
∆ωρεάν Μεταπτυχιακό
∆ίπλωµα σε 30 πτυχιούχους

ΑΕΙ του ∆ήµου Φυλής
ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ

2020 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΣΕ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΗ

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

Κ
2239Αρ. Φύλλου 3778 Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019 Έτος 25ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣIΝΟΣ: ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
Αµέριστη συµπαράσταση στους εργαζοµένους

της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.
•Ο ∆ήµος µε έγγραφά του προς τον Υπουργό Εργασίας ζητά την

εγγραφή τους στο πρόγραµµα εγκλωβισµένων του ΟΑΕ∆.

∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ:

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Ενίσχυση του ∆Σ της
«Ελευσίνα 2021»

Ιδιαίτερα σηµαντικό το
γεγονός ότι όλα τα νέα

µέλη εκλέχτηκαν
µε ευρεία πλειοψηφία

από το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο γεγονός που

αποδεικνύει τη διάθεση να
υλοποιηθεί το εγχείρηµα
µε συναίνεση για το καλό

της πόλης.

σσεελλ..  22

σσεελλ..  22--44

‘’ΤΕΡΜΑ ΠΙΑ ΣΤΟ ΑΙΣΧΟΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ
– ΟΧΙ ΝΕΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΕ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ & ΣΕ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ’’

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ οργανώνουν από κοινού 
Συντονιστικές Επιτροπές την Τετάρτη 6 /11/19

Μέσω επιστολής προς τον Περιφερειάρχη Αττικής
Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών διαµηνύει ότι θα συµβάλλει

στην προσπάθεια για να µπει τέλος στην 
παράνοµη ανάρτηση διαφηµιστικών πινακίδων 

σσεελλ..  33

σσεελλ..  88

σσεελλ..  33

σσεελλ..  33

Κικίλιας: ∆ωρεάν µαστογραφίες για όλες τις
γυναίκες άνω των 30 χωρίς παραπεµπτικό

σσεελλ..  1111



Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
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  Γρηγο-
ρίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφηµερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Ηλιοφάνεια     

Η  θερµοκρασία έως 25°C

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αβραάµ, Αβραµία ,Μελιτίν ος, Μελιτιν ή,

Μελιτίν η, Μελιτίν α, Μελίτη, Μελίτα,
Μελίν α,Νατάσσα, Τασία, Σία 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΚΙΟΚΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΙΟΚΑ ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας 20, 2105573243

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΓΚΟΛΕΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

Παγκάλου & Χατζηδάκη, Εντός Εµπορικού Κέντρου
Ίλιον, 2105546444

ΜΑΝ∆ΡΑ 
Ασηµάκης Γρηγόριος Κ.

Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 114, 
2105550323  08:00-23:00

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Αναστόπουλος Σταµάτιος

∆ηµαρχείου & Στρατηγού Λιόση, 
2102473654

ΧΑΙ∆ΑΡΙ 
Θεριού ΜαρίαΑγίας Παρασκευής 78, 

Πλησίον Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής  - ∆άσος,
2105821897

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣIΝΟΣ

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α  

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ελευσίν ας που
συν ήλθε την  Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019
µετά από πρόσκληση του Προέδρου
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, παρόν τος του
∆ηµάρχ ου ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, συζήτ-
ησε το 18ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης που
αφορά τις τελευταίες εξελίξεις της εταιρείας «
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.» και µετά από εµπερ-
ιστατωµέν η συζήτηση,            

  ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

• Την  έκδοση του παρακάτω ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ:

• Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο της Ελευσίν ας εκφρά-
ζει τη αµέριστη συµπαράστασή του στους εργαζοµέν ο-
υς της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. που εδώ και αρκετό
καιρό  δίν ουν  καθηµεριν ά µάχ ες για την  εξασφάλιση
της εργασιακής οµαλότητας στη λειτουργία της
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ, που µε ευθύν η των  ιδιοκτητών
κιν δυν εύει µε κλείσιµο. 

• Η µη καταβολή δεδουλευµέν ων  έχ ει οδηγήσει
σε τραγικές καταστάσεις τις οικογέν ειες των  εργαζοµέ-
ν ων , οι οποίες δεν  µπορούν  ν α αν τιµετωπίσουν  τις
βιοτικές τους αν άγκες τους. 

• Ο ∆ήµος  µε έγγραφά του προς τον  Υπουργό
Εργασίας ζητά την  εγγραφή τους στο πρόγραµµα
εγκλωβισµέν ων  του ΟΑΕ∆. 

• Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συν τάσσεται στο πλε-
υρό των  εργαζοµέν ων  και θα είν αι αρωγός σε κάθε
τους προσπάθεια έως την  δικαίωσή τους. 

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣIΝΟΣ: ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ  
Αµέριστη συµπαράσταση στους εργαζοµένους 
της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.

• Ο ∆ήµος  µε έγγραφά του προς τον Υπουργό Εργασίας ζητά την
εγγραφή τους στο πρόγραµµα εγκλωβισµένων του ΟΑΕ∆. 

∆ωρεάν Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα σε 30 πτυχιούχους ΑΕΙ του ∆ήµου Φυλής

ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 2020 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΗ 

Μ ια ακόµα δέσµευση
του ∆ηµάρχου Χρή-
στου Παππού γίνεται

πράξη: Η συνεργασία του
∆ήµου Φυλής µε το Πανεπιστή-
µιο ∆υτικής Αττικής (ΠΑ.∆.Α)και
το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι
γεγονός, καθώς δηµοσιεύτηκε
στη Εφηµερίδα της Κυβέρνησης,
το ΦΕΚ (3782/Β/14-10-2019)
για τη λειτουργία Προγράµµατος
Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΠΜΣ) στο ∆ήµο Φυλής.

Το γνωστικό αντικείµενο του
ΠΜΣ είναι «∆ιοίκηση Επιχειρη-
σιακών Λειτουργιών» µε δύο
κατευθύνσεις: α) «Αγροτουρι-
σµός, Οινοτουρισµός και Τοπική
Ανάπτυξη» (“Agrotourism,
Winetourism and Regional
Development”) και β) «Επιχειρη-
σιακές Λειτουργίες ∆ραστηριοτή-
των Πολιτισµού,  Εκπαίδευσης
και Τουρισµού» (“Tourism
Business Cultural and
Educational Operations”). Σε
κάθε κατεύθυνση θα φοιτήσουν,
δωρεάν, 15 πτυχιούχοι ΑΕΙ
(σύνολο 30) κάτοικοι του ∆ήµου
Φυλής. Θα φιλοξενηθεί στις αίθ-
ουσες εκδηλώσεων των ∆ηµαρχείων Άνω Λιοσίων και Φυλής και θα διαρκέσει τρία εξάµηνα. Το κόστος λειτουργίας
του ΠΜΣ θα καλυφθεί, εξ ολοκλήρου, από το ∆ήµο Φυλής, κάτι που σηµαίνει ότι οι πτυχιούχοι που θα επιλεγούν
θα απαλλαγούν από ένα σηµαντικό ποσόν για τα δίδακτρα που φτάνει τις 4 χιλ. Ευρώ. Η έναρξη του Προγράµµα-
τος προσδιορίζεται για θα το εαρινό εξάµηνο του 2020, δηλαδή για τις αρχές του νέου έτους.

Συνεχίζεται στη σελ. 4



Ο ∆ήµος Ελευσίνας ενίσχυσε το
∆ιοικητικό Συµβούλιο της
ανωνύµου εταιρείας «Ελευ-

σίνα 2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης» µε την ένταξη επτά νέων
µελών, σε αντικατάσταση των οκτώ παρ-
αιτηθέντων. Εκκρεµεί λόγω τυπικών
διαδικασιών, η τοποθέτηση του όγδοου
µέλους που είναι η κα Μόνικα Τσιλιµ-
πέρδη από το Υπουργείο Πολιτισµού-
Αθλητισµού. 

Τα νέα µέλη είναι  ο κ. Γεώργιος Γεω-
ργόπουλος, πρώην ∆ήµαρχος Ελευσίνας και Περ-
ιφερειακός Σύµβουλος  Αττικής  (η ένταξη εκπρ-
οσώπου από την Περιφερειακή Ενότητα ∆υτικής
Αττικής  αποτελούσε πάγιο αίτηµα της ΕΕ), τρεις
δηµοτικοί σύµβουλοι Ελευσίνας οι κ.κ. Παπαγιάν-
ναρος ∆ηµήτρης και Βιλιώτης Νικόλαος από την
∆ηµοτική Αρχή και η κα. Οικονόµου ∆έσποινα
από την µείζονα αντιπολίτευση, όπως και τρία νέα
µέλη από τον χώρο του Πολιτισµού. 

