προς ενοικίαση,
µετακινούνται καθηµερινά από και προς τη σχολή τους
στον Ασπρόπυργο. 

γ) Και τέλος επηρεάζει τη µετακίνηση των υπηρε-
τούντων στις δοµές του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας,
ιδιαίτερα εκείνων στην Παραλία Ασπροπύργου.

Ευελπιστούµε, ότι θα λάβετε σοβαρά υπόψιν τις τεκ-
µηριωµένες ενστάσεις µας για την αναθεώρησή και την
άµεση άρση της συγκεκριµένης απόφασης, αποκαθι-
στώντας µε την επαναλειτουργία της λεωφορειακής
γραµµής Γ16, την οµαλή µετακίνηση των πολιτών στο
∆ήµο µας.

Μετά τιµής,
Νικόλαος  Ι. Μελετίου

∆ήµαρχος Ασπροπύργου
του  ∆. Σ.   της Κεντρικής Ένωσης  

∆ήµων Ελλάδας (Κ.Ε.∆.Ε.)

Κατά ριπάς οι πλειστηριασµοί από τις τράπεζες 
- Στο σφυρί 6.425 ακίνητα έως το τέλος του 2019
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Σε παν ηγυρικό κλίµα
τελέστηκε το µεσηµέρι της
∆ευτέρας 13 Οκτωβρίου
από τον  ∆ήµαρχ ο Φυλής
Χρήστο Παππού η τελετή
ορκωµοσίας εργαζοµέν ων
του ∆ήµου Φυλής, οι
οποίοι διορίστηκαν  µε
διαδικασίες ΑΣΕΠ.

Πρόκειται για τακτικό
προσωπικό που θα
καλύψει βασικές αν άγκες
στους ν ευραλγικούς
τοµείς της Καθηµεριν ότ-
ητας – Καθαριότητας. 

Οι εργαζόµεν οι είν αι
στο σύν ολό τους: Οδηγοί
καθαριότητας, Εργάτες
Καθαριότητας - Συν οδοί
απορριµµατοφόρων  και
έν ας εξ’ αυτών  Ηλεκτρ-
ολόγος. 

Ο ∆ήµαρχ ος Φυλής κατά την  σύν τοµη τελετή
καλωσόρισε µε θέρµη τους εργαζόµεν ους  και τους ζήτ-
ησε ν α είν αι συν επείς στα καθήκον τά τους,  µε στόχ ο
τη βελτίωση της καθηµεριν ότητας και της αν άπτυξης
του τόπου. 

Η  τελετή έκλεισε µε µια αν αµν ηστική φωτογραφία και
τον  Χρήστο Παππού ν α κρατάει στην  αγκαλιά του τον
µικρό πρωταγων ιστή του χ αρµόσυν ης διαδικασίας, που
ήταν  το µόλις δύο µην ών  βρέφος, µιας ν έας µητέρας κι
εργαζόµεν ης του ∆ήµου Φυλής. 

Σιδηροκέφαλοι! 

Ενηµερωτική ηµερίδα για να παρουσιά-
σει  το «Πρόγραµµα Αθλητικής Ανά-
πτυξης» παρουσίασε ο Όµιλος Καλαθο-
σφαίρισης Ελευσίνας (Ο.Κ.Ε. bc). Η
εκδήλωση φιλοξενήθηκε στην αίθουσα
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου Ελευσίνας και απέσπασε το ενδιαφ-
έρον του κοινού, αθλητικών παραγόντων
και παιδιών που ασχολούνται µε το
µπάσκετ. 

Το πρόγραµµα µακροχρόνιας ανά-
πτυξης αθλητών (Project LTAD - OKE
BC) είναι ένα πρωτοποριακό για την
Ελλάδα project  που εφαρµόζει το αθλ-
ητικό σωµατείο και στοχεύει στη βελτίω-
ση της υγείας και της αθλητικής απόδο-
σης των αθλητών.

«Είν αι έν α καιν οτόµο και πρωτοπο-
ριακό πρόγραµµα και αξίζουν  συγχα-
ρητήρια στον  ΟΚΕ για αυτήν  του την
πρωτοβουλία» τόν ισε ο δήµαρχος
Ελευσίν ας κ Αργύρης Οικον όµου.

«Ο ΟΚΕ, όπως και οι άλλοι αθλητικοί
σύλλογοι που δραστηριοποιούνται στην
Ελευσίνα και τη Μαγούλα, επιτελεί αξιό-
λογο έργο. Αναγνωρίζω ότι υπάρχουν
δυσκολίες και προβλήµατα σε σχέση µε
υποδοµές και γήπεδα. Είναι γνωστή η
σχέση µου µε τον αθλητισµό και τα σωµα-
τεία της Ελευσίνας. Ξέρω «από µέσα πως έχει η
κατάσταση». Είµαστε εδώ για να δώσουµε λύσεις.  

Η νέα δηµοτική αρχή θα καταβάλει κάθε προ-
σπάθεια ενίσχυσης και στήριξης του αθλητισµού
στην πόλη». 

Η ηµερίδα του Σάββατου 4 Οκτωβρίου ήταν το
πρώτο βήµα προς την κατεύθυνση βελτίωσης της  

απόδοσης των αθλητών, καθώς τις επόµενες
µέρες ο ΟΚΕ διεξήγαγε τα επόµενα στάδια του
προγράµµατος που ήταν οι απαραίτητες εξετάσεις
και µετρήσεις στους αθλητές που θα  αποτελέ-
σουν πλέον την βάση δεδοµένων, πάνω στην
οποία εκπονείται και θα εφαρµοστεί το προπον-
ητικό πρόγραµµα.

Με εκκίνηση από το ∆ηµαρχείο Ελευσίνας 

Πρόγραµµα Αθλητικής Ανάπτυξης «τρέχει» ο ΟΚΕ

Ορκωµοσία Τακτικού Προσωπικού  Καθαριότητας – 
Καθηµερινότητας στον ∆ήµο Φυλής 

ΣΠΥΡΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΠΟ 
ΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Η συµµετοχή του ∆ήµου 
Αχαρνών σε προγράµµατα 
χρηµατοδότησης από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
είναι απαραίτητη
Τις  προοπτικές του δήµου Αχαρνών, τις ανα-
πτυξιακές δυνατότητές της στο πλαίσιο της Ευρω-
παϊκής Ένωσης αλλά και τις ευκαιρίες χρηµα-
τοδότησης εξερεύνησε ο δήµαρχος Αχαρνών
Σπύρος Βρεττός στην Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Περ-
ιφερειών και Πόλεων, στις Βρυξέλλες.

Συµµετέχ ον τας στην  ελλην ική αποστολή την  οποία
αποτελούσαν  περισσότερα από 100 εκπρόσωποι της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης είχ ε την  ευκαιρία ν α εν ηµερ-
ωθεί και ν α πραγµατοποιήσει πλήθος συν αν τήσεων ,
κυρίως όµως ν α διαπιστώσεις τους οδικούς ευρωπαϊ-
κούς άξον ες ως προς τους ∆ήµους που αφορούν  µια
Ευρώπη ευφυέστερη, πράσιν η πιο οικεία για τις πόλεις
και τις περιφέρειες.

Κατά την  παρουσίαση του στη διοργάν ωση ο κ.
Βρεττός είχ ε την  ευκαιρία ν α έρθει σε επαφή µε ειδή-
µον ες (επαγγελµατίες και ακαδηµαϊκούς) στην  περιφε-
ρειακή και τοπική αν άπτυξη, αλλά και ν α συν οµιλήσει
µε ευρωβουλευτές από διάφορους πολιτικούς χ ώρους
και ευρωπαίους αξιωµατούχ ους. Παράλληλα µαζί µε
τον  Αν τιδήµαρχ ο Μιχ άλη Βρεττό, συµµετείχ αν  σε
σειρά εργαστηρίων , εκθέσεων  και εκδηλώσεων  δικ-
τύωσης. Στο πλαίσιο αυτό εν ηµερώθηκε ιδιαίτερα για
αστικές στρατηγικές, την  πολιτική συν οχ ής 2021-
2027, αλλά και τα εργαλεία χ ρηµατοδότησης. Παράλ-
ληλα συµµετείχ ε και σε συν άν τηση εργασίας µε την
ευρωβουλευτή Αν ν α – Μισέλ Ασηµακοπούλου, εν ώ
είχ ε συν εργασία και µε άλλους ευρωβουλευτές, όπως ο
κ. Κυµπουρόπουλος µε τον  οποίο είχ ε θερµή συν ο-
µιλία.

