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Παράταση συµβάσεων

στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των δήµων µε
τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών

σελ. 8

Τροπολογία για την κάλυψη
της µισθοδοσίας στα ναυπηγεία
Σαραµαγκά και Ελευσίνας

ΤΑ ΕΙΠΑΝ Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ
- Α.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021

Ο περιφερειάρχης θα ζητήσει ζητήσει
διυπουργική συνάντηση, ώστε οι
συναρµόδιοι φορείς να αναλάβουν άµεσα
δράση, ενώ ο δήµαρχος Ελευσίνας
επεσήµανε ότι χρειάζονται συγκεκριµένες
νοµοθετικές παρεµβάσεις
για επιτάχυνση των διαδικασιών

σελ. 2

Προβλέπεται η
συνέχιση
λειτουργίας των
Ναυπηγείων
από τον Οκτώβριο
του 2019 έως
το Μάρτιο του 2020.

Εγκαινιάσθηκε η Σχολή Πλοιάρχων
στον Ασπρόπυργο
Ανακαινίσθηκε µε δωρεά των Ελλήνων Εφοπλιστών

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ

σελ. 2-13

σελ. 3

Η 2η έκδοση της Συνάντησης
«Πολιτισµός 2030» - "Culture 2030" Meeting
στην Ελευσίνα (Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας)
από τις 7 έως τις 10 Νοεµβρίου 2019

∆ωρεάν µαθήµατα Εκµάθησης Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών σε άτοµα τρίτης ηλικίας
σελ. 3

Γιάννης Παπαθανασίου: "Ο Όµιλος ΕΛΠΕ
πρωτοστατεί στην Ενεργειακή Μετάβαση"
σελ. 13

σελ. 7
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2-θριάσιο

ΤΑ ΕΙΠΑΝ ΠΑΤΟΥΛΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΜΑΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΚΕ
Μακρυγιάννη 2 & Θερµοπυλών, 2111820405
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Καρατζάς Γεώργιος Ε.

Ηρώων Πολυτεχνείου 17-19, 2105549375
ΜΑΝ∆ΡΑ
ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ ∆ήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,
210555123208:00-23:00
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
ΚΕΧΑΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΛΕΩΦ.ΦΥΛΗΣ 75 (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΑΣΙΑΣ)
Τηλέφωνο : 210-2411911

ΧΑΙ∆ΑΡΙ
ΜΠΟΥΡ∆ΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΑΝ∆ΡΟΥ 7 ΚΑΙ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 77
Τηλέφωνο : 2130231857
ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ
Καραϊσκάκη 84, 2105985845

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

Αραιή συννεφιά
Η θερµοκρασία έως 24°C

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Χρυσάνθη, Χρυσάφιος,
Χρυσάφης, Χρυσαφένια

ΘΡΙΑΣΙΟ

ιδιοκτησία:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφηµερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις
Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nοµικός σύµβουλος: Μιχάλης Κοντίνος
τηλ.: 6977982173
∆ιεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερµοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968
Συνδροµές Ετήσιες: 20€
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000
20060191531

∆ιεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου Γρηγορίου 4, 19300 Ασπρόπυργος
Χειρόγραφα δηµοσιευόµενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. Υπογεγραµµένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφηµερίδας

Ο περιφερειάρχης θα ζητήσει ζητήσει διυπουργική συνάντηση,
ώστε οι συναρµόδιοι φορείς να αναλάβουν άµεσα δράση.

Η

ενώ ο δήµαρχος Ελευσίνας επεσήµανε ότι χρειάζονται συγκεκριµένες
νοµοθετικές παρεµβάσεις για επιτάχυνση των διαδικασιών

π ορεία
υλοποίησης του προγράµµατος
της
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας
της Ευρώπ ης Ελευσίν α
2021 και οι παρεµβάσεις
π ου
απ αιτούν ται
µε
στόχ ο την επ ιτάχ υν ση
των διαδικασιών µε δεδοµέν ο ότι χ άθηκε κρίσιµος
χ ρόν ος το προηγούµεν ο
διάστηµα, βρέθηκαν στο
επ ίκεν τρο της συν άν τησης του Περιφερειάρχ η
Αττικής Γ. Πατούλη µε τον
∆ήµαρχ ο
Ελευσίν ας
Αργύρη Οικον όµου, η
οποία πραγµατοποιήθηκε
στην Περιφέρεια Αττικής.
Κατά τη συζήτηση ο κ.
Πατούλης επισήµαν ε πως
στις προτεραιότητες της
ν έας ∆ιοίκησης είν αι πρωτοβουλίες και δράσεις που
στόχ ο έχ ουν την προστασία και αν άδειξη της πολιτιστικής µας κληρον οµιάς.
Στο πλαίσιο αυτό διατύπωσε την αµέριστη στήριξη
του στο θεσµό της της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της
Ευρώπης Ελευσίν α 2021 και πρόσθεσε πως θα
συµβάλλει, εν τός των θεσµικών της δυν ατοτήτων ,
στην προσπάθεια για την επίτευξη των στόχ ων που
έχ ουν τεθεί για την επιτυχ ή υλοποίηση του.

Στο σηµείο αυτό ο Περιφερειάρχ ης επικαλέστηκε την
πρόσφατη απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
σύµφων α µε την οποία ορίστηκε, για πρώτη φορά,
εκπρόσωπος της Περιφέρειας Αττικής στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Αν ών υµης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίν ας, µε διακριτικό τίτλο
ELEUSIS 2021, ο Περιφερειακός Σύµβουλος Γεώργιος
Γεωργόπουλος.
Συνεχίζεται στη σελ. 4

Εγκαινιάσθηκε η Σχολή Πλοιάρχων
στον Ασπρόπυργο

Ανακαινίσθηκε µε δωρεά των Ελλήνων Εφοπλιστών

E

γκαι νι άσθηκε από τον υπουργό Ναυτι λί ας και Νησι ωτι κής Πολι τι κής,
Γι άννη Πλακι ωτάκη, η Σχολή Πλοι άρχων Ε.Ν. (κτήρι ο ∆), της Ακαδηµί ας Εµπορι κού Ναυτι κού Ασπροπύργου η οποί α µετά
τι ς εκτεταµένες δοµι κές και άλλες ζηµι ές
που υπέστη λόγω του σει σµού του περασµένου Ιουλί ου, ανακαι νί σθηκε πλήρως µε χορηγί α της Εται ρεί ας Κοι νωνι κής Προσφοράς
Ελληνι κού Εφοπλι σµού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, της
Ένωσης Ελλήνων Εφοπλι στών.
«Στην προηγούµενη επί σκεψή µου στι ς
κτηρι ακές εγκαταστάσει ς της σχολής, στι ς 13
Σεπτεµβρί ου, εί χα δεσµευθεί ότι οι
εργασί ες ανακαί νι σης θα υλοποι ηθούν µε
ταχύ ρυθµό και σε όλο το εύρος των αναγκών,
κτηρι ακών και µη.
Άµεσα ξεκί νησε η αξι ολόγηση και εκτί µηση των απαι τούµενων παρεµβάσεων γι α την επι σκευή και αποκατάσταση των φθορών
του κτηρί ου ∆΄ και σήµερα -όπως εί χαµε υποσχεθεί - λί γες ηµέρες µετά την συµπλήρωση ενός µήνα από την έναρξη των εργασι ών,
αι σθάνοµαι ι δι αί τερα ευτυχής που εγκαι νι άζουµε τι ς ανακαι νι σµένες εγκαταστάσει ς της Σχολής Πλοι άρχων. Μι ας Ακαδηµί ας που
παρέχει αρχι κή επαγγελµατι κή εκπαί δευση σε νέους σπουδαστές, προκει µένου να αποκτήσουν τα αναγκαί α και κατάλληλα
προσόντα γι α να στελεχώσουν επάξι α το Εµπορι κό Ναυτι κό», ανέφερε αρχι κά στην οµι λί α του ο Υπουργός Ναυτι λί ας και Νησι ωτι κής Πολι τι κής και συνέχι σε: «Θέλω, σε αυτό το σηµεί ο, να τονί σω πως η Ένωση Ελλήνων Εφοπλι στών και ι δι αί τερα ο Πρόεδρός
της κ. Θεόδωρος Βενι άµης, καθώς και η Εται ρεί α Κοι νωνι κής Προσφοράς Ελληνι κού Εφοπλι σµού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, ανταποκρί θηκαν
άµεσα στο αί τηµά µας, στάθηκαν δί πλα µας και στήρι ξαν την προσπάθει ά µας εµπράκτως. Χωρί ς την συµβολή τους τί ποτε δεν θα
ήταν εφι κτό».

Συνεχίζεται στη σελ.13
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ
Στα ναυπηγεία
Σαραµαγκά και Ελευσίνας

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ

θριάσιο-3

∆ωρεάν Μαθήµατα Εκµάθησης Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών σε άτοµα τρίτης ηλικίας

Η

Τροπολογία µε την οποία καλύπτεται η
δαπάν η µισθοδοσίας του συν όλου των
εργαζόµεν ων στα δύο ν αυπηγεία της
χ ώρας, που εκτελούν προγράµµατα του
Πολεµικού Ναυτικού, αυτά του Σκαραµαγκά και της Ελευσίν ας, ακόµη και γι
αυτούς τους εργαζόµεν ους που δεν
απ ασχ ολούν ται στην εκτέλεση του
συγκεκριµέν ου προγράµµατος σε κάθε
ν αυπηγείο, κατέθεσε ο υπουργός Εθν ικής Αµυν ας στο αν απτυξιακό ν οµοσχ έδιο.
Όπως εξήγησε ο Νίκος Παν αγιωτόπουλος, πρόκειται για παράταση του προγράµµατος για λογαριασµό του Πολεµικού Ναυτικού: στον Σκαραµαγκά αφορά
τη συν έχ εια εργασιών σε τέσσερα υποβρύχ ια και στην Ελευσίν α όσον αφορά
την ολοκλήρωση του π ρογράµµατος
κατασκευής δύο π υραυλακάτων , η
πρώτη εκ των οποίων παραδίδεται οσον ούπω και η δεύτερη παραδίδεται στο
Πολεµικό Ναυτικό εν τός του 2020.
Ο κ. Παν αγιωτόπουλος αν έφερε ότι η
ρύθµιση αυτή, διασφαλίζει κάπ οιον
εργασιακό βίο και στην ουσία δίν ει
πίστωση χ ρόν ου στη συν έχ ιση της λειτουργίας των ν αυπ ηγείων εν όσω,
παράλληλα, εξελίσσεται η διαδικασία
εξεύρεσης επεν δυτή που – όπως είπε –
ευελπιστούµε ότι θα έρθει και θα διασφαλίσει στο απόλυτο πλέον τη συν έχ ιση

της λειτουργίας των δύο µεγάλων ν αυπηγείων της χ ώρας.
Κάλεσε, µάλιστα, τη Βουλή ν α υπερψηφίσει την ρύθµιση αυτή, για τρεις λόγους:

– Ο πρώτος λόγος είν αι ότι έχ ει έν αν
επ είγον τα χ αρακτήρα, αφού στην
ουσία διευθετεί µια επείγουσα κατάσταση, καθώς το πρόγραµµα του Πολεµικού
Ναυτικού έχ ει λήξει στις 31 Σεπτεµβρίου.

