
ΑΥΤΟΨΙΑ ΣΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΣΤΗ ΜΑΝ∆ΡΑ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ

ΣΗΜΕΡΑ Ο Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ

Στις 13:30 θα έχει
συνάντηση στο

∆ηµαρχείο
Μάνδρας - Ειδυλλίας

µε τον
δήµαρχο Χρήστο

Στάθη και
υπηρεσιακούς φορείς.

Συγκρότηση σε
Σώµα του νέου ∆.Σ.

του Ο.Λ.Ε. Α.Ε.
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ

∆ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ∆ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΜΑΡΙΝΑΚΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΜΑΡΙΝΑΚΗ

‘’Ελάτε να φτιάξουµε µαζί την εµπορευµατική
πρωτεύουσα της Ελλάδας σε συνδυασµό

µε την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης.
Μπορούν αυτές οι 2 ιδιότητες να συνυπάρξουν.’’

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

Κ
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Με 260 µαθητές ξεκίνησαν τα µαθήµατα
της Ρωσικής Γλώσσας στον Ασπρόπυργο

• 100% επιτυχία των µαθητών
στις εξετάσεις πιστοποίησης

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Μαθητές παίζουν και µαθαίνουν στο

«Λούνα Παρκ Ανακύκλωσης»

Συνάντηση Χρήστου
Παππού µε τον Υπουργό

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων,
Μάκη Βορίδη

Αποφάσισαν από κοινού να
διερευνήσουν τη δυνατότητα
δηµιουργίας Κτηνοτροφικού

Πάρκου στην περιοχή
του ∆ήµου Φυλής.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ
ΝΤΗΝΙΑΚΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΛ∆Η
Αντικείµενο της συνάντησης ήταν η συνεργασία του ∆ήµου

µε το Πανεπιστήµιο σε θέµατα τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης και
αύξησης της απασχόλησης.
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Εργασίες φωτισµού στην
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Ενηµερωτική εκστρατεία για τους µπλε
κώδωνες από το ∆ήµο Αχαρνών
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Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nοµικός σύµβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

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

Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968

Συνδροµές Ετήσιες: 20€ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
Εθνική Τράπεζα

IBAN: GR 65011020000000
20060191531

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

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

κη τις απόψεις της εφηµερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο ∆ευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Γενικά άιθριος    

Η  θερµοκρασία έως 26°C

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ευκράτης, Εύκρατος, Ευκρατάς, 

Ευκρατία, Ευκρατούλα
Ούρσουλα, Ορσαλία

Σωκράτης, Σωκρατίν α, Σωκρατία 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

Λιόσης Αναστάσιος Κ. 
Ειρήνης 2 & Αγίου ∆ηµητρίου, 2105580218

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΠΕΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Ηρώων Πολυτεχνείου 63, 2105546250

ΜΑΝ∆ΡΑ 
Μαρτζέλης Χρήστος Ι.

Στρατηγού Νικολάου 5 Ρόκκα 6, 
2105555550, 
08:00-23:00

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Αεράκης Νικόλαος
Λ.Αιγαίου Πελάγους 32, 2102470189

ΧΑΙ∆ΑΡΙ 
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
Επαύλεως 2 & Καραϊσκάκη, 2105983427

08:00-21:00

ΑΥΤΟΨΙΑ ΣΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ 
ΣΤΗ ΜΑΝ∆ΡΑ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ 

ΣΗΜΕΡΑ Ο Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ
Στις 13:30 θα έχει συνάντηση στο ∆ηµαρχείο Μάνδρας - Ειδυλλίας 

µε τον δήµαρχο Χρήστο Στάθη και υπηρεσιακούς φορείς. 

Σήµερα  ∆ευτέρα 21 Οκτωβρίου ο Περιφερ-
ειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης θα πραγµατο-
ποιήσει αυτοψία στα αντιπληµµυρικά έργα

στην Μάνδρα
Ο Περιφερειάρχης Αττικής θα επισκεφθεί τα

σηµεία όπου γίνονται τα έργα αντιπληµµυρικής
προστασίας στην περιοχή  στις 12:30 µ.µ. .

Στόχος της επίσκεψής του είναι να ενηµερωθεί
για την πορεία υλοποίησης των έργων. Σηµείο
εκκίνησης της επίσκεψης είναι το εργοτάξιο το
οποίο βρίσκεται επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού
Αθηνών Θηβών (δίπλα από την αποθήκη METRO,
στο πρώην αµαξοστάσιο του δήµου Μάνδρας -Ειδ-
υλλίας).    

Ακολούθως ο Περιφερειάρχης θα µεταβεί σε
σηµεία που υλοποιούνται αντιπληµµυρικά έργα σε
ρέµατα, ενώ στις 13:30 θα έχει συνάντηση στο
∆ηµαρχείο Μάνδρας - Ειδυλλίας µε το δήµαρχο
Χρήστο Στάθη και υπηρεσιακούς φορείς. 

Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΤΟΥ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, ο
Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής Λευτέρης
Κοσµόπουλος, o Eντεταλµένος Σύµβουλος Χωρι-
κού Σχεδιασµού και Έργων Αντιπληµµυρικής Προ-
στασίας Θανάσης Κατσιγιάννης και υπηρεσιακοί
παράγοντες πρόκειται να βρεθούν στην περιοχή
της Μάνδρας,  προκειµένου να ενηµερωθούν για
τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, την ∆ευτέρα 21
Οκτωβρίου 2019, στις 12.30 το µεσηµέρι,  στο
εργοτάξιο του εργολάβου (200 µ. περίπου από τα
φανάρια της Μαγούλας) και θα συνεχίσουν σε άλλα
σηµεία της περιοχής µε τελικό σταθµό το ∆ηµα-
ρχείο Μάνδρας-Ειδυλλίας.

Με 260 µαθητές ξεκίνησαν τα µαθήµατα  
της Ρωσικής Γλώσσας στον Ασπρόπυργο

• 100% επιτυχία των µαθητών στις εξετάσεις πιστοποίησης

Μ
ε απόλυτη επιτυχ ία,
ξεκίν ησαν , το Σάβ-
βατο, 12 Οκτωβρίου

2019 τα µαθήµατα στο Σχ ο-
λείο της Ρωσικής Γλώσσας
του ∆ήµου Ασπροπύργου,
το οποίο διαν ύει τον  6ο
χ ρόν ο λειτουργίας του.
Φέτος, οι εγγραφές ξεπέρα-
σαν  κάθε προσδοκία, αφού
πάν ω από 260 µαθητές
εγγράφηκαν  στα τµήµατα,
δικαιών ον τας για µία ακόµη φορά την  καιν οτόµα πρωτοβουλία της ∆ηµοτικής Αρχ ής. 

Αξίζει ν α σηµειωθεί ότι και για το 2019, οι Μαθητές του Τµήµατος Εκµάθησης της Ρωσικής Γλώσσας που συµµε-
τείχ αν  στις Εξετάσεις, αξιώθηκαν  ∆ιπλωµάτων , σε όλα τα επίπεδα, τα οποία, µάλιστα, είν αι αν αγν ωρισµέν α από
το Αν ώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). Οι εξετάσεις διεν εργήθηκαν  από το Ρωσικό Πολιτιστικό
και Επιστηµον ικό Κέν τρο της Πρεσβείας της Ρωσικής Οµοσπον δίας στην  Αθήν α, µε ευθύν η του φηµισµέν ου
Παν επιστηµίου της Μόσχ ας, «Λοµον όσοβ».

Μέσα απ’ τη συγκεκριµέν η πρωτοβουλία, ο ∆ήµος Ασπροπύργου υλοποιεί εµπράκτως το πρόγραµµά του, για
επιµόρφωση των  πολιτών  σε θέµατα πολιτισµού σε εθν ικό και διεθν ές επίπεδο, εν δυν αµών ον τας την  κοιν ων ι-
κή συν οχ ή και αλληλεγγύη. 

Ο ∆ήµαρχ ος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου εύχ εται σε καθηγητές και µαθητές µια ακόµη,  καλή σχ ολική
χ ρον ιά γεµάτη επιτυχ ίες. 



∆ευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019  θριάσιο-3

ΗΠΑΕΓΑΕ, στο πλαίσιο των δράσεων της Εται-
ρικής Κοινωνικής Ευθύνης, διένειµε στην

περιοχή της δραστηριότητάς της 3.000 τσάντες
πολλαπλών χρήσεων µε το µήνυµα «ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΚΑΘΑΡΗ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ».

Στόχος ήταν η ευαισθητοποίηση των πολιτών για
τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από την χρήση
πλαστικών και ειδικότερα η µείωση χρήσης της
πλαστικής σακούλας.

Επιπλέον  µε προτροπή της ΠΑΕΓΑΕ αφιε-
ρώθηκε µια διδακτική ώρα από το ηµερήσιο
διδακτικό πρόγραµµα των  ∆ηµοτικών  Σχο-
λείων  της Μαγούλας µε σκοπό την  εν ηµέρωση
και ευαισθητοποίηση των  µαθητών

Η ΠΑΕΓΑΕ συνεχίζει τις δράσεις Κοινωνικής
Ευθύνης και προσφέρει, βάσει των δυνατοτήτων
της, στην κοινωνία και ιδιαίτερα στους φορείς που
φροντίζουν τα παιδιά και τους νέους της τοπικής
κοινωνίας.

Σ
υνάντηση µε τον Πρύτανη του Πανεπι-
στηµίου ∆υτικής Αττικής κ. Παναγιώτη
Καλδή είχε την Τρίτη 15 Οκτωβρίου ο

∆ήµαρχος Χαϊδαρίου Βαγγέλης Ντηνιακός συνο-
δευόµενος από τον Αντιδήµαρχο Πολιτισµού και
Παιδείας Μάνο Πετούση.

