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Κλειστοί αρκετοί ∆ήµοι σήµερα
Εργαζόµενοι στους Ο.Τ.Α. θα πραγµατοποιήσουν
στις 11 το πρωί Πανελλαδικό Συλλαλητήριο
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2-θριάσιο Πέµπτη 24 Οκτωβρίου 2019

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Αραιή συννεφιά     

Η  θερµοκρασία έως 24°C

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Σεβαστιανή,Σεβαστιάνα, Σεβαστή, 
Σέβη, Σεβούλα, Ηµέρα του ΟΗΕ

Παγκόσµια Ηµέρα Ακτών

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

Συµεωνίδου Νίνα Κ.
Θρασυβούλου & Αγίου Σπυρίδωνος, 

2155453833

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Μπαρδής Μελέτιος Ι.

Βενιζέλου Ελευθερίου 8, 2105546633

ΜΑΝ∆ΡΑ 
Γιάννου Γεώργιος Ι.

Κοροπούλη Βαγγέλη 25, 2105555844
08:00-23:00

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Ιονίου Πελάγους 42Β & Πηνειού,

2102474311

ΧΑΙ∆ΑΡΙ 
Γιαννακή Μαρία Ι.Ανεξαρτησίας 54 & Κορυτσάς,

Όπισθεν Κολυµβητηρίου, 
2105813087

Τ
ην έντονη αντίθεσή του στη µετατροπή της
λεωφορειακής γραµµής 711 ΖΩΦΡΙΑ-
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  σε τοπική εκφράζει,

µε έγγραφό του προς τον Πρόεδρο και το ∆ιε-
υθύνοντα Σύµβουλο του ΟΑΣΑ, ο ∆ήµαρχος
Φυλής Χρήστος Παππούς.

Στο έγγραφο τον ίζεται ότι η µετατροπή της
γραµµής σε τοπική υποβαθµίζει τη συν οικία, η
οποία ξεπερν άει, σε πληθυσµό,  τις δύο από
τις τρεις ∆ηµοτικές Εν ότητες του ∆ήµου Φυλής.
Επισηµαίν εται ακόµα ότι, ως τοπική γραµµή,
το 711 επικαλύπτεται από την  736 η οποία

δροµολογήθηκε µε δαπάν η του ∆ήµου Φυλής
και προστίθεται ότι µέν ει, συγκοιν ων ιακά,
ακάλυπτο έν α µεγάλο τµήµα της συν οικίας.

Ο ∆ήµαρχος Φυλής οδηγήθηκε στην Απόφαση
αυτή σταθµίζοντας τις αντιδράσεις του επιβατικού
κοινού και εξετάζοντας από κοντά τις επιπτώσεις
της αλλαγής της λεωφορειακής γραµµής. Έλαβε
επίσης υπόψη τις απόψεις του Συλλόγου Ζωφρ-
ιάς και των ∆ηµοτικών και Τοπικών Συµβούλων
που γνωρίζουν τα θέµατα της συνοικίας. Ακολο-
υθεί το έγγραφο το έγγραφο του ∆ηµάρχου
Φυλής.

Χρήστος Παππούς: Μένει ακάλυπτο ένα µεγάλο τµήµα της συνοικίας Ζωφριάς 

Αντίθετος µε τη µετατροπή της γραµµής 711
σε τοπική ο ∆ήµος Φυλής

Κλειστοί αρκετοί ∆ήµοι σήµερα 
Εργαζόµενοι στους Ο.Τ.Α. θα πραγµατοποιήσουν
στις 11 το πρωί Πανελλαδικό Συλλαλητήριο

Η
Πανελλήνια Οµο-
σπονδία Εργαζοµέ-
νων Οργανισµών

Τοπικής Αυτοδιοίκησης
προκηρύσσει , για σήµερα
Πέµπτη 24 Οκτωβρίου 2019,
24ωρη Πανελλαδική Απεργία
όλων των εργαζοµένων στην
Τοπική Αυτοδιοίκηση,
εντείνοντας τις αγωνιστικές
κινητοποιήσεις της κατά του
Αναπτυξιακού Νοµοσχεδίου
και του Άρθρου 179 αυτού.

Την ίδια ηµέρα, οι εργαζόµε-
νοι στους Ο.Τ.Α. θα πραγµα-
τοποιήσουν στις 11 το πρωί
Πανελλαδικό Συλλαλητήριοµ
έξω από τα Γραφεία της Οµο-
σπονδίας (Καρόλου 24 - Πλατεία Καραϊσκάκη).

Έχουν προσκληθεί να συµµετάσχουν, σε ένδειξη συµπαράστασης και αλληλεγγύης, και εργαζόµε-
νοι άλλων Οµοσπονδιών του ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα.

Σηµειώνεται πως, για σήµερα  Πέµπτη 24 Οκτωβρίου 2019 είναι προγραµµατισµένη η ψήφιση στη
Βουλή του Αναπτυξιακού Νοµοσχεδίου.

Οι εργαζόµενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ζητούν την απόσυρση του άρθρου 179 του
νοµοσχεδίου, καθώς παρέχεται η δυνατότητα στους ∆ηµάρχους µε µειοψηφίες να εκχωρούν στους
ιδιώτες τις υπηρεσίες Καθαριότητας, Πρασίνου και Ηλεκτροφωτισµού των ∆ήµων. «Μία τέτοια εξέ-
λιξη θα οδηγούσε σε απολύσεις χιλιάδων εργαζοµένων, σε κατάργηση του ∆ηµόσιου και Κοινωνι-
κού χαρακτήρα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σε οικονοµική επιβάρυνση των ∆ηµοτών, µέσω της
αύξησης των ∆ηµοτικών Τελών».

Συνεχίζεται στη σελ. 4
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Συνελήφθη 25χρονος για αρπαγές 
τσαντών σε διάφορες περιοχές 

της ∆υτικής Αττικής

Κατασχέθηκαν µοτοσυκλέτα και είδη ένδυσης

Συνελήφθη µετά από αναζητήσεις,  στο Ίλιον, από αστυνοµι-
κούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας ∆υτικής Αττικής, 25χρο-
νος ηµεδαπός για αρπαγές τσαντών σε διάφορες περιοχές

της ∆υτικής Αττικής.
Ειδικότερα ο ανωτέρω, κινούµενος µε µοτοσυκλέτα, εντόπιζε

γυναίκες που εξέρχονταν από τραπεζικά καταστήµατα και στη
συνέχεια τις ακολουθούσε µέχρις ότου εντοπίσει το προσφορότερο
σηµείο για να τις επιτεθεί.

Ειδική οµάδα αστυνοµικών της ανωτέρω Υπηρεσίας που ήταν
επιφορτισµένη µε τον εντοπισµό του δράστη, ο οποίος από τον περ-
ασµένο Αύγουστο είχε προβεί στην διάπραξη τριών (3) αρπαγών,
µετά από συστηµατική έρευνα τον εντόπισε στην περιοχή της Πετρ-
ούπολης και µετά από καταδίωξη τον συνέλαβε στο Ίλιον.

Στην κατοχή του, καθώς και από κατ’ οίκον έρευνες, βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν µοτοσυκλέτα και είδη ένδυσης που έφερε κατά τη
διάρκεια της διάπραξης των εγκληµατικών του πράξεων.

Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών
Αθηνών.

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

∆ίνονται στη δηµοσιότητα, κατό-
πιν σχετικής ∆ιάταξης της Εισαγ-
γελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα
στοιχεία ταυτότητας και φωτογρα-
φίες 63χρονου ηµεδαπού, ο
οποίος συνελήφθη 29-9-2019 στις
Αχαρνές, από αστυνοµικούς του
Τµήµατος Ασφάλειας Αχαρνών,
δυνάµει εντάλµατος σύλληψης,
κατηγορούµενος για κατάχρηση
ανηλίκων σε ασέλγεια κατ’ εξακο-
λούθηση.

Συγκεκριµένα πρόκειται για τον
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆Η Βασίλειο του Ιωάννη και
της Κυριακής, γεννηθέντα στις 20-9-1956
στο Καζακστάν.

Η συγκεκριµένη δηµοσιοποίηση,
χρονικής διάρκειας µέχρι 21-1-2020, σύµφ-
ωνα µε τη σχετική Εισαγγελική ∆ιάταξη, 

αποσκοπεί στην ανάγκη προ-
στασίας του κοινωνικού συνόλου,
την ευχερέστερη πραγµάτωση της
αξίωσης της Πολιτείας για τον
κολασµό οµοειδών αδικηµάτων
προκειµένου να διαπιστωθούν και
να εξιχνιασθούν άδηλες υποθέσεις
παρόµοιων άδικων πράξεων σε
βάρος ανηλίκων.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακα-
λούνται οι πολίτες να επικοινω-
νούν µε τον τηλεφωνικό αριθµό
210-2478025 του Τµήµατος Ασφά-
λειας Αχαρνών και 210-6411111 της
∆ιεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής,

για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής
πληροφορίας. Σηµειώνεται ότι διασφαλίζε-
ται η ανωνυµία και το απόρρητο της επι-
κοινωνίας.