– Ο δεύτερος λόγος είν αι ότι έχ ει αν απτυξιακό χ αρακτήρα και ως εκ τούτου
υπάρχ ει µια σχ ετική συν άφεια µε το
παρόν ν οµοσχ έδιο.

– Ο τρίτος λόγος είν αι ότι για τις δύο
αυτές διατάξεις υπ άρχ ει άµεσος
αν τίκτυπος στις Έν οπλες ∆υν άµεις,
αφού αυξάν εται η πολεµική ετοιµότητα
του Πολεµικού Ναυτικού άµεσα µε την
ολοκλήρωση αυτών των προγραµµάτων .
Ο υπουργός Εθν ικής Αµυν ας κατέθεσε, επίσης, τροπολογία για την αλλαγή
στη σύν θεση του ∆Σ του Πολεµικού
Μουσείου έτσι ώστε -όπως είπε- ν α
εν ισχ υθεί η εξωστρέφεια και ν α δοθεί η
δυν ατότητα ν α αυξηθεί η επισκεψιµότητα για το ευρύ κοιν ό.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Πολυήµερες συναντήσεις
και πιέσεις έφεραν αποτέλεσµα

Για µια ακόµη φορά ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής ∆υτικής Αττικής Θανάσης Μπούρας απέδειξε ότι βρίσκεται δίπλα στους εργαζοµένους και στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν στα Ναυπηγεία Ελευσίνας.
Έτσι - συµφωνα µε ανακοίνωση του βουλευτή της ∆υτικής Αττικής - µετά από πολυήµερες πιέσεις και συναντήσεις του κ. Μπούρα µε τους αρµόδιους Υπουργούς Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εθνικής Άµυνας, κατατέθηκε σχετική τροπολογία στο υπό συζήτηση
σχέδιο Νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων µε τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα και
άλλες διατάξεις», το οποίο ψηφίσθηκε την Πέµπτη 24 Οκτωβρίου. Στην εν λόγω τροπολογία προβλέπεται η συνεχιση της λειτουργία των Ναυπηγείων Ελευσίνας και Σκαραµαγκά από τον Οκτώβριο του 2019 έως το Μάρτιο του 2020.
Ο κ. Μπούρας βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό των εργαζοµένων των Ναυπηγείων και
µε συνεχείς παρεµβάσεις του θα πιέζει ώστε να βρεθεί οριστική λύση για την οµαλή λειτουργία των
Ναυπηγείων.

∆ιεύθυν ση Κοιν ων ικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισµού του ∆ήµου
Ελευσίν ας θα πραγµατοποιήσει δράσεις εκπαίδευσης ατόµων της τρίτης
ηλικίας στη χ ρήση ηλεκτρον ικών υπολογιστών και διαδικτύου.
Η δράση θα ξεκιν ήσει την Τρίτη 12 Νοεµβρίου 2019 και θα ολοκληρωθεί την Πέµπτη 5 ∆εκεµβρίου 2019. Τα µαθήµατα θα διεξάγον ται στο 2ο Εν ιαίο Λύκειο Ελευσίν ας "Πυρουν άκειο" που βρίσκεται επί των οδών Παγκάλου & Ιεράς Οδού στην
Ελευσίν α, κάθε Τρίτη και Πέµπτη και ώρες από 17:00 έως 19:00. Στο τέλος κάθε
εκπαιδευτικής δράσης θα απον έµον ται βεβαιώσεις σπουδών για τους συµµετέχ ον τες.
∆ικαίωµα συµµετοχής στην εκπαίδευση έχουν άτοµα από 65 ετών και άνω.
Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική.

Για τη συµµετοχ ή όσων στο πρόγραµµα και έν ταξή στο τµήµα καλούν ται όσοι
εν διαφέον ται ν α υποβάλουν αίτηση στη ∆ιεύθυν ση Κοιν ων ικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισµού του ∆ήµου Ελευσίν ας, στη οδό Ρήγα Φεραίου 70 στην Ελευσίν α. Οι θέσεις είν αι περιορισµέν ες και γι αυτό θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.
Στην περίπτωση που συµπληρωθεί ο αριθµός των συµµετεχ όν των αλλά
υπάρχ ουν υποψήφιοι που επιθυµούν ν α παρακολουθήσουν τα µαθήµατα, θα διοργαν ωθούν σε σύν τοµο χ ρον ικό διάστηµα και επόµεν οι κύκλοι σπουδών .
Η δράση υλοποιείται σε συν εργασία µε την Αστική µη Κερδοσκοπική Εταιρεία
«Όλοι µαζί µπορούµε», το ∆ιεθν ές Ιν στιτούτο Κυβερν οασφάλειας και την εκπαιδευτική αρωγή του City Unity College.

Πλούσιος ο απολογισµός του Walk the
Global Walk για τη σχολική χρονιά 2018-2019

∆εκάδες δράσεις
υλοποίησαν µε επιτυχία,
µαθητές και µαθήτριες
οκτώ σχολείων του
∆ήµου Φυλής

Οι δεκάδες δράσεις που ανέλαβαν
και υλοποίησαν µε επιτυχία, υπό την
καθοδήγηση 23 εκπαιδευτικών, οι
µαθητές και µαθήτριες των οκτώ σχολείων του ∆ήµου Φυλής που συµµετέχουν στο ευρωπαϊκό Πρόγραµµα
«Walk the Global Walk», παρουσιάζονται σε ένα 16σελιδο ενηµερωτικό
έντυπο - απολογισµό.
Το πρόγραµµα είναι τριετές και
στοχεύει στην ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των µαθητών και µαθητριών για τους 17 Στόχους Βιώσιµης
Ανάπτυξης. Οι δράσεις που πραγµατοποιήθηκαν τον πρώτο χρόνο του
προγράµµατος, τη σχολική χρονιά
2018-2019, αφορούν στον 11ο Στόχο
για «Βιώσιµες Πόλεις και Κοινότητες».
Συν εχ ίζεται στη σελ. 6

Έρευνα - σοκ:
4-θριάσιο
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Ακατάλληλα για τα παιδιά τα µισά τρόφιµα
στα ράφια των σουπερµάρκετ!

Έ

να στα δύο τρόφιµα που
καταναλώνουν τα παιδιά
στη χώρα µας είναι ανθυγι ει νά και δεν πρέπει να
προωθούνται σε αυτά, σύµφωνα µε νέα ευρωπαϊκή έρευνα.

Τα µισά επεξεργασµένα τρόφιµα του
εµπορίου στη χώρα µας περιέχουν τόσο
πολλή ζάχαρη, αλάτι ή λιπαρά, ώστε δεν
είναι κατάλληλα για προώθηση στα παιδιά,
αναφέρουν Ευρωπαίοι αξιωµατούχοι.
Αναλύσεις που πραγµατοποίησαν σε 118
προϊόντα που διατίθενται στα ελληνικά
σούπερ µάρκετ αποκαλύπτουν ότι τα 58
δεν θα έπρεπε να διαφηµίζονται για κατανάλωση από τα παιδιά. Στα ακατάλληλα
τρόφιµα συµπεριλαµβάνονται:
Περισσότερα από ένα στα τρία δηµητριακά
πρωινού
Η συντριπτική πλειονότητα (το 81%) των
επεξεργασµένων κρεατικών/αλλαντικών
Σχεδόν
τα
µισά
επεξεργασµένα
ψάρια/θαλασσινά
Τα σχεδόν επτά στα δέκα έτοιµα γεύµατα
Περισσότερα από ένα στα τρία γιαούρτια

Επιστήµονες από το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
εξέτασαν δεκάδες δηµητριακά πρωινού,
γιαούρτια, έτοιµα γεύµατα και επεξεργασµένα κρεατικά και θαλασσινά, που
πωλούνται στα ράφια των σούπερ µάρκετ
20 ευρωπαϊκών κρατών.

Όπως διαπίστωσαν, το 48% ήσαν πολύ
ανθυγιεινά, βάσει των ευρωπαϊκών διατροφικών προδιαγραφών, για να διαφηµίζονται ως κατάλληλα για τα παιδιά.
Τα µεγαλύτερα προβλήµατα ήταν:

Τα υψηλά επίπεδα ζάχαρης σε δηµητριακά πρωινού και γιαούρτια
Τα υψηλά επίπεδα άλατος στα έτοιµα
γεύµατα και στα επεξεργασµένα τρόφιµα
Τα χαµηλά επίπεδα φυτικών ινών στα
δηµητριακά πρωινού

Επιπλέον, πολλά κατεψυγµένα γεύµατα
υπερέβαιναν το θερµιδικό όριο. Και
πολλά γιαούρτια δεν πληρούσαν τα κριτήρια ολικού και κορεσµένου λίπους.
Σύγκριση µε τα κριτήρια του ΠΟΥ

Προγενέστερες µελέτες έχουν δείξει ότι η
προώθηση στα παιδιά τροφίµων µε
υψηλά επίπεδα λιπαρών, ζάχαρης και
άλατος είναι επιβλαβής για τη διατροφή
τους.
Γι' αυτό τον λόγο, τόσο η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή όσο και ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (ΠΟΥ) έχουν θέση όρια για
τα τρόφιµα που επιτρέπεται να προωθούνται σε παιδιά.