Αντικείµενο της συνάντησης ήταν η συνεργασία
του ∆ήµου Χαϊδαρίου µε το Πανεπιστήµιο ∆υτι

κής Αττικής σε θέµατα τοπικής οικονοµικής ανά-
πτυξης και αύξησης της απασχόλησης. 

Άµεσος στόχος του ∆ήµου Χαϊδαρίου είναι η
δηµιουργία ενός δικτύου συνεργασιών µε επι-
στηµονικούς,  επιχειρηµατικούς  και επαγγελµατι-
κούς φορείς της περιοχής ώστε να διευκολυνθεί
η πρόσβαση των νέων της πόλης στην απασχόλ-
ηση και η νεανική επιχειρηµατικότητα.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ
ΝΤΗΝΙΑΚΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΛ∆Η
Αντικείµενο της συνάντησης ήταν η συνεργασία του ∆ήµου µε το Πανεπιστήµιο  

σε θέµατα τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης και αύξησης της απασχόλησης. 

«ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΚΑΘΑΡΗ ΧΩΡΙΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ»

Το µήνυµα της ΠΑΕΓΑΕ. ∆ιένειµε στην περιοχή  3.000 τσάντες

Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίµων, Μάκη Βορίδη επισκέφθηκε το µεσηµέρι
της Πέµπτης (17/10/2019) ο δήµαρχος Φυλής,
Χρήστος Παππούς. 
Οι δύο άνδρες αποφάσισαν από κοινού να διε-

ρευνήσουν τη δυνατότητα δηµιουργίας Κτηνοτρ-
οφικού Πάρκου στην περιοχή του ∆ήµου Φυλής.
Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα δώσει παρ-

αγωγική πνοή στους κτηνοτρόφους της Αττικής
αλλά και στους πολίτες της ευρύτερης περιοχής
οι οποίοι επιθυµούν να ασχοληθούν µε την
κτηνοτροφία. 

Συν εχ ίζεται στη σελ. 4

Συνάντηση Χρήστου Παππού 
µε τον Υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων, 

Μάκη Βορίδη

Αποφάσισαν από κοινού να 
διερευνήσουν τη δυνατότητα 

δηµιουργίας Κτηνοτροφικού Πάρκου
στην περιοχή του ∆ήµου Φυλής.

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Μαθητές παίζουν 

και µαθαίνουν στο «Λούνα
Παρκ Ανακύκλωσης»

Τ
ην  ευκαιρία ν α γν ωρίσουν  «τι είν αι η αν ακύκλω-
ση», είχ αν  µαθητές των   1ου , 2ου , 7ου & 8ου
∆ηµοτικών  Σχ ολείων  Ελευσίν ας, µέσα από τη

δράση  εν ηµέρωσης  «Λούν α Παρκ  Αν ακύκλωσης».
Τη δράση υλοποίησε ο δήµος Ελευσίν ας σε συν ερ-
γασία µε την   Ε.Ε.Α.Α (Ελλην ική  Εταιρεία Αξιο-
ποίησης Αν ακύκλωσης στο προαύλιο του 7ου ∆ηµ.
Σχ ολείου την  Τετάρτη 16 Οκτωβρίου. 

Σκοπός της δράσης είν αι ν α εξοικειωθούν  οι µικροί
µας φίλοι µε την  ιδέα της Αν ακύκλωσης µέσα από το
παιχ ν ίδι, ν α εκπαιδευτούν  για το ποια υλικά αν ακ-
υκλών ον ται και ν α παροτρύν ουν  τους µεγαλύτερους
για εν εργό και συν ειδητή συµµετοχ ή µε στόχ ο την
αν αβάθµιση της ποιότητας της ζωής όλων  µας.
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Σηµαντικό είναι τα παιδιά να συνεχίσουν να επαναλαµβάνουν αυτές τις ενέργειες ανακύκλωσης και έξω από
το σχολείο, δηλαδή στο σπίτι καθώς και στις δραστηριότητες που κάνουν καθηµερινά. 

Συνεχίζεται από σελ. 3

Πρόγραµµα καταπολέµησης κουνουπιών για το 2019

Η ηµεροµηνία ψεκασµού για το ∆ήµο Αχαρνών
έχει οριστεί η Τρίτη 22/10/2019

Η ∆ιεύθυνση Υγειονοµικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της
Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, ως υπεύθυνη εφαρµογής του προγράµµατος κατα-
πολέµησης κουνουπιών για το έτος 2019, αξιολογώντας τα ευρήµατα των
δειγµατοληψιών προνυµφών κουνουπιών, σε συνεργασία µε την Τεχνική
Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής του έργου και την υπεύθυνη επι-
στήµονα της αναδόχου εταιρίας εκτέλεσης του έργου, αποφάσισαν τη
συνέχεια των Ψεκασµών των Κουνουπιών (προνυµφοκτονιών) µε τον 16ο
Κύκλο Εφαρµογών, από ∆ευτέρα 14 Οκτωβρίου  2019 ως εξής:

1) την  διενέργεια  Εφαρµογής Ψεκασµών από εδάφους, επιπλέον του
προγράµµατος καταπολέµησης κουνουπιών, στις Οικολογικά Προστατευόµε-
νες περιοχές (φυσικά συστήµατα) της Ανατολικής Αττικής, µε εγκεκριµένο
βιολογικό σκεύασµα,

2)  την διενέργεια της 16ης Εφαρµογής Ψεκασµών από εδάφους, του προ-
γράµµατος καταπολέµησης κουνουπιών, σε περιοχές – εστίες περιαστικά
όλων των ∆ήµων της Ανατολικής Αττικής, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από
τη Σύµβαση του Έργου, µε εγκεκριµένο προνυµφοκτόνο σκεύασµα βάσει
της Εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας.

Η ηµεροµηνία ψεκασµού για το ∆ήµο Αχαρνών έχει οριστεί η Τρίτη
22/10/2019.

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΑΧΣΑΝΙ∆Η

Σε έν αν  οικείο και καθηµεριν ό χ ώρο για τα παιδιά όπως το σχ ολείο τους , µαθητές
και µαθήτριες  διδάσκον ται µε ευχ άριστο και δηµιουργικό τρόπο ν α αν αγν ωρίζουν
ποια απορρίµµατα αν ακυκλών ον ται και κυρίως  ν α τα πετούν  στους ειδικούς µπλε
κάδους αν ακύκλωσης.
Πολύ σηµαν τικό είν αι επίσης τα παιδιά ν α συν εχ ίσουν  καθηµεριν ά ν α επαν αλαµ-

βάν ουν  αυτές τις εν έργειες αν ακύκλωσης και έξω από το σχ ολείο, στο σπίτι, στις
δραστηριότητες που κάν ουν  καθηµεριν ά. 

Στην  κατεύθυν ση αυτή ο ρόλος των  δασκάλων  είν αι καθοριστικός καθώς  η  προ-
στασία του περιβάλλον τος είν αι διαρκής και καθηµεριν ή πράξη.  
∆ίπλα στους µαθητές βρέθηκαν  ο αρµόδιος αν τιδήµαρχ ος Αν ακύκλωσης-Καθαριότ-
ητας Λεων ίδας Παππάς και ο πρόεδρος της ΚΕ∆Ε Παν αγιώτης-Φώτιος Τατάκης.
Στην  υλοποίηση της δράσης  που είχ ε πολύ θετική αν ταπόκριση από τους µαθη-
τές,συν έβαλε το Τµήµα Περιβάλλον τος, Αν ακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας του
∆ήµου Ελευσίν ας.

Προµήθειες «φωτιά» σε ολοένα
και περισσότερες συναλλαγές, 

Π
ροµήθει ες «φωτιά» σε ολοένα και  περισ-
σότερες συναλλαγές, που πραγµατοποι -
ούνται , τόσο στα γκισέ όσο και  µέσω ∆ια-

δικτύου, επιβάλλουν οι  τράπεζες. Για ένα έµβα-
σµα ύψους 1.000 ευρώ η προµήθεια µπορεί  να
φτάσει  τα 15 ευρώ!

Τα ιδρύµατα προχωρούν σε τακτικές αναπρο-
σαρµογές των τι µολογί ων τους, αυξάνοντας
κάποιες από τι ς υφιστάµενες χρεώσεις ή επι -
βάλλοντας νέες.

«Η Εθνική Τράπεζα, για παράδειγµα, ο τιµο-
κατάλογος εργασιών της οποίας αποτέλεσε αφο-
ρµή για να επανέλθει  στο προσκήνιο η συζήτηση
για τι ς τραπεζικές χρεώσεις, δεν έκανε τίποτε
περισσότερο από το να εναρµονιστεί  µε τι ς υπό-
λοι πες, όσον αφορά στο κόστος ορι σµένων
συναλλαγών», σχολιάζουν στον Ελεύθερο Τύπο
αρµόδιες πηγές.

Προς επίρρωση, η ΕΤΕ έβαλε προµήθεια 0,30
ευρώ στους λογαριασµούς του νερού και  του
ρεύµατος, που εξοφλούνται  µέσω ∆ιαδικτύου
(0,50 ευρώ από αρχές Νοεµβρί ου), µε τι ς
αντίστοιχες χρεώσεις να διαµορφώνονται  ήδη
από πέρυσι  σε 0,50 ευρώ για τη Eurobank, 0,60
για την Πειραιώς και  από 0,15 ευρώ – 0,30 ευρώ
στην Alpha Bank.