Συγκεκριµένα εντάσσονται στο ∆.Σ. της «Ελευ-
σίνα2021» η κα. ∆έσποινα Γερουλάνου-Μέλος
της ∆ιοικούσας Επιτροπής στο Μουσείο Μπε-
νάκη, η κα. ∆ήµητρα Πιπιλή-Υπεύθυνη Επικοι-
νωνίας και Χορηγιών επί σειρά ετών σε φορείς και
οργανισµούς και ο κ. Φοίβος Σακαλής- ∆ηµιο-
υργός και Συντονιστής του ∆ικτύου Πολιτισµού
του ∆ήµου Αθηναίων Culture Net. 

Και οι τρεις µπορούν να συνδράµουν τα µέγιστα 

στην εξωστρέφεια που απαιτείται άµεσα, ώστε να
καταφέρει στρατηγικά η «Ελευσίνα 2021» να
υπηρετήσει το κύρος του θεσµού της Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας της Ευρώπης 

Ο ∆ήµαρχος Ελευσίνας κ. Αργύρης Οικονόµου
εξέφρασε την πεποίθηση ότι το ∆Σ µε τη νέα σύνθ-
εση και την ένταξη ακόµη δύο νέων µελών αλλά και
του εκπροσώπου του ΥΠΠΟΑ, θα προχωρήσει
άµεσα στις απαραίτητες ενέργειες σε στενή συνερ-
γασία µε το ∆ήµο και την Κυβέρνηση, ώστε το
έργο να επιταχυνθεί και να διοργανώσει η Ελευ-
σίνα το θεσµό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας µε
τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Ιδιαίτερα σηµαντικό ήταν το γεγονός ότι όλα τα
νέα µέλη εκλέχτηκαν µε ευρεία πλειοψηφία από το
∆ηµοτικό Συµβούλιο  γεγονός που αποδεικνύει
τη διάθεση να υλοποιηθεί  το εγχείρηµα µε
συναίνεση για το καλό της πόλης. 
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Συν εχ ίζεται στη σελ. 12

Γ. Πατούλης: «Με συµµάχους µας τους ∆ήµους,  στέλ-
νουµε ηχηρό µήνυµα πως δεν θα επιτρέψουµε να
συνεχιστεί  το απαράδεκτο φαινόµενο της αφισορύπαν-
σης στην Αττική»

Τη βούληση του  να συµβάλλει έµπρακτα στην προ-
σπάθεια που καταβάλει η Περιφέρεια Αττικής,  προκει-
µένου να σταµατήσει η παράνοµη ανάρτηση διαφηµι-
στικών πινακίδων στους δρόµους του Λεκανοπεδίου,
διατύπωσε µέσω επιστολής που απέστειλε στον Περιφε-
ρειάρχη Γ. Πατούλη, ο ∆ήµος Αχαρνών.

Μετά τη διαπίστωση, κατόπιν αυτοψιών σε πολλά
σηµεία της Αττικής, ότι διαφηµιστές και διαφηµιζόµενοι
συνεχίζουν να παρανοµούν και να αναρτούν διαφηµι-
στικές πινακίδες, ο κ. Πατούλης ζήτησε την παρέµβαση
των δηµάρχων προκειµένου να προχωρήσουν στην
επιβολή προστίµων και κυρώσεων σε όσες περιπτώσεις
διαπιστώνεται παρανοµία.

Στην επιστολή του ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σ. Βρεττός
επισηµαίνει ότι µε αφορµή την κινητοποίηση της Περιφ-
έρειας, η δηµοτική αρχή είναι διατεθειµένη να συµβάλ-
λει µε συγκεκριµένες ενέργειες, προκειµένου οι δηµότες
να απολαµβάνουν µία καθαρή πόλη.

Σε αυτό το πλαίσιο υπογραµµίζει πως έδωσε εντολή σε

όλους τους Αντιδηµάρχους και τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις
του ∆ήµου προκειµένου να προχωρήσουν άµεσα στην
αποξήλωση του παράνοµου διαφηµιστικού υλικού, στην
επιβολή προστίµων σε διαφηµιζόµενους και διαφηµιστές
και στην κοινοποίηση προς τον Εισαγγελέα του σχετι-
κού φακέλου, για την επιβολή των νόµιµων κυρώσεων.

Κλείνοντας την επιστολή ο κ. Βρεττός ευχαριστεί τον κ.
Πατούλη για τη συνδροµή της Περιφέρειας στην αποξή-
λωση των παράνοµων διαφηµιστικών πινακίδων, στις
περιπτώσεις που οι τεχνικές υπηρεσίες του ∆ήµου δεν
έχουν τα µέσα να παρέµβουν.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής χαιρέτισε τη βούληση του
∆ήµου Αχαρνών να συµβάλλει στην προσπάθεια που
γίνεται να παταχθεί το φαινόµενο της αφισορύπανσης
στην Αττική, επισηµαίνοντας χαρακτηριστικά: «Θέλω να
συγχαρώ τον ∆ήµαρχο Αχαρνών Σ. Βρεττό για τη θετι-
κή και άµεση ανταπόκριση του στην έκκληση µας να
βάλουµε όλοι µαζί ένα τέλος στο φαινόµενη της παρά-
νοµης ανάρτησης διαφηµιστικών πινακίδων που
ρυπαίνουν το λεκανοπέδιο και προκαλούν κινδύνους
στους οδηγούς. Με συµµάχους µας τους ∆ήµους στέλ-
νουµε ηχηρό µήνυµα πως δεν θα επιτρέψουµε να
συνεχιστεί αυτό το απαράδεκτο φαινόµενο. Θα
συνεχίσουµε µέχρι να γίνει από όλους, κατανοητό». 

Μέσω επιστολής προς τον Περιφερειάρχη Αττικής
Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών διαµηνύει ότι θα συµβάλλει στην προσπάθεια για 
να µπει τέλος στην παράνοµη ανάρτηση διαφηµιστικών πινακίδων 

∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
Η Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παι-

δείας, Πολιτισµού και Νεολαίας, κ. Σοφία Μαυρίδη
και ο νέος Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρη-
σης του ∆ήµου Ασπροπύργου κ. Παντελής Σαβ-
βίδης, συνεχίζοντας τις δράσεις κοινωνικής φρον-
τίδας για 3η συνεχόµενη, φορά παρέδωσαν φάρ-
µακα στο Κοινωνικό Φαρµακείο του ∆ήµου.
Συγκεκριµένα, τα φάρµακα που συγκεντρώθηκαν

ήταν από τη  ∆ηµοτική Κατασκήνωση και την Κοι-
νωφελή Επιχείρηση µέσω της δοµής της, «Βοήθ-
εια στο Σπίτι», µε την ευγενική χορηγία των φαρ-
µακείων, «ΚΟΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ» και «ΒΛΑΖΑΚΗ
ΣΜΑΡΑΓ∆Η ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ»  καθώς και ωφελούµε-
νων της δοµής.
Τα φάρµακα παρέδωσαν στο Κοινωνικό Φαρµα-

κείο του ∆ήµου Ασπροπύργου, η Αντιδήµαρχος
κ. Σοφία Μαυρίδη και η υπεύθυνη του προγράµ-
µατος «Βοήθεια στο Σπίτι» κ. Μαργαρίτα Τερζόγ-
λου, παρουσία της νέας Εντεταλµένης ∆ηµοτικής
Συµβούλου Νέων Κοινωνικών ∆οµών, κ. Γεω-
ργίας Πηλιχού. 

Ενίσχυση του ∆Σ της «Ελευσίνα 2021» 
Ιδιαίτερα σηµαντικό το γεγονός ότι όλα τα νέα µέλη 

εκλέχτηκαν µε ευρεία πλειοψηφία από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
γεγονός που αποδεικνύει τη διάθεση να υλοποιηθεί το εγχείρηµα

µε συναίνεση για το καλό της πόλης. 