Έως τώρα, όµως, παρέµενε ασαφές κατά
πόσον πληρούν τα θεσπισµένα όρια τα
τρόφιµα που διατίθενται στην ευρωπαϊκή
ήπειρο.

Συνεχίζεται από σελ. 2
Ο ∆ήµαρχ ος Ελευσίν ας κατά τη συν άν τηση επισήµαν ε ότι χ ρειάζον ται συγκεκριµέν ες ν οµοθετικές παρεµβάσεις για την επιτάχ υν ση
των διαδικασιών υλοποίησης των έργων και δράσεων , προκειµέν ου
ν α αν ακτηθεί ο χ ρόν ος που χ άθηκε από την έν αρξη του προγράµµατος.
Ο κ. Πατούλης συµφών ησε ότι δεν υπάρχ ει το παραµικρό περιθώριο ν α χ αθεί άλλος χ ρόν ος και προς αυτή την κατεύθυν ση ζήτησε
αν αλυτική εν ηµέρωση για όλα τα προβλήµατα και τις αν άγκες που
υπάρχ ουν προκειµέν ου, στη συν έχ εια ν α ζητήσει διυπουργική
συν άν τηση για ν α υπάρξει ο καλύτερος δυν ατός συν τον ισµός και οι
συν αρµόδιοι φορείς ν α αν αλάβουν άµεσα δράση.

«Η έγκαιρη και άρτια προετοιµασία και υλοποίηση του προγράµµατος της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης µας αφορά όλους, ως
άµεσα ή έµµεσα εµπλεκόµεν ους φορείς αλλά και ως Ευρωπαίους
πολίτες. Είν αι καθήκον µας ν α ξεπεράσουµε αστοχ ίες του παρελθόν τος και µε σχ έδιο, συν εργασία και όραµα ν α προχ ωρήσουµε µε
γοργά βήµατα προς όφελος της χ ώρας και των πολιτών » αν έφερε
χ αρακτηριστικά κλείν ον τας ο κ. Πατούλης.
Στη συν άν τηση συµµετείχ ε ο Αν τιδήµαρχ ος Τεχ ν ικών Υ πηρεσιών
του ∆ήµου Ελευσίν ας Αθαν άσιος Μαυρογιάν ν ης, ο Εν τεταλµέν ος
Σύµβουλος ∆ηµοτικής Αστυν οµίας Χαράλαµπος Σεµερτζίδης και ο
Εκτελεστικός Γραµµατέας της Περιφέρειας Αττικής Γιάν ν ης Σελίµης.

Το θέµα ανέλαβε να διερευνήσει η οµάδα του JRC,
µε
επικεφαλής
τον
Dr
Stefan
Storcksdieck Genannt Bonsmann, επιστηµονικό υπεύθυνο ερευνών της οµάδας ∆ιατροφής & Υγείας του Κέντρου.

Οι επιστήµονες ανέλυσαν την διατροφική
αξία 2.691 τροφίµων από 20 κράτη-µέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένης της Ελλάδας. Τα 1.281 από αυτά
(ή ποσοστό 48%) βρέθηκαν ακατάλληλα
για προώθηση στα παιδιά, µε βάση τα
ευρωπαϊκά κριτήρια.
Ωστόσο µε βάση τα κριτήρια του ΠΟΥ
που είναι πιο αυστηρά, ακατάλληλα ήταν
τα συνολικώς 1.821 από τα τρόφιµα (ή
ποσοστό 68%).

Μεταξύ των κρατών που συµπεριελήφθησαν στη µελέτη συµπεριλαµβάνονται η
Ελλάδα, η Βρετανία, η Γερµανία, η Ιταλία,
η Ισπανία, η Γαλλία και η Ολλανδία.
Πόσα τρόφιµα είναι ακατάλληλα για παιδιά

Ανάµεσα στα 1.281 τρόφιµα στην Ευρώπη
που βρέθηκαν ακατάλληλα για προώθηση
στα παιδιά συµπεριλαµβάνονται:
267 δηµητριακά πρωινού (37% του συνόλου)
306 επεξεργασµένα κρεατικά/αλλαντικά

(68%)
196 γιαούρτια (29%)
183 επεξεργασµένα προϊόντα θαλασσινών/ψαριών (59%)
329 έτοιµα γεύµατα (64%)
Αντίστοιχα, στην Ελλάδα ως ακατάλληλα
για προώθηση στα παιδιά κρίθηκαν:

8 από τα 27 δηµητριακά πρωινού που
αναλύθηκαν
9
από
11
επεξεργασµένα
κρεατικά/αλλαντικά
5 από 11 προϊόντα επεξεργασµένων
θαλασσινών/ψαριών
22 από 32 έτοιµα γεύµατα
14 από 37 γιαούρτια
Οι ερευνητές δεν ανέφεραν τις µάρκες
των προϊόντων που ανέλυσαν. Είπαν
όµως ότι ανάµεσά τους βρίσκονται τρόφιµα µε τις µεγαλύτερες πωλήσεις στην
Ευρώπη.

«Η µελέτη µας υπογραµµίζει την ανάγκη
για αναµόρφωση των διατροφικών
προϊόντων», σηµειώνουν στο άρθρο
τους.
«Τα θεσπισµένα διατροφικά κριτήρια
µπορούν να καθοδηγήσουν τη διαδικασία
προς πιο υγιεινές διατροφικές επιλογές».
Πηγή: iatropedia.gr
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Χαµόγελα και ευχές στους αγιασµούς
των Παιδικών Σταθµών Ζεφυρίου

Ο Πρόεδρος των Παιδικών σταθµών προχώρησε και σε συνάντηση µε τους γονείς
προκειµένου να τους ενηµερώσει για το πλαίσιο λειτουργίας του νοµικού προσώπου.

Σ

ε χαρούµενο κλίµα τελέστηκαν την Τρίτη 22 και
την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου, παρουσία του
Προέδρου των Παιδικών Σταθµών Ζεφυρίου
Γιώργου Κούρκουλου, οι αγιασµοί στον παιδικό και τον
βρεφονηπιακό σταθµό της οµώνυµης ∆ηµοτικής Κοινότητας.
Ο Γιώργος Κούρκουλος ευχήθηκε καλή παιδαγωγική
χρονιά µε υγεία και χαρά για τα παιδιά και προσέθεσε τη
δύναµη και την υποµονή στις ευχές του προς τους παιδαγωγούς και το προσωπικό των παιδικών σταθµών.
Ο Πρόεδρος των Παιδικών σταθµών παράλληλα µε
τους αγιασµούς προχώρησε και σε συνάντηση µε τους
γονείς και κηδεµόνες των παιδιών προκειµένου να τους
ενηµερώσει για το πλαίσιο λειτουργίας του νοµικού
προσώπου.
Την ∆ευτέρα 21 Οκτωβρίου στην συνάντηση που είχε

µε τους γονείς και κηδεµόνες του 1ου Παιδικού
Σταθµού, τους διαβεβαίωσε για την πρότυπή λειτουργία της δοµής.
«Είµαι ιδιαίτερα χαρούµενος γιατί καταφέραµε
και φέτος να ικανοποιήσουµε όλες τις αιτήσεις και
να µην αφήσουµε κανένα παιδί έξω από τον παιδικό σταθµό. Ανακαινίσαµε πλήρως τις εγκαταστάσεις µας. ∆ιαθέτουµε παιδίατρο και παιδοψυχολόγο.
Έχουµε πολλά χρόνια εµπειρίας σε αυτή την
νευραλγική δοµή. ∆ιαθέτουµε και τις υποδοµές
και το προσωπικό ώστε οι µικροί µας δηµότες να
απολαµβάνουν ένα ευχάριστο, δηµιουργικό,
ζεστό, φιλόξενο και ασφαλές περιβάλλον» υπογράµµισε ο Πρόεδρος των Παιδικών Σταθµών
Ζεφυρίου και προσέθεσε «ξέρουµε πάρα πολύ
καλά τι πρέπει να κάνουµε για κάθε παιδί που
βρίσκεται στην ευαίσθητη και ταυτόχρονα καθοριστική
προσχολική ηλικία και δίνουµε πραγµατικά τον καλύτερο
εαυτό µας κάθε µέρα ώστε να διασφαλίζουµε στα παιδιά
το ιδανικότερο περιβάλλον για την υγιή ανάπτυξή τους»
διαβεβαίωσε.
Ο πρόεδρος των Παιδικών Σταθµών Ζεφυρίου απαντώντας σε ερωτήσεις γονέων τους ενηµέρωσε αναλυτικά
για το ηµερήσιο πρόγραµµα που ακολουθούν οι παιδικοί
σταθµοί οι οποίοι στεγάζονται σε άνετους χώρους, διαθέτουν πιστοποιηµένες παιδικές χαρές και ειδικά διαµορφωµένους αύλειους χώρους ώστε τα παιδιά να µπορούν
να συνδυάσουν τη µάθηση µε το παιγνίδι και µέσα από
πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες να µπορούν να
αναπτύξουν το σώµα, το µυαλό, τη µαθησιακή τους
ικανότητά αλλά και την κοινωνικότητα τους ώστε να είναι
έτοιµα να ενταχθούν εύκολα στην επόµενη δοµή που
είναι το σχολείο.