«Ο ∆ήµος Αχ αρν ών  έδωσε το παρών  στη µεγαλύτε-
ρη διοργάν ωση της Ευρωπαϊκής Έν ωσης για την  Αυτο-
διοίκηση. Η εν ηµέρωση που λάβαµε και οι συν αν τή-
σεις που πραγµατοποιήσαµε θα αποτελέσουν  πολύτι-
µα εφόδια για το σχ εδιασµό δράσεων  και προγραµµά-
των  που θα βασίζον ται σε ευρωπαϊκούς πολιτικούς
άξον ες. Η πολιτική συν οχ ής, η αλληλεγγύη, η βιώσιµη
οικον οµική αν άπτυξη και η προστασία του περιβάλ-
λον τος αποτελούν  τις κύριες κατευθύν σεις για τα επό-
µεν α χ ρόν ια. Γίν εται αν τιληπτό πως η βελτίωση της
ποιότητας ζωής όλων  των  Ευρωπαίων  αποτελεί βασι-
κή πολιτική κατεύθυν ση. Στην  ίδια κατεύθυν ση
οφείλουµε ν α κιν ηθούµε κι εµείς και οι επαφές µας
τόσο για τον  σχ εδιασµό προγραµµάτων , όσο και για
τους τρόπους χ ρηµατοδότησής τους θα µας αποβούν
ιδιαίτερα χ ρήσιµες στο άµεσο µέλλον », αν έφερε σε
δήλωσή του ο ∆ήµαρχ ος Αχαρν ών .
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Συνεχίζεται από σελ. 2

Αυξητικές τάσεις
Τέσσερις ληστρικές εισβολές σε σπίτια ηλικιωµέν ων

σε Αγία Παρασκευή και Καλύβια, δύο ληστείες του δρό-
µου σε Εξάρχ εια και Σύν ταγµα είν αι τα πιο εν δεικτικά
παραδείγµατα εγκληµατικότητας του προηγούµεν ου
Σαββατοκύριακου, που αν έδειξαν  τις αυξητικές τάσεις
σε συγκεκριµέν ες κατηγορίες εγκληµατικών  δραστηριο-
τήτων .

Κατά τη διάρκεια συσκέψεων  στο υπουργείο Προ-
στασίας του Πολίτη και στο Αρχ ηγείο της ΕΛ.ΑΣ. έγιν ε
έν ας απολογισµός του σχ εδίου αστυν όµευσης και
αποφασίστηκαν  σηµαν τικές αλλαγές και προσθήκες 

για ν α έχ ει θετικό πρόσηµο στη µείωση της εγκληµα-
τικότητας. Κατά την  πρώτη µέρα της εφαρµογής του, οι
αστυν οµικές δράσεις επικεν τρώθηκαν  στη ∆υτική
Αττική, στα «σύν ορά» της µε τα βόρεια προάστια και
τον  Πειραιά.

Τι αλλάζει
Ο ν έος σχ εδιασµός περιλαµβάν ει εστιασµέν ες, µικρ-

ότερης γεωγραφικής εµβέλειας, αστυν οµικές επιχ ειρή-
σεις και περιπολίες (∆Ι.ΑΣ., ΟΠΚΕ, Ασφάλειας, πεζές
περιπολίες τάξης µε αστυν οµικούς σκύλους) χ ωρίς ν α
αποδυν αµών ον ται σε αστυν οµική παρουσία οι όµορ-
ες περιοχ ές, καθώς παρατηρήθηκε διασπορά του 

εγκλήµατος από τα σηµεία ευρύτερων , σε προσω-
πικό και µέσα, αστυν οµικών  ελέγχ ων .

Οι «χ ειρουργικές» αστυν οµικές παρεµβάσεις θα
γίν ον ται σε συν δυασµό µε τη χ αρτογράφηση των
εγκληµατογόν ων  σηµείων  αν ά είδος αδικηµάτων  που
παρατηρούν ται σε αυτά.

Από την  αν άλυση των  στοιχ είων  διαπιστώθηκε ότι
πολλές περιοχ ές της ∆υτικής Αττικής παρουσιάζουν
αύξηση σε αρκετές κατηγορίες εγκληµατικότητας αλλά η
σηµαν τικότερη διαπίστωση αξιωµατικών  της
αστυν οµίας είν αι πως «εξάγει» δράστες και παράν οµες
δραστηριότητες σε άλλες περιοχ ές της Αττικής.

Αυτή τη στιγµή στη συγκεκριµέν η περιοχ ή εκτός
από τις τοπικές αστυν οµικές υπηρεσίες τάξης και ασφ-
άλειας επιχ ειρούν  8 οµάδες Οµάδες Πρόληψης και
Καταστολής Εγκληµατικότητας (ΟΠΚΕ), οι οποίες
άµεσα θα διπλασιαστούν .

Στόχ ος ν α δηµιουργηθεί έν α αστυν οµικό «δίχ τυ»
γύρω από αυτές τις περιοχ ές για την  αποτροπή της
µετακίν ησης δραστών  και εγκλήµατος, µε αυστηρούς
ελέγχ ους, κυρίως τις ν υχ τεριν ές ώρες, σε κεν τρικούς
και παρακαµπτήριους οδικούς άξον ες που οδηγούν  σε
άλλες περιοχ ές του λεκαν οπεδίου.

Περιφρούρηση

Στο µεταξύ, οι πάν οπλοι αστυν οµικοί µε τα κλειστά
φορτηγάκια, οι επον οµαζόµεν οι «Μαύροι Πάν θηρες»,
αφήν ουν  την  περιφρούρηση των  τουριστικών  περ-
ιοχ ών  και «µετακοµίζουν » σε πλατείες του κέν τρου
της Αθήν ας, όπως αυτές του Αγίου Παν τελεήµον α,
Καραϊσκάκη, Αττική, Αγίου Ελευθερίου κ.ά., στις
οποίες θα περιπολούν  κυκλικά, θα µέν ουν  στάσιµοι
και θα µετακιν ούν ται σε άλλες.

Το ν έο σχ έδιο αστυν όµευσης θα αξιολογείται αν ά
10ήµερο µε την  αν άλυση των  στατιστικών  στοιχ είων
εγκληµατικότητας αν ά γεωγραφική περιοχ ή και αν άλο-
γα θα αν απροσαρµόζεται, θα γίν ον ται προσθήκες ή
αφαιρέσεις και θα υπάρχ ει µετακίν ηση δράσεων  όπου
απαιτείται.

Την  περίοδο Ιαν ουαρίου-Σεπτεµβρίου
οι πλειστηριασµοί που τελικώς διεξήχ θη-
σαν  έφτασαν  τις 11.999 σηµειών ον τας
αύξηση 20% σε σχ έση µε το εν ν εάµην ο
του 2018. Παράλληλα, 6.418 πλειστηρια-
σµοί (+143% ετησίως) αν εστάλησαν  και
265 (+52) ακυρώθηκαν . Σε ό,τι αφορά
τα στοιχ εία γ΄ τριµήν ου, οι πλειστηρια-
σµοί που διεν εργήθηκαν  έφτασαν  τις
3.550 σηµειών ον τας µείωση 9% σε τριµ-
ην ιαία βάση και 13% σε ετήσια.

Μετά και την  εν εργοποίηση της πλα-
τφόρµας για την  προστασία της πρώτης
κατοικίας, µέσω της οποίας παρέχ εται
ουσιαστική προστασία για τις ευπαθείς 

οµάδες του πληθυσµού, οι τράπεζες
είν αι αποφασισµέν ες ν α εξαν τλήσουν
τα έν δικα µέσα, οδηγών τας σε πλει-
στηριασµό την  περιουσία όσων  οφει-
λετών  δεν  προχ ωρούν  στη ρύθµιση του
δαν είου τους. 

Οι πλειστηριασµοί θα διεν εργούν ται
πλέον  χ ωρίς όριο, και στα εργαλεία που
έχ ουν  αν απτύξει οι τράπεζες προστίθ-
εν ται και οι πλατφόρµες που έχ ουν
δηµιουργήσει οι ίδιες για την  αποτελε-
σµατικότερη προώθηση των  ακιν ήτων
που είν αι υπό ρευστοποίηση. Ετσι,
εκτός από την  ηλεκτρον ική πλατφόρµα
e-auction, οι τράπεζες έχ ουν  αν απτύξει 

την  πλατφόρµα «realestateonline»,
την  «properties4sale», καθώς και την
«landea», στην  οποία «αν εβαίν ουν »
όλα τα ακίν ητα που πλειστηριάζον ται
µέσω του e-auction.