∆ηµοσιοποίηση στοιχείων του 63χρονου που συνελήφθη 
στις Αχαρνές για ασέλγεια σε βάρος ανηλίκων

Προκειµένου να διαπιστωθούν και να εξιχνιασθούν άδηλες υποθέσεις παρόµοιων άδικων πράξεων

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ :Ολοκληρώνονται 3
παιδικές χαρές, ετοιµάζονται άλλες 7

Τρεις παιδικές χ αρές µε σύγχ ρον ες προ-
διαγραφές αισθητικής και ασφαλείας παρ-
αδίδον ται σταδιακά το προσεχ ές χ ρον ικό
διάστηµα εν ώ έρχ ον ται µε ν έα σύµβαση
άλλες επτά πιστοποιηµέν ες παιδικές χ αρές
για τους µικρούς Αχ αρν είς.

Οι τρεις παιδικές χ αρές που παραδίδον ται
είν αι οι εξής: Αγίου Ελευθερίου & Παν αγίας
Μυροβλύτισσας, Μαν τιν είας και Ευρίπου &
Αµφίσσης.

Οι επτά για τις οποίες έχ ει υπογράψει
σύµβαση είν αι οι κάτωθι:

Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας & Ι.Κον δυλάκη
Καλλιά, Αγαµέµν ον ος & Σπετσών  (πλατεία

Καλλιά)
Αγίου Πέτρου & Ιωλκού
Πλατεία Βαρυµπόµπης
Πλατεία Θρακοµακεδόν ων
Ποσειδών ος (Λυκότρυπα)
∆ηµητρίου ∆αµάσκου & Βίκτωρος Ουγκώ

«∆ουλεύουµε για µία πόλη µε περισσότερα
παιδικά χ αµόγελα, µε γον είς περήφαν ους για
τις Αχ αρν ές.» τόν ισε ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών ,
Σπύρος Βρεττός.
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Συνεχίζεται από σελ. 2

Άµεση αντίδραση της Περιφέρειας Αττικής στη φωτιά 
που ξέσπασε στο Πόρτο Ράφτη

Γ. Πατούλης «Θα είµαστε συνεχώς στο πλευρό των πολιτών, έχοντας ως 
ύψιστη προτεραιότητα την προστασία της ζωής και της περιουσίας τους»

Άµεση ήταν η ανταπόκριση της
Περιφέρειας Αττικής αµέσως µόλις
ενηµερώθηκε από την Πυροσβεστι-
κή για τη φωτιά που ξέσπασε αργά
προχθες το βράδυ στο Πόρτο
Ράφτη, στην περιοχή Κάστρο, κοντά
σε κατοικηµένη περιοχή.

Με εντολή του Περιφερειάρχη Γ.
Πατούλη ο οποίος βρέθηκε από τη
πρώτη στιγµή στην περιοχή
συντονίζοντας τις προσπάθειες, ο
µηχανισµός της Περιφέρειας  τέθη-
κε σε πλήρη κινητοποίηση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης έλα-
βαν µέρος εργαζόµενοι της Περιφ-
έρειας Αττικής µε υδροφόρες
καθώς και χωµατουργικά µηχανήµα-
τα που συνέβαλαν στη διάνοιξη δρό-
µων.

Μαζί µε τον κ. Πατούλη το συντο-
νισµό της οµάδας Πολιτικής Προ-
στασίας είχε ο αρµόδιος Αντιπεριφ-
ερειάρχης Βασίλης Κόκκαλης, ενώ
επιτόπου βρέθηκε και ο αντιπεριφε-
ρειάρχης Ανατολικής Αττικής Αθανά-
σιος Αυγερινός. Στην περιοχή ήταν
ο Γενικός Γραµµατέας Πολιτικής
Προστασίας Ν. Χαρδαλιάς καθώς και

ο ∆ήµαρχος Μαρκοπούλου-Μεσο-
γαίας Κ. Αλαγιάννης.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής παρέ-
µεινε στην περιοχή µέχρι που η
φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.

Σε δηλώσεις του τόνισε τα εξής:
«Ο µηχανισµός της Περιφέρειας

Αττικής από την πρώτη στιγµή εκδή-
λωσης της πυρκαγιάς βρέθηκε στο
σηµείο των επιχειρήσεων. Σε συνε-
ργασία µε την Πυροσβεστική, την
Αστυνοµία, τον ∆ήµο Μαρκο-
πούλου και µε το συντονισµό της
Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προ-
στασίας καταφέραµε, µε συντονισµέ-
νες κινήσεις να διαχειριστούµε απο-
τελεσµατικά τη φωτιά, η οποία ήταν
επικίνδυνη λόγω του ισχυρού αέρα
και για αυτό έγινε και προληπτική
εκκένωση κατοικιών.  Θα ήθελα να
συγχαρώ τους εργαζόµενους στην
Περιφέρεια για την άµεση ανταπόκρ-
ιση τους,  τους αντιπεριφερειάρχες
µου Βασίλη Κόκκαλη και Θανάση
Αυγερινό, τον Γ. Γραµµατέα Πολιτι-
κής Προστασίας Ν.  Χαρδαλιά, τον
∆ήµο Μαρκοπούλου-Μεσογαίας,
το Πυροσβεστικό σώµα και  την

Ελληνική Αστυνοµία, για τις
προσπάθειες που κατέβαλαν
να θέσουν υπό έλεγχο την
πυρκαγιά. Όλοι  µαζί  οι
εµπλεκόµενοι  φορείς στέλνουµε
ένα ηχηρό µήνυµα ότι σε έκτακτες
καταστάσεις θα είµαστε στο πλευρό 

των πολιτών, έχοντας ως ύψιστη
προτεραιότητα την προστασίας της
ζωής και της περιουσίας τους».  

ΟΠΕΚΑ: Την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 
καταβάλλονται όλα τα επιδόµατα και οι παροχές
Την  Παρασκευή 25 Οκτωβρίου καταβάλλον ται όλα τα επιδόµατα και οι παροχ ές του ΟΠΕΚΑ,
λόγω και της αργίας της 28ης Οκτωβρίου.Αν αλυτικά:
- τα προν οιακά αν απηρικά και διατροφικά επιδόµατα µην ός Οκτωβρίου.
- το Κοιν ων ικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης στους δικαιούχ ους των  οποίων  οι αιτήσεις εγκρίθηκαν
έως 30 Σεπτεµβρίου. Υπεν θυµίζεται ότι η ηλεκτρον ική πλατφόρµα του ΚΕΑ παραµέν ει
αν οιχ τή ώστε οι εν διαφερόµεν οι ν α την  επισκέπτον ται και ν α υποβάλλουν  τις αιτήσεις τους
αν ά πάσα στιγµή.
- οι συν τάξεις και τα επιδόµατα αν ασφάλιστων  υπερηλίκων  µην ός Νοεµβρίου.
- τα επιδόµατα στεγαστικής συν δροµής και οµογεν ών  που χ ορηγούν ταν  από τους ΟΤΑ έως
και το 2018 για τον  µήν α Οκτώβριο.
- το Επίδοµα Στέγασης (εν οικίου) µην ός Οκτωβρίου σε όλους όσοι υπέβαλλαν  αίτηση στην
ειδική ηλεκτρον ική πλατφόρµα έως 30 Σεπτεµβρίου και αυτή έχ ει εγκριθεί. 

(από cityface.gr )
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Για την ασφαλέστερη κίνηση των οχηµάτων και τη
βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας κατά την
περίοδο εορτασµού της 28ης Οκτωβρίου, εκτός

των µέτρων διευκόλυνσης της κυκλοφορίας που θα ληφ-
θούν σε τοπικό επίπεδο, θα ισχύσει και απαγόρευση
κίνησης φορτηγών αυτοκινήτων ωφελίµου φορτίου άνω
του 1,5 τόνου ως κατωτέρω:

1.Την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019, από ώρα
16:00 έως 21:00, το Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2019,
από ώρα 08:00 έως 13:00, και την Κυριακή 27 Οκτω-
βρίου 2019, από ώρα 08:00 έως 13:00, για το ρεύµα
εξόδου:

(α) Στον αυτοκινητόδροµο Α8 (Αθήνα – Πάτρα) από τα
∆ιόδια Ελευσίνας (Χ.Θ. 26+500) µέχρι τα ∆ιόδια Ρίου
(Χ.Θ. 199+660).