Η πανηγυρική έναρξη του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών
Σπουδών, το οποίο συνιστά ένα πρωτοπόρο παράδειγµα
Αυτοδιοικητικής Συνεργασίας, ενός ∆ήµου, µε δύο (2) Πανε-
πιστήµια της Χώρας, µε στόχο να υπηρετήσουν, από κοινού,
πολύ  συγκεκριµένες, επιστηµονικές, αναπτυξιακές ανάγ-
κες και προοπτικές του ∆ήµου Φυλής, θα πραγµατοποιηθεί,
την Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2019 (20:00), στο ∆ηµαρχείο
Άνω Λιοσίων, από τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκε-
υµάτων, µε αρµοδιότητα την Ανώτατη Εκπαίδευση, Βασίλειο
∆ιγαλάκη, Καθηγητή και πρώην Πρύτανη του Πολυτεχνείου
Κρήτης, Βουλευτή Χανίων. 

Αναφορικά µε τη λειτουργία του ΠΜΣ ο ∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς δήλωσε.
“Είχα από την πρώτη στιγµή πει ότι ο ∆ήµος Φυλής θα ανταποκριθεί στην πρόκληση

που λέγεται Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής. Αγκαλιάσαµε το εγχείρηµα, µε στόχο να το
αξιοποιήσουµε σαν αναπτυξιακό εργαλείο για το ∆ήµο µας. Θέλω να πιστεύω ότι η λειτο-
υργία του ΠΜΣ είναι µόνο η αρχή. Βρισκόµαστε σε συνεχή επικοινωνία µε το Πανεπιστή-
µιο και έχουµε υποβάλει σηµαντικές προτάσεις, που πιστεύω ότι θα προχωρήσουν. Για
την ώρα ευχαριστώ τον Πρύτανη Παναγιώτη Καλδή, τους συνεργάτες του, το δηµοσιογρά-
φο της ΕΡΤ Θανάση Χούπη και το συνδηµότη µας Σωτήρη Μασούρη για την πολύτιµη
βοήθειά τους.   
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Νέες «τσουχτερές» χρεώσεις
έρχονται από 31/10 στις τράπεζες
καθώς αυξάνονται οι συναλλαγές
επί  των οποίων οι  τράπεζες
χρεώνουν προµήθειες. Ανάµεσα σε
αυτές είναι η ερώτηση υπολοίπου
αλλά και η αλλαγή του PIN. 

Το χέρι στην τσέπη και για νέες
τραπεζικές συναλλαγές θα πρέπει να
βάλουν οι  πολίτες καθώς
αυξάνονται  οι  προµήθειες στις
κάρτες. Εµείς σας παρουσιάζουµε
αναλυτικά όλες τις νέες προµήθειες
αλλά και για τις ηµεροµηνίες που
αυτές θα εφαρµοστούν. 

Προµήθειες εισπράττονται πλέον όχι
µόνο για τις συνήθεις τραπεζικές
συναλλαγές, όπως τα εµβάσµατα,
αλλά και για σειρά υπηρεσιών που
µέχρι σήµερα παρέχονταν δωρεάν
στους πελάτες των τραπεζών, όπως
η επανέκδοση ή η ανανέωση
χρεωστικής κάρτας, η έκδοση PIN σε

περίπτωση που ο κάτοχος της
κάρτας ξέχασε το αρχικό ή ακόµη
και η ενηµέρωση για την κίνηση του
λογαριασµού όταν ο πελάτης ζητάει
εκτύπωση µέσω του ATM, όπως
προκύπτει από τα σχετικά έντυπα
που περιλαµβάνουν τις χρεώσεις
που επιβάλλουν τα τραπεζικά
ιδρύµατα και  τα οποία είναι
αναρτηµένα στις ιστοσελίδες τους.

Αναλυτικά οι νέες προµήθειες:
Οι νέες χρεώσεις θα αρχίσουν να
εφαρµόζονται αρχής γενοµένης από
το τέλος Οκτωβρίου και  θα
ολοκληρωθούν σταδιακά έως το
τέλος του χρόνου.

Πρόκειται για τις εξής:

– Εφάπαξ συνδροµή επανέκδοσης
κατόπιν δήλωσης απώλειας /
κλοπής / φθοράς /µη
αυτοµατοποιηµένης ανανέωσης: 6
ευρώ µε ισχύ από 31/10

– Ερώτηση
υπολοίπου σε ΑΤΜ
εντός ευρωζώνης:
0,20 ευρώ µε ισχύ από
31/10

– Ερώτηση υπολοίπου σε ΑΤΜ
εκτός ευρωζώνης: 0,30 ευρώ µε
ισχύ από 31/10

– Αντίγραφο 7 τελευταίων κινήσεων
σε ΑΤΜ ΕΤΕ (mini statement): 0,15
ευρώ µε ισχύ από 31/10

– Επανέκδοση PIN ανεξαρτήτως
τρόπου παραλαβής του: 3 ευρώ µε
ισχύ από 30/10

– Εφάπαξ συνδροµή ανανέωσης: 6
ευρώ µε ισχύ από 31/12

Όλες οι τράπεζες είχαν προχωρήσει
το καλοκαίρι  στην επιβολή

προµήθειας 2 έως 3 ευρώ στους
κατόχους χρεωστικών καρτών όταν
κάνουν ανάληψη µετρητών από
ΑΤΜ άλλης τράπεζας, διευρύνοντας
τη συγκεκριµένη χρέωση όχι µόνο
για τους κατόχους καρτών ξένων
τραπεζών, αλλά και  για τους
Έλληνες.

Η συνδροµή στις πιστωτικές κάρτες,
µια υπηρεσία που ήταν χωρίς χρέω-
ση στο παρελθόν, έχει υιοθετηθεί
από όλες τις τράπεζες και το κόστος
διαµορφώνεται πλέον στα 25 έως
30 ευρώ για τις απλές κάρτες
MasterCard ή Visa, µε µικρές διαφο-
ροποιήσεις, όπως η δωρεάν
συνδροµή για έξι µήνες ή ένα χρόνο.

«Τσουχτερές» χρεώσεις στα ΑΤΜ - Πλέον θα
πληρώνουµε και για... ερώτηση υπολοίπου

Συνεχίζεται από τη σελ. 2



Με λεβεντιά παρέλασαν 
οι µαθητές στη Φυλή  

Με µεγαλοπρέπεια και συγκίνηση γιορτάστηκε στην  ∆ηµο-
τική Κοινότητα Φυλής η Εθν ική Επέτειος της 28ης Οκτω-
βρίου 1940 η οποία κορυφώθηκε µε την  παρέλαση των
µαθητών και των πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων της
περιοχής. 

Η νέα Αντιδήµαρχος Φυλής Ελένη Λιάκου εκφωνώντας
τον πανηγυρικό της ηµέρας έκανε γλαφυρή αναφορά στα
ιστορικά γεγονότα της εποχής υπογραµµίζοντας τον  ηρωι-
σµό, την  ανδρεία και την  µαχητικότητα των Ελλήνων απέ-
ναντι στον  Ιταλικό φασισµό και τις δυνάµεις του άξονα. 

«Το ΟΧΙ είναι το µέγιστο κατόρθωµα της ενότητας και της
αποφασιστικότητας των Ελλήνων. Είναι σταθµός µε βαρύ
νόηµα γιατί συµβολίζει αιών ια την  πάλη του δικαίου µε το
άδικο , την  πάλη για την  αρετή και τα ανθρώπινα δικαιώµα-
τα. Η 28η Οκτωβρίου 1940 θα παραµείνει πάντα µια ζωντα-
νή δύναµη και ένα µεγάλο κεφάλαιο στην  ιστορία του
Ελλην ικού Έθνους» επεσήµανε η Ελένη Λιάκου η οποία
τόν ισε πως «είναι χρέος και καθήκον µας να θυµόµαστε και
να τιµούµε τις θυσίες των προγόνων µας».  «Ζήτω η 28η
Οκτωβρίου 1940» κατέληξε καταχειροκροτούµενη η Αντιδή-
µαρχος Φυλής.   

Αµέσως µετά ξεκίνησε η παρέλαση των µαθητών την
οποία άνοιξαν  οι παιδικοί σταθµοί της Φυλής και ακολούθη-
σαν οι µαθητές της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης, πολιτιστικοί και αθλητικοί σύλλογοι της περ-
ιοχής . Οι νέοι και οι νέες της Φυλής παρέλασαν µε λεβεντιά
και καµάρι και κράτησαν µε υπερηφάνεια ψηλά και επιβλητι-
κά στον  ηλιόλουστο ουρανό την Ελλην ική σηµαία, απο-
σπώντας θερµά και παρατεταµένα χειροκροτήµατα  από
τους θεατές. 