θριάσιο-5

Τα µέλη του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.
ενηµερώθηκαν για τη διαχείριση
του χρόνιου πόνου

Ο

λοκληρώθηκαν µε επιτυχ ία οι τρεις εν ηµερωτικές ηµερίδες που διοργάν ωσε ο Οργαν ισµός
Άθλησης και Φρον τίδας, Νεολαίας και Τρίτης
Ηλικίας του ∆ήµου Ασπροπύργου, µε οµιλητή το Φυσικοθεραπευτή του, κ. Κων σταν τίν ο Χον δρογιάν ν η µε
θέµα: «Ο Χρόν ιος Πόν ος και η ∆ιαχ είρισή του».
Στις ηµερίδες το παρόν έδωσαν ο Πρόεδρος του
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ. Ιωάν ν ης Κατσαρός και τα µέλη κ.κ.
Αν τών ιος Κον αξής και Βαγγέλης Μαλαµατάς. Ο Φυσικοθεραπευτής αν αφέρθηκε εκτεταµέν α στην καθοριστική συµβολή της φυσικοθεραπείας ως προς τη
διαχ είριση και αν τιµετώπιση του χ ρόν ιου πόν ου.
Τόν ισε ιδιαίτερα, µεταξύ άλλων ότι, ο χ ρόν ιος πόν ος
αποτελεί πλέον µια ασθέν εια που επιδρά στην ποιότητα ζωής των πασχ όν των , επηρεάζει τη λειτουργικότητα, τη ψυχ οσύν θεση και την κοιν ων ική δραστηριότητα, εν ώ παράλληλα µειών ει την παραγωγικότητα.

Όπως εξήγησε, ο ρόλος της φυσικοθεραπείας και των
επαγγελµατιών Υ γείας εστιάζουν στο πως ν α βοηθούν
τους ασθεν είς προκειµέν ου ν α καταν οήσουν το
πρόβληµα και παράλληλα ν α εξασφαλιστεί γι’ αυτούς
µια καλύτερη ποιότητα ζωής. Αυτό, υπογράµµισε ο
φυσικοθεραπευτής του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., επιτυγχ άν εται
χ ρησιµοποιών τας διάφορα µέσα όπως η εν ηµέρωση, η
εκπαίδευση και η µείωση του φόβου απέν αν τι στον
χ ρόν ιο πόν ο, εν ώ καθοριστική συµβολή έχ ουν και τα
εποπτευόµεν α προγράµµατα θεραπευτικής άσκησης,
τα οποία πρέπει ν α περιλαµβάν ον ται πάν τα στις
οδηγίες για την αν τιµετώπιση του χ ρόν ιου πόν ου.

6978087309

6-θριάσιο

ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.Γ.Ε. ΑΧΑΡΝΩΝ
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ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ της Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης της Ε.Γ.Ε.
Ψήφισµα 1ο της Ένωσης
Γυναικών Ελλάδας για το
∆ηµογραφικό πρόβληµα

Εµείς οι γυν αίκες της Έν ωσης
Γυν αικών Ελλάδας στην Παν ελλήν ια
Συν διάσκεψη που οργαν ώθηκε στην
Χαλκίδα στις 12.10.2019 καταλήξαµε στο
παρακάτω ψήφισµα σχ ετικά µε το δηµογραφικό πρόβληµα.
To δηµογραφικό είν αι έν α πρόβληµα
µακράς διαρκείας, το οποίο µε το πέρασµα των χ ρόν ων γίν εται όλο και οξύτερο, πολυπλοκότερο και δισεπίλυτο.
Οι τρεις δηµογραφικές συν ιστώσες
γεν ν ήσεις, θάν ατοι και µεταν άστευση
συµβάλουν στην ύπαρξη και έν ταση του
δηµογραφικού προβλήµατος.
Τα τελευταία χ ρόν ια οι θάν ατοι είν αι
περισσότεροι των γεν ν ήσεων .
Οι µεγάλες εκροές µεταν αστών στο
εξωτερικό και κυρίως ν έων ατόµων σε
αν απαραγωγική ηλικία υψηλού µορφωτικού επιπέδου (braindrain) αφήν ουν έν α
δυσαν απλήρωτο κεν ό σε µια χ ώρα που
γερν άει και µικραίν ει.
Η µεγάλη εισροή προσφύγων και µεταν αστών εν δέχ εται ν α αλλάξει την γεωπολιτική µορφή της χ ώρας µας
Οι συν έπειες είν αι εθν ικές, οικον οµικές και κοιν ων ικές.
Ως Ελλην ίδες αν ησυχ ούµε.
Ως γυν αίκες προβληµατιζόµαστε.
Με βάση όλα τα παραπάν ω ζητούµε
ν α υπάρξει:
* Χάραξη δηµογραφικής π ολιτικής
σύµφων α µε τα επιµέρους κοιν ων ιολογικά στοιχ εία της χ ώρας µας και τις επιµέρους συν θήκες

* Εν ηµέρωση πληθυσµού για το πρόβληµα, εν ηµέρωση σε σχ ολεία, δηµογραφική παιδεία.
* Μέτρα για τη στήριξη της οικογέν ειας,
για την προστασία της µητρότητας, τον
περιορισµό της αν εργίας, την εν αρµόν ιση επ αγγελµατικής και οικογεν ειακής
ζωής, τις φορολογικές ελαφρύν σεις.
* Μέτρα εν αρµόν ισης επαγγελµατικής
και οικογεν ειακής ζωής, όπως αύξηση
του αριθµού των βρεφον ηπ ιακών
σταθµών .
Πανελλαδική Συνδιάσκεψη της
Ένωσης Γυναικών Ελλάδας
Χαλκίδα 12.10.2019
Ψήφισµα της Ένωσης Γυναικών
Ελλάδας για την µετονοµασία
της Γ.Γ.Ι. και την παραµονή της
στο Υπουργείο Εσωτερικών

Η ισότητα και η Οικογένεια είναι
δύο διαφορετικές ενότητες.
Απαιτούν άλλους στόχους,
δράσεις, προτεραιότητες.

Η µετατροπή της Γ.Γ.Ι. σε Γ.Γ. Οικογεν ειακής Πολιτικής και Ισότητας των
Φύλων αδικεί και υποβιβάζει την Ισότητα.

Η Ισότητα έχ ει ευρύτερη έν ν οια.
Έν ν οια που περιλαµβάν ει τον σεβασµό
των αν θρωπ ίν ων δικαιωµάτων , την
αυτοδιάθεση του ατόµου, την ελευθερία,
την δηµοκρατία, την αν άπτυξη. Η οικογέν εια, κάτω από όποιο ν οµικό σχ ήµα
και αν την ορίσεις, αποτελεί έν α από τα
υποθέµατα της ισότητας.

Συνεχίζεται από τη σελ. 3

Για τη σχολική χρονιά 2019-2020 οι δράσεις θα αφορούν
το 13ο Στόχο για «∆ράση για την Κλιµατική Αλλαγή».

Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επικεφαλής
του είναι η Περιφέρεια της Τοσκάνης (Ιταλία) και σε αυτό συµµετέχουν το
Ηνωµένο Βασίλειο (Σκωτία και Ουαλία), η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Ιταλία,
η Βουλγαρία, η Ρουµανία, η Βοσνία Ερζεγοβίνη, η Αλβανία, η Κύπρος και
η Ελλάδα µε συντονιστές τον ∆ήµο Φυλής και την Action Aid.

Η ισότητα, όπως την οραµατίστηκε και
αγων ίστηκε το γυν αικείο κίν ηµα στη
χ ώρα µας, αφορά την ισότιµη θέση στην
κοιν ων ία αν δρών και γυν αικών , αν εξάρτητα από φυλή, φύλο, θρησκεία,
εθν ικότητα, φυσική κατάσταση, ηλικία.
Αφορά την ισότιµη θέση στην εργασία
στα Κ.Λ.Α., στα Όργαν α που παίρν ον ται οι αποφάσεις.

Είν αι λοιπόν αν αγκαίο η Γ.Γ.Ι. ν α έχ ει
µια αν εξαρτησία, ευελιξία και άµεση
επαφή και επικοιν ων ία µε όλους τους
φορείς και τα Υ πουργεία.
Γι αυτό η Γ.Γ.Ι. πρέπει ν α παραµείν ει
στο Υ πουργείο Εσωτερικών
Ανακοίνωση της Ένωσης
Γυναικών Ελλάδας για τις γυναίκες
της Συρίας που µάχονται ενάντια
στην Τουρκική εισβολή.

Σήµερα στη Συρία κόρες, µάν ες και
αδελφές αρπάζουν τα όπλα και πολεµούν . Αν τιστέκον ται στους βοµβαρδισµούς των µαχ ητικών αεροσκαφών και
στα τουρκικά άρµατα.
Είν αι µάρτυρες δολοφον ικών επιθέσεων .
Βλέπουν τις συν οικίες, χ ωριά, σχ ολεία, ν οσοκοµεία, την πολιτιστική κληρον οµιά των πολιτισµών που ζουν στη
Βόρεια και Αν ατολική Συρία, αν τιµέτωπα
µε τους αεροπορικούς βοµβαρδισµούς
και τις επιθέσεις του πυροβολικού της
Τουρκίας.
Βλέπ ουν π ως χ ιλιάδες οικογέν ειες
αν αγκάζον ται ν α εγκαταλείψουν τα
σπίτια τους για ν α αν αζητήσουν κατα-

φύγιο χ ωρίς ν α έχ ουν πού ν α πάν ε,
ώστε ν α είν αι ασφαλείς, εν ώ εκείν ες δεν
έκλεισαν ποτέ τις πόρτες τους γι αυτούς
που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους αν αζητών τας ασφάλεια και καταφύγιο.
Είν αι αποφασισµέν ες µαζί µε τους
άν δρες ν α αν τισταθούν και ν α υπερασπιστούν τα επιτεύγµατα και τις αξίες
της αν θρωπότητας, και ν α πολεµήσουν
µέχ ρι τη ν ίκη της Ειρήν ης, της Ελευθερίας και της ∆ικαιοσύν ης.
Στεκόµαστε αλληλέγγυες σ' αυτό τον
αγών α των γυν αικών .
Ζητούµε από όλα τα αρµόδια Εθν ικά,
Ευρωπαϊκά και ∆ιεθν ή όργαν α:
* ν α τεθεί τέλος της εισβολής και της
τούρκικης κατοχ ής στη βόρεια και Αν ατολική Συρία
* την δηµιουργία ζών ης απαγόρευσης
πτήσεων για την προστασία της ζωής
του πληθυσµού στην περιοχ ή
* την δέσµευση για την καταδίκη όλων
των εγκληµατιών πολέµου σύµφων α µε
το διεθν ές δίκαιο
* την παύση των πωλήσεων εξοπλισµών στην Τουρκία
* την θέσπιση οικον οµικών και πολιτικών κυρώσεων κατά της Τουρκίας
* την υιοθέτηση άµεσων µέτρων για
την επίλυση της πολιτικής κρίσης στη
Συρία µε τη συµµετοχ ή και εκπ ροσώπ ηση όλων των διαφορετικών
εθν ικών , π ολιτιστικών και θρησκευτικών κοιν οτήτων .
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θριάσιο-7

Η 2η έκδοση της Συνάντησης «Πολιτισµός 2030» - "Culture 2030" Meeting
στην Ελευσίνα (Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας) από τις 7 έως τις 10 Νοεµβρίου 2019.