Στη λίστα των  προγραµµατισµέν ων
πλειστηριασµών  από την  αυτή την
εβδοµάδα έως τα τέλη του 2019
βρίσκον ται ήδη 5.240 ακίν ητα και
µεταξύ αυτών  δεν  περιλαµβάν ον ται
µόν ο εµπορικοί και βιοµηχ αν ικοί χ ώροι
και πολυτελείς ή εξοχ ικές κατοικίες, αλλά
και µικρά ή µεσαία διαµερίσµατα, χ ωρίς
όριο, αφού όποιος επιθυµεί ν α προστα-
τεύσει την  πρώτη του κατοικία έχ ει 

διαθέσιµα τα εργαλεία.
Εν α πρώτο δείγµα της αυστηρότερης

στάσης που υιοθετούν  οι τράπεζες είν αι
ότι πλέον  υποχ ρεών ουν  όσους έχ ουν
λάβει το χ αρτί της κατάσχ εσης και επι-
διώκουν  στο παρά πέν τε τη ρύθµιση
της οφειλής τους ν α καταβάλουν  το 8%
της οφειλής τους σε µετρητά προκειµέ-
ν ου ν α αποτρέψουν  τον  πλειστηρια-
σµό. Με τον  τρόπο αυτό επιδιώκουν  ν α
διασφαλίσουν  ότι η προσέλευση για τη
ρύθµιση είν αι ειλικριν ής και ότι δεν  είν αι
άλλη µια πρόφαση για ν α αποφύγουν
τον  πλειστηριασµό της ακίν ητης περ-
ιουσίας τους.

Στοπ στην «εξαγωγή» δραστών και εγκληµατικών
δράσεων από τη ∆υτική Αττική

«Εξυπνες» φορητές ηλεκτρονικές συσκευές για την ταυτοποίηση αποτυπωµάτων
ελεγχόµενων ατόµων και εκκρεµή διωκτικά έγγραφα σε βάρος τους, είναι µία από
τις παρεµβάσεις στο νέο σχέδιο αστυνόµευσης της Αττικής, η εφαρµογή του
οποίου ξεκίνησε από χθες, µετά από την αποτίµηση του προηγούµενου, που δεν
είχε αποδώσει τα αναµενόµενα θετικά αποτελέσµατα.
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Τ
ο Φρούριο των Αιγοσθένων που δεσπόζει στον κόλπο του Πόρτο Γερµενό επ ισ-
κέφθηκε πρόσφατα ο δήµαρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας Χρήστος Στάθης. Ο δήµαρχος
ενηµερώθηκε από τη ∆ιευθύντρια Εφορείας Αρχαιοτήτων ∆υτικής Αττικής κα Μερ-

κούρη Χριστίνα για την προσπάθεια προστασίας της πολιτιστικής κληρονοµιάς και την
πορεία της, ενώ ξεναγήθηκε στον ανατολικό πύργο του φρουρίου, που έχει αναστηλωθ-
εί εδώ κι ένα χρόνο.

Σε ό,τι αφορά τα κελιά που βρίσκονται γύρω από το Ναό, βυζαντινών χρόνων, του Αγίου
Γεωργίου ολοκληρώνεται η µελέτη για την αποκατάσταση τους εντός των επόµενων ηµερών µε στόχο την εκπλήρωση και των υπόλοιπων προϋ-
ποθέσεων για την ένταξη τους σε πρόγραµµα ΕΣΠΑ.

Στο Φρούριο πραγµατοποιούνται εργασίες στήριξης των µνηµείων, προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι φθορές που επ ιδεινώθηκαν από τους
τελευταίους σεισµούς.

Ο Χρήστος Στάθης συνεχάρη κι ευχαρίστησε την κυρία Μερκούρη για τις σπουδαίες προσπάθειες των αρχαιολόγων που έχουν αναδείξει το
φρούριο των Αιγοσθένων ως ένα από τα καλύτερα διατηρηµένα µνηµεία της αρχαίας οχυρωµατικής τέχνης.

Ολοκληρώνεται η µελέτη για την αποκατάσταση των 
βυζαντινών κελιών στο Φρούριο των Αιγοσθένων 

Στόχος η εκπλήρωση και των υπόλοιπων προϋποθέσεων 
για την ένταξή τους σε πρόγραµµα ΕΣΠΑ.

Ο δήµαρχος Χρήστος Στάθης ενηµερώθηκε από τη ∆ιευθύντρια 
Εφορείας Αρχαιοτήτων ∆υτικής Αττικής κα Μερκούρη Χριστίνα
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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

Στο Χαϊδάρι, και συγκεκριµέν α στο Κέν τρο Κοιν ότ-
ητας (Στρ. Καραϊσκάκη 138 και Επαύλεως), θα µπορέ-
σουν  οι δηµότες Χαϊδαρίου ν α συν αν τήσουν  τα στε-
λέχ η της υπηρεσίας «∆ιεκδικούµε Μαζί» της
Ε.Σ.Α.µεΑ., την  Πέµπτη 17 Οκτωβρίου, κατά τις ώρες
11π.µ.- 1 µ.µ.

Στο πλαίσιο των  δράσεων  της Ε.Σ.Α.µεΑ. και µε
σκοπό ν α εδραιώσει µία άµεση και αποτελεσµατική
επικοιν ων ία και επαφή µε τα άτοµα µε αν απηρία, χ ρό-
ν ιες παθήσεις και τις οικογέν ειές τους, η Ε.Σ.Α.µεΑ.
λειτουργεί την  υπηρεσία «∆ιεκδικούµε Μαζί» παρέχ ον -
τας καθηµεριν ά πληροφορίες, εν ηµέρωση, υποστήριξη
και εν δυν άµωση, συµπεριλαµβαν οµέν ου του σχ εδια-
σµού εξατοµικευµέν ης παρέµβασης από κοιν ού µε τον
κάθε εν διαφερόµεν ο. 

Η υπηρεσία παρέχ ει επίσης πληροφορίες σε κοιν ω-
ν ικές και άλλες δηµόσιες υπηρεσίες,  οργαν ώσεις του
αν απηρικού κιν ήµατος και οργαν ώσεις  της  κοιν ων ίας
των  πολιτών  τόσο για τα δικαιώµατα και τις παροχ ές
αν απηρίας όσο και για τη συµβολή του αν απηρικού
κιν ήµατος στη διαµόρφωση πολιτικών  για την  αν απ-
ηρία.

Αυτό το διάστηµα η Ε.Σ.Α.µεΑ. έχ ει αν αλάβει πρω-
τοβουλία αν άπτυξης στεν ής συν εργασίας µε τους Φορ-
είς της Α/ βάθµιας Αυτοδιοίκησης, ώστε η υπηρεσία
«∆ιεκδικούµε Μαζί» ν α βρεθεί κον τά στους πολίτες και
σε όλα τα άτοµα µε αν απηρία, χ ρόν ιες παθήσεις και
στις οικογέν ειές τους.

Την  Πέµπτη 17 Οκτωβρίου ελάτε ν α γν ωριστούµε
στο Κέν τρο Κοιν ότητας! Να θέσετε απορίες και προβ-
ληµατισµούς για θέµατα αν απηρίας και ν α συν οµιλή-
σετε µε τους συν εργάτες της Ε.Σ.Α.µεΑ. Σας περιµέ-
ν ουµε!

Σηµείωση :
Η Εθν ική Συν οµοσπον δία Ατόµων  µε Αν απηρία

(Ε.Σ.Α.µεΑ.) αποτελεί την  τριτοβάθµια Οργάν ωση των
ατόµων  µε αν απηρία και των  οικογεν ειών  τους στη
χ ώρα και τον   αν αγν ωρισµέν ο Κοιν ων ικό Εταίρο της
ελλην ικής Πολιτείας στα ζητήµατα των  δικαιωµάτων
των  ατόµων  µε αν απηρία, χ ρόν ιες παθήσεις και των
οικογεν ειών  τους.

Κύρια αποστολή της είν αι η καταπολέµηση των  δια-
κρίσεων  σε βάρος των  ατόµων  µε αν απηρία, χ ρόν ιες
παθήσεις και των  οικογεν ειών  τους και η προώθηση,
προστασία και απόλαυση των  αν θρωπίν ων  και
συν ταγµατικά κατοχ υρωµέν ων  δικαιωµάτων  τους.
Ιδίως όσον  αφορά στα αν θρώπιν α δικαιώµατα των
ατόµων  µε αν απηρία, αυτά καθιερών ον ται µε τη
Σύµβαση του Οργαν ισµού των  Ην ωµέν ων  Εθν ών  για
τα ∆ικαιώµατα των  Ατόµων  µε Αν απηρία, που η χ ώρα
µας µαζί µε το Προαιρετικό της Πρωτόκολλο επικύρω-
σε µε τον  Ν. 4074/2012.