«Το ίδιο ισχύει  τόσο για την ερώτηση υπο-
λοίπου σε ΑΤΜ άλλης τράπεζας (εκτός της
Eurobank, το κόστος για τι ς υπόλοιπες κυµαίνεται
από 0,18 ευρώ έως 0,20 ευρώ) όσο και  για την
έκδοση PIN, που “αγγί ζει ” τα τρία ευρώ κατά
µέσο όρο», συνεχί ζουν οι  παραπάνω πηγές και
καταλήγουν: «Κάποιες από τι ς προµήθει ες της
ΕΤΕ, βέβαια (τα 0,15 ευρώ, για παράδειγµα, για
την εκτύπωση αντιγράφου των επτά τελευταίων
κινήσεων) εφαρµόζονται  για πρώτη φορά. 

∆εδοµένου, δε, ότι  το εκάστοτε ίδρυµα 

παρακολουθεί  τον ανταγωνισµό, δεν αποκλεί ε-
ται  η επίµαχη χρέωση να εφαρµοστεί  σταδιακά
και  από τα υπόλοιπα».

Προσφυγή από την Ένωση Καταναλωτών

Στο πλαίσιο αυτό, ήδη η «Ενωση Καταναλωτών
Η ποιότητα της Ζωής» (ΕΚΠΟΙΖΩ) έχει  προαναγ-
γείλει  προσφυγή στη ∆ικαιοσύνη, µε την αντιπρ-
όεδρο, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, να ζητά,
επίσης, παρέµβαση από τα συναρµόδια υπουρ-
γεία Ανάπτυξης και  Επενδύσεων και  Οικονο-
µικών.

«Μόνο σε µία περίπτωση υποχρεώθηκαν οι
τράπεζες να άρουν µία χρέωση, έπει τα από
πολι τι κή παρέµβαση. 

Ηταν επί  υπουργίας Φώλια και  αφορούσε στην
– άδικη, ας το παραδεχτούµε- προµήθεια επί
χαµηλού υπολοίπου», σχολιάζουν τραπεζι κά
στελέχη, επιβεβαιώνοντας τι ς πληροφορίες που
θέλουν την Επι τροπή Ανταγωνισµού να ασχο-
λεί ται  µε το ζήτηµα των χρεώσεων στα ΑΤΜs.

«Ο “τιµοκατάλογος τραπεζικών υπηρεσιών”
δι ευρύνεται  συνεχώς, σε αντίθεση µε τα φορ-
οκίνητρα που δίνει  η κυβέρνηση για µεγαλύτερη
χρήση πλαστικού χρήµατος», επισηµαίνει , από
την πλευρά του, ο πρόεδρος του Εµπορικού και
Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Πειραιά (ΕΒΕΠ),
Βασίλης Κορκίδης, υποστηρίζοντας ότι  οι  τράπε-
ζες, βλέποντας πως αυξάνονται  οι  εκατοντάδες
χιλιάδες, που υποχρεώνονται  να συναλλάσσονται
µε πλαστικό ή ηλεκτρονικό χρήµα, µε πιστωτικές
ή χρεωστικές κάρτες και  e-banking, προχωρούν
σε νέες προµήθει ες και  σε αυξήσεις παλαιότερ-
ων, για την κάλυψη όχι  µόνο του κόστους έκδοσης
και  διάθεσης καρτών στους πελάτες τους, αλλά
και  σηµαντικών εισροών, πέραν του υπερβολι -
κού επι τοκίου, που επιβάλλουν.

(απο  Dikaiologitika News)
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‘’Να ενισχυθεί το ΘΡΙΑΣΙΟ νοσοκοµείο 
µε µόνιµο προσωπικό όλων των 
ειδικοτήτων και να αναµορφωθεί ο 
Οργανισµός του νοσοκοµείου για να 
ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες

Τρίτη συν εχόµεν η Στάση Εργασίας µε Συγκέν τρωση
και Παρέµβαση στη διοίκηση του  ν οσοκοµείου πραγµα-
τοποίησαν , την  Πέµπτη 17 Οκτωβρίου, οι εργαζόµεν οι
του ν οσοκοµείου ΘΡΙΑΣΙΟ, µε απόφαση του Σωµατείου
µας, µε βασικά αιτήµατα την  κάλυψη των  µεγάλων
ελλείψεων  προσωπικού και τη µον ιµοποίηση των  εργα-
ζοµέν ων  µε ελαστικές εργασιακές σχέσεις.

Συγκεκριµέν α, σύµφων α µε τον  (αν επαρκέστατο)
Οργαν ισµό του ν οσοκοµείου,  είν αι κεν ές πάν ω από 120
θέσεις ν οσηλευτικού και βοηθητικού υγειον οµικού προ-
σωπικού εν ώ διατηρείται η κατάργηση δεκάδων  οργα-
ν ικών  θέσεων  ειδικευµέν ων  γιατρών  και συν εχ ίζεται η
µείωση του αριθµού των  ειδικευοµέν ων  γιατρών .

Αποτέλεσµα είν αι, στα ν οσηλευτικά τµήµατα δύο
ν οσηλευτές αν α βάρδια ν α έχουν  την  ευθύν η για τριάν -
τα ασθεν είς εν ώ υπάρχουν  τµήµατα όπου γίν ον ται περ-
ικοπές στις ηµέρες αν άπαυσης ή δεν  µπορεί ν α καλυφθ-
ούν  όλες οι βάρδιες. Γίν ον ται συν εχείς µετακιν ήσεις
ν οσηλευτικού προσωπικού για ν α καλυφθούν  πρόχειρα
οι καθηµεριν ές αν άγκες λειτουργίας. 

Αν τίστοιχα, τα απογεύµατα και τις ν ύχτες µόν ο έν ας
τραυµατιοφορέας καλύπτει την  «κίν ηση» όλου του ν οσο-
κοµείου εν ώ βοηθοί θαλάµου µετακιν ούν ται από κλιν ική
σε κλιν ική για ν α καλυφθούν  πρόχειρα οι καθηµεριν ές
αν άγκες.

Σε πολλές κλιν ικές, οι γιατροί αν αγκάζον ται ν α πραγ-
µατοποιούν  περισσότερες εφηµερίες από όσες προβλέ-
πον ται εν ώ παραβιάζεται η υποχρεωτική χορήγηση ρεπό
µετά από εφηµερία. Υπάρχουν  επίσης κλιν ικές, που ορι-
σµέν ες µέρες κάθε µήν α, σε εν εργή εφηµερία παραµέν ει

µόν ο ειδικευόµεν ος γιατρός εν ώ σε εργαστηριακά τµήµα-
τα, ορισµέν ες µέρες δεν  υπάρχει καν έν ας γιατρός σε
εν εργή εφηµερία. Απολύτως αν αγκαία είν αι λοιπόν  η
πρόσληψη των  13 ειδικευµέν ων  γιατρών , που προ-
σπαθεί ν α ακυρώσει η κυβέρν ηση Ν∆, για την  κάλυψη
έστω εν ός µικρού µέρους των  µεγάλων  ελλείψεων .

Στη διοικητική και τεχν ική υπηρεσία, παραµέν ει η
κατάργηση δεκάδων  οργαν ικών  θέσεων  και οι ελλείψεις
στα αν τίστοιχα τµήµατα καλύπτον ται προσωριν ά µε
εργαζόµεν ους µέσω ΟΑΕ∆, επικουρικούς και πρακτικάρ-
ιους.

Αυτά είν αι τα αποτέλεσµα της πολιτικής που ακολουθ-
ούν  όλες οι κυβερν ήσεις (Ν∆, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ), µε
βάση τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Έν ωσης για λειτο-
υργία των  δηµόσιων  ν οσοκοµείων  µε ιδιωτικοοικον οµικά
κριτήρια, µε όσο το δυν ατό λιγότερο και φθην ότερο προ-
σωπικό. 

Χαρακτηριστικό είν αι ότι το 2018 δεν  προκηρύχθηκε
ούτε µία µόν ιµη θέση προσωπικού και η µον αδική προ-
κήρυξη για το 2019 (2Κ/2019) αφορά την  αν τικατάσταση
ισάριθµων  επικουρικών , που ήδη εργάζον ται, δηλαδή
δεν  προστίθεται ούτε έν ας επιπλέον  εργαζόµεν ος στα

δηµόσια ν οσοκοµεία.Στην  ίδια κατεύθυν ση, στις προγρ-
αµµατικές δηλώσεις της κυβέρν ησης Ν∆ και στις πρωθυ-
πουργικές εξαγγελίες στη ∆ΕΘ δεν  υπάρχει καµία αν αφ-
ορά στην  αν άγκη για µαζικές προσλήψεις µόν ιµου προ-
σωπικού εν ώ ακόµα και αν  εγκριθεί από το υπουργείο
Υγείας το αίτηµα της 2ης ΥΠΕ για πρόσληψη 7 ν οσηλευ-
τών  και βοηθών  ν οσηλευτών  και 2 τραυµατιοφορέων  στο
ν οσοκοµείο µας, δεν  αρκούν  για ν α καλυφθούν  ούτε οι
φετιν ές αποχωρήσεις. 

Συνεχίζουµε τον αγώνα µε Παναττική Στάση
Εργασίας (7 π.µ. – 3 µ.µ.) την Τετάρτη 23 Οκτω-
βρίου. Συγκέντρωση στο ΜΕΤΡΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ, στις
10 π.µ. και Πορεία στο Υπουργείο Υγείας, ενάντια
στην πολιτική κυβερνήσεων και Ευρωπαϊκής Ένω-
σης που υπηρετούν τα συµφέροντα των επιχειρ-
ηµατικών οµίλων για επέκταση της επιχειρηµατικής
δράσης στον τοµέα της Υγείας.

..Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος 

Βαρδαβάκης Μαν ώλης
Ο Γραµµατέας

Ιωαν ν ίδης Παν αγιώτης’’

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Γ.Ν.Ε. ΘΡΙΑΣΙΟ  
Τρίτη συνεχόµενη Στάση Εργασίας µε συγκέντρωση και παρέµβαση στη διοίκηση 

του νοσοκοµείου πραγµατοποίησαν, την Πέµπτη 17 Οκτωβρίου

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Πραγµατοποιήθηκε η τελετή ορκωµοσίας 
των Σχολικών Επιτροπών

Πραγµατοποιήθηκε το απόγευµα της Τετάρτης η ορκωµοσία των
µελών των Σχολικών Επιτροπών του ∆ήµου Αχαρνών. Στην

Αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και παρόντος του ∆ηµάρχου
κ. Σπύρου Βρεττού ορκίστηκαν οι πρόεδροι και τα µέλη της Πρω-
τοβάθµιας και της ∆ευτεροβάθµιας Σχολικής Επιτροπής. 
O ∆ήµαρχος αφού τους καλωσόρισε τους ευχήθηκε να έχουν µια

καλή και πετυχηµένη θητεία, για να ακολουθήσει η υπογραφή των
πρακτικών.
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ΑΝΟΙΞΑΜΕ ΜΙΑ ΓΩΝΙΑ ΚΑΦΕ
ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ∆ΟΚΙΜΑΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΑΦΕ ΜΑΣ

ΣΕ ΕΝΑΝ ΖΕΣΤΟ ΓΕΜΑΤΟ ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΟ

Σ
ειρά ενηµερωτικών εκδηλώσεων σε σχο-
λεία των Αχαρνών πραγµατοποιεί ο ∆ήµος
Αχαρνών. Στελέχη του Τµήµατος Αγροτικής

Παραγωγής και  Τουριστικής Ανάπτυξης της
∆ιεύθυνσης Οικονοµικής Ανάπτυξης του ∆ήµου
Αχαρνών επισκέπτονται κάθε εβδοµάδα και ένα
διαφορετικό σχολείο. 

Με τον τρόπο αυτό έχουν την ευκαιρία να ενηµε-
ρώσουν τους µαθητές σε θέµατα που αφορούν τα
αδέσποτα ζώα, τη ζωοφιλία, αλλά και την ευαισθη-
τοποίηση που πρέπει να διακρίνει όλους µας σε 

παρόµοια ζητήµατα. Η αρχή έγινε µε το 3ο ∆ηµο-
τικό, ενώ ακολούθησε το 9ο Γυµνάσιο, όπου οι
µαθητές είχαν την ευκαιρία να ακούσουν από τον
Αντιδήµαρχο Τοπικής Ανάπτυξης και Επιχειρ-
ηµατικότητας χρήσιµες οδηγίες για τους ενδε-
δειγµένους τρόπους συµπεριφοράς σε αδέσποτα
και ζώα συντροφιάς.

Οι δράσεις στον τοµέα αυτό θα συνεχιστούν και
το επόµενο χρονικό διάστηµα µε επισκέψεις και
σε άλλα σχολεία της πόλης των Αχαρνών.   

2ο ΕΠΑΛ Αχαρνών & το 1ο
Εσπερινό ΕΠΑΛ Αχαρνών

Πρόγραµµα "Erasmus": Εκπαι-
δευτική Αποστολή στην Κύπρο
Υποβολή αιτήσεων έως και σήµερα 21/10/2019

Η Κοινοπραξία των σχολείων του 1ου Ε.Κ.
Ανατολικής Αττικής / Συντονιστής µε το 2ο

ΕΠΑΛ Αχαρνών & το 1ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αχα-
ρνών / Εταίροι, συµµετέχοντας στο πρόγραµµα
Erasmus+, εγκρίθηκε να υλοποιήσει σχέδιο µε
τίτλο: «Εφαρµογή Σύγχρονων Συστηµάτων
Συµπαραγωγής Ενέργειας σε κτίρια.» και κωδ.:
2019- 1-EL01-KA102-062252. Το σχέδιο ( 2η
ροή )  θα έχει διάρκεια 16 ηµερών και θα υλο-
ποιηθεί στην Κύπρο  από 01/12/2019 έως και
16/12/2019, για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ο
αριθµός των συµµετεχόντων έχει οριστεί σε 20
µαθητές. 

Το πρόγραµµα απευθύνεται σε µαθητές των
παρακάτω τοµέων των σχολείων της κοινοπρ-
αξίας:

- Μηχανολογίας 
- Ηλεκτρολογίας                                                                    
Το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων, του

ξενοδοχείου, της ηµιδιατροφής, της εκπαίδευ-
σης και  των εσωτερικών µετακινήσεων
καλύπτονται από το Πρόγραµµα ERASMUS +. 

Υποβολή αιτήσεων έως 21/10/2019

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε
µε το γραφείο του ∆ιευθυντή (210-2444210).

Μεταφέρεται στην Πλατεία Ηρώων η Υπηρεσία Ύδρευσης
του ∆ήµου Φυλής 

- Κλειστή ∆ευτέρα και Τρίτη 21 και 22 Οκτωβρίου 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ
ΟΤΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ-
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
&Υ∆ΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΗ
∆ΕΥΤΕΡΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ 
21 και 22/10/2019,
ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΝΕΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 13Β ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ
ΗΡΩΩΝ.

Ενηµέρωση για τα αδέσποτα σε σχολεία των Αχαρνών
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ΣΤΙΣ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Η ∆ΙΑΝΟΜΗ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ ΥΛΙΚΗΣ 
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ 
ΤΕΒΑ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ.

Σ
τις 29 Οκτωβρίου  και ώρες 09:30-13:00  η Κοινωνική Σύµπραξη ∆υτι-
κού Τοµέα Αθηνών µε επικεφαλής τον ΑΣ∆Α στην οποία συµµετέχει ο
∆ήµος Χαϊδαρίου θα πραγµατοποιήσει ∆ιανοµή Τροφίµων και Ειδών

Βασικής Υλικής Συνδροµής των Αποκεντρωµένων Προµηθειών 2018 – 2019
στους ωφελούµενους του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής Συνδροµής που χρηµατοδοτείται από Ευρωπαϊκό Ταµείο
ΤΕΒΑ.  Η διανοµή θα υλοποιηθεί στο ∆ηµαρχείο Χαϊδαρίου, οδός Φιλοπάππου & Επαύλεως

Συγκεκριµένα, θα διατεθούν ποσότητες µε τη µορφή πακέτων που περιλαµβάνουν: ελαιόλαδο, φακές,
φασόλια, ρύζι, αλεύρι, τυρί φέτα, τυρί γραβιέρα, ζυµαρικά, ζάχαρη, µήλα, πορτοκάλια,  καρότα, πατάτες,
τοµάτες, λάχανο, κοτόπουλο, βόειο κρέας, γάλα εβαπορέ, τοµάτες ψιλοκοµµένες σε κονσέρβα σε ποσότ-
ητες ανάλογες µε το µέγεθος των ωφελούµενων οικογενειών.

Θα διατεθούν επίσης και ποσότητες των παρακάτω ειδών βασικής υλικής συνδροµής: πράσινο σαπούνι,
υγρό καθαριστικό γενικής χρήσης, οδοντόκρεµα, σκόνη πλυντηρίου ρούχων, υγρό απορρυπαντικό πιά-
των, µωροµάντηλα, σαµπουάν, βρεφικές πάνες.

∆ΗΜΟΣ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Πρόσκληση  σε  
συνεδρίαση της 
Οικονοµικής 
Επιτροπής

Την  Τετάρτη  23 Οκτω-
βρίου 2019 και  ώρα
18:00   στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα Ελευσίνας, θα
συνεδριάσει η  αρµόδια
Οικονοµική Επιτροπή του
δήµου για τη συζήτηση και
λήψη αποφάσεων στα
παρακάτω θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης:    

1. Α ν α µ ό ρ φ ω σ η
προϋπολογισµού ο.ε.
2019 του Νοµικού
Προσώπου µε την επων-
υµία: « Noµικό Πρόσωπο
∆ηµοσίου ∆ικαίου Πολιτι-
σµού – Αθλητισµού – Κοι-
νωνικής Πολιτικής &
Προσχολικής Αγωγής
Ελευσίνας – ΠΑΚΠΠΑ».

2. Kατάρτιση των
όρων πρόσκλησης εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος για
µίσθωση ακινήτου για τη
στέγαση του Συµβουλευτι-
κού Σταθµού ΚΕΘΕΑ –
ΝΟΣΤΟΣ.

3. ∆ιορισµός πληρε-
ξούσιου δικηγόρου αναφ-
ορικά για το χειρισµό ανα-
κοπής ΚΕ∆Ε ( ΑΝΚ
3627/15-7-2016) την
οποία άσκησε η κα. Ελένη
Φισφή κατά του ∆ήµου
Ελευσίνας .

4. ∆ιορισµός πληρε-
ξούσιου δικηγόρου αναφ-
ορικά για το χειρισµό της
προσφυγής ΠΡ541/23-1-
2017 , την οποία άσκησε 

η κα. Βασιλική Αληγιάν-
νη κατά του ∆ήµου Ελευ-
σίνας.

5. ∆ιορισµός πληρε-
ξούσιου δικηγόρου αναφ-
ορικά για το χειρισµό των
ΠΡ1331/11-4-2016 και ΠΡ
3594/15-7-2016 προσφυ-
γών τις οποίες άσκησαν
αντίστοιχα ο κ. ∆ιονύσιος
Λιόλιος και η εταιρεία µε
την επωνυµία « ∆ιονύσιος
Λιόλιος & ΣΙΑ ΕΕ» κατά
του ∆ήµου Ελευσίνας. 