(β) Στον αυτοκινητόδροµο Α1 (Αθήνα – Θεσσαλονίκη –
Εύζωνοι), από τον κόµβο Αγ. Στεφάνου (Κρυονέρι) (Χ.Θ.
27+960) µέχρι τη διασταύρωση του Μπράλου (Χ.Θ.
203+065), από τον κόµβο Ροδίτσας (Λαµία) (Χ.Θ.
212+625) µέχρι τον κόµβο Ραχών Φθιώτιδας (Χ.Θ.
242+479), από τα διόδια Μακρυχωρίου (Χ.Θ. 374+291)
µέχρι τον κόµβο Λεπτοκαρυάς (Χ.Θ. 410+359).

(γ) Στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών,
από την αερογέφυρα Θέρµης µέχρι το 34ο χιλιόµετρο.

(δ) Στον αυτοκινητόδροµο Α11 (Σχηµατάρι – Χαλκίδα),
από τη διασταύρωσή της µε τον αυτοκινητόδροµο Α1
(Χ.Θ. 65+820) µέχρι την υψηλή γέφυρα Χαλκίδας (Χ.Θ.
12+300).

(ε) Στην Εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Καβάλας, από το
11ο χλµ. (Χ.Θ.11+340) µέχρι τη διασταύρωση Λέων
Αµφίπολης (Χ.Θ. 97 + 550).

(στ) Στον αυτοκινητόδροµο Α5 (Ιόνια Οδός) από τη
γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης» (Χ.Θ. 0+000) έως το
τέλος της Ιόνιας Οδού (Χ.Θ. 200+991).

(ζ) Στον αυτοκινητόδροµο Α7 (Κεντρικής Πελοποννή-
σου), στο ρεύµα προς Καλαµάτα, από τον Α/Κ Κορίνθου
(Χ.Θ. 85+300) έως τον Ισόπεδο Κυκλικό Κόµβο Σπάρτης
(Χ.Θ. 240+800) (Περιµετρική Καλαµάτας).

(η) Στον Αυτοκινητόδροµο Α71 (Λεύκτρο – Σπάρτη)
από τον Α/Κ Λεύκτρου (0+000) έως τον Α/Κ Σπάρτης
(Χ.Θ. 45+000).

2. Τη ∆ευτέρα 28 Οκτωβρίου 2019, από ώρα 15:00
έως 21:00, για το ρεύµα εισόδου:

(α) Στον αυτοκινητόδροµο Α8 (Αθήνα - Πάτρα), στο
ρεύµα προς Αθήνα, από τα ∆ιόδια Ρίου (Χ.Θ. 199+660)
µέχρι τα ∆ιόδια Ελευσίνας (Χ.Θ. 26+500).

(β) Στον αυτοκινητόδροµο Α1 (Αθήνα - Θεσσαλονίκη
Εύζωνοι), στο ρεύµα προς Αθήνα, από τον κόµβο Λεπτο-
καρυάς (Χ.Θ. 410+359) µέχρι τα διόδια Μακρυχωρίου
(Χ.Θ. 374+291), από τον κόµβο Ραχών Φθιώτιδας (Χ.Θ.
242+479) µέχρι τον κόµβο Ροδίτσας (Λαµία) (Χ.Θ.
212+625), και από τη διασταύρωση του Μπράλου (Χ.Θ.
203+065) µέχρι τον κόµβο Αγ. Στεφάνου (Κρυονέρι)
(Χ.Θ. 27+960)

(γ) Στην Εθνική Οδό Ν. Μουδανιών - Θεσσαλονίκης
από το 34ο χιλιόµετρο µέχρι την αερογέφυρα Θέρµης.

(δ) Στον αυτοκινητόδροµο Α11 (Σχηµατάρι - Χαλκίδα),
στο ρεύµα προς Σχηµατάρι, από την υψηλή γέφυρα Χαλ-
κίδας (Χ.Θ. 12+300) µέχρι τη διασταύρωσή της µε τον
αυτοκινητόδροµο Α1 (Χ.Θ. 65+820).

(ε) Στην Εθνική Οδό Καβάλας - Θεσσαλονίκης από τη
διασταύρωση Λέων Αµφίπολης (Χ.Θ. 97+550) µέχρι το
11ο χλµ. (Χ.Θ.11+340) αυτής.

(στ) Στον αυτοκινητόδροµο Α5 (Ιόνια Οδός), στο ρεύµα
προς Αντίρριο, από το τέλος της Ιόνιας Οδού (Χ.Θ.
200+991) έως τη γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης» (Χ.Θ.
0+000).

(ζ) Στον αυτοκινητόδροµο Α7 (Κεντρικής Πελοποννή-
σου), στο ρεύµα προς Αθήνα, από τον Ισόπεδο Κυκλικό
Κόµβο Σπάρτης (Χ.Θ. 240+800) (Περιµετρική Καλαµά-
τας) έως τον Α/Κ Κορίνθου (Χ.Θ. 85+300).

(η) Στον Αυτοκινητόδροµο Α71 (Λεύκτρο – Σπάρτη),
στο ρεύµα προς Λεύκτρο, από Α/Κ Σπάρτης (Χ.Θ.
45+000) έως τον Α/Κ Λεύκτρου (0+000).

3. Εξαιρούνται της απαγόρευσης κυκλοφορίας:

(α) Τα οχήµατα που προσφέρουν οδική βοήθεια,
σύµφωνα µε ν. 3651/2008, τα φορτηγά αυτοκίνητα των
ΕΛΤΑ, τα φορτηγά αυτοκίνητα των εταιρειών διανοµής
τύπου, τα φορτηγά αυτοκίνητα δηµοσίας (Φ.∆.Χ.) και
ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) που µεταφέρουν ζώντα ζώα,
ευπαθή τρόφιµα όπως αυτά αναφέρονται στη διεθνή
συµφωνία ΑΤΡ (άρθρο 3 του Κεφαλαίου ΙΙ της κοινής
υπουργικής απόφασης 50786/3319/2014 (Β’ 2418), εφό-
σον το ποσοστό του φορτίου των παραπάνω προϊόντων
που µεταφέρονται είναι τουλάχιστον το 10% του ωφέλι-
µου φορτίου.

(β) Τα βυτιοφόρα οχήµατα µεταφοράς νερού (υδροφ-
όρα) όταν αυτά κινούνται για την αντιµετώπιση δασικών
πυρκαγιών.

(γ) Τα φορτηγά οχήµατα (ψυγεία) δηµοσίας (Φ.∆.Χ.)
και ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) που µεταφέρουν νωπά
οπωροκηπευτικά προϊόντα.

(δ) Τα φορτηγά οχήµατα που µεταφέρουν υποπροϊόν-
τα ζωικής προέλευσης για αδρανοποίηση, σύµφωνα µε
τον κανονισµό ΕΚ 1069/2009, εφόσον διαθέτουν σχετική
άδεια από τη ∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής της οικείας Περιφ-
έρειας και συνοδεύονται από το προβλεπόµενο εµπορ-
ικό έγγραφο.

(ε) Τα φορτηγά οχήµατα των Οργανισµών Κοινής Ωφέ-
λειας (∆ΕΗ, ΟΤΕ, Φυσικό Αέριο, κ.λπ.) όταν κινούνται για
αποκατάσταση έκτακτων βλαβών των δικτύων τους και
µόνο εφόσον συνοδεύονται από έγγραφη εντολή του
οικείου οργανισµού.

(στ) Τα βυτιοφόρα οχήµατα που µεταφέρουν καύσιµα
για τον ανεφοδιασµό µέσων πυρόσβεσης, εφόσον αυτό
αποδεικνύεται από κατάλληλα έγγραφα ή παραστατικά.

(ζ) Τα φορτηγά οχήµατα µεταφοράς εξοπλισµού µου-
σικών και θεατρικών παραστάσεων και τα φορτηγά οχή-
µατα που χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση και µεταφ-
ορά εξοπλισµού για την κάλυψη τηλεοπτικών και κινηµα-
τογραφικών γεγονότων.

(η) Τα φορτηγά αυτοκίνητα που µεταφέρουν οξυγόνο
για ιατρικούς σκοπούς.

(θ) Τα µηχανήµατα έργου των ∆ΕΣΕ και τα φορτηγά
οχήµατα που χρησιµοποιούνται για την αντιµετώπιση
έκτακτων περιστατικών, µετά από αίτηµα της αρµόδιας
υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας και µε σχετική απόφα-
ση της κατά τόπου αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Τροχαίας.