Η Εθν ική Συν οµοσπον δία Ατόµων  µε Αν απηρία
(Ε.Σ.Α.µεΑ.) οργαν ών ει συστηµατικές εκστρατείες
εν ηµέρωσης της ελλην ικής κοιν ων ίας, προωθεί τα
δικαιώµατα των  ατόµων  µε αν απηρία και των  οικογε-
ν ειών  τους, ασκεί συστηµατικό έλεγχ ο της ν οµοθεσίας
και υποβάλλει προτάσεις µε στόχ ο τη συµπερίληψη
των  αν αγκών  των  ατόµων  µε αν απηρία, χ ρόν ιες παθ-
ήσεις και των  οικογεν ειών  τους.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο και τις
δράσεις της Ε.Σ.Α.µεΑ. µπορείτε να βρείτε στην
παρακάτω ιστοσελίδα: https://www.esamea.gr/

Επικοινωνία:  ∆ευτ.-Παρ., 8.00-16.00,     τηλ.:
+302109949837,    φαξ.:  +302105238967, e-  mail:
esaea@otenet.gr 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
«∆ιεκδικούµε Μαζί» µε την Ε.Σ.Α.µεΑ. στο Χαϊδάρι, 
17 Οκτωβρίου στο Κέντρο Κοινότητας

Αναδροµικά : Σε 15 µέρες κλειδώνει η α’ δόση
Εντός του Οκτωβρίου θα έχει εικόνα η κυβέρνηση για το εύρος του κονδυλίου
που απαιτείται και µετά θα πάρει τις αποφάσεις για τον τρόπο εξόφλησης.

Μέσα στον Οκτώβριο η κυβέρνηση θα γνωρίζει το εύρος των
αναδροµικών τα οποία θα πρέπει να αποδώσει στους συντα-
ξιούχους µετά τις αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας
προκειµένου να ξεκινήσει η καταβολή τους.

Στις αρχές Νοεµβρίου θα «κλειδώσουν» και οι αποφάσεις για
το λεγόµενο «κοινωνικό µέρισµα».

Ενα µεγάλο µέρος των αναδροµικών επιδιώκεται να καταβληθ-
εί το αργότερο τον ∆εκέµβριο ή τον Ιανουάριο ώστε να µετρή-
σει δηµοσιονοµικά στον φετινό προϋπολογισµό, στον οποίο
καταγράφεται για µία ακόµα χρονιά υπερπλεόνασµα.
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Εβδοµάδα ευαισθητοποίησης 
για την Οικογενειακή 
∆ιαµεσολάβηση: 
Μια αποτελεσµατική λύση στα 
περιστατικά γονικών αρπαγών παιδιών

Έγινε η  Έναρξη της ∆ιεθνούς Εβδοµάδας Ευαισθητοποίησης (14-
20 Οκτωβρίου) για την οικογενειακή διαµεσολάβηση, η οποία  που
αποσκοπεί στην προώθηση της σηµασίας της στις περιπτώσεις γονι-
κής αρπαγής παιδιών.

Με αφορµή τη σηµερινή µέρα η Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία
«Missing Children Europe», τα εθνικά της µέλη από όλη την Ευρώπη,
ανάµεσα τους «Το Χαµόγελο του Παιδιού» από την Ελλάδα, και τα
δίκτυα των διαµεσολαβητών αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες ευαισθη-
τοποίησης προκειµένου να προωθήσουν την σηµασία της οικογενει-
ακής διαµεσολάβησης στα περιστατικά των γονικών αρπαγών.

Πρωταρχικός στόχος είναι να αναδείξουν τη διαµεσολάβηση και να
την κάνουν γνωστή ανάµεσα σε γονείς, διαµεσολαβητές, επαγγε-
λµατίες -όπως είναι οι δικηγόροι- µε σκοπό να γίνει κατανοητή και να
προωθηθεί από φορείς νοµικής συµβουλής και συνδροµής ως η
καλύτερη λύση προκειµένου να διασφαλιστεί η ευηµερία του παιδιού.
Παρά το ποσοστό επιτυχίας της η διαµεσολάβηση παραµένει µια
λύση που δεν αξιοποιείται επαρκώς  στην Ευρώπη.

Στην Ευρώπη, µια ήπειρο χωρίς σύνορα, οι διεθνείς γάµοι είναι
όλο και πιο σύνηθες φαινόµενο. Τα τελευταία χρόνια, πραγµατοποι-
ήθηκαν περίπου 250 χιλιάδες διακρατικοί γάµοι στην Ευρώπη, µε το
ποσοστό των µικτών γάµων  να ανέρχεται στο 15% επί του συνόλου.
Σε ορισµένες περιπτώσεις, ο γάµος καταρρέει και κλιµακώνεται σε
ενδοοικογενειακή σύγκρουση. Όταν ο ένας γονέας παίρνει το παιδί
του σε άλλη χώρα χωρίς την άδεια του άλλου γονέα, τότε έχουµε να
κάνουµε  µε γονική αρπαγή. Στην Ευρώπη, οι γονικές αρπαγές αντι-
προσωπεύουν το 1/4 των περιπτώσεων των εξαφανισµένων παιδιών
που αναφέρθηκαν στις  Ευρωπαϊκές Γραµµές Βοήθειας 116000 για
τα Εξαφανισµένα Παιδιά.

Η προσφυγή στη δικαιοσύνη αποτελεί την πιο εµφανή λύση για
την επίλυση ενδο-οικογενειακών διαφορών, ωστόσο η εµπειρία µπο-
ρεί να είναι ιδιαίτερα τραυµατική για το παιδί που βρίσκεται ανάµεσα
στους δύο γονείς, αλλά και για τους ίδιους τους γονείς που συνήθως
καταλήγουν να βρίσκονται για πάρα πολλά χρόνια σε νοµική διαµάχη
µεταξύ τους. Αντ’ αυτού η διεθνής οικογενειακή διαµεσολάβηση έχει

αποδειχτεί ότι είναι αποτελεσµατικότερη και λιγότερο συγκρουσιακή
διαδικασία. Στη διαµεσολάβηση εκπαιδευµένοι επαγγελµατίες διαµε-
σολαβητές έρχονται σε απευθείας επικοινωνία µε τους γονείς προκει-
µένου να βρουν µια λύση σύµφωνα µε την κατάσταση της οικογένει-
ας, η οποία θα είναι αποδεκτή και από τις δύο πλευρές ικανοποιώντας
τις ανάγκες και την ευηµερία των παιδιών.

«Τα παιδιά θεωρούν ότι οι γονείς τους είναι σε θέση να λάβουν
ορθές αποφάσεις για το µέλλον τους. Θέλουν οι γονείς τους να βρουν
από κοινού λύσεις και πιστεύουν ότι είναι ικανοί να το κάνουν. Όταν
όµως οι συγκρούσεις είναι σφοδρές µπορεί να χρειάζονται κάποια
βοήθεια για να επικεντρωθούν εκ νέου στο συµφέρον των παιδιών
τους. Σε αυτήν την περίπτωση, η διαµεσολάβηση µπορεί να είναι ένα
εξαιρετικό εργαλείο για να βοηθήσει τους γονείς» τονίζει η Hilde
Demarré από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία «Missing Children
Europe», µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της οποίας αποτελεί «Το
Χαµόγελο του Παιδιού».

Η διαµεσολάβηση είναι εθελοντική και άκρως εµπιστευτική. Ως
αποτέλεσµα, οι συµφωνίες διαµεσολάβησης τείνουν να είναι πιο απο-
τελεσµατικές σε µακροπρόθεσµο επίπεδο διότι και οι δύο γονείς την
βρίσκουν ως µια δίκαιη λύση. 

Η έρευνα δείχνει ότι η ευηµερία των παιδιών είναι πιο εφικτή όταν
οι δύο γονείς πιστεύουν ότι η λύση που έχει δοθεί είναι δίκαιη για τα
δύο µέρη.

Κατά το διάστηµα από 1/1/2018 έως και 31/12/2018 «Το Χαµόγε-
λο του Παιδιού» δέχθηκε µέσω της «Ευρωπαϊκής Γραµµής για τα
Εξαφανισµένα Παιδιά 116000», 191 αιτήµατα για την υποστήριξη
ερευνών αναζήτησης εξαφανισµένων παιδιών, εκ των οποίων το
5,2%  αφορούσαν σε περιστατικά γονικών αρπαγών.

Αντίστοιχα κατά το διάστηµα από 1/1/2019 έως και 30/06/2019 ο
Οργανισµός δέχθηκε πενήντα εννέα (59) αιτήµατα για την υποστήρ-
ιξη ερευνών αναζήτησης εξαφανισθέντων παιδιών εκ των οποίων το
3,4%  αφορούσε σε γονικές αρπαγές. 

Μεγάλη 
συναυλία για 
το ΚΕΘΕΑ
Σε συναυλία συµπαράστασης καλεί o Σύλλογος Εργα-

ζοµένων ΚΕΘΕΑ την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου στις 18:30
στην πλατεία Συντάγµατος.

Γνωστοί καλλιτέχνες και συγκροτήµατα ενώνουν τη
φωνή τους µε το ΚΕΘΕΑ, ενάντια στην απόφαση της
Κυβέρνησης να πλήξει την πολιτική του ανεξαρτησία και
τη θεραπευτική του πρόταση.

Εργαζόµενοι, µέλη και απόφοιτοι θεραπευτικών προ-
γραµµάτων, Σύλλογοι Οικογένειας του ΚΕΘΕΑ, φίλοι και
εθελοντές, θα είµαστε όλοι εκεί.