Ά

νθρωποι,
Ιστορίες, Πολιτισµός.
Είναι το θέµα και
αντικείµενο
της
δεύτερης
Συνάντησης
«Πολιτισµός 2030» που
διοργανώνει η Ελευσίνα
2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης
µεταξύ 7-10 Νοεµβρίου
2019 στο ΕΚΕ∆Α (Εργατοϋπαλληλικό
Κέντρο
Ελευσίνας).
Με τη διεθνή Συνάντηση
«Πολιτισµός 2030», ξεκινήσαµε πέρσι µία πρωτοβουλία για τη δηµιουργία
ενός
φυσικού χώρου
συνάντησης και ανταλλαγής
ανάµεσα
στους
δρώντες του πολιτισµού,
τόσο της Ελλάδας όσο και
της Ευρώπης µε έµφαση
στην περιφερειακή πολιτιστική ανάπτυξη. Έναν
χρόνο µετά ο νέος αυτός
χώρος
διευρύνεται
συνεχώς. Μέσα από προγράµµατα κατάρτισης για
τους επαγγελµατίες του πολιτισµού που έλαβαν
χώρα µέσα στο 2019, τη δηµιουργία του ∆ικτύου
Ελληνικών Φεστιβάλ και τη φιλοξενία της δίδυµης
έκδοσης της Συνάντησης «Πολιτισµός 2030» από
το Κλουζ της Ρουµανίας, η 2η Συνάντηση «Πολιτισµός 2030» επεκτείνεται, τόσο ως χώρος δικτύωσης όσο και ως περιβάλλον από το οποίο ξεπηδούν νέες τάσεις και ξεκινούν µεταβολές.
Στην πρώτη Συνάντηση επιχειρήσαµε µια
πρώτη χαρτογράφηση του πολιτισµικού πεδίου
όπως διαµορφώνεται σήµερα.

σα σε προσκεκληµένους οµιλητές
και συµµετέχοντες που δεν
θέτουν µόνο τις προβληµατικές
αλλά δίνουν και τις δικές τους
απαντήσεις. Μέσα από τις κεντρικές
οµιλίες,
τις
οµάδες
εργασίας, τις δράσεις δικτύωσης
αλλά και ένα παράλληλο καλλιτεχνικό πρόγραµµα µε περιπάτους, εκθέσεις, συµπόσια και ένα
έργο ειδικά σχεδιασµένο για τον
εορτασµό της ανακήρυξης της
Ελευσίνας σε Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, δηµιουργούµε µια µοναδική ατµόσφαιρα
που διευκολύνει τη γνωριµία και
την αλληλεπίδραση των συµµετεχόντων και ταυτόχρονα σας
προσκαλούµε σε µια γιορτή για
την πόλη, τους κατοίκους και
τους φίλους της Ελευσίνας.
Open Call

Φέτος, προχωράµε ένα βήµα παραπέρα. ∆ίνουµε έµφαση στους ανθρώπους εκείνους που µε το
όραµα και την επιµονή τους διαµόρφωσαν νέες
συνθήκες και άλλαξαν τα δεδοµένα όχι µόνο για το
ίδιο τους το έργο αλλά και τον χώρο του πολιτισµού συνολικά.

Εστιάζουµε και φέτος σε τρεις θεµατικές: το
πεδίο της πολιτιστικής πολιτικής, το πεδίο της
καλλιτεχνικής παραγωγής, και το πεδίο της δηµιουργικής οικονοµίας µέσα στην πόλη, τις οποίες
προσεγγίζουµε µέσα από οµάδες εργασίας ανάµε-

Μεγάλη ανταπόκριση στο Λούνα Παρκ
Ανακύκλωσης του ∆ήµου Αχαρνών

Culture 2030
Meeting #2

Εγγραφή στη Συνάντηση «Πολιτισµός 2030»

Η 2η έκδοση της Συνάντησης «Πολιτισµός 2030»
- "Culture 2030" Meeting θα πραγµατοποιηθεί
στην Ελευσίνα (Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ελευσίνας/∆υτικής Αττικής) από τις 7 έως τις 10 Νοεµβρίου 2019.
Σας προσκαλούµε να εξασφαλίσετε εγκαίρως τη
συµµετοχή σας στη 2η, κατά σειρά, Συνάντηση
«Πολιτισµός 2030», συµπληρώνοντας την ηλεκτρονική εγγραφή που µπορείτε να βρείτε εδώ.
https://culture2030.eu/eggrafi/?utm_source

Μ

ε εξαιρετική επιτυχ ία πραγµατοποιήθηκε το Λούν α Παρκ Αν ακύκλωσης, που
διοργάν ωσε η ∆ιεύθυν ση Καθαριότητας & Αν ακύκλωσης του ∆ήµου Αχ αρν ών .
Μια εκδήλωση που ετοιµάστηκε µε πολύ µεράκι από τους αν θρώπους της ∆ιεύθυν σης και µε γν ώµον α τη δηµιουργία οικολογικής συν είδησης στους µικρούς µαθητές
και την ευαισθητοποίηση τους σε θέµατα που αφορούν τη διαχ είριση των οικιακών
απορριµµάτων και την αν ακύκλωση τους.
Πάν ω από 300 µαθητές επισκέφθηκαν το «Λούν α Παρκ», όπου είχ αν την ευκαιρία, παίζον τας πρωτότυπα διαδραστικά παιχ ν ίδια, ν α µάθουν τα οφέλη της
αν ακύκλωσης και ν α παρακιν ηθούν ν α την εν τάξουν στην καθηµεριν ότητά τους,
αλλά και στην καθηµεριν ότητα της οικογέν ειάς τους.

48

Ο Αν τιδήµαρχ ος Καθαριότητας, Αν ακύκλωσης και ∆ιαχ είρισης Απορριµµάτων κ.
Γιώργος Πετάκος και η ∆ιεύθυν ση Καθαριότητας & Αν ακύκλωσης δεν σταµατούν
βέβαια εδώ, αλλά συν εχ ίζουν στον ίδιο ρυθµό, ετοιµάζον τας και άλλες δράσεις για
µικρούς και µεγάλους.

8-θριάσιο

Παράταση συµβάσεων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες
των δήµων µε τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών

Π

αρατείν εται, έως
τις 31 ∆εκεµβρίου
2019, η διάρκεια
των
συµβάσεων
του
προσωπικού των δήµων
π ου
π εριλαµβάν εται
στους
π ροσωριν ούς
πίν ακες της προκήρυξης
3Κ/2018 και απ ασχ ολείται προσωριν ά µέχ ρι
την αν άληψη των διοριστέων στις αν τίστοιχ ες
θέσεις, µε τροπολογία του
υπουργείου Εσωτερικών
που εν τάχ θηκε στο αν α-

πτυξιακό ν οµοσχ έδιο.
Η παράταση κρίθηκε
αν αγκαία διότι, όπ ως
αν αφέρει η αιτιολογική
έκθεση, παρά την έκδοση των οριστικών πιν άκων διοριστέων από το
ΑΣΕΠ για την κάλυψη
πάν ω από 8.000 θέσεων
στις
αν ταπ οδοτικές
υπ ηρεσίες των δήµων
(κυρίως
καθαριότητα,
ύδρευση, αποχ έτευση),
οι διαδικασίες διορισµού
των δικαιούχ ων δεν αν α-

µέν εται ν α έχ ουν ολοκληρωθεί µέχ ρι τις 30
Οκτωβρίου, ηµέρα λήξης
των συµβάσεων . Κι’ αυτό
διότι, εκκρεµεί η εξέταση
από το ΑΣΕΠ µεγάλου
αριθµού εν στάσεων επί
των οριστικών πιν άκων ,
αλλά
και
διορθώσεις
λαθών στα προσωπικά
στοιχ εία των διοριστέων
(π ατρών υµο,
αριθµός
δελτίου
ταυτότητας
κ.λπ.).
Με την ίδια τροπολογία

παρατείν εται έως τις 30
Σεπτεµβρίου 2020 η διάρκεια του προγράµµατος
«Βοήθεια στο Σπίτι» και
οι
συµβάσεις
του
απ ασχ ολούµεν ου π ροσωπ ικού. Επ ίσης, έως
την κάλυψη των οργαν ικών θέσεων µέσω της
επ ερχ όµεν ης π ροκήρυξης του ΑΣΕΠ (περίπου
3.200
θέσεις),
οι
π ιστώσεις χ ρησιµοπ οιούν ται για την παράταση
του προγράµµατος.
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Με την ίδια τροπολογία
παρατείνεται έως τις 30
Σεπτεµβρίου 2020
η διάρκεια του
προγράµµατος «Βοήθεια
στο Σπίτι» και οι συµβάσεις
του απασχολούµενου
προσωπικού.