(ι) Τα οχήµατα έκτακτης ανάγκης.

Επισηµαίνεται ότι η Ελληνική Αστυνοµία, µε αφορµή
την επικείµενη εορταστική περίοδο, εφαρµόζει αυξηµένα
µέτρα τροχαίας στο οδικό δίκτυο της χώρας και υπενθ-
υµίζει πάλι σε όλους τους οδηγούς και τους χρήστες του
οδικού δικτύου ότι η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων
µας.

Στο πλαίσιο αυτό συνιστά στους πολίτες:

Πριν ταξιδέψουν να κάνουν τεχνικό έλεγχο στο όχηµά
τους και να ενηµερώνονται για την κατάσταση του οδικού
δικτύου και τις καιρικές συνθήκες.

Να είναι ιδιαιτέρα προσεκτικοί κατά την οδήγηση και να
τηρούν τους κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Να σέβονται τις οδικές σηµάνσεις και να συµµορ-
φώνονται στις υποδείξεις των τροχονόµων.

Να µην χρησιµοποιούν κατά την οδήγηση κινητά
τηλέφωνα ή άλλες συσκευές που αποσπούν την προ-
σοχή τους.

Να µην καταναλώνουν οινοπνευµατώδη ποτά, εφόσον
πρόκειται να οδηγήσουν.

Να προστατεύουν τα παιδιά που επιβαίνουν στο
όχηµα, κάνοντας χρήση των παιδικών καθισµάτων.

Να «φορούν» απαραίτητα τις ζώνες ασφαλείας, όπως
και τα κράνη στις µοτοσικλέτες.

Να µην υπερεκτιµούν τις οδηγικές τους ικανότητες και
τις τεχνικές δυνατότητες των οχηµάτων τους.

Να σέβονται και να προστατεύουν τους συνεπιβάτες
και τους συνανθρώπους τους που χρησιµοποιούν το
οδικό δίκτυο, οδηγώντας το όχηµά τους µε υπευθυνότ-
ητα και περίσκεψη.

Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών ωφέλιµου φορτίου 
άνω του 1,5 τόνου κατά το τριήµερο της 28ης Οκτωβρίου

Και στον αυτοκινητόδροµο Αθήνα – Πάτρα από τα ∆ιόδια Ελευσίνας µέχρι τα ∆ιόδια Ρίου 
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Φέρε τα Χριστούγεννα στο Χαϊδάρι
Ο ∆ήµος καλεί κάτοικους, επιχειρήσεις και  συλλόγους 

να συµµετέχουν ενεργά στην προσπάθεια, ώστε να τονωθεί η εµπορική
κίνηση της πόλης αλλά και η ψυχολογία όλων 

Η
Χριστουγεννιάτικη περίοδος είναι µια από
τις καλύτερες εποχές, µια γιορτινή περίο-
δος για παιδιά και ενήλικες.Είναι ανάγκη να

προσπαθήσουµε όλοι µαζί να αλλάξουµε την εικό-
να της πόλης µας, δίνοντάς της µια χριστουγεννιά-
τικη, εορταστική λάµψη. Πρέπει  ο ∆ήµος µας, οι
γειτονιές µας, τα καταστήµατά µας να µυρίσουν Χρι-
στούγεννα, να αλλάξει η διάθεση µας και να περι-
µένουµε µε αισιοδοξία, πίστη και ελπίδα τη
«µαγεία των Χριστουγέννων».

Ο ∆ήµος Χαϊδαρίου θα  φωταγωγηθεί  από άκρη
σε άκρη, όχι µόνο από το ∆ήµο, αλλά και από

όποιον επιθυµεί να φέρει τα Χριστούγεννα στη
γειτονιά του, στο δρόµο του, στο πεζοδρόµιό του.

Όλοι οι κάτοικοι της πόλης µας, οι επιχειρήσεις,
οι σύλλογοι, οι φορείς, µπορούµε, ο καθένας ανά-
λογα µε τις δυνάµεις του, να συνεισφέρουµε ώστε
τα φετινά Χριστούγεννα να γίνουν πιο φωτεινά γιατί
θα είναι τα δικά µας Χριστούγεννα!

Στόχος µας είναι να φωτιστούν όλες οι γειτονιές,
ώστε να τονώσουµε όχι µόνο την εµπορική
κίνηση του ∆ήµου µας αλλά και την ψυχολογία
όλων µας, να ξεχάσουµε για λίγο τα προβλήµατά
της καθηµερινότητάς µας!

Ας γίνουµε όλοι µέρος της δηµιουργίας µιας
όµορφης, φωτεινής πόλης, πιο σύγχρονης και
πιο εορταστικής ! Είναι στο χέρι όλων µας  να φέρ-
ουµε τα Χριστούγεννα στην ψυχή µας και στο Χαϊ-
δάρι ;ΞΑΝΑ!

Καλούµε όσους επιθυµούν να συµµετέχουν
ενεργά στην προσπάθεια µας αυτή να  επικοινω-
νήσουν µε το Γραφείο Αντιδηµάρχου Πολιτισµού
στο τηλέφωνο  : 213 2047344.

Τη µη συνέχιση της κατάληψης αποφάσισε η Σχολή 
Μηχανικών του ΠΑΝ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ.

Φοιτητικοί Σύλλογοι - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ: Ολοκληρώθηκε κανονικά την Τρίτη 22/10/19 η Γενική Συνέ-
λευση του Φοιτητικού Συλλόγου της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής.
Οι φοιτητές αποφάσισαν την µη συνέχιση της κατάληψης καθώς υπερψηφίστηκε το πλαίσιο της
Ανεξάρτητης Φοιτητικής Πρωτοβουλίας. 

Μνηµόνιο συνεργασίας ΕΡΤ – Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής

Μν ηµόν ιο συν εργασίας υπέγραψε η ΕΡΤ µε το Παν επιστήµιο ∆υτικής Αττικής για τη στήριξη των
εκπαιδευτικών  προσπαθειών  των  ελλην ικών  σχ ολείων  στην  οµογέν εια, τη διοργάν ωση δράσεων  για
τους οµογεν είς και για τη δηµιουργία και υλοποίηση προγραµµάτων  που θα απευθύν ον ται στους
Έλλην ες της διασποράς.

28 Οκτωβρίου, ελεύθερη η είσοδος σε
µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

Τη ∆ευτέρα 28 Οκτωβρίου 2019 η είσοδος στους αρχ αιολο-
γικούς χ ώρους, τα µουσεία και τα µν ηµεία του κράτους
είν αι ελεύθερη.

Το υπουργείο Πολιτισµού γιορτάζει κάθε χ ρόν ο την  28η
Οκτωβρίου, ηµέρα της εθν ικής εορτής, µε πολιτιστικές
εκδηλώσεις στα µουσεία και αρχ αιολογικούς χ ώρους

Επίσης η είσοδος στους αρχ αιολογικούς χ ώρους, τα µουσεία
και τα µν ηµεία του κράτους είν αι ελεύθερη αυτή την  ηµέρα.

Η είσοδος στους αρχ αιολογικούς χώρους, τα µν ηµεία και τα
µουσεία είν αι ελεύθερη, χ ωρίς την  καταβολή αν τιτίµου, την
πρώτη Κυριακή κάθε µήν α από 1 Νοεµβρίου έως 31 Μαρτίου
εκάστου έτους.

Επίσης καθορίζον ται ως ηµέρες ελεύθερης εισόδου η Εθν ική
Εορτή της 28ης Οκτωβρίου, οι επετειακές και βάσει διεθν ών
συµβάσεων  ηµεροµην ίες – η 18η Απριλίου (∆ιεθν ής Ηµέρα
Μν ηµείων ), η 18η Μαΐου (∆ιεθν ής Ηµέρα Μουσείων ), το ∆ιήµε-
ρο Ευρωπαϊκών  Ηµερών  Πολιτιστικής Κληρον οµιάς (το τελευταίο
σαββατοκύριακο Σεπτεµβρίου εκάστου έτους) -, και η 6η
Μαρτίου (Ηµέρα Μν ήµης Μελίν ας Μερκούρη).

Σηµείωση: Το Μουσείο Ακρόπολης δεν υπάγεται στην παραπάνω διά-
ταξη για τα µουσεία τα οποία ανήκουν στο ∆ηµόσιο. Επειδή όµως η 28η
Οκτωβρίου συµπεριλαµβάνεται στις ηµέρες επισήµων τελετών-εορτα-
σµών του Μουσείου Ακρόπολης, αναµένεται να ανακοινώσει και αυτό
ώρες ελεύθερης εισόδου.
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∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

Η νέα ∆ηµοτική Αρχή,  προχώρησε στη σύσταση επιτροπής, η οποία θα αναζητήσει
λύσεις σε ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι δηµότες.