Τραγουδούν (µε αλφαβητική σειρά):

Alex K. & Stef (Last Drive)
Φοίβος ∆εληβοριάς
Στάθης ∆ρογώσης
∆ηµήτρης Μητσοτάκης (Ενδελέχεια)
Μαυρογιώργης
Γιώτα Νέγκα
Panx Romana
Παναγιώτης Σκουλάς

Συµµετέχουν το συγκρότηµα Χορδές του ΚΕΘΕΑ
ΝΟΣΤΟΣκαι οι καλλιτεχνικές οµάδες του Πολιτιστικού
Στεκιού ΚΕΘΕΑ ∆ΙΑΒΑΣΗ.

Τη συναυλία διοργανώνει ο Σύλλογος Εργαζοµένων
ΚΕΘΕΑ.

Στον χώρο θα υπάρχουν ενηµερωτικά περίπτερα του
ΚΕΘΕΑ και των Συλλόγων Οικογένειας των θεραπευ-
τικών προγραµµάτων.
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Ευχαριστήρια επιστολή της ∆/ντριας
του 28ου ∆ηµ. Σχολείου Αχαρνών
προς τον κ. Αθ. Μαρτίνο
για τη συνεισφορά του στην 
αναβάθµιση του σχολείου 

Η ∆/ντρια του 28ου ∆ηµοτικού Σχολείου Αχα-
ρνών Ελένη Καµπόλη, το διδακτικό προσωπικό
καθώς και οι µαθητές του Σχολείου ,µε την ευκαι-
ρία της περάτωσης των έργων διαµόρφωσης των
γηπέδων ποδοσφαίρου και βόλεϋ, αλλά και την
τοποθέτηση κλιµατιστικών µηχανηµάτων σε αίθ-
ουσες διδασκαλίας που δε διέθεταν κεντρική θέρ-
µανση, ευχαριστούν θερµά τη εταιρεία ΑΜΚΕ

ΑΙΓΕΑΣ και ιδιαίτερα τον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο, για
τη συµβολή του στη διαµόρφωση των αθλητικών
χώρων, τον εξωραϊσµό του προαύλιου χώρου
καθώς και την επίλυση του ζητήµατος της θέρµαν-
σης.

Το  Σχολείο, που βρίσκεται εντός του οικισµού
του στρατοπέδου Καποτά, αποτελεί ίσως τη µόνη
διέξοδο  των µαθητών από το αφιλόξενο περιβάλ-
λον του καταυλισµού, συνεπώς  η χρήση των αθλ-
ητικών χώρων που δηµιουργήθηκαν προφέρει
ιδιαίτερη ευχαρίστηση και αναψυχή στους µαθητές
µας.

Η ∆/ντρια του Σχολείου
Ελένη Καµπόλη πηγή: doxhti.gr
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Εκκαθαριστικά συντάξεων: 
Ανοίγει η εφαρµογή για τις 
ενστάσεις των συνταξιούχων

Τ
έθηκε  σε λειτουργία από χ θες το απόγευµα η
εφαρµογή για την  υποβολή εν στάσεων  από τους
συν ταξιούχ ους για τον  επαν υπολογισµό των

συν τάξεων  τους σύµφων α µε πληροφορίες του
Dikaiologitika News.

Ειδικότερα από σήµερα το απόγευµα θα µπορούν  οι
συν ταξιούχ οι ν α µπαίν ουν  στην  ιστοσελίδα
ef ka.gov .gr και ν α υποβάλλουν  έν σταση κατά της δια-
δικασίας που έχ ει γίν ει για τον  επαν υπολογισµό της
σύν ταξης τους, ζητών τας ν α γίν ει ν έος υπολογισµός.

Μετά την  υποβολή της αίτησης ο ΕΦΚΑ πρέπει ν α
απαν τήσει µέσα σε 60 ηµέρες από την  ηµεροµην ία
υποβολής της έν στασης. Εάν  δεν  απαν τήσει θεωρ-
είται ότι η έν σταση έχ ει απορριφθεί, ωστόσο ο ασφα-
λισµέν ος θα πρέπει ν α περιµέν ει το χ ρον ικό αυτό διά-
στηµα προκειµέν ου ν α κάν ει το επόµεν ο βήµα. Αµέ-
σως µετά είν αι δυν ατή, για όποιον  επιθυµεί, η δικα-
στική προσφυγή.

Ο συν ταξιούχ ος έχ ει στη διάθεσή του άλλες 60 ηµέρ-
ες προκειµέν ου ν α ασκήσει, εφόσον  το επιθυµεί, προ-
σφυγή-αγωγή για ν α προσβάλει την  αν απροσαρµογή
της σύν ταξής του. 

Η εν  λόγω προσφυγή-αγωγή µπορεί ν α ασκηθεί και
οµαδικά σε εν ιαία ν οµική βάση και ασκείται εν ώπιον
των  διοικητικών  πρωτοδικείων  της χ ώρας, όπως έχ ει
συµβεί και µε τις αγωγές των  αν αδροµικών .

Πάν τως η εκτίµηση είν αι ότι θα κατατεθούν  χ ιλιάδες
εν στάσεις στον  ΕΦΚΑ από 1,2 εκατοµµύριο συν τα-
ξιούχ ους. Η αν άρτηση των  εκκαθαριστικών  σηµειωµά-
των  δίν ει το έν αυσµα για έν αν  ακόµη γύρο δικαστικών
προσφυγών  εν αν τίον  του ν όµου Κατρούγκαλου, αυτή

τη φορά από τους «παλιούς» συν ταξιούχ ους, δηλαδή
όσους έλαβαν  τη σύν ταξή τους πριν  από τις 13 Μαΐου
του 2016.

Τα εκκαθαριστικά σηµειώµατα έφεραν  στο φως, µετά
από εν ν έα µήν ες καθυστέρησης, αποκλίσεις σε
σχ έση µε την  καταβαλλόµεν η σύν ταξη (η οποία αν α-
γράφεται ως «προσωπική διαφορά») από 200 έως και
περισσότερα από 350 ευρώ. Οι αποκλίσεις αν αµέν εται
ν α αυξηθούν  µετά την  αν απροσαρµογή των  ποσο-
στών  αν απλήρωσης που είν αι υποχ ρεωµέν η ν α κάν ει
η κυβέρν ηση σε σύν τοµο χ ρον ικό διάστηµα.

Οι συν ταξιούχ οι που έχ ουν  προσωπική διαφορά δεν
θα λάβουν  αύξηση στο ποσό της σύν ταξής τους για τα
επόµεν α έως και 20 χ ρόν ια. 

Σύµφων α µε τους ειδικούς στην  κοιν ων ική ασφάλιση,
όπως προβλέπει ο ν όµος, από το 2023 και µετά θα
ξεκιν ήσουν  ν α δίν ον ται αυξήσεις, όµως αυτές θα
συµψηφίζον ται µε την  προσωπική διαφορά του
συν ταξιούχ ου.

Αυτό σηµαίν ει ότι οι παλαιοί συν ταξιούχ οι δεν  θα
πάρουν  καµία αύξηση, αφού είν αι πολύ δύσκολο στα-
διακά οι αυξήσεις ν α φτάσουν  τα 200 έως και 300
ευρώ, καθώς θα απαιτούν ται περισσότερα από 15 έως
και 20 χ ρόν ια.

Ενέργειες του δήµου 
Μεγαρέων για την 
Ίδρυση Εσπερινού  
Επαγγελµατικού Λυκείου 

Μετά τη  λειτουργία του Σχολείου ∆εύτερης
Ευκαιρίας Μεγάρων µε την ίδρυση πέντε τµηµά-
των από το δεύτερο µόλις χρόνο λειτουργίας του,
ο ∆ήµος Μεγαρέων µελετά νέες ενέργειες ως
προς την  ίδρυση Εσπερινού Επαγγελµατικού
Λυκείου.

Προκειµένου να στηρίξει το αίτηµα αυτό προς
το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, ο
∆ήµος καλεί όσους ενήλικες, κάτοχοι απολ-
υτηρίου Γυµνασίου,  ενδιαφέρονται να φοιτήσουν
σε Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. να συµπληρώσουν ένα
ερωτηµατολόγιο εκδήλωσης ενδιαφέροντος
φοίτησης, το οποίο µπορούν να προµηθευτούν
και να καταθέσουν είτε στον προθάλαµο του
δηµαρχείου είτε στη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης, Πολιτι-
σµού και Τουρισµού έως τέλος Νοεµβρίου
2019.