6. ∆ιορισµός πληρε-
ξούσιου δικηγόρου για  τη
σύνταξη γνωµοδότησης
επί αιτήµατος της Οικονο-
µικής ∆ιεύθυνσης του
∆ήµου Ελευσίνας. 

7. Έγκριση 3ης έκθ-
εσης για την πορεία του
έργου: « Kατασκευή σταµ-
πωτών δαπέδων τεσσάρ-
ων οδών στην Άνω Ελευ-
σίνα ( Αθ. ∆ιάκου, Ραιδε-
στού, Σινασσού, Αλ.
Παναγούλη) µηνών
Αυγούστου – Σεπτεµ-
βρίου – Οκτωβρίου 2019
βάσει του άρθρου 138
παρ. 15 του Ν.
4412/2016.

8. Έγκριση έκθεσης
για την πορεία του έργου:
« Ασφαλτοστρώσεις οδών
Κάτω Ελευσίνας» µηνών
Μαΐου – Ιουνίου – Ιουλίου
2019 βάσει του άρθρου
136 παρ. 8 του Ν.
4412/2016.

9. Ορισµός υπολό-
γου και έγκριση έκδοσης
εντάλµατος προπληρω-
µής, λόγω αδυναµίας
έκδοσης κανονικού εντά-
λµατος ως απρόσφορου
για την δαπάνη επέκτα-
σης δηµοτικού φωτισµού
στην οδό Ζ.Καλαθά  της
∆.Ε. Ελευσίνας, ποσού
335,26 €.

10. ∆ιαγραφές βεβαι-
ωµένων τελών φόρων &
δικαιωµάτων.

11. Απόδοση υπολό-
γου ∆Ε∆∆ΗΕ και απαλλα-
γή αυτού. 

48

Ενηµερωτική εκστρατεία
για τους µπλε κώδωνες
από το ∆ήµο Αχαρνών

Ο
∆ήµος Αχ αρν ών  και η ∆ιεύθυν ση Αν ακύκλωσης
στο πλαίσιο της περιβαλλον τικής τους πολιτικής
πραγµατοποίησαν  εν ηµερωτική εκστρατεία για

την  προώθηση της αν ακύκλωσης γυάλιν ων  συσκευα-
σιών . Συγκεκριµέν α επισκέφθηκαν  όλα τα καταστήµα-
τα εστίασης, όπου διέν ειµαν  εν ηµερωτικό υλικό και
έδωσαν  χ ρήσιµες πληροφορίες στους επιχ ειρηµατίες
της πόλης για την  αν ακύκλωση γυαλιού στους µπλε
κώδων ες.

Ο ∆ήµος Αχ αρν ών  τοποθετών τας µπλε κώδων ες σε
κοµβικά σηµεία της πόλης επιδιώκει µέσα από τη
συν εργασία των  επαγγελµατιών , οι οποίοι κατα-
ν αλών ουν  µεγάλες ποσότητες προϊόν των  σε γυάλιν η
συσκευασία, ν α µειώσει τον  όγκο τέτοιου τύπου απο-
ρριµµάτων , τα οποία θα µπορούν  ν α αν ακυκλωθούν
άµεσα.

Κατά τη διάρκεια της εν ηµέρωσης το επιτελείο της
∆ιεύθυν σης Αν ακύκλωσης είδε µε µεγάλη ικαν οποίηση
τη µεγάλη αν ταπόκριση των  επιχ ειρηµατιών , καθώς η
πλειον ότητά εξέφρασε τη βούλησή της ν α χ ρησιµο-
ποιεί αποκλειστικά τους µπλε κώδων ες. 

Από πλευράς ∆ηµοτικής Αρχ ής παρευρέθηκε ο Αν τι-
δήµαρχ ος Aγγελος Αραµπαν τζής.
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ΣΤΟΝ Γ.Γ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ 66 
ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ

Η στάση της πολιτικής και στρατιωτικής 
ηγεσίας ήταν πολύ θετική για την ταχεία 
ολοκλήρωση της παραχώρησης 

Συνάντηση µε τον Γ.Γ. του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας κ. Αντώνιο Οικονόµου είχε ο ∆ήµαρχος
Χαϊδαρίου Βαγγέλης Ντηνιακός συνοδευόµενος

από τον Εντεταλµένο Σύµβουλο Τεχνικής Υπηρεσίας κ.
Βασίλη Καρατζαφέρη. Στην συνάντηση συµµετείχαν
επίσης ο Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικού Τοµέα κ. Ανδρέας
Λεωτσάκος και συναρµόδιοι ανώτατοι και ανώτεροι αξιω-
µατικοί.

Αντικείµενο της συνάντησης ήταν το αίτηµα του ∆ήµου
Χαϊδαρίου για την παραχώρηση στη χρήση των κατοίκων
της  πόλης της έκτασης των 66 στρεµµάτων από τα Στρ-
ατόπεδα Χαϊδαρίου.

Η στάση της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας ήταν πολύ θετική για την ταχεία ολοκλήρωση της παρ-
αχώρησης. Συµφωνήθηκε η άµεση υποβολή από τον ∆ήµο Χαϊδαρίου όλων των συµπληρωµατικών
τεχνικών στοιχείων, σχεδιαγραµµάτων κλπ που απαιτούνται.

Επίσης συζητήθηκε η εκτέλεση των αντιπληµµυρικών έργων περιµετρικά του Στρατοπέδου για την
προστασία της γύρω περιοχής, η οποία επίσης θα επιταχυνθεί.

Εργασίες Φωτισµού στην
Παραλία Ασπροπύργου

Μ
ε µέριµνα του Αντιδηµάρχου Τεχν ικών Υπηρεσιών
κ. Α. Παπαδόπουλου, της Αποκεντρωµένης Υπηρ-
εσίας Παραλίας Ασπροπύργου & του Προέδρου του

Συλλόγου Κατοίκων της περιοχής  κ. Αντ. Κοναξή, το τµήµα
ηλεκτρολόγων  του ∆ήµου Ασπροπύργου προχώρησε
συστηµατικά τις τελευταίες εβδοµάδες σε αντικατάσταση των
σπασµένων λαµπτήρων, γλόµπων & προβολέων στις πλα-
τείες επί των οδών Αρκαδίας, Ολυµπιον ικών, Ευριπίδη &
Θουκυδίδη... καθώς & στο Β' ΚΑΠΗ.

Παράλληλα στα πλαίσια του προγράµµατος εξοικονόµησης
φωτισµού, αντικαταστάθηκαν οι παλιού τύπου λαµπτήρες
σε νέας τεχνολογίας led.

‘’Ως γνωστόν, ήδη έχει αλλαχτεί ο φωτισµός στο µεγαλύτε-
ρο µέρος της περιοχής & οι εργασίες συντήρησης & µετατρ-
οπής του δικτύου θα συνεχιστούν τις επόµενες ηµέρες.

Πρέπει όµως να γίνει κατανοητό ότι οφείλουµε όλοι να
προστατεύουµε το δίκτυο φωτισµού από βανδαλισµούς, γιατί
εκτός από το κόστος που βαραίνει όλους µας, η διαδικασία
προµήθειας των υλικών είναι εξαιρετικά χρονοβόρα.. µε
αποτέλεσµα και να µένουµε στο σκοτάδι αρκετό καιρό και
να το ξαναπληρώνουµε’’, σηµειώνει ο κ. Αντ. Κοναξής.
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Συγκρότηση σε Σώµα του νέου ∆.Σ. του Ο.Λ.Ε. Α.Ε.
∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΜΑΡΙΝΑΚΗ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΜΑΡΙΝΑΚΗ

‘’Ελάτε να φτιάξουµε µαζί την εµπορευµατική πρωτεύουσα της Ελλάδας σε συνδυασµό µε την πολιτιστική
πρωτεύουσα της Ευρώπης. Μπορούν αυτές οι 2 ιδιότητες να συνυπάρξουν.’’

Π
ραγµατοποιήθηκε την  Πέµπτη 17/10/2019
στην  Ελευσίν α, συν εδρίαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του  Οργαν ισµός Λιµέν ος Ελευ-

σίν ας  Α.Ε. µε θέµα τη συγκρότηση του ν έου ∆ιοικητι-
κού Συµβουλίου της ΟΛ.Ε Α.Ε. σε Σώµα, µετά την
απόφαση της Έκτακτης Γεν ικής Συν έλευσης των
Μετόχ ων  της εταιρείας στις, που πραγµατοποιήθηκε
στην  Αθήν α, στις 14.10.2019. 

Το ν έο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΟΛΕ Α.Ε., διαµορ-
φώθηκε ως εξής:

Κουµπέτσος Γεώργιος: Πρόεδρος ∆.Σ. Ο.Λ.Ε. Α.Ε.
(µη εκτελεστικό µέλος)

Καµαριν άκης Απόστολος: ∆/ν ων  Σύµβουλος Ο.Λ.Ε.
Α.Ε. ( εκτελεστικό µέλος)

Καλλιαν ού Άν ν α-Μαρία: Μέλος (εκπρόσωπος
ΤΑΙΠΕ∆ Α.Ε, µη εκτελεστικό µέλος)

Γεωργιάδης Ιωάν ν ης: Μέλος (µη εκτελεστικό µέλος)
Φιριππής Νικόλαος: Μέλος (εκπρόσωπος Ε.Β.Ε.Π.)