Την  έν αρξη της διαβούλευσης για τα θέµα-
τα των  συγκοιν ων ιών  σηµατοδότησε η
εν ηµερωτική συν άν τηση που πραγµατο-

ποιήθηκε την  Παρασκευή (18/10) στην  αίθου-
σα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αχαρν ων  . Η
ν έα ∆ηµοτική Αρχή, έχον τας θέσει ως µία
βασική προτεραιότητα το συγκεκριµέν ο ζήτ-
ηµα, προχώρησε στη σύσταση επιτροπής, η
οποία θα αν αλάβει ν α αν αζητήσει λύσεις σε
έν α από τα µεγαλύτερα προβλήµατα που αν τι-
µετωπίζουν  οι δηµότες.

Η επιτροπή η οποία έχει δραστηριοποιηθεί
ταυτόχρονα µε την ανάληψη καθηκόντων της νέας
∆ηµοτικής Αρχής αποτελείται από τον Αντιδήµα-
ρχο Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Αστικής Ανά-
πτυξης κ. Νίκο Ξαγοράρη (ως πρόεδρο), τον
πρόεδρο του Τοπικού Συµβουλίου Αχαρνών κ.
Μιχάλη Χριστοφορίδη και τον κ. ∆ιοµήδη Καρα-
κωνσταντή. 

Στη συγκεκριµένη συνάντηση προσκλήθηκαν
συλλογικότητες της πόλης και στελέχη του ΟΑΣΑ,
ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον ∆ιευθυντή
Συγκοινωνιακού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης κ. ∆.
Αποστολίδη, τον προϊστάµενο τµήµατος Εφαρ-
µογών ∆ικτύου κ. Γ. Ποριάζη και την κ. ∆. Τσινού
υπεύθυνη Τοµέα.

Το παρών στην εκδήλωση έδωσε και ο ∆ήµα-
ρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός, ο οποίος
αφού ευχαρίστησε τα στελέχη του ΟΑΣΑ για την
παρουσία τους στην πόλη, τους ενηµέρωσε για τα
σηµαντικότερα από τα προβλήµατα, τις διαδροµές
των δροµολογίων (εντός και εκτός πόλης), την
ασφάλεια των επιβατών και τη συχνότητα των δρο-
µολογίων. «∆εν πρέπει οι πολίτες των Αχαρνών
να αντιµετωπίζονται ως πολίτες δεύτερης ή τρίτης
κατηγορίας.

Είµαστε µια εργατούπολη, υπάρχουν πάρα
πολλοί άνθρωποι του µεροκάµατου, που µετακι-
νούνται µε τα ΜΜΜ και πρέπει τουλάχιστον να
νοιώθουν πως αντιµετωπίζονται όπως όλοι οι
υπόλοιποι κάτοικοι του λεκανοπεδίου», ανέφερε
σχετικά ο ∆ήµαρχος, που αναφέρθηκε και σε
συγκεκριµένες προτάσεις από την πλευρά του
∆ήµου, όπως η µεταφορά των φοιτητών, η µεταφ-
ορά των ηλικιωµένων στην Πολυκλινική του

Ολυµπιακού Χωριού µε ίδια µέσα και η πρόθεση
για φύλαξη στις λεωφορειακές γραµµές, ενώ επε-
σήµανε και την ανάγκη ενοποίησης των εισιτ-
ηρίων.

Από την  πλευρά του ο Αν τιδήµαρχος κ.
Ξαγοράρης, ευχαρίστησε τους εκπροσώπους
του ΟΑΣΑ και τους εκπροσώπους των  συλλο-
γικοτήτων  που αν ταποκρίθηκαν  στο κάλεσµα,
περιέγραψε συν οπτικά την  κατάσταση στο
θέµα της συγκοιν ων ίας, τον ίζον τας πως απαι-
τούν ται άµεσα λύσεις. 

Από την  πλευρά τους οι κ. Χριστοφορίδης
και Καρακων σταν τής περιέγραψαν  µε
στοιχεία (διαθέσιµα λεωφορεία, οδηγοί, στό-
λος) την  κατάσταση και έδωσαν  τα πρώτα
δείγµατα γραφής του σχεδιασµού της ν έας
∆ηµοτικής Αρχής στο συγκεκριµέν ο τοµέα. 

Μεταξύ άλλων  περιλαµβάν ον ται: δηµιο-
υργία στεγασµέν ων  στάσεων , αν αζήτηση
άµεσα λύσεων  ως προς τα δροµολόγια και τη
συχν ότητά τους, µέσα σταθερής τροχιάς κ.α.

Ακολούθησαν οι  τοποθετήσεις των εκπρ-
οσώπων των συλλόγων που έδωσαν το παρών
και συγκεκριµένα των συλλόγων Αυλίζας, Χαραυ-
γής, Πανοράµατος, Ξενοδοχοϋπαλλήλων, Βαρ-
υµπόµπης, Πλάτωνας, Α. Παπανδρέου, Προφήτη

Ηλία, Θρακοµακεδόνων, Πάτηµα Πλαβούκου και
Αγίου ∆ηµητρίου και ο ∆ιευθυντής του 6ου ΓΕΛ
και ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Παπακώτσης.

Την εκδήλωση έκλεισε µε τη δική του τοποθέτ-
ηση ο ∆ιευθυντής κ. Αποστολίδης, ο οποίος
παραδέχθηκε τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει ο
∆ήµος, οι οποίες είναι αποτέλεσµα της δύσκολης
δεκαετίας που µείωσε σηµαντικά τον αριθµό των
λεωφορείων (από 1700 σε 950) και των οδηγών
(από 6500 σε 2500). 

Έχοντας καταγράψει όλα τα αιτήµατα που τέθη-
καν, δεσµεύτηκε πως µαζί µε τους συνεργάτες του
θα προσπαθήσει να διαχειριστεί την κατάσταση.
Περιέγραψε το πλαίσιο στο οποίο µπορεί να λει-
τουργήσει ο ΟΑΣΑ ως προς την ασφάλεια και
υποσχέθηκε πως στην επόµενη παρόµοια συνάν-
τηση (σε σύντοµο χρονικό διάστηµα) θα µπορεί να
δώσει αιτιολογηµένες απαντήσεις σε κάθε θέµα:
«Η διαδικασία που ακολουθούµε είναι καταγραφή,
τι µπορούµε να κάνουµε τώρα και τι µπορούµε να
κάνουµε σε δεύτερο χρόνο», είπε χαρακτηριστι-
κά. 

Τόνισε παράλληλα πως θα γίνουν άµεσα κάποι-
ες µικρές παρεµβάσεις, ενώ υποσχέθηκε πως θα
επιδιώξει την αξιοπιστία των δροµολογίων και την
επίλυση θεµάτων που σχετίζονται µε σχολεία και
µαθητές. 
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Μ
ειώθηκαν οι εγγεγραµµένοι άνεργοι του
ΟΑΕ∆ κατά 5% τον Σεπτέµβριο .Σύµφωνα
µε τα επίσηµα στοιχεία του οργανισµού,

το σύνολο των ανέργων που είναι στα εγγεγραµ-
µένοι, έχει πέσει στα 843.154 άτοµα τον Σεπτέµ-
βρη, έναντι 888.089 ατόµων τον Αύγουστο, µε κρι-
τήριο την αναζήτηση εργασίας. Αυτό σηµαίνει
µείωση κατά -5.06% στους ανέργους.

Αυτό που δεν περνάει απαρατήρητο από του
843.154 ανέργους, είναι πως δύο στα τρία πρό-
σωπα είναι γυναίκες. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που δηµοσιοποίησε ο
οργανισµός, οι άνεργοι άνδρες ανέρχονται σε
298.189 (ποσοστό 35,37%) και οι γυναίκες σε
544.965 (ποσοστό 64,63%).Το µεγαλύτερο
ποσοστό των ανέργων που είναι εγγεγραµµένοι

στα µητρώα του ΟΑΕ∆, είναι στις ηλικίες 30-44
ετών, όπου φτάνουν τους 312.026, από το σύνο-
λο των 843 περίπου χιλιάδων.Τον Σεπτέµβριο
του 2019, το σύνολο των εγγεγραµµένων λοιπών
(µη αναζητούντων εργασία) είναι 70.128 άτοµα
από 73.660 (-4,80%) τον Αύγουστο του 2019 και
από 123.465 άτοµα (-43,20%) τον Σεπτέµβριο του
2018.Από τα 70.128 άτοµα, τα 62.727 (ποσοστό
89,45%) είναι εγγεγραµµένα στο µητρώο του
ΟΑΕ∆ για χρονικό διάστηµα ίσο ή και περισσότε-
ρο των 12 µηνών και 7.401 (ποσοστό 10,55%)
είναι εγγεγραµµένα στο µητρώο του ΟΑΕ∆ για
χρονικό διάστηµα µικρότερο των 12 µηνών. Οι
άνδρες ανήλθαν σε 23.636 (ποσοστό 33,70%) και
οι γυναίκες σε 46.492 (ποσοστό 66,30%).