Επ ιπ λέον , για π εριπ τώσεις
µετατάξεων
υπ αλλήλων
των
Τεχ ν ικών
Υ π ηρεσιών
των δήµων απαιτείται η
σύµφων η γν ώµη του
δηµάρχ ου, προκειµέν ου
ν α µην στερηθούν το
υπ άρχ ον
π ροσωπ ικό
που είν αι επιφορτισµέν ο
µε αν απτυξιακές αρµοδιότητες (σύν ταξη και
θεώρηση µελετών έργων ,
υποβολή προτάσεων σε
αν απ τυξιακά/συγχ ρηµατοδοτούµεν α προγράµµατα, π αρακολούθηση –
επ ίβλεψη εκτελούµεν ων
τεχ ν ικών έργων κ.λπ).
Προβλέπεται, επίσης, η
επιχ ορήγηση των δήµων
από χ ρηµατικά διαθέσιµα
έως 40 εκατ. ευρώ που
τηρούν ται στο Ταµείο
Παρακαταθηκών
και
∆αν είων για την εξόφληση υπ οχ ρεώσεών σε

βάρος τους από διαταγές
πληρωµής και δικαστικές
απ οφάσεις, οι οπ οίες
έχ ουν καταστεί τελεσίδικες και αφορούν αξιώσεις
από προµήθειες αγαθών
ή παροχ ή υπηρεσιών ή
εκτέλεση έργων .
Τέλος, καταργείται η
διάταξη του προγράµµατος «Κλεισθέν ης», που
όριζε ως κριτήρια καταν οµής της κρατικής επιχ ορήγησης προς τους ΟΤΑ
σειρά στοιχ είων όπως το
µήκος των δικτύων ύδρευσης και αποχ έτευσης,
το µήκος του δηµοτικού
και αγροτικού οδικού δικτύου, το επίπεδο των
π αρεχ όµεν ων
κοιν ων ικών υπηρεσιών , καθώς
όπως προέκυψε από την
ΕΛΣΤΑΤ για τα περισσότερα απ ό αυτά δεν
υπάρχ ει καµία σχ ετική
καταγραφή ή απογραφή.
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θριάσιο-9

∆ιεθνής αναγνώριση για τη Hellenic Seaplanes από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

∆

ιήµερη επίσκεψη στις 17 και 18 Οκτωβρίου, πραγµατοποίησε στα γραφεία της Hellenic Seaplanes S.A δηµοσιογραφικό συνεργείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η
επιλέχθηκε ως πρότυπο επενδυτικό εργο.

Σκοπός της επί σκεψης αυτής ήταν η πραγµατοποί ηση ρεπορτάζ
και η παρουσί αση της εται ρί ας και του project της Hellenic
Seaplanes στο ευρωπαϊ κό κοι νό, αφού δι ακρί θηκε από την Ευρωπαϊ κή Πύλη Επενδυτι κών Έργων (ΕΠΕΕ), φορέα της Ευρωπαϊ κής
Επι τροπής, ως η πλέονκαι νοτόµα στοντοµέα του Τουρι σµού και των
µεταφορών.
Πρωτύτερα, η Ηellenic Seaplanes S.A. εί χε συστηθεί στην Ευρώπη
και στους επενδυτι κούς ενδι αφερόµενους, µέσα από την εί σοδό της
στην πλατφόρµα της Ευρωπαϊ κής Επι τροπής µε τη γνωστοποί ηση
του project της µε όνοµα A.I.R.SEA.NET. - Advanced Integrated
Regional SEAplane NETwork - που αφορά τη δηµι ουργί α των απαραί τητωνυποδοµώνστα υδατοδρόµι α της Ελλάδας µε σκοπό τηνπαροχή της απαι τούµενης επι χει ρησι ακής υποστήρι ξης γι α ασφαλή,
αποδοτι κή και βι ώσι µη λει τουργί α των υδροπλάνων της εται ρί ας.
Το πρόγραµµα της επί σκεψης επι κεντρώθηκε στη βι ντεοσκόπηση και φωτογράφι ση των στελεχών της
Hellenic Seaplanes S.A. στα γραφεί α της σε στι γµές εργασί ας και
συνεντεύξει ς µε τον Πρόεδρο και ∆ι ευθύνοντα Σύµβουλο της εται ρί ας, κύρι ο Νι κόλαο Χαραλάµπους, µε τους κύρι ους επενδυτές που
θα στηρί ξουν το επι χει ρησι ακό έργο λει τουργί ας υδροπλάνων και
υδατοδροµί ων στην Ελλάδα αλλά και µε τους αρχι τέκτονες µηχανι κούς γραφεί ου Pieris Architects όπου έχει εκπονήσει τι ς σχετι κές
µελέτεςκαι σχεδι άσει το µητροπολι τι κό υδατοδρόµι ο της Αττι κής.
Τα θέµατα των συνεντεύξεων ήταν ποι κί λα, µε κυρι ότερα την
ανάλυση του Project της εται ρί ας γι α τη λει τουργί α υδροπλάνων και
υδατοδροµί ων, τους στόχους, τι ς φι λοδοξί ες και το όραµα της
Hellenic Seaplanes S.A., τι ς αντι κει µενι κές δυσκολί ες που
αντι µετώπι σε κατά το παρελθόν αλλά και τα οφέλη που κέρδι σε
από την προβολή της µέσω της Ευρωπαϊ κής Πύλης Επενδυτι κών
Έργων.
Το πλάνο της επί σκεψης περι λάµβανε εξί σου παρουσί αση του
τρόπου λει τουργί ας πτήσεων των υδροπλάνων, του σχεδί ου ασφα-

λεί ας που θα εφαρµοστεί στον
περι βάλλοντα χώρο των υδατοδροµί ων, εκτενής αναφορά
στο περι φερει ακό δί κτυο υδατοδροµί ωντης χώρας αλλά και
ξενάγηση στους χώρους που
σχεδι άζεται το Μητροπολι τι κό
Υδατοδρόµι ο της Αττι κής.
Η εµπει ρί α των δηµοσι ογράφων µέσα από το ρεπορτάζ που έκανανγι α τη Hellenic
Seaplanes S.A. και το έργο της
ολοκληρώθηκε µε ένα δεί πνο
που οργανώθηκε προς τι µήν
τους από την εται ρί α.
Η επι βράβευση της Hellenic
Seaplanes S.A. και του Project
A.I.R.SEA.NET από την Ευρωπαϊ κή Επι τροπή και τηνΕυρωπαϊ κή Πύλη Επενδυτι κών
Έργων έρχεται να προστεθεί
στι ς ήδη πολλές δι ακρί σει ς
που έχει λάβει η εται ρί α έως
τώρα.

έτσι επενδυτές από όλον τον
κόσµο, οι οποί οι θα εί ναι σε
θέση να ενι σχύσουν τους
δι αύλους τους µε περι σσότερα
ευρωπαϊ κά έργα.

Σχετικά µε
Seaplanes S.A

τη

Hellenic

H Hellenic Seaplanes S.A
συστάθηκε το 2013 µε πρωταρχι κό στόχο την ανάπ τυξη και
δηµι ουργι ́α των κατάλληλων
σύγχρονων υποδοµών (υδατοδρόµ ι α) µε σκοπό την παροχή
της απαι τούµενης επι χει ρησι ακής υποστήρι ξης τόσο στα
υδροπλάνα όσο και τι ς εγκαταστάσει ς αυτών.
Έχοντας το σύνθηµα ‘‘Ενώνουµε την Ελλάδα’’, αποσκοπούµε
το 2020 να καλύψουµε µεταφορές στο εσωτερι κό́ της χώρας
µας, χρησι µοποι ώντας µι α νέα
εναλλακτι κή́ και ασφαλή µορφή́
Σχετικά µε την Ευρωµετακί νησης, τα υδροπλάνα,
παϊκή Πύλη Επενδυτικών
δραστηρι οποι ούµενοι ταυτόχρΟ Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρίας,
Έργων
ονα σε τοµεί ς όπως η αδει οδότΝικόλαος Χαραλάµπους
Η Ευρωπαϊ κή Πύλη Επενηση, δι αχεί ρι ση και ανάπτυξη
δυτι κών Έργων (ΕΠΕΕ) δηµι ουργήθηκε από την Ευρωπαϊ κή
δι κτύου υδατοδροµί ων, λει τουργί α υδροπλάνων καθώς και η
Επι τροπή, µε σκοπό την ενί σχυση της δι αφάνει ας σχετι κά µε
εκπαί δευση πι λότων και µηχανι κών αεροσκαφών.
τι ς επενδυτι κές ευκαι ρί ες στην ΕΕ.
Η πύλη προσφέρει τόσο σε ι δι ωτι κούς όσο και δηµόσι ους
φορεί ς υλοποί ησης έργων µε έδρα εντός της ΕΕ ένα µέσο γι α
την ενί σχυση της προβολής των επενδυτι κών έργων τους µε τη
συµπλήρωση και υποβολή δελτί ου έργου, προσελκύοντας

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 2105570159 - site: http://www.ecocarpet.gr - email: info@ecocarpet.gr

10-θριάσιο

Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019

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

ΓΑΜΟΣ

Ο ΣΟΦΙΑΝΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΗΛΙΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΧΟΛΑΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΡΟΥΣΣΟΥ ΖΩΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΘΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ
ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

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
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 60 Τ.Μ. ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ,
ΜΕΧΡΙ 250 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
ΤΗΛ. 6995177554 (κα. ΜΑΡΙΕΤΤΑ)

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ
ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ. ΚΟΥΡΕΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ
ΞΕΡΩΝ ΧΟΡΤΩΝ ΤΗΛ. 6932154263

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

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)
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θριάσιο-11

«Συµβουλευτικός Σταθµός
Υποστήριξης Γυναικών
Θυµάτων Βίας»
του ∆ήµου Ελευσίνας

Οµιλία, µε θέµα «Η σηµασία της π ρόληψης
στην αντιµετώπ ιση των ασθενειών:
Γυναικολογικός έλεγχος, Αντισύλληψη,
Εµβολιασµός π αιδιών» στο χώρο
του «Κέντρου Ανοιχτής Φιλοξενίας
Προσφύγων Ελευσίνας»

Ο

«Συµβουλευτικός Σταθµός Υποστήριξης Γυναι κών Θυµάτων Βί ας» του
∆ήµου Ελευσίνας, διοργανώνει ενηµερωτική 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: Γυναικολογικός 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 πρόσφυγες.
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 «Συµβουλευτι κού 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 υποστήριξη της ΜΚΟ «SolidarityNow» και τη συνεργασία του «Κέντρου Μάνας και Παιδιού» του
Κέντρου Υγείας Ελευσίνας.