Μ
ε αφορµή την  αν εξαρτητοποίηση
τεσσάρων  Περιφερειακών
Συµβούλων  της Παράταξης “Αν ε-

ξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής” που
έλαβε χ ώρα την  περασµέν η εβδοµάδα ο
τ. Περιφερειάρχ ης Αττικής κ. Γ. Σγουρός
επισηµαίν ει τα εξής :
Η για απολύτως προσχ ηµατικούς λόγους
αν εξαρτητοποίηση τεσσάρων  Περιφερει-
ακών  Συµβούλων  της Παράταξής µας,

έν αν  µόλις µήν α µετά την  ορκωµοσία
του ν έου Περιφερειακού Συµβουλίου επι-
βεβαιών ει τις αν ησυχ ίες και τους φόβους
που είχ αµε εκφράσει σχ ετικά µε τους
κιν δύν ους που ελλοχ εύει η εφαρµογή
αυτής της µορφής της απλής αν αλογικής
στην  τοπική αυτοδιοίκηση µε το έκτρω-
µα του «Κλεισθέν η».
Οι εµπν ευστές του ν όµου µπορούν  ν α
αισθάν ον ται πλέον  “υπερήφαν οι” για
τον  απόλυτο εξευτελισµό του θεσµού,
που έχ ει γίν ει έρµαιο υπόγειων  συν αλ-
λαγών , όπως φυσικά και η Κυβέρν ηση
που δεν  έπραξε τίποτε για ν α σταµατή-
σει το “προµελετηµέν ο έγκληµα” θυσιά

ζον τας στο βωµό της “κυβερν ησιµότ-
ητας” βασικές αρχ ές της δηµοκρατίας.
Η Παράταξή µας πάν τοτε πορεύθηκε και
λειτούργησε µε βάση αξιακούς και ηθι-
κούς κώδικες και καν όν ες και έτσι θα
συν εχ ίσει, γιατί µόν ο έτσι θα αν ταποκρ-
ιθεί στο χ ρέος και την  ευθύν η της έν αν -
τι των  πολιτών  της Αττικής που µας
εµπιστεύθηκαν , µακριά από λογικές
συν αλλαγών  και σκοτειν ές διαδροµές.
Καλούµε τους Περιφερειακούς Συµβούλο-
υς που εκλέχ θηκαν  µε το πρόγραµµα και
τη σηµαία της Παράταξής µας, ν α παρ-
αδώσουν  τις έδρες τους ώστε ν α µην
υπάρξει παραχ άραξη της λαϊκής εν τολής 

και ετυµηγορίας των  πολιτών  της Αττι-
κής.Εάν  δεν  το πράξουν , καλούµε τη
διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, τον
Περιφερειάρχ η κ. Γ. Πατούλη, ν α µην
δώσει στους αν εξαρτητοποιηθέν τες Περ-
ιφερειακούς Συµβούλους έµµισθες θέσεις
ευθύν ης, συµβάλλον τας στον  εκχ υδαϊ-
σµό και εκµαυλισµό της τοπικής αυτο-
διοίκησης.
Οι πλειοψηφίες στα Περιφερειακά
Συµβούλια δεν  «κερδίζον ται» µε υπόγει-
ες συν αλλαγές, τακτικισµούς και µεθο-
δεύσεις, αλλά µε θέσεις αρχ ών , δηµοκρ-
ατικό διάλογο, διαβούλευση και προγραµ-
µατικές συγκλίσεις.

Να παραδώσουν τις έδρες τους καλεί τους ανεξαρτητοποιηθέντες 
Περιφερειακούς Συµβούλους ο Γ. Σγουρός
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Ξεκινούν τα µαθήµατα του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών
Σπουδών «MSc Oil and Gas Process Systems Engineering”

 στο Αναπαλαιωµένο κτήριο της Αλωνίστρας στον ∆ήµο Ασπροπύργου

Τ
ο Πρόγραµµα Μεταπτυχ ιακών  Σπουδών  (ΠΜΣ)
"MSc in Oil and Gas Process Sy stems
Engineering" (Βιοµηχ αν ικά Συστήµατα Πετρε-

λαίου και Φυσικού Αερίου) του Παν επιστηµίου ∆υτικής
Αττικής υλοποιείται από επιστηµον ική οµάδα του Τµή-
µατος Μηχ αν ολόγων  Μηχ αν ικών  του ΠΑ∆Α, µε πολύ
σηµαν τική και µακρόχ ρον η εµπειρία σε καταξιωµέν α
µεταπτυχ ιακά προγράµµατα σπουδών  στο πεδίο της
εν έργειας, µε την  υποστήριξη του ∆ήµου Ασπροπύρ-
γου και της εταιρείας Ελλην ικά Πετρέλαια Α.Ε. 

Το ν έο αυτό Πρόγραµµα Μεταπτυχ ιακών  Σπουδών
που απον έµει Master of  Science –MSc in Oil and
Gas Process Sy stems Engineering– εστιάζει την
προσοχ ή και το εν διαφέρον  του:

• στα βιοµηχ αν ικά συστήµατα και την  επεξερ-
γασία υδρογον αν θράκων ,

• την  παραγωγή, αποθήκευση, εφοδιαστική
αλυσίδα υγρών  και αερίων  υδρογον αν θράκων , καθώς
επίσης και

• την  αν άπτυξη ν έων  προϊόν των  και των  εφα-
ρµογών  τους.

Στοχ εύει:
• Να αποτελέσει έν α από τα καλύτερα

αν τίστοιχ α µεταπτυχ ιακά προγράµµατα του εν  λόγω
πεδίου,

• ν α δηµιουργή-
σει στελέχ η µε άριστη
εκπαίδευση και κατάρ-
τιση προετοιµασµέν α
ν α αν τιµετωπίσουν  τις
προκλήσεις του τοµέα,
και 

• ν α συν τελέ-
σει στην  επιτυχ ή
επαγγελµατική σταδιο-
δροµία των  αποφ-
οίτων  του.

Μετά την  επιτυχ ή
ολοκλήρωση των  µαθ-
ηµάτων  και επισκέ-
ψεων  του πρώτου εξα-
µήν ου, τα µαθήµατα
του δευτέρου εξαµή-
ν ου άρχ ισαν  στις 9
Οκτωβρίου µε το πολύ
εν διαφέρον  µάθηµα
«Οικον οµικά του
Πετρελαίου και του Φυσικού Αερίου – Τεχ ν ικοοικον ο-
µική Αν άλυση Επεν δύσεων ».

Στο πλαίσιο αυτό, την  Τετάρτη 16 Οκτωβρίου ξεκι-
ν ούν  τα µαθήµατα του Χειµεριν ού Εξαµήν ου κάθε

Τετάρτη, στις εγκαταστάσεις του ∆ήµου Ασπροπύρ-
γου. Πιο συγκεκριµέν α στην  ειδικά για το σκοπό αυτό
διαµορφωµέν η Αίθουσα στο Αν απαλαιωµέν ο κτήριο
της Παλαιάς Αλων ίστρας στην  Πλατεία Σιν τριβαν ιού
επί της Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας. 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 2105570159 - site: http://www.ecocarpet.gr - email: info@ecocarpet.gr
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανασυσκευασίας, που εδρεύει στον Ασπρόπυργο, ζητεί εργαζόµε-
νους 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, 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

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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Η
εν ίσχ υση του αισθήµατος ασφάλειας των
πολιτών  αλλά και ζητήµατα που σχ ετίζον ται µε
το έν τον ο κυκλοφοριακό πρόβληµα στην  Αττι-

κή και την  οδική ασφάλεια, βρέθηκαν  στο επίκεν τρο
της συν άν τησης του Περιφερειάρχ η Αττικής Γ.
Πατούλη µε τον  Γεν ικό Αστυν οµικό ∆ιευθυν τή Αττικής
Υποστράτηγο Γ. Ψωµά, στην  Γ.Α.∆.Α.

Στη συν άν τηση µετείχ αν  επίσης ο ∆ιευθυν τής της
∆ιεύθυν σης Τροχ αίας Αττικής κ. Σ. Λάσκος, ο Αν τιπε-
ριφερειάρχ ης Κεν τρικού Τοµέα Γ. ∆ηµόπουλος, η εν τε-
ταλµέν η περιφερειακή σύµβουλος Ε. Κοσµίδη και ο
σύµβουλος του κ. Πατούλη σε θέµατα κυκλοφοριακής
αγωγής Κ. Λογοθέτης.

Ο κ. Πατούλης εν ηµερώθηκε για θέµατα αστυν όµευ-
σης και ασφάλειας στην  Αττική, µε τον  κ. Ψωµά ν α επι-
σηµαίν ει κατά τη συζήτηση ότι η Αστυν οµία, παρά τις
σηµαν τικές ελλείψεις σε αν θρώπιν ο δυν αµικό και µέσα,
καταβάλλει φιλότιµες προσπάθειες ν α εν ισχ ύσει την
αστυν όµευση σε όλη την  Αττική, µε έµφαση τις περ-
ιοχ ές όπου παρατηρούν ται αυξηµέν α κρούσµατα παρ-
αβατικότητας. 