ΟΑΕ∆: Ποιοι κλάδοι είναι στη λίστα

Επίσης, το σύνολο των επιδοτούµενων ανέρ-
γων, τον Σεπτέµβριο του 2019, (αφορά τον αριθµό
των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του
αντίστοιχου µήνα) ανήλθε σε 145.320 άτοµα, από
τα οποία οι 138.577 (ποσοστό 95,36%) είναι κοι-
νοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουµένων και οι
6.743 (ποσοστό 4,64%) είναι εποχικοί τουρι-
στικών επαγγελµάτων.Οι άνδρες ανήλθαν σε
49.757 (ποσοστό 34,24%) και οι γυναίκες σε
95.563 (ποσοστό 65,76%). Από το σύνολο των
επιδοτούµενων ανέργων, 105.874 (ποσοστό
72,86%) είναι κοινοί, 1.913 (ποσοστό 1,32%)
είναι οικοδόµοι, 6.743 (ποσοστό 4,64%) είναι
εποχικοί  τουριστικών επαγγελµάτων, 1.129
(ποσοστό 0,78%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά),
29.392 (ποσοστό 20,23%) είναι εκπαιδευτικοί και
269 (ποσοστό 0,19%) είναι λοιποί.

ΕΡΕΥΝΑ: Η αγορά στην Ελλάδα γέµισε µε
εργαζόµενους µερικής απασχόλησης
Ο αριθµός των  εργαζοµέν ων  στην  Ευρωπαϊκή Εν ωση 
«άγγιξε» τα 230 εκατοµµύρια το τελευταίο έτος.

Το 20% των εργαζοµένων στην ΕΕ, δηλαδή περί τα 46 εκατοµµύρ-
ια ανθρώπων, βρίσκεται σε καθεστώς µερικής απασχόλησης και
από αυτούς, το 18%, δήλωσε ότι  ζητά περισσότερες ώρες
εργασίας.Η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας
καθώς, όπως προκύπτει από τη Eurostat, το 70% των εργαζοµένων
σε καθεστώς µερικής απασχόλησης, αναφέρει ότι αναζητά, µάταια,
πλήρες ωράριο ή περισσότερες ώρες εργασίας.

∆έσµιοι της µερικής απασχόλησης οι εργαζόµενοι στην Ελλάδα

Η έρευνα της Eurostat για την «υποαπασχόληση» δηλαδή το ποσο-
στό όσων απασχολούνται µερικώς και θα ήθελαν να εργάζονται για περισσότερες ώρες- οι λόγοι προφανείς- είναι πραγµατικά συγκλονιστική.∆ιαβάστε στο
economistas πόσοι εργαζόµενοι στην Ελλάδα βρίσκονται σε καθεστώς µερικής απασχόλησης και ζητούν πλήρες ωράριο.

ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΟΑΕ∆: Μείωση των εγγεγραµµένων ανέργων κατά 5%
τον Σεπτέµβρη – ∆ύο στις τρεις είναι γυναίκες
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Σ
υν άν τηση γν ωριµίας µε το ∆ήµαρχ ο
Ελευσίν ας κ. Αργύρη Οικον όµου
πραγµατοποίησαν  το πρωί της Τρίτης

22 Οκτωβρίου ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του ΟΛΕ ΑΕ, Κουµπέτσος
Γεώργιος και ο ∆ιευθύν ων  Σύµβουλος του
Οργαν ισµού, Καµαριν άκης Απόστολος
–Υπον αύαρχ ος Λ.Σ (ε.α.). Η συν άν τηση
που πραγµατοποιήθηκε στο ∆ηµαρχ είο
Ελευσίν ας είχ ε εθιµοτυπικό χ αρακτήρα και
έγιν ε µε αφορµή την  αν άληψη καθηκόν των
του ν έου προέδρου και διευθύν ον τα
συµβούλου αν τίστοιχ α, στον  Οργαν ισµό
Λιµέν ος Ελευσίν ας.

Στη διάρκεια της συν άν τησης συζητήθη-
καν  θέµατα σχ ετικά µε την  παράκτια ζών η
της Ελευσίν ας, µεταξύ των  οποίων  ήταν  η
µεταφορά του λιµαν ιού και η διαχ είριση των
ν αυαγίων . 

Οι εκπρόσωποι των  δύο φορέων -δήµου
και ΟΛΕ- συµφών ησαν  στην  αν άπτυξη
στεν ής συν εργασίας, προς όφελος των
κατοίκων  και της πόλης, και συν έργειας εν
όψει της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας το
2021. 

Επίσης στο αµέσως επόµεν ο χ ρον ικό διά-
στηµα θα καθοριστεί ν έα συν άν τηση στην
οποία θα συζητηθούν  εκτεν ώς όλα τα ζητήµατα
που άπτον ται του παραλιακού µετώπου. 

Στη συν άν τηση παρέστη και ο Γεν ικός Γραµ-
µατέας του ∆ήµου Ελευσίν ας, Ιωάν ν ης Παν αγιω-
τούλιας. 

 ΣΕ ΝΕΑ ΒΑΣΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ ΣΤΕΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
. Συνάντηση γνωριµίας του ∆ηµάρχου Ελευσίνας 
Με τον νέο πρόεδρο και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο

του Οργανισµού Λιµένος Ελευσίνας 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανασυσκευασίας, που εδρεύει 
στον Ασπρόπυργο, ζητεί εργαζόµενους για αποθήκες

στη Μάνδρα, Μαγούλα. Άµεση πρόσληψη, µισθός, ασφάλεια, 
άνδρες - γυναίκες

για φορτοεκφορτώσεις, παραλαβές, 
πικαδόρους, ανασυσκευασία, 

χειριστές κλαρκ, αποστολή βιογραφικών 
qualityproductionsolutions@gmail.com

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

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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Σύµφωνα µε τα αποτελέσµα-
τα ερευνών οικονοµικής
συγκυρίας στον τοµέα της βιοµ-
ηχανίας, η ενίσχυση του δείκτη
προέρχεται  κυρίως από
βελτίωση των προσδοκιών στο
λιανικό εµπόριο και τους κατα-
ναλωτές.

Ο ∆είκτης Οικον οµικού Κλίµα-
τος παρέµειν ε σε αν οδική πορεία
τον  Σεπτέµβριο, διαµορφούµεν ος
στις 107,2 µον άδες από 105,3
µον άδες τον  Ιούλιο, σηµειών ει το
Ίδρυµα Οικον οµικών  και Βιοµηχ α-
ν ικών  Ερευν ών  (ΙΟΒΕ) στην
τελευταία έρευν α οικον οµικής
συγκυρίας που δηµοσίευσε για την
Βιοµηχ αν ία.

Σύµφων α µε το ΙΟΒΕ, η
εν ίσχ υση του δείκτη προέρχ εται
κυρίως από βελτίωση των  προσ-
δοκιών  στο Λιαν ικό εµπόριο και
τους Καταν αλωτές, εν ώ στους
υπόλοιπους επιχ ειρηµατικούς
τοµείς οι µεταβολές είν αι ήπια θετι-
κές. Ταυτόχ ρον α, η καταν αλωτική
εµπιστοσύν η διαµορφών εται στο
υψηλότερο επίπεδο των  τελευ-
ταίων  19 ετών . Είν αι φαν ερό ότι
διατηρείται η θετική επίδραση του
εκλογικού αποτελέσµατος στις
προσδοκίες πολιτών  και επιχ ειρή-
σεων . Άλλωστε συν εχ ίζουν  ν α
αξιολογούν ται ευν οϊκά, οι
δηλώσεις (προγραµµατικές περισ-
σότερο) και διαθέσεις της ν έας
κυβέρν ησης, καθώς ακόµα οι
ν οµοθετικές παρεµβάσεις είν αι σε
αρχ ικό στάδιο. Παρόλα αυτά όµως
φαίν εται ότι ακόµα και αυτές (π.χ .
µείωση ΕΝΦΙΑ, επέκταση ρύθµι-
σης οφειλών  έως 120 δόσεις)
επηρεάζουν  θετικά τις προσδοκίες
των  ν οικοκυριών . Ωστόσο, φαίν ε-
ται ν α παραµέν ουν  αν οικτά ορι-
σµέν α βασικά ζητήµατα, όπως η
διαµόρφωση του φορολογικού και
συν ταξιοδοτικού συστήµατος,
που θα επηρεάσουν  τις προσ-
δοκίες επιχ ειρήσεων  και ν οικοκ-

υριών  στο επόµεν ο χ ρον ικό διά-
στηµα. Ειδικότερα, τα ζητήµατα
αυτά σχ ετίζον ται µε τον  προϋπο-
λογισµό του 2020 και το δηµοσιο-
ν οµικό περιθώριο που υπάρχ ει
από τις εφαρµοζόµεν ες και προγρ-
αµµατιζόµεν ες παρεµβάσεις, εν ώ
επηρεάζον ται και από σηµαν τικές
εστίες αβεβαιότητας στο διεθν ές
περιβάλλον .