Έναρξη διαλέξεων στο ¨Ανοιχτό Πανεπιστήµιο¨
του ∆ήµου Ασπροπύργου, τη ∆ευτέρα 4 Νοεµβρίου 2019

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

Οτέρα, 4 Νοεµβρίου 2019, στις 19:30 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πν ευµατικού Κέν τρου « ∆ηµήτριος Καλλιέρης».

∆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-

Η φετιν ή, δέκατη τρίτη (13η) χ ρον ιά απαρτίζεται από κορυφαίους της ελλην ικής διαν όησης, αν θρώπους των επιστηµών και των γραµµάτων , 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 επιστηµίου Αθην ών , ο Έλλην ας Καθηγητής που διευθύν ει τον ΕΟ∆∆ (Ευρωπαϊκός Οργαν ισµός ∆ηµοσίου ∆ικαίου), κ. Σπυρίδων Φλογαΐ της,
ο οποίος θα αν απτύξει το θέµα: «Οι προτεραιότητες της συν ταγµατικής αν αθεώρησης».

12-θριάσιο
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

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

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.

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
ΤΗΛΕΦ ΩΝΟ 6941638447
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Γιάννης Παπαθανασίου: "Ο Όµιλος ΕΛΠΕ Πρωτοστατεί στην Ενεργειακή Μετάβαση"

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆.Σ. ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ.
ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ “CLIMATE CHANGE
CONFERENCE 2019”
(23 Οκτωβρίου 2019, Αµφιθέατρο Maroussi Plaza)

Ο

Όµιλος ΕΛΠΕ δίν ει δυν αµικά το
παρών στην εθν ική προσπάθεια για την Βιώσιµη Αν άπτυξη
και την Εν εργειακή Μετάβαση σε µια
οικον οµία χ αµηλού αποτυπώµατος άν θρακα, όπως επεσήµαν ε ο Πρόεδρος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ. Γιάν ν ης Παπαθαν ασίου
κατά την οµιλία του στο Συν έδριο
“Climate Change Conf erence 2019”.

Όπως χ αρακτηριστικά επεσήµαν ε ο
Πρόεδρος της ΕΛΠΕ, ο Όµιλος προσυπογράφει τους στόχ ους της περιβαλλον τικής πολιτικής της Κυβέρν ησης και
το αν αθεωρηµέν ο Εθν ικό Σχ έδιο για την
Εν έργεια και το Κλίµα (ΕΣΕΚ) που αν αµέν εται ν α υιοθετηθεί µέχ ρι το τέλος του
έτους και θα προβλέπει, µεταξύ άλλων ,
κλείσιµο όλων των λιγν ιτικών µον άδων
παραγωγής ηλεκτρικής εν έργειας µέχ ρι
το 2028, αύξηση της εν έργειας από Αν αν εώσιµες Πηγές στο 35% έως το έτος
2030, εν ώ π αράλληλα θα θεσπ ίσει
κίν ητρα για την εξοικον όµηση εν έργειας,
την προώθηση της ηλεκτροκίν ησης και
την υιοθέτηση πολιτικών κυκλικής οικον οµίας, µε παράλληλη πρόν οια για την
αποτελεσµατική αν τιµετώπιση της εν εργειακής φτώχ ειας.

Ο Πρόεδρος της ΕΛΠΕ αν έφερε ότι τα
ορυκτά καύσιµα θα καθίσταν ται τα επόµεν α χ ρόν ια όλο και λιγότερο αν ταγων ιστικά εξαιτίας του υψηλού κόστους των
εκποµπών άν θρακα, σηµείωσε ωστόσο
ότι το πετρέλαιο θα συν εχ ίσει µέχ ρι και
το 2050 ν α καλύπτει περίπου το 33%
της εν εργειακής ζήτησης.

Παρουσιάζον τας την στρατηγική της
ΕΛΠΕ, ο κ. Παπ αθαν ασίου τόν ισε:
«Στον
π υρήν α του
εν εργειακού
µετασχ ηµατισµού π ου υλοπ οιούµε
βρίσκον ται, η αν αβάθµιση των υποδοµών παραγωγής εν έργειας και καυσίµων µε στόχ ο την αύξηση της εν εργειακής αποδοτικότητας και τη µείωση των
εκποµπών CO2, οι επεν δύσεις στους

τοµείς των Αν αν εώσιµων Πηγών εν έργειας και των βιοκαυσίµων 2ης και 3ης
γεν ιάς, η σταδιακή υποκατάσταση του
αργού πετρελαίου από πρώτες ύλες χ αµ
ηλού αποτυπώµατος άν θρακα, καθώς
και η έρευν α και αν άπτυξη τεχ ν ολογιών
και εφαρµογών οµοίως χ αµηλού αποτυπώµατος.
Παράλληλα, εφαρµόζουµε εκτεταµέν α
προγράµµατα µείωσης της παραγωγής
απ οβλήτων , αν ακύκλωσης και επ αν αχ ρησιµοπ οίησης στα διυλιστήρια,
στην εµπορία και σε όλες τις θυγατρικές
εταιρείες, εν ώ έχ ουµε αν απτύξει συν έργειες µε την Ακαδηµαϊκή και Ερευν ητική
κοιν ότητα σε π ρογράµµατα π ου
στοχ εύουν στην επιστηµον ική κατάρτιση και στην π αροχ ή καιν οτόµων

Συνεχίζεται από τη σελ. 2

Ο κ. Πλακιωτάκης εξέφρασε την πεποίθηση ότι «ότι ο
τοµέας της δηµόσιας ναυτικής εκπαίδευσης είναι ένας
τοµέας στον οποίο πρέπει να επενδύσουµε. Η Ελληνική ναυτιλία χρειάζεται ναυτικούς που να µπορούν να
ανταποκριθούν µε επιτυχία στις νέες συνθήκες και τις
αυξηµένες απαιτήσεις της παγκόσµιας ναυτιλίας. Η Ελλάδα, οφείλει να προσφέρει στα παιδιά της τη δυνατότητα
και την προοπτική µιας σύγχρονης υψηλού επιπέδου
εκπαίδευσης και µιας εξαιρετικής καριέρας στην θάλασσα. Η αφοσίωση και επιµονή για ποιοτική και διαρκώς
αναβαθµιζόµενη δηµόσια ναυτική εκπαίδευση, µε βάση
τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, αποτελεί στρατηγικό
στόχο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Πολύ περισσότερο όταν τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στη χώρα µας έντονη µεταστροφή των νέων
προς το ναυτικό επάγγελµα».
Σηµείωσε ότι η «ναυτιλία, ήδη αλλάζει ριζικά. Νέοι περιβαλλοντικοί κανόνες. Σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες.

Ο κ. Παπαθαν ασίου, κατέληξε εκφράζον τας την πεποίθηση ότι ο Όµιλος θα
συν εχ ίσει ν α διαδραµατίζει πρωταγων ιστικό ρόλο στα εν εργειακά δρώµεν α που
συν τελούν ται στην Ελλάδα, στα Βαλκάν ια και στην ευρύτερη περιοχ ή της ΝΑ
Μεσογείου.

έλλειµµα αυτό να ανέλθει στους 147.000 αξιωµατικούς.
∆εν υπάρχει λοιπόν η πολυτέλεια του χρόνου».

Όπως είπε, «από τις πρώτες µέρες που ανέλαβα
το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
έθεσα σε υψηλή προτεραιότητα την αναβάθµιση της
ναυτικής εκπαίδευσης. Προηγήθηκαν τα εγκαίνια
του ΚΕΣΕΝ Μακεδονίας στη Νέα Μηχανιώνα, που
έλυσαν ένα χρόνιο πρόβληµα των ναυτικών µας της
Βορείου Ελλάδος. Ακολούθησε η ανακαίνιση του
κτηρίου ∆΄ της ΑΕΝ Ασπροπύργου και πρόθεση
µου είναι να συνεχίσουµε µε αµείωτο ρυθµό την
βελτίωση των υποδοµών των υπολοίπων κτηρίων
της ΑΕΝ Ασπροπύργου, καθώς και των υπόλοιπων
Ακαδηµιών σε όλη την Ελλάδα».
Έντονη µεταστροφή των νέων προς το
ναυτικό επάγγελµα

λύσεων για την παραγωγή εν εργειακών
προϊόν των περιορισµέν ου ή και µηδεν ικού αποτυπώµατος».
Ήδη, σύµφων α µε τα στοιχ εία που
παρουσίασε, η βελτίωση της περιβαλλον τικής επίδοσης του Οµίλου είν αι
συν εχ ής. Οι σηµαν τικότεροι δείκτες των
αέριων εκποµπών (αν ά τόν ο τροφοδοσίας) έχ ουν µειωθεί κατά τουλάχ ιστον
30% την τελευταία 5ετία, εν ώ την προηγούµεν η χ ρον ιά βελτιώθηκε σηµαν τικά
το ποσοστό αν ακύκλωσης και επαν αχ ρησιµοποίησης του ν ερού σε σχ έση
µε το 2017. Παράλληλα, τα απόβλητα
των εγκαταστάσεων αξιοπ οιήθηκαν
κατά τουλάχ ιστον 75%, µε µελλον τικό
στόχ ο το ποσοστό ν α σταθεροποιηθεί
σε ποσοστό άν ω του 85%.
Μεσοπ ρόθεσµα, ο Όµιλος εστιάζει
στην δυν αµική αν άπτυξη στον κλάδο
των Αν αν εώσιµων Πηγών Εν έργειας,
στην εν ίσχ υση της θέσης του στο
Φυσικό Αέριο, καθώς επίσης και στην
Έρευν α και Παραγωγή Υ δρογον αν θράκων όπου «θα δοθεί ύψιστη προτεραιότητα στην προστασία του Περιβάλλον τος σε πλήρη εν αρµόν ιση µε την πολύ
αυστηρή ευρωπαϊκή και εθν ική ν οµοθεσία και µε αξιοποίηση των βέλτιστων
διεθν ών πρακτικών », όπως υπογράµµισε µε κατηγορηµατικό τρόπο ο Πρόεδρος της ΕΛΠΕ.