Σε αυτό το πλαίσιο εν ηµέρωσε τον  κ. Πατούλη ότι

ήδη είν αι σε εφαρµογή µε πολύ καλά αποτελέσµατα,
πιλοτικό πρόγραµµα καθηµεριν ής περιπολίας της
αστυν οµίας σε πλατείες που βρίσκον ται σε υποβαθµι-
σµέν ες περιοχ ές. Παράλληλα τόν ισε ότι έµφαση δίν εται
στην  καταπολέµηση του παρεµπορίου και της
διακίν ησης ν αρκωτικών  εν ώ σηµείωσε ότι από τα
µεγαλύτερα προβλήµατα που αν τιµετωπίζουν  είν αι η
διαχ είριση των  παράν οµων  µεταν αστών .

«Στόχ ος είν αι ν α µην  ν ιώθει καν έν ας πολίτης απρο-
στάτευτος»

Ο κ. Πατούλης τόν ισε ότι η διασφάλιση της ζωής και
της περιουσίας των  πολιτών  είν αι προτεραιότητα και
πρόσθεσε πως πρόκειται για έν α ζήτηµα άµεσα συν δε-
δεµέν ο µε τις προοπτικές αν άπτυξης του λεκαν ο-
πεδίου. «Στόχ ος µας είν αι η συν εργασία µε την
Ελλην ική Αστυν οµία για ν α µην  ν ιώθει καν έν ας
πολίτης απροστάτευτος» σηµείωσε.

Τη συζήτηση απασχ όλησαν  και τα κυκλοφοριακά
προβλήµατα που παρουσιάζον ται στο οδικό  δίκτυο, µε
τον  Περιφερειάρχ η ν α υπογραµµίζει ότι θα δηµιουργηθ-
εί  µία αµφίδροµη σχ έση αποτελεσµατικής συν εργασίας
µε την  Τροχ αία Αττικής για την  εποπτεία της κυκλοφο-
ρίας, κάτι που εν τάσσεται στον  ολοκληρωµέν ο  σχ ε-
διασµό για την  Βιώσιµη κιν ητικότητα την  οδική ασφά-
λεια και την  επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήµατος
στην  Αττική και κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα.  

«Θέλουµε ν α δηµιουργήσουµε την  «πράσιν η» Αττι-
κή» 

Σε αυτό το πλαίσιο ο κ. Πατούλης πρότειν ε τη διο-
ργάν ωση µία κοιν ής ηµερίδας προκειµέν ου ν α
συζητηθούν  τρόποι βελτίωσης της κατάστασης αλλά και
την  εκπόν ηση, σε συν εργασία και µε τους ∆ήµους,
κοιν ών  επιδοτούµεν ων  εκπαιδευτικών  προγραµµάτων
µέσω των  οποίων  θα εν ηµερών εται η κοιν ή γν ώµη για

ζητήµατα που σχ ετίζον ται µε την  κυκλοφοριακή αγωγή.
«Στο σχ εδιασµό µας είν αι ν α δηµιουργήσουµε την
«πράσιν η» Αττική µία Περιφέρεια-πρότυπο σε επίπεδο
ευζωίας και ποιότητας διαβίωσης. Στο πλαίσιο αυτό
αποφασίστηκε και η συγκρότηση µίας κοιν ής επιτρο-
πής µε τη συµµετοχ ή στελεχ ών  της τροχ αίας και της
Περιφέρειας, για την  επεξεργασία προτάσεων , προς
αυτή την  κατεύθυν ση.  

Ακολούθως ο κ. Πατούλης επισκέφθηκε τους εργαζό-
µεν ους στο  κέν τρο επιχ ειρήσεων  της Ελλην ικής
Αστυν οµίας αλλά και το Θ.Ε.Π.Ε.Κ (Θάλαµο παρακο-
λούθησης ελέγχ ου κυκλοφορίας), όπου εν ηµερώθηκε
για τη λειτουργία του. Όπως διαµήν υσε στα στελέχ η
του κέν τρου σκοπός είν αι η αν αβάθµιση της λειτο-
υργίας του ΘΕΠΕΚ αλλά και του Κέν τρου ∆ιαχ είρισης
Κυκλοφορίας και η εν ίσχ υση των  τεχ ν ικών  εποπτικών
µέσων  για την  παρακολούθηση της κυκλοφορίας, έτσι
ώστε ν α έχ ουν  ουσιαστικό ρόλο τόσο στη διαχ είριση
της κυκλοφορίας και την  οδική ασφάλεια όσο και σε
θέµατα που έχ ουν  άµεση σχ έση µε την  ασφάλεια του
πολίτη.

∆ήλωση Περιφερειάρχ η Αττικής
Ο κ. Πατούλης σε δηλώσεις του µε αφορµή την

επίσκεψη τόν ισε: «Με τα στελέχ η της Αστυν οµίας και
της Τροχ αίας είχ αµε µία εποικοδοµητική συζήτηση για
τους τρόπους συν εργασίας µε την  Περιφέρεια Αττικής
προκειµέν ου ν α πετύχ ουµε από κοιν ού , ο καθέν ας
στο πλαίσιο των  αρµοδιοτήτων  του , τον  κοιν ό µας
στόχ ο που είν αι η εν ίσχ υση της ασφάλειας των
πολιτών , η αν αβάθµιση της οδικής ασφαλείας και η
βελτίωση της αστικής κιν ητικότητας.

Η Περιφέρεια Αττικής µε συγκεκριµέν ες παρεµβάσεις
, όπως τα έργα βελτίωσης του οδικού δικτύου , θα
συµβάλλει προς την  κατεύθυν ση αυτή. ∆ιεκδικούµε
από το κεν τρικό κράτος ν α προχ ωρήσει άµεσα σε
συγκεκριµέν α έργα και παρεµβάσεις, όπως είν αι η
επέκταση του Μέτρο και η αν αβάθµιση των  δηµοσίων
αστικών  συγκοιν ων ιών , προκειµέν ου οι κάτοικοι και οι
επισκέπτες της Αττικής ν α µετακιν ούν ται ευκολότερα,
οικον οµικότερα και µε φιλικό προς το περιβάλλον
τρόπο στα όρια του Λεκαν οπεδίου». 

Συνάντηση του Περιφερειάρχη Αττικής µε τον 
Γενικό Αστυνοµικό ∆ιευθυντή Αττικης Γ. Ψωµά στη Γ.Α.∆.Α

- Επίσκεψη στον Θάλαµο Παρακολούθησης Ελέγχου Κυκλοφορίας (Θ.Ε.Π.Ε.Κ)
Γ. Πατούλης: « Θα συνεργαστούµε µε την Ελληνική Αστυνοµία και την Τροχαία Αττικής για να 
νιώθουν οι πολίτες πιο ασφαλείς. Στις προτεραιότητες µας η βελτίωση της οδικής ασφάλειας»
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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
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ΓΑΜΟΣ 

Ο ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΣΑΑΚ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙ∆ΟΥ

ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ Η ΚΕΣΙ∆ΟΥ ΡΑΧΗΛΑ
ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΑΡΗΠΑΝΙ∆Η ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗΝ
ΕΥΚΑΡΠΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΤΕΛΕΣΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ 
ΓΑΜΟ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΦΥΛΗΣ 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ                
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                                 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ                                                                                                                             
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ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ
ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ

Η Πρόεδρος του Ν.Π.∆.∆.
«ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ
∆ΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤ ΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» προκ-
ηρύσσει  την πλήρωση  θέσεων,
µε  σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού
∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου και µε
ωροµίσθια  αποζηµίωση, για τα
γενικά και ειδικά προγράµµατα
άθλησης για όλους µε την συνερ-
γασία της Γενικής Γραµµατείας
Αθλητισµού για την περίοδο
2019-2020:

1. ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ     
Θέσεις δύο  (2).
2. Π.Ε ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΜΕΑ
ή ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-∆ΙΠΛΩΜΑ
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ 
Θέσεις µία (1).
Οι υποψήφ ιοι πρέπει ν α έχουν
ηλικία από 23 έως 60 ετών .

Τυπικά προσόντα που απαι-
τούνται είναι:
Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής.