(µη εκτελεστικό µέλος)
Χρήστου Κων σταν τίν ος: Μέλος (εκπρόσωπος εργα-

ζοµέν ων ) (µη εκτελεστικό µέλος)
Κατσογιάν ν ης Χρήστος: Μέλος (εκπρόσωπος

Ο.Φ.Ε.) (µη εκτελεστικό µέλος)

∆ΗΛΩΣΕΙΣ  ΝΕΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Επ’ ευκαιρία της αν άληψης καθηκόν των  ως ∆ιε-

υθύν ων  Σύµβουλος του Οργαν ισµού  Λιµέν ος Ελευ-
σίν ας θα ήθελα ν α δηλώσω τα εξής: Καταρχ ήν  θα
ήθελα ν α ευχ αριστήσω την  Κυβέρν ηση και το ΤΑΙΠΕ∆
για την  εµπιστοσύν η τους στο πρόσωπό µου. Θα
προσπαθήσω ν α αν ταποκριθώ µε τον  καλύτερο
δυν ατό τρόπο στην  δύσκολη αποστολή της διοίκησης
του ΟΛΕ σε συν εργασία πάν τα µε τον  Πρόεδρο Κο
Γιώργο Κουµπέτσο καθώς και µε όλα τα µέλη του ∆Σ. 

Σας διαβεβαιών ω ότι ήρθα στο πηδάλιο του ΟΛΕ µε
σκοπό ν α προσθέσω και όχ ι ν α αφαιρέσω. Αυτό
ισχ ύει για όλους, είτε είν αι εργαζόµεν οι στον  Οργαν ι-
σµό είτε επιχ ειρηµατίες που έχ ουν  σχ έση µε το ίδιο το
λιµάν ι. 

Η πόρτα µου θα είναι πάντα ανοικτή σε όλους. 
Πρώτο µου µέληµα µε την  έν αρξη της θητείας µου

είν αι η συν άν τηση µου µε τον  Κο Αργύρη Οικον όµου
τον  ∆ήµαρχ ο Ελευσίν ας για ν α συζητήσουµε µαζί πώς
θα µπορούσε ο ΟΛΕ ν α συµµετάσχ ει στην  προσπάθ-
εια αν άδειξης της Ελευσίν ας ως πολιτιστικής πρω-
τεύουσας της Ευρώπης. 

Σκοπός µου είν αι ν α αν αδειχ θεί το λιµάν ι της Ελευ-
σίν ας στην  θέση που του αξίζει. Με σεβασµό στα κεκ-
τηµέν α που υπάρχ ουν  σήµερα και µε σεβασµό στους
αν θρώπους που ήδη εργάζον ται µέσα στο λιµάν ι και
γύρω από αυτό, θα προσπαθήσω ν α αυξήσω τις
δυν ατότητες που προσφέρει ο τόπος αυτός.

Να σταµατήσει ο κόλπος της Ελευσίν ας ν α είν αι ο
χ ώρος των  ν αυαγίων , της ρύπαν σης και της βιοµηχ α-
ν ικής εγκατάλειψης.

Θα πρέπει ν α εκµεταλλευτούµε το γεγον ός ότι η
Ελευσίν α είν αι το επίν ειο του Θριάσιου πεδίου, του
µεγαλύτερου εµπορευµατικού πάρκου της Ελλάδας.

Ελάτε ν α φτιάξουµε µαζί την  εµπορευµατική πρω-
τεύουσα της Ελλάδας σε συν δυασµό µε την  πολιτιστι-
κή πρωτεύουσα της Ευρώπης. Μπορούν  αυτές οι 2 ιδι-
ότητες ν α συν υπάρξουν .

Από την  εµπειρία µου στο εξωτερικό το έχ ω δει ν α
υλοποιείται. Θα το κάν ουµε και εµείς. 

Απόστολος Καµαριν άκης
∆ιευθύν ων  Σύµβουλος Οργαν ισµού 

Λιµέν ος Ελευσίν ας Α.Ε.
Υπον αύαρχ ος ΛΣ (εα)  - Πολιτικός Μηχ αν ικός
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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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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ  (ΕΕ∆ΥΕ)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ
Μαχητική παράσταση διαµαρτυρίας 
για την τουρκική εισβολή στη Συρία

Μ
αζι κή και  µαχητι κή ήταν η παράσταση δι αµαρτυρί ας ενάντι α στην τουρκι κή ει σβολή στη
Συρί α, που πραγµατοποί ησε το πρωί  της Πέµπτης 17 Οκτωβρί ου η Επι τροπή Αγώνα
ενάντι α στην Ελληνοαµερι κανι κή Συµφωνί α γι α τι ς Στρατι ωτι κές Βάσει ς στην πρεσβεί α

της Τουρκί ας.
Με συνθήµατα όπως «Κάτω τα χέρι α από τη Συρί α», «Στον ι µπερι αλι σµό καµι ά υποταγή, η

µόνη υπερδύναµη εί ναι  οι  λαοί » και  «Αλληλεγγύη στο λαό της Συρί ας» οι  συγκεντρωµένοι
καταδί κασαν τη δολοφονι κή τουρκι κή στρατι ωτι κή επι χεί ρηση της Τουρκί ας σε βάρος των Κούρ-
δων της Συρί ας, αναδει κνύοντας παράλληλα τους µεγάλους κι νδύνους που κρύβουν οι  εξελί ξει ς
γι α την ει ρήνη στην ευρύτερη περι οχή.

Το ψήφι σµα της Επι τροπής δι άβασε ο Γρηγόρης Αναγνώστου, οργανωτι κός γραµµατέας της
ΕΕ∆ΥΕ, ενώ µί λησε και  ο Νί κος Παπαγεωργί ου, µέλος της Επι τροπής εκ µέρους του ΠΑΜΕ.

Αλγει νή εντύπωση προκάλεσε η έντονη αστυνοµοκρατί α, µε την οποί α επέλεξε η κυβέρνηση να
αντι µετωπί σει  την κι νητοποί ηση. Εί ναι  χαρακτηρι στι κό ότι  πάνοπλες αστυνοµι κές δυνάµει ς
έκλει σαν την οδό Ρηγί λλης ώστε να µην µπορέσουν οι  συµµετέχοντες στην κι νητοποί ηση να προ-
σεγγί σουν την τουρκι κή πρεσβεί α.

Το ψήφι σµα της κι νητοποί ησης αναφέρει  - µεταξύ άλλων - τα ακόλουθα: 
«Εµεί ς που συγκεντρωθήκαµε σήµερα, Πέµπτη 17 Οκτώβρη 2019, έξω από την πρεσβεί α της

Τουρκί ας στην Αθήνα, µετά από κάλεσµα της Επι τροπής Αγώνα ενάντι α στην Ελληνοαµερι κανι κή
Συµφωνί α γι α τι ς Στρατι ωτι κές Βάσει ς, καταγγέλλουµε και  καταδι κάζουµε την τρί τη κατά σει ρά
χερσαί α ει σβολή της Τουρκί ας στη Συρί α µε την ονοµασί α "Πηγή Ει ρήνης", που έχει  οδηγήσει  σε 

εκατοντάδες αµάχους νεκρούς και  σε µεγάλο αρι θµό ξερι ζωµένων. Πρόκει ται  γι α πολύ
επι κί νδυνη εξέλι ξη, που κάνει  ορατό τον κί νδυνο γενι κότερης ανάφλεξης στην ευρύτερη Μέση Ανα-
τολή καθώς η Τουρκί α συνεχί ζει  τη δολοφονι κή επι χεί ρηση σε βάρος των Κούρδων της Βόρει ας
Συρί ας, µε την κάλυψη των ΗΠΑ - ΕΕ - ΝΑΤΟ.

∆εν χωρά καµί α επανάπαυση και  εφησυχασµός! Εί ναι  ανάγκη να δυναµώσει  η οργανωµένη
πάλη ενάντι α στο σάπι ο εκµεταλλευτι κό σύστηµα που γεννά ανταγωνι σµούς, φτώχει α, πολέµους
και  προσφυγι ά. Αυτή εί ναι  η µόνη εγγύηση γι α να µπορούν να ζουν οι  λαοί  ει ρηνι κά! Κάθε λαός
έχει  το αναφαί ρετο δι καί ωµα να αποφασί ζει  µόνος του γι α το µέλλον και  την τύχη της χώρας του!
Εκφράζουµε την αλληλεγγύη µας στον δοκι µαζόµενο συρι ακό λαό, αλλά και  στο λαό της Τουρκί ας
που αντι στέκεται  και  καταδι κάζει  την τουρκι κή ει σβολή στη Συρί α.

• Καταδι κάζουµε την επί θεση της Τουρκί ας στη Συρί α µε την κάλυψη ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ.
• Καµί α εµπλοκή της Ελλάδας στους ι µπερι αλι στι κούς σχεδι ασµούς.
• Αλληλεγγύη στον συρι ακό λαό».

ΣΤΑ ΚΑΠΗ ∆ΗΜΟΥ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Οµιλίες µε θέµα 
«ενδοοικογενειακή βία

και 3η ηλικία»  

Σ
ειρά εν ηµερωτικών  οµιλιών  µε αν τικείµεν ο την
εν δοοικογεν ειακή βία στην  3η ηλικία θα πραγ-
µατοποιήσει ο  «Συµβουλευτικός Σταθµός Υπο-

στήριξης Γυν αικών  Θυµάτων  Βίας» του ∆ήµου Ελευ-
σίν ας, στους χ ώρους των  παραρτηµάτων   Κ.Α.Π.Η
του ∆ήµου. 

Οι οµιλίες διοργαν ών ον ται µε αφορµή  την  Παγκό-
σµια Ηµέρα Τρίτης Ηλικίας που εορτάζεται την  1η
Οκτωβρίου κάθε έτους και έχ ουν  ως κεν τρικό θέµα
«Το φαιν όµεν ο της κακοποίησης και παραµέλησης
των  ηλικιωµέν ων : Εν δοοικογεν ειακή βία και 3η ηλικία,
µορφές και συν έπειες του φαιν οµέν ου, δικαιώµατα και
τρόποι πρόληψης της βίας κατά των  ηλικιωµέν ων ».