Big data. Υβριδικά µοντέλα διασύνδεσης του γραφείου
µε το πλοίου. Όλα αυτά και όλα όσα θα ακολουθήσουν
στα επόµενα χρόνια αλλάζουν άρδην το προφίλ του
ναυτικού του µέλλοντος.
Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι θα χρειαστούµε στελέχη
και σε επίπεδο αξιωµατικών αλλά και σε επίπεδο κατωτέρων πληρωµάτων, που θα είναι άρτια εκπαιδευµένα,
οπλισµένα µε δεξιότητες και προσόντα που θα τα βοηθούν όχι µόνο να σταθούν επάξια στο πολύ ανταγωνιστικό παγκόσµιο ναυτικό περιβάλλον, αλλά και να διατηρήσουν σε βάθος χρόνου την παγκοσµίως γνωστή και
αναγνωρισµένη ναυτοσύνη των Ελλήνων.
Σε αυτό το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον που
αναζητά ήδη υψηλής κατάρτισης στελέχη, έχουµε µια
ευκαιρία ειδικά όταν οι µελέτες µας λένε ότι ο απαιτούµενος αριθµός αξιωµατικών για τη στελέχωση του
παγκοσµίου στόλου, υπολείπεται της ζήτησης κατά
16.500 στελέχη, ενώ για το έτος 2025 προβλέπεται το

Ο κ. Πλακιωτάκης, πρόσθεσε ότι το Υπουργείο
Ναυτιλίας προχωρά «άµεσα στην συγκρότηση
νοµο-παρασκευαστικής επιτροπής η οποία θα
κληθεί να αναµορφώσει πλήρως τη ναυτική
εκπαίδευση όπως την ξέρουµε σήµερα µέσα από
µια ολιστική προσέγγιση που θα µας οδηγήσει
στη ναυτική εκπαίδευση της επόµενης 20ετίας».
«Με αυτές τις σκέψεις, θέλω να ευχαριστήσω εσάς
κύριε πρόεδρε, αγαπητέ φίλε Θεόδωρε Βενιάµη, για
την έµπρακτη και ουσιαστική στήριξή σου. Από την
πρώτη κιόλας στιγµή και δίχως δισταγµό στάθηκες και
συνεχίζεις να στέκεσαι δίπλα µας σε αυτή την σηµαντική προσπάθεια για τον εκσυγχρονισµό της ναυτικής
εκπαίδευσης του τόπου, δηµιουργώντας µια πέραν
πάσης αµφισβήτησης εθνική παρακαταθήκη για τις επόµενες γενιές των Ελλήνων Αξιωµατικών Ε.Ν. Οφείλω
επίσης να ευχαριστήσω και τους συνεργάτες σου για την
πολύτιµη βοήθεια τους και ιδιαίτερα τον Ναύαρχο Θανάση Μπούσιο, έναν άνθρωπο που µε την µακρά πείρα
του γνωρίζει πολύ καλά την αξία και του τελευταίου ευρώ
που επενδύεται στη ναυτική εκπαίδευση στον τόπο µας.
Επίσης θέλω να ευχαριστήσω και τον Πρόεδρο του
Ιδρύµατος Ευγενίδου Λεωνίδα ∆ηµητριάδη – Ευγενίδη
γιατί πάντα δηλώνει παρόν κάθε φορά που η ναυτική
εκπαίδευση χρειάζεται την συνδροµή του Ιδρύµατος
Ευγενίδου. Ξεχωριστή είναι η χορηγία του Ιδρύµατος
στην Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού Ιονίων Νήσων στο
Αργοστόλι της Κεφαλλονιάς, αλλά και στην Ακαδηµία
Εµπορικού Ναυτικού Κύµης. Η ∆ηµόσια Ναυτική
Εκπαίδευση οφείλει πολλά στο Ίδρυµα Ευγενίδου»,
σηµείωσε κλείνοντας.

14-θριάσιο

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

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

- Ενοικιάζεται κατάστηµα 110 τ.µ. επί της
Λεωφόρου
∆ηµοκρατίας και πωλείται
ο επαγγελµατικός εξοπλισµός του. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945334415
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
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(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ)
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ
160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6973823418.

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

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

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

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

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου
- 4ου, 1 υ/δ, κατασκευή
'05, µπάνιο, επιπλωµένη,
αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµός, πόρτα ασφαλείας, τέντες, θέα θάλασσα, µεσίτες δεκτοί, τιµή
57.000€, συζητήσιµητηλ:
6978415698
ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ηµιτελής µεζονέτα 162 τ.µ.,
2 επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή, 4 υ/δ (το 1 master), 2
µπάνια, σε οικόπεδο 183
τ.µ., πάρκιν, αποθήκη 25
τ.µ., τιµή 309.000€,
συζητήσιµη
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου πόλεως Ρουπακίου
400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφορίες στο 6977-646768.
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΤΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.
6981035626
Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει τη φύλαξη παιδιών
στις περιοχές Μάνδρας Μαγούλας & Ελευσίνας.
Τηλ. 6979244790
Απόφοιτος Λυκείου αναζητά εργασία πενθήµερη
πρωινό ωράριο (4-5 ώρες)
σε Ασπρόπυργο- Ελευσίνα.
Τηλ. 6986753486
Ζητείται εργασία ως
ανειδίκευτος εργάτης,
για µετακοµίσεις ή σε
αποθήκες (υπάρχει
προυπηρεσία), στην περιοχή του
Θριασίου. Τηλ

6947882562
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
(ΚΑΙ ΕΝΕΣΕΙΣ) ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ
ΜΑΝ∆ΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ 6987708872

Ελληνίδα αποκλειστική
µε πείρα ζητά εργασία για
φροντίδα ηλικιωµένων
στην περιοχή του Θριασίου
Πεδίου.Τηλ. 6971700804
ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για
οικιακή βοηθός και φύλαξη
ηλικιωµένων στην περιοχή
του Θριασίου Πεδίου. Τηλ.
6944802271
ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ
ΠΩΛΗΤΡΙΑ Η ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΠΡΩΙΝΟ 6ΩΡΟ ΣΤΙΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΠΕ∆ΙΟΥ ΤΗΛ. 6947253136
ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛ
6986712390 Κα Βάσω.
Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παιδιών σε περιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρόνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ & ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 210-5573042.
Fax: 210-5576988
"Εταιρεία καθαρισµών
στην Ελευσίνα, ζητεί

καθαρίστρια µε δίπλωµα οδήγησης, κάτοικο περιοχής
θριασίου
πεδίου.
τηλ:
210
5546957,
6 9 7 6 4 3 6 8 8 2 "
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
«Ο∆ΗΓΟΣ Πωλητής, µε
δίπλωµα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γαλακτοκοµικών προϊόντων
στον Ασπρόπυργο Αττικής.
Επιθυµητή προϋπηρεσία σε
ex-van πώληση. Επικοινωνία 10:00-17:00,
2105577698 , email: info@dikomas.gr
Ζητούνται συνεργάτες
για πωλήσεις προϊόντων σε
εκθεσιακούς χώρους,
ηλικίας από 20 έως 35
ετών. Ώρες επικοινωνίας:
11 π.µ. έως 1 µ.µ. – κος
Ηλίας - Τηλ.: 210 24 70
341 - 694 43 88 304 –email: ifonitonamea@gmail.com
Ζητούνται Ηλεκτροσυγκολλητές, µε πτυχίο,
ανεξαρτήτως ηλικίας για
µόνιµη εργασία σε επιχείρηση στην Ελευσίνα
Τηλ. 6955242052
κα Μαρία

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ
ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
DELONGHI
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 694
25 18203

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

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

Το Γραφείο Απασχόλησης του ∆ήµου
Ασπροπύργου ενηµερώνει τους
ενδιαφερόµενους ότι, ζητούνται οι
παρακάτω ειδικότητες:
•ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες - Γυναίκες
Αριθµός Υποψηφίων:30
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
•Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ
ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή όχι Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
•ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά
Πρόσθετα προσόντα : Χρήση Η/Υ
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

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

•ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών

Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
•ΠΩΛΗΤΕΣ
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Λύκειο/ΙΕΚ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή – ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυµητό: Κάτοχος Ι.Χ. αυτοκινήτου
•ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ Α∆ΕΙΑ)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
•Ο∆ΗΓΟΙ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ
ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 36 ετών
Εκπαιδευτικό
Επίπεδο:Απόφοιτοι
Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
•Μηχανικό Φορτηγών
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη σε φορτηγά VOLVO
Επιθυµητό: Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
•ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

θριάσιο-15

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ
ΤΟΠΙΚΗ
ΜΟΝΑ∆Α
ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ
Κοντούλη και ∆ραγούµη Ίωνος, Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ
213
2006700-9213
2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360
∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνοµικό Τµήµα
210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία ∆ήµητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιµεναρχείο
210 55 42 454
Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόµιο Ελευσίνας
210 55 05 000
Ειρηνοδικείο
210 55 46 055
Ο. Σ. Ε.
210 55 46 521
Τελωνείο
210 55 46 502
∆ασονοµείο
210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας
210 55 48 046
Ο. Α. Ε. ∆.
210 55 42 412
∆. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
∆. Ε. Η. ( Βλάβες )
10507
Ε.Υ.∆.ΑΠ. ( Βλάβες )
1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου
210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14
210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο ∆ιανοµής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων
Αρχαιολογικό Μουσείο

210 32 19 776
210 55 46 019

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

210

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180
∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270
∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263 , 213 20 47
262 , 213 20 47 269 FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253 , 213 20
47 254 , 213 20 47 258 FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : 213
20 47 265 , 213 20 47 266 ,
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ :
213 20 47 256
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ :
213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20 47
344
∆/ΝΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
&
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : 213
20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367
ΤΜΗΜΑ
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210 53
23 090
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210 58
21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 210 58 22
074
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ
1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

16-θριάσιο

Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019