Οι εορταστικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν στις  07.30 π.µ. µε
πανηγυρική κωδωνοκρουσία σε όλους τους Ναούς της
Φυλής, ακολούθησε  η τελετή δοξολογίας χοροστατούντος
του εφηµέριου του Ι.Ν. Κοιµήσεως Θεοτόκου πατέρα
∆ηµήτριου Παναγακόπουλου παρουσία της Αντιδηµάρχου
Φυλής Ελένης Λιάκου, του Προέδρου του Τοπικού Συµβου-
λίου ∆ιονύση Βλάχου, µελών του Τοπικού Συµβουλίου,
µαθητών εκπροσώπων των ενόπλων δυνάµεων, της
αστυνοµίας , συλλόγων και πιστών.Ακολούθησε επιµνηµό-
συνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο µνηµείο Ηρώων
µπροστά από το ∆ηµαρχείο Νικόλαος Λιάκος. 
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Με περηφάνια η Παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στα Άνω Λιόσια 

Κάτω από ένα καταγάλανο ουρανό µε
τη συµµετοχή πλήθους παιδιών και
κόσµου, πραγµατοποιήθηκε η παρέ-

λαση της 28ης Οκτωβρίου στα Άνω Λιόσια.
Την  παρακολούθησαν, ο ∆ήµαρχος Φυλής
Χρήστος Παππούς, Ιερείς, εκπρόσωποι της
Βουλής, Πολιτικών Κοµµάτων, της Περιφέρει-
ας και των Σωµάτων Ασφαλείας καθώς και
πολλά µέλη του ∆ηµοτικού και Τοπικού
Συµβουλίου. 

Στην Παρέλαση στην οποία τον εορταστικό
τόνο έδωσε η Φιλαρµονική του ∆ήµου Φυλής,
συµµετείχαν µε υπερηφάνεια οι µαθητές των
∆ηµοτικών, Γυµνασίων και Λυκείων της πόλης
των Άνω Λιοσίων. 

Ξεχωριστή νότα χαράς κι ελπίδας έδωσαν τα µικρά των Παιδικών Σταθµών και τα Τµήµατα του Αθλητικού και  Πολιτιστικού Οργανισµού η “Πάρνηθα” ενώ την
παρέλαση κόσµησαν µε την παρουσία τους οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι µε τις παραδοσιακές τους φορεσιές και οι Αθλητικοί Σύλλογοι. 

Την παρέλαση έκλεισε πανηγυρικά η Φιλαρµονική ενώ ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς  αντάλλαξε θερµές ευχές µε πλήθος συνδηµοτών. 



6-θριάσιο Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019

Αθρόα συµµετοχή στη Λιτάνευση 
του  Αγίου ∆ηµητρίου Άνω Λιοσίων

O καλός καιρός ευνόη-
σε, φέτος, το πανηγύρι
του Αγίου ∆ηµητρίου
Άνω Λιοσίων και βοήθη-
σε να παρευρεθούν, το
βράδυ της Παρασκευής
25 Οκτωβρίου 2019,
περισσότεροι από ποτέ,
ενορίτες.

Αξιοσηµείωτο γεγονός η
συµπλήρωση 43 χρόνων διακονίας
του εφηµέριου Γεωργίου Βακάλογ-
λου, του ιερωµένου που έχει συνδέ-
σει τη ζωή του µε την Ενορία, αλλά
και µε την ανέγερση του Ιερού Ναού. 

Παρών στον πανηγυρικό Εσπερινό
και στη λιτάνευση ο ∆ήµαρχος Χρή-
στος Παππούς , ο Βουλευτής ∆υτι-

κής Αττικής Θανάσης Μπούρας ενώ
τιµές απέδωσε η Φιλαρµονική του
∆ήµου Φυλής.

Το διήµερο πανηγύρι θα ολοκληρ-
ωθεί  το πρωί του Σαββάτου 26
Οκτωβρίου 2019 µε Όρθρο και παν-
ηγυρική Θεία Λειτουργία και  µε
Παράκληση το απόγευµα της ίδια
µέρας.  

ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
WOMENS UNION OF GREECE
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΜΕΝΙ∆ΙΟΥ)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ 
Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆Η ΓΙΑ ΤΑ

ΕΝΤΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
Αρ. Πρωτ  826

Αχαρνές  23 Οκτ 2019
Προς: Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

κ. Μιχ. Χρυσοχοϊδη

Κύριε Υπουργέ,

Είµατε στη δυσάρεστη θέση να σας αναφέρουµε ότι
ζώντας σε µια πόλη µε το υψηλότερο επίπεδο  εγκληµα-
τικότητας και  παραβατικότητας, σε  πανελλαδικό επίπε-
δο, διαπιστώνουµε ότι  επεκτείνονται από τα γνωστά
«γκέτα» (ΑΥΛΙΖΑ, ΑΓ. ΣΩΤΗΡΑ, ΚΑΠΟΤΑ κ.ά)  και σ’
άλλες περιοχές του ∆ήµου και να κυριαρχεί η ατιµωρη-
σία, ο φόβος και η ανασφάλεια, µε συνέπειες οδυνηρές
για τους κατοίκους της.

Οι διαµαρτυρίες των κατοίκων της πόλης µας και οι
προτάσεις που υποβάλλονται από τους φορείς  της
πόλης µας φαίνεται να έχουν πέσει στο κενό αφού η
πολιτεία κωφεύει και µέχρι σήµερα προσφέροντας µόνο
υποσχέσεις και βλέπουµε να λαµβάνονται περιστασιακά
µέτρα, χωρίς ουσιαστικά αποτελέσµατα.

Η πληρότητα σε προσωπικό και µέσα της Αστυνοµίας
και της Ασφάλειας Αχαρνών, η αύξηση της αστυνόµευ-
σης της περιοχής και η εγκατάστασή τους στο εγκαταλε-
λειµένο σχολικό  κτίριο της Αυλίζας, πιστεύουµε ότι θα

συµβάλουν ουσιαστικά στην καταστολή της παραβα-
τικότητας και της διακίνησης ναρκωτικών που συνεχίζε-
ται απροκάλυπτα.

Κύριε Υπουργέ,
Άλλο ένα ζήτηµα που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία,

είναι οι πληροφορίες – φήµες  για εγκατάσταση  προ-
σφύγων /µεταναστών στην πόλη µας, τη στιγµή που οι
κοινωνικές δοµές του ∆ήµου µας είναι ανεπαρκείς, έως
ανύπαρκτες, και τα σχολεία µας υπερπλήρη, µε σηµαν-
τικές ελλείψεις σε υποδοµές  και  προσωπικό.

Σας γνωρίζουµε ότι η ανάθεση σε Σας του Υπουργείου
Προστασίας του πολίτη εξέθρεψε την ελπίδα, ιδιαίτερα
στις γυναίκες του ∆ήµου µας που εκπροσωπούµε, ότι µε
τη δικές σας  καθ΄αρµοδιότητα παρεµβάσεις µπορούν
να δοθούν λύσεις στα παραπάνω προβλήµατα παραβα-
τικότητας και εγκληµατικότητας , που ταλανίζουν τη
πόλη µας. 

Γι αυτό ζητάµε να  επιληφθείτε προσωπικά και να µας
δεχτήτε προκειµένου να συζητήσουµε από κοντά τα
θέµατα αυτά που µας απασχολούν ιδιαίτερα.

Με εκτίµηση
Για τη ∆ιοικούσα Επιτροπή του Παραρτήµατος

Αχαρνών της ΕΝΩΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Η Πρόεδρος Η Γεν. Γραµµατέας

Λίτσα Αλεξάνδρου-Πανά Αναστασία Παµουκτσόγλου
Τηλ. 6945608949             τηλ  6932301641
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∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Αύριο η  συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής
Θα ληφθεί απόφαση για την δαπάνη που αφορά την συνδιοργάνωση 
µεταξύ ∆ήµου Ελευσίνας και Εθελοντών Θριασίου Πεδίου για την 
πραγµατοποίηση  ηµερίδας µε θέµα «πληµµύρες στην περιοχή».

Την   Τετάρτη  30 Οκτωβρίου
2019 και  ώρα   18:00   στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα Ελευ-

σίν ας, θα συν εδριάσει η αρµόδια
Οικον οµική Επιτροπή του δήµου
για ν α λάβει απόφασεις στα παρα-
κάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξ-
ης:    

1. Έγκριση περί χ ρηµατοδότ-
ησης της Κοιν ωφελούς Επιχ είρη-
σης ∆ήµου Ελευσίν ας από το ∆ήµο
µας µην ός Σεπτεµβρίου 2019 του
Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης.