Σηµαν τική βελτίωση των
επιχ ειρηµατικών  προσδοκιών

Ο ∆είκτης Επιχ ειρηµατικών
Προσδοκιών  στη Βιοµηχ αν ία
εν ισχ ύθηκε σηµαν τικά τον
Σεπτέµβριο, στις 106,8 (από
104,4 τον  Ιούλιο) µον άδες, επίπε-
δο υψηλότερο από το αν τίστοιχ ο
περυσιν ό (104,5 µον .). Η βελτίω-
ση των  προσδοκιών  στη βιοµ-
ηχ αν ία οφείλεται κυρίως στην
εν ίσχ υση των  επεν δύσεων  των
επιχ ειρήσεων , τόσο στην  εγχ ώρια
όσο και στην  ξέν η αγορά, καθώς
και γεν ικότερα στην  αν απτυξιακή
δυν αµική που διαφαίν εται τους
τελευταίους µήν ες.

Οι φοροελαφρύν σεις, οι αν α-
κοιν ώσεις για τις επερχ όµεν ες
µεταρρυθµίσεις στον  τοµέα της
εν έργειας (π.χ . target model,
Εθν ικό Σχ έδιο για την  Εν έργεια)
και το ν έο αν απτυξιακό πολυν ο-
µοσχ έδιο, που βρίσκεται υπό
δηµόσια διαβούλευση, φαίν εται ν α
δηµιουργούν  θετικές προσδοκίες

για την  εγχ ώρια οικον οµία. Το
αν απτυξιακό πολυν οµοσχ έδιο
έχ ει ως στόχ ο την  εν ίσχ υση του
επιχ ειρείν  και τη βελτίωση της
οικον οµίας, προσπαθεί ν α αν τιµε-
τωπίσει στρεβλώσεις που δυσχ ερ-
αίν ουν  την  επιχ ειρηµατική δρα-
στηριότητα.

Οι παρεµβάσεις έχ ουν  στόχ ο,
µεταξύ άλλων , την  προσέλκυση
στρατηγικών  επεν δύσεων , τη
δηµιουργία εν ιαίου ψηφιακού
χ άρτη, την  απλοποίηση της αδει-
οδότησης βιοµηχ αν ικών  δραστηρ-
ιοτήτων , καθώς και ζητήµατα που
αφορούν  στα επιχ ειρηµατικά
πάρκα. Από την  άλλη πλευρά, η
διεθν ής παρουσία µεγάλων  εγχ ώρ-
ιων  µεταποιητικών  επιχ ειρήσεων
σε έν α ευρύ πλήθος χ ωρών , µε
την  αν άληψη µεγάλων  επεν -
δυτικών  έργων , αλλά και τη διάθε-
ση εγχ ώριων  βιοµηχ αν ικών
προϊόν των  αν αδεικν ύει µια
βελτιωµέν η αν ταγων ιστικότητα
που δε φαίν εται ν α επηρεάζεται
ακόµα από τις αβεβαιότητες στις
εµπορικές σχ έσεις µεγάλων  παγ-
κόσµιων  παικτών  (ΗΠΑ, Ευρώπη,
Κίν α).

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

IOBE: Σε ανοδική πορεία τον Σεπτέµβριο 
ο ∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος

ΈΈΈΈννννααααρρρρξξξξηηηη    δδδδιιιιααααλλλλέέέέξξξξεεεεωωωωνννν    σσσσττττοοοο    ¨̈̈̈ΑΑΑΑννννοοοοιιιιχχχχττττόόόό    ΠΠΠΠααααννννεεεεππππιιιισσσσττττήήήήµµµµιιιιοοοο ¨̈̈̈    
του ∆ήµου Ασπροπύργου, τη ∆ευτέρα 4 Νοεµβρίου 2019

• Θεµατικές & Οµιλητές, που θα προκαλέσουν αίσθηση µε τις επίκαιρες εισηγήσεις τους

Ο∆ήµος Ασπροπύργου, µε ιδιαίτερη χ αρά, σας αν ακοιν ών ει την  έν αρξη των  διαλέξεων  του θεσµού «Αν οιχ τό Παν επιστήµιο», τη ∆ευ-
τέρα, 4 Νοεµβρίου 2019, στις 19:30 στην  Αίθουσα Εκδηλώσεων  του Πν ευµατικού Κέν τρου « ∆ηµήτριος Καλλιέρης». 

Η φετιν ή, δέκατη τρίτη (13η) χ ρον ιά απαρτίζεται από κορυφαίους της ελλην ικής διαν όησης, αν θρώπους των  επιστηµών  και των  γραµ-
µάτων , µε εισηγήσεις  πάν ω σε επίκαιρα θέµατα που  θα προκαλέσουν  αίσθηση και προβληµατισµό. Θέµατα που καλύπτουν  το σύν ολο
των  αν αζητήσεων  των  πν ευµατικών  αν θρώπων  της πόλης µας και όχ ι µόν ο. ∆ιότι, χ άρη στην  προβολή που τυγχ άν ει ο θεσµός, από τη
∆ηµοτική Επιχ είρηση Τηλεόρασης ∆ήµου Ασπροπύργου, “Attica tv ” απέκτησε εµβέλεια, η οποία έχ ει ξεπεράσει, από µακρού χ ρόν ου, τα
στεν ά όρια της Αττικής. 
Οµιλητής της πρώτης διάλεξης θα είν αι ο Καθηγητής ∆ηµοσίου ∆ικαίου της Νοµικής Σχ ολής του Εθν ικού και Καποδιστριακού Παν επι-

στηµίου Αθην ών , ο Έλλην ας Καθηγητής που διευθύν ει τον  ΕΟ∆∆ (Ευρωπαϊκός Οργαν ισµός ∆ηµοσίου ∆ικαίου), κ. Σπυρίδων  Φλογαΐτης,
ο οποίος θα αν απτύξει το θέµα: «Οι προτεραιότητες της συν ταγµατικής αν αθεώρησης».  

«Συµβουλευτικός Σταθµός
Υποστήριξης Γυναικών 

Θυµάτων Βίας»
του ∆ήµου Ελευσίνας

Οµιλία, µε θέµα «Η σηµασία της πρόληψης
στην αντιµετώπιση των ασθενειών: 

Γυναικολογικός έλεγχος, Αντισύλληψη,
Εµβολιασµός παιδιών»  στο χώρο 
του «Κέντρου Ανοιχτής Φιλοξενίας 

Προσφύγων Ελευσίνας»

Ο
«Συµβουλευτικός Σταθµός Υποστήριξ-
ης Γυναικών Θυµάτων Βίας» του
∆ήµου Ελευσίνας, διοργανώνει ενηµε-

ρωτική οµιλία µε αφορµή τον µήνα πρόληψης
καρκίνου του µαστού που είναι ο Οκτώβριος. 

Η οµιλία, µε θέµα «Η σηµασία της πρόληψης
στην αντιµετώπιση των ασθενειών: Γυναικολο-
γικός έλεγχος, Αντισύλληψη, Εµβολιασµός
παιδιών» θα πραγµατοποιηθεί στο χώρο του
«Κέντρου Ανοιχτής Φιλοξενίας Προσφύγων
Ελευσίνας», στις 29 Οκτωβρίου 2019, ώρα
10:00 π.µ. και απευθύνεται σε γυναίκες πρό-
σφυγες. 

Η εισήγηση θα υλοποιηθεί από τη µαία του
«Κέντρου Μάνας και Παιδιού» του Κέντρου
Υγείας Ελευσίνας, κα Αντωνάρα Μαρία. 