Η αίτηση απευθύνεται στο Νοµικό
Πρόσωπο «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ
ΠΟΛΙΤ ΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» (Κίµωνος 11 &
Παγκάλου  Ελευσίνα TK.19200
τηλ.  210-5565619 Βουκου-
βαλίδης Κλεάνθης ) 

Η ανακοίνωση είναι αναρτηµένη &
και  στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
Ελευσίνας.  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Κατάλογος των απαραίτητων
δικαιολογητικών τα οποία οι υπο-
ψήφιοι πρέπει να υποβάλουν µαζί
µε την αίτησή τους:
1.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων
του ατοµικού δελτίου ταυτότητας.
ή άλλο δηµόσιο  έγγραφο από το
οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία
της ταυτότητας.  
2.Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν
έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 22
του υπαλληλικού
κώδικα(καταδίκη, υποδικία,  δικα-
στική αντίληψη, δικαστική
απαγόρευση)..
3.    Πτυχίο Φυσικής αγωγής
αναγνωρισµένο από την Ελλάδα.
4.    Βεβαίωση ΟΑΕ∆ ή/και
βεβαίωση ΚΕΚ (για την απόδειξη
του χρόνου ανεργίας).
5.    Τα κατά περίπτωση (π.χ.
µισθωτοί, ελεύθεροι επαγγε-
λµατίες, απασχολούµενοι στο
δηµόσιο κ.λπ.)    δικαιολογητικά
απόδειξης εµπειρίας
6     Πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης (για την απόδειξη
ύπαρξης ανήλικων τέκνων).
7     Βιογραφικό σηµείωµα.
8.  Έγγραφα που να αποδεικ-
νύουν την ιδιότητα  του πολυτέκ-
νου ή του γονέα µονογονεικής
οικογένειας  σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παραπάν ω
κατάλογος δικαιολογητικών
είν αι συν οπτικός.  Σε κάθε
περίπτωση  οι υποψήφ ιοι πρέ-
πει ν α διαβάσουν  πλήρως και
µε προσοχή την  αν ακοίν ωση
προκειµέν ου ν α εν ηµερωθούν
λεπτοµερώς και µε ακρίβεια για
το σύν ολο των  δικαιολογ-
ητικών  που απαιτούν ται για την
απόδειξη των  προσόν των  που
επικαλούν ται. 

Η προθεσµία υποβολής της
αίτησης είν αι δέκα µέρες  ήτοι
από   17-10-2019 έως  28-10-
2019.

Για πληροφ ορίες στο τηλ.  210-
5565619

Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ   ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆.

ΣΕΒΑΣΜΙΑ ΑΝΘΗ-ΓΚΙΟΚΑ 

Συνελήφθη 
στο Μενίδι
36χρονος 
απατεώνας που
είχε "ρηµάξει" 
ηλικιωµένους
Κινούµενος µε αυτοκίνητο,
εντόπιζε ηλικιωµένους στο
δρόµο στους οποίους 
συστήνονταν ως υπάλληλος
καταστήµατος πώλησης
ηλεκτρονικών ειδών και τους 
λήστευε. Εξιχνιάστηκαν 13
περιπτώσεις.

Συν ελήφθη στις Αχ αρν ές, από
αστυν οµικούς του Τµήµατος Ασφά-
λειας Παπάγου-Χολαργού, έν ας
36χ ρον ος Έλλην ας για απάτες και 

κλοπές σε βάρος ηλικιωµέν ων .
Ειδικότερα, ύστερα από

πολύµην η έρευν α που διεν ήργησε
το Τµήµα Ασφαλείας Παπάγου-
Χολαργού , π ιστοποιήθηκε η
εγκληµατική δράση του αν ωτέρω, ο
οποίος από αρχ ές του χ ρόν ου,
προέβαιν ε συστηµατικά στην  εξα-
πάτηση ηλικιωµέν ων  σε διάφορες
περιοχ ές της Αττικής.

Πιο αν αλυτικά, ο 36χ ρον ος,
κιν ούµεν ος µε αυτοκίν ητο, εν τό-
πιζε ηλικιωµέν ους στο δρόµο
στους οποίους συστήν ον ταν  ως
υπάλληλος-συν εργάτης καταστή-
µατος πώλησης ηλεκτρον ικών
ειδών  από το οποίο, συγγεν ικό
τους πρόσωπο, υποτίθεται είχ ε
παραγγείλει εµπορεύµατα για τα
οποία εκκρεµούσε η παραλαβή και
η εξόφληση τους.

Έτσι, έπειθε τα θύµατα του ν α
µεταβούν  στο κατάστηµα και τα
επιβίβαζε στο αυτοκίν ητο του.

Στη διαδροµή τους επιδείκν υε το
κιν ητό του τηλέφων ο ως τερµατικό
µηχ άν ηµα πληρωµών  (pos), µέσω
του οποίου θα πραγµατοποι-
ούν ταν  η εξόφληση και µε τον  

τρόπο αυτό αποσπούσε τις τρα-
πεζικές τους κάρτες και εκµαίευε
τους κωδικούς pin .

Ακολούθως, µε διάφορα προσχ ή-
µατα, αποβίβαζε τους ηλικιωµέν ους
από το όχ ηµα παρακρατών τας
τους τις κάρτες µε τις οποίες στη
συν έχ εια προέβαιν ε σε αν αλήψεις
χ ρηµάτων  από Α.Τ.Μ. τραπεζών .

Μέχ ρι στιγµής, έχ ουν  εξιχ ν ιασθ-
εί 13 περιπτώσεις σε διάφορες
περιοχ ές της Αττικής (Ν. Χαλκηδό-
ν α, Χολαργός, Αµπελόκηποι, Μαρ-
ούσι, Κηφισιά και Βριλήσσια), εν ώ
το σύν ολο των  παθόν των  αν αγ-
ν ώρισε αν επιφύλακτα τον  δράστη.
Πρόσθετα, κατασχ έθηκε το
αυτοκίν ητο που χ ρησιµοποιούσε
για τις µετακιν ήσεις του.

Περαιτέρω, επισηµαίν εται ότι ο
δράστης είχ ε συλληφθεί και κατά
το παρελθόν  για παρόµοια αδική-
µατα και είχ ε εκτίσει ποιν ές φυλά-
κισης. Ο συλληφθείς, µε τη σε
βάρος του σχ ηµατισθείσα δικογρα-
φία, οδηγήθηκε στον  Εισαγγελέα
Πρωτοδικών  Αθην ών .

ΚΕ∆Ε: Να µην προχωρήσουν σε εκλογή εκπροσώπων
τα ∆Σ για τις ΠΕ∆ και την ΚΕ∆Ε
Τα τεράστια λάθη που έχει το Π∆ 94/2019 για την εκλογή εκπροσώπων στην ΠΕ∆ και την ΚΕ∆Ε και οι αντιφάσεις σε

σχέση µε την αναλογική εκπροσώπηση των δήµων, οδήγησαν σε οµόφωνη απόφαση του ∆.Σ. της ΚΕ∆Ε να βγάλει µόνη
της τον πίνακα και να τον στείλει προς έγκριση στο Υπουργείο Εσωτερικών.Σύµφωνα µε την επίσηµη ενηµέρωση που
είχε ο νοµικός σύµβουλος της ΚΕ∆Ε κ. Ζυγούρης, το Υπ. Εσωτερικών για πρώτη φορά δεν προτίθεται να βγάλει ούτε εφα-
ρµοστική εγκύκλιο, ούτε πίνακα µε τους εκπροσώπους που αναλογούν σε κάθε δήµο.
Οπως επισήµανε και ο κ. Ζυγούρης αλλά και τα µέλη Κυρίζογλου, Ιωακειµίδης και Μπίρµας, η κατάσταση αυτή ενέχει τον

κίνδυνο οι δήµοι να εκλέξουν παραπάνω ή λιγότερους εκπροσώπους από αυτούς που δικαιούνται και να ακολουθήσει
διαδικασία ενστάσεων.
Εκτός όµως από το θέµα της εκπροσώπησης, τόσο ο κ. Ζυγούρης όσο και ο κ. Κυρίζογλου επεσήµαναν σωρεία λαθών

στο Π∆ 94 όπως αναφορά σε νόµους που έχουν αλλάξει, ή αντιφατικές διατάξεις ή ακόµη και αναφορά σε ποιλίκο σε
πολλαπλασιασµό. 
Ο κ. Κυρίζογλου µίλησε για κακή νοµοθέτηση ενώ αναφορές έγιναν σε έδρες που χάνονται χωρίς να διευκριν ίζεται ποιος
δήµος τις παίρνει.Τελικά οµόφωνα η ΚΕ∆Ε καλεί τους δήµους να µην προχωρήσουν σε εκλογή εκπροσώπων για τις ΓΣ
των ΠΕ∆ και της ΚΕ∆Ε µέχρι να αποσταλούν οι πίνακες µε τις έδρες που δικαιούνται.    

(πηγή: myota.gr)



14-θριάσιο Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 

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

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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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ
Κοντούλη και ∆ραγούµη Ίωνος, Κάτω Ελευ-
σίνα, 210 556 0948

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνοµικό Τµήµα 210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία ∆ήµητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιµεναρχείο 210 55 42 454
Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόµιο Ελευσίνας 210 55 05 000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
∆ασονοµείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48 046
Ο. Α. Ε. ∆. 210 55 42 412
∆. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
∆. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.∆.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο ∆ιανοµής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

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

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

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

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

∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20 47
262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : 213
20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ :
213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ :
213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20 47
344 
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : 213
20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210 53
23 090
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210 58
21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 210 58 22
074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

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

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

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

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

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

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

•ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών

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

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

•ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ Α∆ΕΙΑ)
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

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

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

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

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

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



16-θριάσιο Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ 
• Πέµπτη, 17 Οκτωβρίου 2019, στο Γ’ ΚΑΠΗ στις 10:00