Σύµφων α µε το πρόγραµµα, οι οµιλίες θα γίν ουν  στις
κάτωθι µέρες και ώρες:

-Κ.Α.Π.Η Μαγούλας: 22/10/2019 και ώρα 10:00 π.µ.
-Β΄Κ.Α.Π.Η Ελευσίν ας: 23/10/2019 και ώρα 10:00

π.µ.
-Α’ Κ.Α.Π.Η Ελευσίν ας: 24/10/2019 και ώρα 09:30

π.µ. 
Οι εισηγήσεις θα υλοποιηθούν  από τα στελέχ η του

Συµβουλευτικού Σταθµού: Τσεβάς Κων σταν τίν ος-Κοι-
ν ων ιολόγος, Τζερέτα Ευθαλία-Κοιν ων ική Λειτουργός,
και Μουρτζούκου Πην ελόπη-Νοµικός. Μετά τις εισηγή-
σεις θα ακολουθήσει συζήτηση. Ο  «Συµβουλευτικός
Σταθµός Υποστήριξης Γυν αικών  Θυµάτων  Βίας» επο-
πτεύεται από τη ∆ιεύθυν ση Κοιν ων ικής Προστασίας,
Παιδείας και Πολιτισµού του ∆ήµου Ελευσίν ας, σε
συν εργασία µε το Τµήµα Κοιν ων ικής Πολιτικής του
Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α του  ∆ήµου Ελευσίν ας.

28η Οκτωβρίου: Πώς αµείβονται
όσοι εργάζονται 

H ΓΣΕΕ και το Κέν τρο Πληροφόρησης Εργαζοµέν ων
& Αν έργων  της Συν οµοσπον δίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ),
εν ηµερών ει τους µισθωτούς του ιδιωτικού τοµέα για τον
τρόπο αµοιβής της 28ης Οκτωβρίου.

Η εορτή της 28ης Οκτωβρίου περιλαµβάν εται στις
αργίες που από το ν όµο έχ ουν  χ αρακτηρισθεί ως προ-
αιρετικές, εκτός εάν  έχ ει χ αρακτηρισθεί αργία από διά-
ταξη ΣΣΕ, Καν ον ισµού Εργασίας της επιχ είρησης, από
επιχ ειρησιακή συν ήθεια και έθιµο, κατά το οποίο η
επιχ είρηση παραµέν ει κλειστή την  ηµέρα αυτή.

Ωστόσο οι ιδιωτικές επιχ ειρήσεις στη χ ώρα µας
αργούν  στην  περίπτωση που η ηµέρα αυτή (28η Οκτω-
βρίου) έχ ει χ αρακτηρισθεί αργία από διάταξη ΣΣΕ,
Καν ον ισµού Εργασίας της επιχ είρησης, από επιχ ειρη

σιακή συν ήθεια και έθιµο, κατά το οποίο η επιχ είρη-
ση παραµέν ει κλειστή την  ηµέρα αυτή. Εξίσου, κατά
τον  ίδιο τρόπο, µπορεί ν α ισχ ύουν  ευν οϊκότεροι όροι
ως προς την  προσαύξηση της αµοιβής για την  εργασία
που παρέχ εται ν όµιµα κατά την  ηµέρα της 28ης Οκτω-
βρίου.

Στην  περίπτωση που οι εργαζόµεν οι µισθωτοί δεν
εργασθούν  σύµφων α µε τα παραπάν ω δεν  θα έχ ουν
καµία µείωση του µισθού τους, εν ώ όσοι αµείβον ται µε
ηµεροµίσθιο, δικαιούν ται ν α λάβουν  το ηµεροµίσθιό
τους.

Αν  παρότι έχ ει χ αρακτηρισθεί η ηµέρα της 28ης
Οκτωβρίου πρόσθετη εορτή αργία για µία επιχ είρηση,
αυτή λειτουργήσει φέτος κατ’εξαίρεση, τότε για πλήρη
απασχ όλησή τους οι υπάλληλοι δικαιούν ται προ-
σαύξηση µισθού κατά 1/25 και οι αµειβόµεν οι µε ηµερ-
οµίσθιο έν α ακόµα ηµεροµίσθιό τους, επί του ωροµι-
σθίου των  οποίων  θα υπολογισθεί και η προσαύξηση
κατά 75% για την  εργασία σε ηµέρες αργίας.
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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

ΚΚΚΚΑΑΑΑΘΘΘΘΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΙΙΙΙΝΝΝΝΗΗΗΗ    ΕΕΕΕΝΝΝΝΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΩΩΩΩΣΣΣΣΗΗΗΗ    ΣΣΣΣΤΤΤΤΟΟΟΟ    WWWWWWWWWWWW....TTTTHHHHRRRRIIIIAAAASSSSSSSSIIIIOOOO....GGGGRRRR        
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ο Ασπρόπυργος παραχώρησε
ισοπαλία στο Αιγάλεω 1-1

Ι
σόπαλο µε σκορ 1-1 ολοκληρώθηκε το παιχ ν ίδι
του Ασπρόπυργου µε το Αιγάλεω το απόγευµα
της Κυριακής (20/10) για την  4η αγων ιστική της

Football League.

Έν α παιχ ν ίδι στο οποίο ο Ασπρόπυργος ήταν
καλύτερος και θα µπορούσε ν α πάρει τη ν ίκη καθώς
είχ ε πλην  του γκολ και δοκάρι, αλλά και δύο χ αµέν ες
ευκαιρίες. ∆εν  τα κατάφερε η οµάδα του Γιώργου
Βαζάκα και έτσι έφτασε τους πέν τε βαθµούς.

Ίδιοι οι βαθµοί και για το «Σίτι» µε τις δύο οµάδες ν α
ισοβαθµούν  µε τον  ∆ιαγόρα, µε την  οµάδα του Καρα-
δήµου ν α φέρν ει το µατς στα ίσια και ν α στέκεται
τυχ ερή στις φάσεις που έκαν αν  οι γηπεδούχ οι.

∆ιαιτητής: Κολύτας (Λασιθίου) Βοηθοί: Αδαµόπου-
λος (Μεσσην ίας), Γουρν ιάς (Αν ατ. Αττικής).

ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ(προπον ητής Γιώργος
Βαζάκας): Παν αγόπουλος, Γκογκούδης, Ιωαν ν ίδης,
Λογοθέτης, Ζών ας, Ζαχ αρός, Κάκκο, Γκατζολάρι,
Βασιλείου, Ζγκούρι, Σρέτσκοβιτς.

ΑΙΓΑΛΕΩ(προπον ητής Λουκάς Καραδήµος): Σικα-
λιάς, Μαγκάκης, Σπυρόπουλος, Παπαν ικόλας (20′
Συριόπουλος), Γκότοβος, Τσίτσαρης, Μπαξεβάν ου,
Κατσικογιάν ν ης (75′ Ροτζέριο), Πετρόπουλος, Τσιλιγ-
κίρης, Φαριν όλα (60′ Τσαφταρίδης).

Αναλυτικά τα αποτελέσµατα της τέταρτης
αγωνιστικής:

Καβάλα – Βέροια 1-0
Ασπρόπυργος – Αιγάλεω 1-1
Ο.Φ.Ι. – ∆ιαγόρας Ρόδου 0-0
ΠΟ Τριγλία – Τρίκαλα 0-1
Ιάλυσος – Νίκη Βόλου 1-0

Η βαθµολογία:

Καλαµάτα 10
Ιεράπετρα 8
Τρίκαλα 8
Καβάλα 7
Βέροια 7
Ασπρόπυργος 5
∆ιαγόρας Ρόδου 5
Αιγάλεω 5
Νίκη Βόλου 4
Ιων ικός 4
Ιάλυσος 4
Τρίγλια 3
Ολυµπιακός Βόλου 3

Θεσπρωτός 1

Β' Εθνική (Νότος)

Επιστροφή στις νίκες για τον Μανδραϊκό, ο οποίος επι-
κράτησε του Πρωτέα Βούλας µε 78-72

ΜΑΝ∆ΡΑΪΚΟΣ – ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 78-76

∆εκάλεπτα: 29-15, 43-32, 59-45, 78-76
∆ιαιτητές: Μπίκας-Τσάτσης-Κοτσώνης
Μανδραϊκός (Κατσούνης): Παπανικολάου 2, Καραµ-

πάτσος 15 (2), Ροδοστόγλου 11 (2), Βεσκούκης 15 (2),
Μαγιντόµπε 12 (2), Τσιάκος 11, Γεωργίου 3 (1), Λυτό-
πουλος 4, Γκουαλτιέρι, Μαλτέζος, Μαρούγκας

Πρωτέας Βούλας (Ταυρόπουλος): ∆ενδρινός 16 (3),
Πετς 6 (2), Μήτσιαλος 11, Παπαπέτρου 19 (2), Πανα-
γιωτίδης 2, Σκουλούδης 11, Κυριλής 8 (1), Ματσάγγος 1,
Φιλίππου 2, Μόρφης

ΜΕΓΑΡΙ∆Α – ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 75-72 

∆εκάλεπτα: 9-18, 29-35, 52-55, 75-72
∆ιαιτητές: Στρέµπας-Τεφτίκης-Ασλανίδης
Μεγαρίδα (Μάνταλος): Πλάκας 4, Κοντόπουλος,

Σπυρόπουλος 10 (2), Ψαρόπουλος 20 (3), Κατσουλάκος,
Παπαντωνάκος 13 (2), Χρονόπουλος 5 (1), Κασπίρης 3,
Βούρτσης, Μαλούκος 10, Λούκας 2, Οικονοµόπουλος 8
(2)