Καλωσόρισµα και ενηµέρωση σχετικά µε τις
υπηρεσίες του «Συµβουλευτικού Σταθµού
Υποστήριξης Γυναικών Θυµάτων Βίας» του
∆ήµου Ελευσίνας θα απευθύνει η νοµικός του
σταθµού, κα. Μουρτζούκου Πηνελόπη. 

Ο «Συµβουλευτικός Σταθµός Υποστήριξης
Γυναικών Θυµάτων Βίας» εποπτεύεται από τη
∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας
και Πολιτισµού του ∆ήµου Ελευσίνας. 

Η δράση θα πραγµατοποιηθεί µε την υπο-
στήριξη της ΜΚΟ «SolidarityNow» και τη συνε-
ργασία του «Κέντρου Μάνας και Παιδιού» του
Κέντρου Υγείας Ελευσίνας.
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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

ΖHTΕΙTAI BOHΘΟΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΥ Ε∆ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΜΑΝ∆ΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. 

ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΓΥΡΩ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ. ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 9.00 ΕΩΣ 16.00

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  6941638447

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.



Στον  σταθµό των  Αγίων  Αν αργύρων  θα τερ-
µατίζουν  και θα εκκιν ούν , από 1η Νοεµβρίου
2019 και µέχ ρι ν εωτέρας, τα δροµολόγια του

προαστιακού από και προς Χαλκίδα, που σήµερα ξεκι-
ν ούν  από τον  σταθµό Λαρίσης!

Σύµφων α µε αν ακοίν ωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ, η
αλλαγή αυτή υπαγορεύεται από την  έν αρξη των  εργα-
σιών  υπογειοποίησης στo τµήµα ΣΣ Λαρίσης-Αγ.
Αν άργυροι, από τον  διαχ ειριστή της υποδοµής ΟΣΕ.

Οι επιβάτες µε αφετηρία το ΣΣ Λαρίσης θα χ ρησιµο-
ποιούν  τον  προαστιακό Αθην ών /δροµολόγια Κιάτου
για την  µετάβασή τους στον  ΣΣ Αγίων  Αν αργύρων  και
θα µετεπιβιβάζον ται σε συρµούς µε προορισµό την
Χαλκίδα. Αν τίστοιχ α, οι επιβάτες από Χαλκίδα µε τελικό
προορισµό τον  ΣΣ Λαρίσης, θα επιβιβάζον ται στον
Προαστιακό Αθην ών /δροµολόγια Αεροδροµίου στον
ΣΣ Αγίων  Αν αργύρων .

Αλλαγές στα δροµολόγια λεωφορείων !

Οι αλλαγές στα δροµολόγια λεωφορείων  θα πραγµα-
τοποιηθούν  τµηµατικά, ξεκιν ών τας από τον  Οκτώβριο
του 2019 και θα ολοκληρωθούν  τον  Φεβρουάριο του
2020!

Σε αλλαγές στο υπάρχ ον  συγκοιν ων ιακό δίκτυο της
Αθήν ας, προχ ωρά ο ΟΑΣΑ µε στόχ ο τη βελτίωση της
εξυπηρέτησης του επιβατικού κοιν ού και την  πιο απο-
δοτική λειτουργία του συστήµατος των  δηµόσιων
συγκοιν ων ιών , δίν ον τας έµφαση στη λειτουργία αξο-
ν ικών  γραµµών  που διέρχ ον ται από τους κύριους οδι-
κούς άξον ες της πόλης, καθώς και στη διασύν δεση
λεωφορειακών  γραµµών , µε τους σταθµούς µέσων
σταθερής τροχ ιάς.

Βασικές κατευθύν σεις της αν αδιοργάν ωσης, σύµφω-
ν α µε αν ακοίν ωση του ΟΑΣΑ, είν αι:

– Σηµαν τική βελτίωση στην  αξιοπιστία εκτέλεσης
των  δροµολογίων  του δικτύου των  οδικών  µέσων ,

– ∆ιευκόλυν ση των  µετεπιβιβάσεων  µεταξύ των
ΜΜΜ, µε τις λεωφορειακές γραµµές ν α λειτουργούν  τρο-
φοδοτικά προς το δίκτυο των  µέσων  σταθερής τροχ ιάς
(µετρό, ηλεκτρικός, τραµ)

– Λειτουργικότερη απόδοση των  γραµµώv

– Ταχ ύτερη µετακίν ηση των  επιβατών

– Πλήρης αξιοποίηση των  υφιστάµεν ων  δυν ατοτή-
των  των  εταιρειών  λειτουργίας, σε τροχ αίο υλικό και
αν θρώπιν ο δυν αµικό.

Οι αλλαγές θα πραγµατοποιηθούν  τµηµατικά, αρχ ής
γεν οµέν ης από τον  Οκτώβριο του 2019 και θα ολοκ-
ληρωθούν  τον  Φεβρουάριο του 2020.

Οι συγκοιν ων ιακές παρεµβάσεις βασίζον ται σε
εν ισχ ύσεις δροµολογίων , τροποποιήσεις – συγχ ω-
ν εύσεις γραµµών  και αν αστολή λειτουργίας γραµµών .

Πέµπτη 24 Οκτωβρίου 2019 θριάσιο-13  

Ο
Μάκης Αγγελόπουλος φιλοξε-
ν ήθηκε στον  αέρα του
Sport23radio και µίλησε για όλα

τα θέµατα που απασχ ολούν  αυτή τη
στιγµή την  ΑΕΚ. Μετά την  αν αφορά
στην  διαιτησία και τα αγων ιστικά ζητή-
µατα, αν αφέρθηκε και στο γηπεδικό
ζήτηµα µε την  υπόθεση του κλειστού
των  Άν ω Λιοσίων . Τόν ισε πως η συµφ-
ων ία µε την  κυβέρν ηση είν αι δεδοµέν η
αλλά δυστυχ ώς τα γραφειοκρατικά δεν
παρακάµπτον ται.

Για τη λύση αλλαγής έδρας: 
«Σίγουρα δεν  µπορεί ν α πάει χ ειρό-

τερα! Ας ξεκιν ήσουµε από αυτό. Σε έν α
γήπεδο µικρότερης χ ωρητικότητας όπου
θα µπορέσουµε ν α έχ ουµε τη δυν ατότ-

ητα ν α παρέχ ουµε και άλλες υπηρεσίες
στον  κόσµο, όπου ο άλλος θα µπορεί ν α
πάει ν α περάσει και άλλες στιγµές όταν
θα βρεθεί στο γήπεδο, θεωρώ ότι µπορεί

ν α είν αι το σηµείο που θα γυρίσει λίγο
την  κατάσταση και θα συσπειρώσουµε
και θα έχ ουµε καλύτερη εικόν α στις
εξέδρες. Βρισκόµαστε στη γραφειοκρα-

τεία αυτή τη στιγµή. Η παράδοση της
εγκατάστασης του γηπέδου των
Λιοσίων , έχ ουµε καταρχ ήν  συµφων ία µε
την  κυβέρν ηση, περιµέν ουµε ν α ολοκ-
ληρωθούν  αυτές οι καθαρά γραφειοκρατι-
κές διαδικασίες για ν α προχ ωρήσουµε».

Για τον  χ ρον ικό ορίζον τα του γηπέ-
δου: 

«Αυτές οι διαδικασίες θα χ ρειαστούν
10 µε 15 ηµέρες. Από τη µεριά µας έχ ο-
υµε κάν ει ό,τι πρέπει σε επίπεδο
µελετών  και προπαραγγελιών  σε αυτά
που θα χ ρειαστούµε για ν α µετατρέψο-
υµε µία ολυµπιακή εγκατάσταση σε
γήπεδο µπάσκετ. 

Αν  γίν ουν  οι διαδικασίες που ας είπα-
µε θα είµαστε έτοιµοι ν α µπούµε στο
γήπεδο».

Για το θέµα του γηπέδου στα Άνω Λιόσια
Αγγελόπουλος: «Υπάρχει συµφωνία µε την κυβέρνηση για το γήπεδο-Βρισκόµαστε στην γραφειοκρατεία»

Προαστιακός: Στους Αγίους Αναργύρους 
θα τερµατίζουν τα δροµολόγια από Χαλκίδα!

Από 1η Νοεµβρίου!
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 

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

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

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

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

- Ενοικιάζεται κατά-
στηµα 110 τ.µ. επί της
Λεωφόρου 
∆ηµοκρατίας και πωλείται 
ο επαγγελµατικός εξοπλι-
σµός του. Τηλέφωνο επι-
κοινωνίας 6945334415

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τµ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση ∆εµερτζή πίσω
από το ∆ηµοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων Πολ-
υτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ οχη
θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του καραµαγκά.Μό-
νο για οικογένειες 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 Πέµπτη 24 Οκτωβρίου 2019