2. Έγκριση περί εύλογης
αποζηµίωσης από τους αποδέκτες
των  υπηρεσιών  της δράσης της
Περιβαλλον τικής Ακαδηµίας της
Κ.Ε.∆.Ε. για την  περίοδο 2019-
2020.

3. Έγκριση ή µη του
υπ.αριθµ. 4/2019 πρακτικού της
Επιτροπής ∆ιεν έργειας & Αξιολόγ-
ησης ∆ιαγων ισµών  ∆ηµοσίων
Συµβάσεων  Προµηθειών  που
αφορά στην  διεν έργεια του αν οικ-
τού ηλεκτρον ικού µειοδοτικού δια-
γων ισµού για την  « Προµήθεια
µηχ αν ογραφικού εξοπλισµού ∆.Ε.
Ελευσίν ας για το έτος 2019» καθώς
και την  αν άδειξη  προσωριν ού
αν αδόχ ου.

4. Έγκριση ή µη των
υπ.αριθµ. 1 & 2/2019 πρακτικών  

της Επιτροπής ∆ιεν έργειας και
Αξιολόγησης Προσφορών  για τη
σύν αψη ∆ηµοσίων  Συµβάσεων
παροχ ής γεν ικών  υπηρεσιών  που
αφορούν  στην  διεν έργεια του
αν οικτού ηλεκτρον ικού διαγων ι-
σµού για την  « Οµάδα Α –
Απολύµαν ση µυοκτον ία κοιν όχ ρη-
στων  χ ώρων  και κτιρίων  & Οµάδα
Β – Πρόγραµµα καταπολέµησης
κουν ουπιών » καθώς και την  αν ά-
δειξη προσωριν ού αν αδόχ ου της
οµάδας Β. 

5. Συµπλήρωση της
υπ.αριθµ. 258/19 προηγούµεν ης
απόφασης Οικον οµικής Επιτροπής
που αφορά στην  τροποποίηση της
υπ.αριθµ.πρωτ. 11448/29-7-2019
σύµβασης για την  προµήθεια ηλεκ-
τρολογικού υλικού.

6. ∆ιορισµός πληρεξούσιου
δικηγόρου αν αφορικά µε το χ ειρι-
σµό της αγωγής των  κ.κ. Ευαγ-
γελίας & Σταύρου Ζαµπέτα κατά
του ∆ήµου Ελευσίν ας και κατά της
κας. Αικατερίν ης Γαρυφάλλου.

7. ∆ιορισµός πληρεξούσιου
δικηγόρου αν αφορικά µε το χ ειρι-
σµό της ΓΑΚ 1503/2019 & ΕΑΚ
18/2019 αγωγής την  οποία
άσκησαν  οι κ.κ. Ζαχ αριουδάκη
Αν αστασία, Ζιάγκα Ελέν η κ.α.
(σύν ολο 6) κατά του ∆ήµου Ελευ

σίν ας.
8. Λήψη απόφασης για την

εξειδίκευση πίστωσης ποσού
1.860,00 € για την  συµµετοχ ή
εκπροσώπων  του ∆ήµου στο τριή-
µερο συν έδριο OTS FORUM µε
επίκεν τρο τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση
που θα πραγµατοποιηθεί στο
Epirus Palace, στα Ιωάν ν ιν α από
τις 7 έως 9 Νοεµβρίου 2019.

9. Λήψη απόφασης για την
εξειδίκευση πίστωσης ποσού
850,00 € που αφορά την  συν διο-
ργάν ωση µεταξύ ∆ήµου Ελευσίν ας
και Εθελον τών  Θριασίου Πεδίου για
την  πραγµατοποίηση δαπάν ης
ηµερίδας µε θέµα « πληµµύρες
στην  περιοχ ή».

10. Ορισµός υπολόγου και
έγκριση έκδοσης εν τάλµατος
προπληρωµής λόγω αδυν αµίας
έκδοσης καν ον ικού εν τάλµατος ως
απρόσφορου για την  δαπάν η
συµµετοχ ής εκπροσώπων  του
∆ήµου Ελευσίν ας στο τριήµερο
συν έδριο OTS FORUM µε επίκεν -
τρο τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση που θα
πραγµατοποιηθεί στο Epirus
Palace, στα Ιωάν ν ιν α από τις 7
έως 9 Νοεµβρίου 2019.

11. Απόδοση υπολόγου για
δαπάν η ταχ υδροµικών  τελών  και
απαλλαγή αυτού.

Έ
µφαση στη
δ η µ ι ο υ ρ γ ί α
θέσεων  εργασίας

στον  ιδιωτικό τοµέα δίν ει
η διοίκηση του ΟΑΕ∆. Ο
ν έος διοικητής Σπύρος
Πρωτοψάλτης του ΟΑΕ∆
µιλών τας στο Star αν αφ-
έρθηκε σε όλα τα ν έα
προγράµµατα που
έρχ ον ται για πρόσληψη
αν έργων , αλλά και για
παροχ ή βοήθειας σε
ν έους ώστε ν α ξεκιν ή-
σουν  τη δική τους
επιχ είρηση. 

Συν ολικά, σε συν δυα-
σµό µε την  κοιν ωφελή
εργασία στο ∆ηµόσιο, τα
προγράµµατα θα αφορ-
ούν  πάν ω από 40.000
θέσεις εργασίας. «Έν α
πρόγραµµα που δεν  έχ ει
αν ακοιν ωθεί ακόµα είν αι
κάτι το οποίο θα βγει τον
επόµεν ο µήν α το οποίο
θα είν αι συµβουλευτική
για ν έους αν έργους 18-
29 ετών  θα τους συµβου-
λεύσουµε στο πως ν α
φτιάξουν  έν α επιχ ειρ-
ηµατικό πλάν ο και τη
δική τους επιχ είρηση»
τόν ισε ο κ. Πρωτοψάλτη.

3.000 επιχ ειρηµατικά
πλάν α θα επιλεγούν  ως 

άρτια και σε επόµεν η
φάση θα τους δοθεί
επιδότηση από τον
ΟΑΕ∆.

Την  προηγούµεν η
τετραετία τα προγράµµα-
τα απευθύν ον ταν
κυρίως στον  δηµόσιο
τοµέα και όχ ι στον  ιδιω-
τικό. Ο ν έος διοικητής
του ΟΑΕ∆ απαν τά για το
αν  θα αλλάξει αυτή η
αν αλογία:

«∆εν  σηµαίν ει ότι δεν
υπάρχ ουν  αν άγκες και
ότι θα σταµατήσουµε την
κοιν ωφελή εργασία, αλλά
η έµφαση πρέπει ν α
δοθεί στον  ιδιωτικό
τοµέα. Θα υπάρξει µια
µεγάλη ολοκληρωµέν η
παρέµβαση για ν έους 18-
29 ετών  στους οποίους
θα συν δυάσουµε 10
µήν ες στην  εργασία και
µετά τέσσερις µήν ες δια-
τήρηση στην  εργασία και
παράλληλη κατάρτιση και
στο τέλος πιστοποίηση
αυτών  των  δεξιοτήτων
για 4.500 αν έργους 18-29
ετών  και κυρίως για
τεχ ν ικά επαγγέλµατα
που έχ ουν  µεγάλη ζήτ-
ηση Θα ξεκιν ήσει στις
αρχ ές του ν έου έτους».

ΟΑΕ∆: Στο φουλ οι µηχανές 
για νέες προσλήψεις 

- Τα νέα προγράµµατα 
για 40.000 θέσεις εργασίας
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Ο
ι Συντονιστικές
Ε π ι τ ρ ο π έ ς
που προέκ-

υψαν από συσκέψεις
Σωµατείων -Συλλόγων
και Φορέων των περ-
ιοχών της ∆υτικής Αττι-
κής, της ∆υτικής Αθή-
νας, του Γραµµατικού,
του Μαραθώνα και του
Βαρνάβα πλέον
συντονίζουν τις ενέρ-
γειές τους και καλούν
το λαό και τη νεολαία σε
ξεσηκωµό.

‘’∆ΕΝ ΕΧΟΥΜΕ
∆ΥΟ ΖΩΕΣ, ΓΙΑ ΝΑ
ΤΟΥΣ ΧΑΡΙΣΟΥΜΕ
ΑΥΤΗ!

ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ
Τ Ο Υ Σ
ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ

Καλούµε το λαό της
Αττικής να πάρει µαζικά
µέρος στη
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ που
οργανώνουν από κοι-
νού οι  Συντονιστικές
Επιτροπές την Τετάρτη
6 Νοέµβρη στις
6:30µµ στην πλατεία

Κλαυθµώνος ( Υπουρ-
γείο Εσωτερικών) και
στην πορεία στα Γραφ-
εία της Περιφέρειας
Αττικής. 

Πλέον το πρόβληµα
δεν αφορά µόνο τους
κατοίκους της ∆υτικής
Αττικής, της ∆υτικής
Αθήνας, του Γραµµατι-
κού, του Μαραθώνα,
του Βαρνάβα που
µπαίνουν µπροστά
ενάντια στους καταστρο-
φικούς σε βάρος τους
σχεδιασµούς αλλά και
σε βάρος όλων των
νοικοκυριών της Αττι-
κής.

Για τις ανάγκες
ενηµέρωσης, οι Συντο-
νιστικές Επιτροπές θα
παραχωρήσουν 

Συνέντευξη Τύπου
την Πέµπτη 31 Οκτω-
βρίου στις 1µµ στην
αίθουσα του 3ου
Ορόφου της ΕΣΗΕΑ
(Ακαδηµίας 20).

Τα Σωµατεία, οι
Σύλλογοι και οι Φορείς
που πήραν απόφαση
συµµετοχής στις

Συσκέψεις από τις
οποίες προέκυψαν οι
Συντονιστικές Επιτρο-
πές είναι:

1) Εργατικό Κέν-
τρο Λαυρίου & Ανατο-
λικής Αττικής

2) Π α ρ ά ρ τ η µ α
Συνδικάτου Οικοδό-
µων (Μεσογείων –
Αγίας Παρασκευής)

3) Π α ρ ά ρ τ η µ α
Συνδικάτου Οικοδό-
µων (Μενιδίου –
Φυλής) 

4) Π α ρ ά ρ τ η µ α
Συνδικάτου Οικοδό-
µων ( Πετρούπολης –
Ιλίου- Αγίων Αναργύρ-
ων – Καµατερού)

5) Συνδικάτο ΟΤΑ
Αττικής

6) Σωµατείο Εργα-
ζοµένων ∆ήµου Φυλής

7) Σωµατείο Εργα-
ζοµένων ΟΤΑ Ελευ-
σίνας- Ασπροπύργου-
Μάνδρας 

8) Σωµατείο Εργα-
τοϋπαλλήλων ∆ήµου
Πετρούπολης

9) Σωµατείο Εργα-
ζοµένων ∆ήµου Αγίων
Αναργύρων – Καµατερ-

ού
10) Σωµατείο Ιδιω-

τικών Υπαλλήλων &
Εµπο ρο ϋ παλλή λων
∆υτικής Αττικής

11) Σωµατείο Εργα-
ζοµένων Θριάσιου
Νοσοκοµείου

12) Σ υ ν δ ι κ ά το υ
Μετάλλου ∆υτικής Αττι-
κής

13) Σ ω µ α τ ε ί ο υ
Τύπου – Χάρτου Αθή-
νας

14) Σ ύ λ λ ο γ ο ς
Εκπαιδευτικών Π.Ε
Άνω Λιοσίων – Ζεφ-
υρίου - Φυλής

15) Σ ύ λ λ ο γ ο ς
Εκπαιδευτικών Π.Ε
Αν. Αττικής «ο Σωκράτ-
ης»

16) Ο µ ο σπ ο ν δ ί α
Βιοτεχνικών Σωµα-
τείων Αττικής (ΟΒΣΑ)

17) Ένωση ΕΒΕ
Άνω Λιοσίων – Ζεφ-
υρίου 

18) Σ ύ ν δ ε σ µ ο ς
Επαγγελµατιών Βιο-
τεχνών Αχαρνών (
ΣΕΒΑ)

19) Ένωση ΕΒΕ
Αγίων Αναργύρων -

Καµατερού
20) Ε µ π ο ρ ι κ ό ς

Σύλλογος Ιλίου
21) Σωµατείο Επιπ-

λοξυλουργών Κατα-
στηµαταρχών Αθηνών

22) Σ ύ λ λ ο γ ο ς
Κατοίκων Γεννηµατά 2 

23) Σ ύ λ λ ο γ ο ς
Αρκάδων Μαραθώνα

24) Ένωση Γονέων
και Κηδεµόνων Άνω
Λιοσίων

25) Ένωση Γονέων
και Κηδεµόνων Ασπρ-
οπύργου

26) Σ ύ λ λ ο γ ο ς
Γονέων και Κηδεµό-
νων 2ου ΓΕΛ Άνω
Λιοσίων

27) Σ ύ λ λ ο γ ο ς
Γονέων και Κηδεµό-
νων 3ου ΓΕΛ Άνω
Λιοσίων

28) Σ ύ λ λ ο γ ο ς
Γονέων και Κηδεµό-
νων 2ου Γυµνασίου
Άνω Λιοσίων

29) Σ ύ λ λ ο γ ο ς
Γονέων και Κηδεµό-
νων 9ου ∆ηµοτικού
Άνω Λιοσίων

30) Σ ύ λ λ ο γ ο ς
Γονέων και Κηδεµό-
νων 2ου Γυµνασίου
Καµατερού

31) Σύλλογος Τρι-
τέκνων ∆ήµου Φυλής

32) Σ ύ λ λ ο γ ο ς
Γυναικών Άνω
Λιοσίων

33) Σ ύ λ λ ο γ ο ς
Γυναικών Μενιδίου

34) Σ ύ λ λ ο γ ο ς
Γυναικών Ζεφυρίου

35) Σ ύ λ λ ο γ ο ς
Γυναικών Ελευσίνας

36) Α γ ω ν ι σ τ ι κ ή
Οµάδα Γυναικών Νέας
Μάκρης – Μαραθώνα

37) Σ ύ λ λ ο γ ο ς
Γυναικών Γραµµατικού

38) Ο µ ά δ α
Γυναικών ∆ιονύσου

39) ∆ηµοκρατι κός
Σύλλογος Γυναικών
Πετρούπολης 

40) Σ ύ λ λ ο γ ο ς
Γυναικών Ιλίου

41) Πανδηµοτι κός
Σύλλογος Γυναικών
Αγίων Αναργύρων –
Καµατερού

42) Σ ω µ α τ ε ί ο
Συνταξιούχων ΙΚΑ
∆ήµου Φυλής

43) Σ ω µ α τ ε ί ο
Συνταξιούχων ΙΚΑ
∆ήµου Αχαρνών

44) Σ ω µ α τ ε ί ο
Συνταξιούχων ΙΚΑ
Ασπροπύργου

45) Σ ω µ α τ ε ί ο
Συνταξιούχων ΙΚΑ
Ελευσίνας – Μάνδρας

46) Ένωση Συντα-
ξιούχων Πετρούπολης
– Ιλίου – Αγίων Ανα-
ργύρων – Καµατερού

47) Σ ω µ α τ ε ί ο
Συνταξιούχων Σπάτα –
Αρτέµιδα & πέριξ περ-
ιοχών

48) Συ ντο ν ι στι κό
Συνταξιούχων Καπαν-
δριτίου’’.

‘’ΤΕΡΜΑ ΠΙΑ ΣΤΟ ΑΙΣΧΟΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ
– ΟΧΙ ΝΕΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΕ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ & ΣΕ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΦΕΛΟΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ’’

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
οργανώνουν από 

κοινού 
Συντονιστικές 
Επιτροπές την

Τετάρτη 6 Νοέµβρη
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  Ελευσίνας που
συνήλθε την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 µετά
από πρόσκληση του Προέδρου ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ,  παρόντος του ∆ηµάρχου
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ,  συζήτησε το  2o
έκτακτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης που
αφορά « Επί  α ι τήµατος Συλλόγου
Εργαζοµένων στους Ο.Τ.Α.  Ελευσίνας,
Ασπροπύργου και  Μάνδρας – Ειδυλλίας &
Σωµατείου Εργαζοµένων ∆ήµου Ελευσίνας »
και  µετά από εµπεριστατωµένη συζήτηση
µεταξύ των µελών του             

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ  ΟΜΟΦΩΝΑ

• Την έκδοση  του παρακάτω
ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ:

• Το ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  του ∆ήµου
Ελευσίνας υπερασπίζεται  τον αποκλειστικά
∆ηµόσιο  κα ι  Κο ινωνικό  χαρακτήρα των
υπηρεσιών του.