ΚΑΟ Μελισσίων (∆άγλας): Κυπαρίσσης 4, Στεργίου 6
(1), Κρανιάς, Οικονοµόπουλος 12 (2), Ζαραϊδώνης 2,
Τοπάλι 12 (1), Βασιλόπουλος 3 (1), Ζήρος 12 (4), Καρα-
βανάς 6, Βασιλακάκης, Καραχάλιος 15 (3), Χατζόπουλος

Αναλυτικά τα αποτελέσµατα της 3ης αγωνιστικής:

∆ούκας – Πεντέλη 61-68
Πανερυθραϊκός – Παπάγου 82-65
Μανδραϊκός – Πρωτέας Βούλας 78-76
Μεγαρίδα – ΚΑΟ Μελισσίων 75-72
Ιωνικός ΝΦ – ΟΦΗ 56-68
Αιγάλεω – Λοκρός Αταλάντης 84-74

Τετάρτη 6 Νοεµβρίου

Έσπερος – Πανελευσινιακός
Εθνικός – Μάρουσι

Η Βαθµολογία (Σε 3 αγώνες)

1. Αιγάλεω 6 (3-0)
2. Παπάγου 5 (2-1)
-------------------------------------

3. Πεντέλη 5 (2-1)
4. Μεγαρίδα 5 (2-1)
5. Μανδραϊκός 5 (2-1)
6. Έσπερος 4 (2-0)*
7. Πανελευσινιακός 4 (2-0)*
8. Μαρούσι 4 (2-0)*
9. Πανερυθραϊκός 4 (1-2)
10. ΚΑΟ Μελισσίων 4 (1-2)
11. ∆ούκας 4 (1-2)
12. ΟΦΗ 4 (1-2)
--------------------------------------------
13. Εθνικός 3 (1-1)
14. Λοκρός Αταλάντης 3 (0-3)
15. Πρωτέας Βούλας 3 (0-3)
16. Ιωνικός ΝΦ 3 (0-3)

Η Επόµενη Αγωνιστική (4η, 27/10)

Πανελευσινιακός – Αιγάλεω
Πεντέλη – Έσπερος
Παπάγου – ∆ούκας
Πρωτέας Βούλας – Πανερυθραϊκός
Μαρούσι – Μανδραϊκός
ΚΑΟ Μελισσίων – Εθνικός
Μεγαρίδα – Ιωνικός ΝΦ
Λοκρός Αταλάντης – ΟΦΗ

ΕΠΣ∆Α: Tα αποτελέσµατα.    

Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(4η αγωνιστική)

∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ – Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 0-4
ΒΥΖΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 1-1
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1-1
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ – ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2-2
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ –

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 2-2
ΝΕΑΠΕΡΑΜΟΣ – ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ 3-2
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ – ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ 3-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 10
2. ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 8
3. Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 8
4. ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 8
5. ΒΥΖΑΣ 8
6. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 8
7. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 5
8. ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ 4
9. ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 4
10. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 2
11. ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2
12. ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 2
13. ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ 2
14. ∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑ 1

Η ΕΠΟΜΕΝΗ 5η Αγωνιστική

ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ – ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ – ∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ – ΒΥΖΑΣ
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ

ΑΠΟ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(4η αγωνιστική)

ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ – ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 1-0
Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ Α.

ΛΙΟΣΙΩΝ 1-4
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ – ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 1-0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ 1-4
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ – Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 3-5
ΠΑΟ ΦΥΛΗΣ – ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 0-7
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. – ΑΣ ∆ΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

2-5

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΑΣ ∆ΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 12
2. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 10
3. ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 9
4. ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 9
5. ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 9
6. ΑΠΟΛΛΩΝ Α. ΛΙΟΣΙΩΝ 7
7. Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 6
8. ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 6
9. Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 6
10. ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 3
11. ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 3
12. ΠΑΟ ΦΥΛΗΣ 3
13. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 0
14. ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 0

Η ΕΠΟΜΕΝΗ 5η Αγωνιστική

ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ – ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ – ΠΑΟ ΦΥΛΗΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ Α. ΛΙΟΣΙΩΝ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ – ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ.
ΑΣ ∆ΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τιµούν τον Μελέτη Λάσκο την ∆ευ-
τέρα 21/10 στο Γ. Ρουµελιώτης

Τιµούν τον Μελέτη Λάσκο

Την  ∆ευτέρα 21 Οκτωβρίου στο γήπεδο Ρουµελιώτης
στις 7.30 το απόγευµα, στον  φιλικό αγών α, µεταξύ
των  Βετεράν ων  της Λαµπερής, και των  Βετεράν ων
του Αστέρα Μαγούλας.
∆εν  χ ρειάζον ται ν οµίζω ιδιαίτερες συστάσεις. Ο
Μελέτης Λάσκος υπήρξε ποδοφαιριστής της οµάδος
του Παν ελευσιν ιακού και προπον ητής(σε πολλές
οµάδες)  και ιδρυτής της ΛΑΜΠΕΡΗΣ.

Θα ήταν  ιδιαίτερη τιµή  ν α είµαστε όλοι εκεί I



14-θριάσιο ∆ευτέρα 21 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
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Στην Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα ∆ήµων και Περιφερειών και στη συνάν-
τηση δικτύωσης της EuroConnect  που πραγµατοποιήθηκαν στις
Βρυξέλλες, από τις 7 ως τις 10 Οκτωβρίου 2019, συµµετείχε ο ∆ήµος

Ελευσίνας. Τον ∆ήµο εκπροσώπησαν ο κ. Παύλος Κουκουναράκης, Αντιδή-
µαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών και η κα. Ευαγγελία Μακρή, Ειδική Σύµβου-
λος για Ευρωπαϊκά Προγράµµατα.

Κατά την  διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας ∆ήµων  και Περιφερειών  πραγµα-
τοποιήθηκαν  στο Ευρωπαϊκό Κοιν οβούλιο συν αν τήσεις µε Ευρωβουλευτές. Πιο
συγκεκριµέν α µε τον  κ. Ευάγγελο Μεϊµαράκη, τον  κ. Μαν ώλη Κεφαλογιάν ν η και µια
πολύ σύν τοµη συν άν τηση µε τον  κ. Παπαδηµούλη. Κύριο θέµα συζήτησης ήταν
η στήριξη των  Ευρωβουλευτών   στον  θεσµό της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας 2021.

Στη Συν άν τηση ∆ικτύωσης και Γν ωριµίας της εταιρείας EuroConnect στις
Βρυξέλλες που πραγµατοποιήθηκε την  Τρίτη 8/10, οι θεµατικές εν ότητες που αν α-
πτύχ θηκαν , πέρα από τα γεν ικά Θεσµικά Ζητήµατα και τις Κατευθύν σεις καθώς και
τις Προετοιµασίες για την  ν έα Προγραµµατική Περίοδο 2021-2027, ήταν  η Κυκλική
Οικον οµία και οι Εφαρµογές της, το Περιβάλλον  & Κλιµατική Αλλαγή, οι Βιώσιµοι
Στόχ οι, τα Όργαν α Πολιτικής Προστασίας, το Βιώσιµο Αστικό Περιβάλλον  και η
Ψηφιοποίηση των  Κατασκευών , οι Έξυπν ες Πόλεις και οι Προηγµέν ες Τεχ ν ολογίες
και η Στήριξη ∆ιαρθρωτικών  Μεταρρυθµίσεων .

Οι οµιλητές/τριες της εκδήλωσης ήταν  οι Ευρωβουλευτές κα. Άν ν α Μισέλ Ασηµα-
κοπούλου, ο κ. Πέτρος Κόκκαλης και ο κ. Νίκος Αν δρουλάκης, οι Αξιωµατούχ οι της
Ευρωπαϊκης Εν ωσης κ. Ζωρζέττα Λάλη, κ. Willebrordus Sluijters, κ. Αγγελική
Βότσογλου, κ. ∆άν α Ελευθεριάδου, κ. Ηλέκτρα Παπαδάκη, ο Οµότιµος Καθηγητής
κ. Βασίλης Αγγελής και ο πρόεδρος της ΠΕ∆Α και ∆ήµαρχ ος Νίκαιας ΑΓ.Ι.Ρέν τη κ.
Γιώργος Ιωακειµίδης.

Οι εκπρόσωποι του ∆ήµου παρευρέθηκαν  στην  εκδήλωση που συν διοργάν ωσε
η ΠΕ∆Α, (Περιφερειακή Εν ότητα ∆υτικής Αττικής) η οποία συµµετέχ ει στην  κοιν ο-
πραξία «Πολιτική συν οχ ής για µια πιο κοιν ων ική Ευρώπη: Περιφέρειες και πόλεις
για όλους» µε φορείς από την  Γαλλία, την  Ισπαν ία , την  Ιταλία, την  Πολων ία, την
Ολλαν δία. 

Επιπλέον  συµµετείχ αν  στην  εκδήλωση που διοργάν ωσε η κα. Αν ν α Μισέλ
Ασηµακοπούλου στο Ευρωπαϊκό Κοιν οβούλιο για τους Ελλην ικούς ∆ήµους & Περ-
ιφέρειες καθώς και τις Ελλην ικές Εταιρείες ∆ικτύωσης, όπου µας εν ηµέρωσαν  σχ ε-
τικά µε τη ν έα προγραµµατική περίοδο 2021-2027 και την  υπηρεσία έρευν ας του
Ευρωπαϊκού Κοιν οβουλίου. Στην  εκδήλωση παρευρέθηκαν  Έλλην ες Ευρωβουλευ-
τές. 

Στην Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα ∆ήµων και Περιφερειών ο ∆ήµος Ελευσίνας 