• Zητά να  στελεχώσει  µε το απαιτούµε-

νο µόνιµο προσωπικό τις ∆ηµοτικές υπηρ-
εσίες,  µε πλήρη εργασιακά δικαιώµατα και
ταυτόχρονα να εξασφαλίσει  επαρκή χρηµα-
τοδότηση για την ανανέωση,  αναβάθµιση και
εκσυγχρονισµό  του υλικοτεχνικού εξοπλι -
σµού,  όπως και  την αγορά νέων µέσων.

• Ζητά την απόσυρση του άρθρου 179
του «Αναπτυξιακού Νοµοσχεδίου» που δίνει
τη  δυνατότητα ,  µε ισχνή  πλειοψηφία ,  το
∆ηµοτικό Συµβούλιο να µπορεί  κατά τη κρίση
του,  χωρίς αιτιολογηµένη έκθεση,  να αποφ-
ασίζει  για τη σύναψη ∆ηµόσιας Σύµβασης
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για
την Εκτέλεση  συγκεκριµένων υπηρεσιών
συλλογής και  µεταφοράς στερεών αποβλήτων
και  ανακυκλώσιµων υλικών καθαριότητας
κοινοχρήστων χώρων και  δηµοτικών κτιρίων
συντήρησης χώρων Πρασίνου και  Ηλεκτροφ-
ωτισµού.

• Στηρίζει  τις κινητοποιήσεις των εργα-
ζοµένων και  καλεί  την κυβέρνηση να ανοίξει

διάλογο  µε τα  θεσµ ικά  όργανα Κ .Ε.∆.Ε. ,
Π.Ε.∆.Α.  και  Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.  

• Μόνο µε διάλογο και  συνεννόηση µε
τους εργαζόµενους και  τους εκπροσώπους
των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  που
αυτή την ώρα προετοιµάζονται  να εκλέξουν
τους εκπροσώπους τους,  τόσο σε Τοπικό
Επίπεδο όσο και  Πανελλαδικά,  µπορεί  να
βρεθεί  λύση για τα χρόνια προβλήµατα στους
Ο.Τ.Α.

Το παρόν Ψήφισµα να σταλεί  :

• Στον Πρωθυπουργό της Ελλάδος κ.
Κυριάκο Μητσοτάκη 

• Στα Πολιτικά Κόµµατα
• Στον Υπουργό Εσωτερικών κ.  Τάκη

Θεοδωρικάκο 
• Στην Π.Ο.Ε.  – Ο.Τ.Α.  

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  407/19.

∆∆∆∆ΗΗΗΗΜΜΜΜΟΟΟΟΣΣΣΣ        ΕΕΕΕΛΛΛΛΕΕΕΕΥΥΥΥΣΣΣΣIIIIΝΝΝΝΟΟΟΟΣΣΣΣ    ----     ΨΨΨΨΗΗΗΗΦΦΦΦΙΙΙΙΣΣΣΣΜΜΜΜΑΑΑΑ        

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ελευσίνας
υπερασπίζεται τον αποκλειστικά ∆ηµόσιο 

και Κοινωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών του



10-θριάσιο Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019

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 
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«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.

Φορολογικές δηλώσεις 2020: ΑΦΜ από... κούνια!
Υποχρεωτικά σε όλους τους ανήλικους

Τη χορήγηση ΑΦΜ στα παιδιά από τη στιγµή της γέννησής τους σχεδιάζει η κυβέρνηση.
Μάλιστα, σύµφωνα µε την Καθηµερινή της Κυριακής, από του χρόνου, το 2020, αριθµό φορο-

λογικού µητρώου θα αποκτήσουν µε έκτακτη διαδικασία και όλοι οι ανήλικοι που δεν έχουν
µέσω των φορολογικών δηλώσεων.

Η κυβέρνηση προβλέπει τη σύνδεση του ΑΦΜ µε τον ΑΜΚΑ και τον αριθµό αστυνοµικής ταυ-
τότητας, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική ταυτοποίηση των πολιτών και να µειωθεί η
γραφειοκρατία.

Με αυτόν τον τρόπο θα ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική ταυτοποίηση όλων των πολιτών της
χώρας µε σκοπό τη µείωση της γραφειοκρατίας και να γίνονται ηλεκτρονικά πολλές διαδικασίες,
οι οποίες σήµερα απαιτούν την παρουσία του πολίτη στις δηµόσιες υπηρεσίες.

Τέλος, θα δηµιουργηθεί ένα υπερ-υπολογιστικό κέντρο του ∆ηµοσίου στο οποίο θα µεταφερ-
θούν τα υπολογιστικά συστήµατα 17 υπουργείων ώστε να υπάρχει διαλειτουργηκότητα.

Κικίλιας: ∆ωρεάν µαστογραφίες για όλες τις
γυναίκες άνω των 30 χωρίς παραπεµπτικό

Το Υπουργείο Υγείας εκπον εί σχ έδιο για τη λειτουργία οργαν ωµέν ων
προγραµµάτων  προ συµπτωµατικού ελέγχ ου για όλες τις γυν αίκες άν ω των  30 ετών ,
µε δωρεάν  µαστογραφίες και χ ωρίς παραπεµπτικό, σύµφων α µε  τον  Υπουργό
Υγείας, Βασίλη Κικίλια µε αφορµή τη  Παγκόσµια Ηµέρα κατά του καρκίν ου του
µαστού.

Παράλληλα, ο κ. Κικίλιας αν ακοίν ωσε ότι άµεση προτεραιότητά της κυβέρν ησης
είν αι η δηµιουργία ογκολογικών  θεραπευτικών  κέν τρων  στην  Αθήν α και στην  Περ-
ιφέρεια, ώστε ν α καλυφθεί πληθυσµιακά η χ ώρα µας.

Η δήλωση του Υπουργού:

«Σήµερα είν αι η Παγκόσµια Ηµέρα κατά του καρκίν ου του µαστού. Ως Υπουργός
Υγείας, θέλω ν α τον ίσω πως όλες οι γυν αίκες πρέπει ν α γν ωρίζουν  ότι η
συγκεκριµέν η ν όσος θεραπεύεται. Το Υπουργείο Υγείας εκπον εί σχ έδιο για τη
λειτουργία οργαν ωµέν ων  προγραµµάτων  προ συµπτωµατικού ελέγχ ου για όλες τις
γυν αίκες άν ω των  30 ετών , µε δωρεάν  µαστογραφίες και χ ωρίς παραπεµπτικό.
Θέλω επίσης ν α αν ακοιν ώσω ότι άµεση προτεραιότητά µας είν αι η δηµιουργία
ογκολογικών  θεραπευτικών  κέν τρων  στην  Αθήν α και στην  Περιφέρεια, ώστε ν α

καλυφθεί πληθυσµιακά η χ ώρα µας. Η έγκαιρη πρόληψη, αν ίχ ν ευση και διάγν ωση
του καρκίν ου του µαστού σώζει ζωές. Είν αι µια µάχ η που αξίζει ν α κερδίσουµε. Και
θα την  κερδίσουµε».



Σηµειών εται ότι, η δοµή  «Βοήθεια στο σπίτι» λειτουργεί από το 2002
παρέχον τας οργαν ωµέν η και συστηµατική πρωτοβάθµια κοιν ων ική
φρον τίδα σε ηλικιωµέν ους και σε Άτοµα µε Ειδικές Αν άγκες,  από
εξειδικευµέν ο προσωπικό και το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται από
πόρους του ∆ήµου.
Η πρωτοβουλία αυτή της Κ.Ε.∆.Α. αν αδεικν ύει, για ακόµη µια φορά,
την  ευαισθησία της ∆ηµοτικής Αρχής του Ασπρόπυργου, για τους αν θ-
ρώπους που χρειάζον ται ουσιαστική και συστηµατική πρωτοβάθµια
κοιν ων ική φρον τίδα.

12-θριάσιο Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019

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

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».  

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.
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ΕΠΣ∆Α: Βροχή από γκόλ στο 
πρωτάθληµα της ∆υτικής Αττικής.

Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(5η αγωνιστική)

Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
1-0
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ – ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
ΑΓΣ 8-0
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ – ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 0-9
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ 0-1
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
2-1
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ – ∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 6-0
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ
3-0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

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

Η ΕΠΟΜΕΝΗ 6η Αγωνιστική

∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ
ΒΥΖΑΣ – ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ – ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ
ΑΣΠ/ΡΓΟΥ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ – Α.Ο. ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ
ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(5η αγωνιστική)

ΑΠΟΛΛΩΝ Α. ΛΙΟΣΙΩΝ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
3-2
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 3-0
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ – ΠΑΟ ΦΥΛΗΣ 2-0
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ – ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 8-0
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ – ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 1-1
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 3-6
ΑΣ ∆ΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ
ΑΤΤΙΚΗΣ 6-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΑΣ ∆ΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 15
2. ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 12
3. ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 12
4. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 11
5. ΑΠΟΛΛΩΝ Α. ΛΙΟΣΙΩΝ 10
6. ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 10
7. Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 9
8. ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 6
9. Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 6
10. ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 6
11. ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 3
12. ΠΑΟ ΦΥΛΗΣ 3
13. ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 0
14. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 0

Στο 1-1 έµειναν η «Βασίλισσα του
Βορρά» και ο Ασπρόπυργος 

Χωρίς ν ικητή έληξε η σαββατιάτικη (26/10) αν αµέτρη-
ση της Βέροιας µε τον  Ασπρόπυργο, που έµειν αν
στο ισόπαλο 1-1 για την  5η αγων ιστική της Football
League.

∆ιαιτητής της αν αµέτρησης ήταν  ο Παν υτσίδης του
Συν δέσµου Κοζάν ης µε βοηθούς από τον  Σύν δεσµο
Γρεβεν ών  τους Μωυσιάδη και Φαλτάκα.

Κίτριν ες: 74' Μουχ άλης - 33' Ιωαν ν ίδης 55' Βασιλείου.

BEΡΟΙΑ (Σάκης Θεοδοσιάδης): Βοσν ιάδης, Μουχ άλης,
Πεταυράκης, Στάµου, Μαραγκός, Ταΐρης, Βεργών ης,
Πέν τα (78' Μεληκιώτης), Χαν τζάρας (46' Καν ούλας),
Πασάς, Σιµόν ι (64' Σκαθαρούδης).

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ (Γιώργος Βαζάκας): Παν αγόπουλος,
Γκουγκούδης, Ιωαν ν ίδης, Ζών ας, Λογοθέτης, Ζαχ αρός
(76' Στεβάν οβιτς), Γκατσολάρι (84' Νικολακάκης),
Κάκκο (89' Kαµπούρης), Ζγκούρι, Σρέσκοβιτς, Βασι-
λείου.

Β' Εθνική (Νότος)

Αν αλυτικά τα αποτελέσµατα της 4ης αγων ιστικής:

Λοκρός Αταλάν της – ΟΦΗ 82-69
Παν ελευσιν ιακός – Αιγάλεω 74-66
Παπάγου – ∆ούκας 77-57
Πρωτέας Βούλας – Παν ερυθραϊκός 87-85
Μαρούσι – Μαν δραϊκός 86-76
Μεγαρίδα – Ιων ικός ΝΦ 88-52
Τετάρτη 20/11
Πεν τέλη – Έσπερος
ΚΑΟ Μελισσίων  – Εθν ικός

ΜΑΡΟΥΣΙ – ΜΑΝ∆ΡΑΪΚΟΣ 86-76
∆εκάλεπτα: 18-20, 46-34, 68-61, 86-76
∆ιαιτητές: Αποστολίδης-Παυλόπουλος-Γρίβα
Μαρούσι (Σκαραφίγκας): ∆ιαµαν τοπούλος 2, Λάππας
16(1), Ξυδάς 11(2), Σουρλής, Μπακέας Θ., Καν έλλης
5 (1), Παπαγεωργόπουλος 24 (1), ∆ούκας, Μπακέας
Γ. 3 (1), Λιούν ης, Γιαν ν όπουλος, Γκαγκαλούδης 25
(3),
Μανδραϊκός (Κατσούν ης): Γεωργίου 6 (1), Καραµπά-
τσος 11 (1), Ροδοστόγλου 14 (1), Βεσκούκης 11 (2),
Μαγιν τόµπε 5 (1), Τσιάκος 14, Γκουαλτιέρι 5 (1),
Μαλτέζος 2, Σκούφης 8 (2), Παπαν ικολάου, Λυτόπου-
λος, Μαρουγκας

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ – ΑΙΓΑΛΕΩ 74-66
∆εκάλεπτα: 21-15, 36-32, 51-50, 74-66
∆ιαιτητές: Σκαλτσής-Φασόλης-Κούλης Χαρ.
Πανελευσινιακός (Καραχ άλιος-Βούλγαρης): Μπάλλας,
13 (2), Καράµπελας 3 (1), Κεφάλας, Σταθόπουλος 10,
Παπαδιον υσίου 16 (3), Κρασσάκης, Αν αγν ωστόπου-
λος 18,Ψαρόπουλος 14 (2)
Αιγάλεω (Λιόγας): Κυριακόπουλος 6 (2), Τσαµπής 12,
Αγγελόπουλος, Καράβολας 15, Κούρτης 17 (2), Οικο-
ν οµόπουλος Κ. 2, Οικον οµόπουλος Α., Τσιαµπάς 3
(1), ∆όξας 11

ΝΕ ΜΕΓΑΡΙ∆ΑΣ – ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΦ 88-52
∆εκάλεπτα : 21-6, 48-30, 70-43, 88-52
∆ιαιτητές :Πλιάκας-Αν των ιάδης-Τζίµης
Μεγαρίδα (Μάν ταλος): Λάκκας 9, Χρον όπουλος, Σπυρ-
όπουλος 8 (2), Ψαρόπουλος 8, Παπαν των άκος 6,
Σάλεχ  13 (1), Κασπίρης 5 (1), Βούρτσης 4 (1),
Μαλούκος 20, Λούκας 4, Οικον οµόπουλος 11 (2),
Κατσουλάκος
Ιων ικός ΝΦ (Σταθούλης) : Παπαν δρέου, Καρβούν ης,
Περδίκαρης 15, Παλαιοχ ωρίτης 5, Γερον ίκος 2, Πρισ-
κοµάτης 4, Βαφιάς, ∆ουρουν τούς 4, Κον τός, Μαν -
τζιώρης 21 (2), Γιαν ν ίκος 1.

Η Βαθµολογία (Σε 4 Αγώνες):
1. Μεγαρίδα 7 (3-1)
2. Αιγάλεω 7 (3-1)
---------------------------------------------
3. Παπάγου 7 (3-1)
4. Μαρούσι 6 (3-0)*
5. Παν ελευσιν ιακός 6 (3-0)*
6. Μαν δραϊκός 6 (2-2)
7. Πεν τέλη 5 (2-1)*
8. Παν ερυθραϊκός 5 (1-3)
9. ∆ούκας 5 (1-3)
10. ΟΦΗ 5 (1-3)
11. Λοκρός Αταλάν της 5 (1-3)
12. Πρωτέας Βούλας 5 (1-3)
--------------------------------------------------
13. Έσπερος 4 (2-0)**
14. ΚΑΟ Μελισσίων  4 (1-2)*
15. Ιων ικός ΝΦ 4 (0-4)
16. Εθν ικός 3 (1-1)**

*Έχ ουν  έν αν  αγών α λιγότερο
**Έχ ουν  δύο αγών ες λιγότερους

Football League: Τα αποτελέσµατα
της 5ης αγωνιστικής,

Αιγάλεω – Νίκη Βόλου 2-0 (7′ Τσίτσαρης, 79′ Ντιατά)
Ιων ικός – Ιάλυσος Ρόδου 1-0 (78′ Καλλέργης)
∆ιαγόρας Ρόδου – Καλαµάτα 2-0 (2′ Παπαδόπουλος,
86′ Μπαρµπαρούσης)
Θεσπρωτός – ΠΟ Τρίγλιας 3-0 (45+ Νόν ης, 52′ Κολ-
λάς, 72′ Ντάλα Κόστα)
Ολυµπιακός Βόλου – ΟΦ Ιεράπετρας 2-1 (17′ Τσιάρας,
51′ Πόζογλου / 15′ Κατσικοκέρης)
Ν.Π.Σ. Βέροια – Εν ωση Ασπροπύργου 1-1
ΑΟ Τρίκαλα – ΑΟ Καβάλα 0-0

Η βαθµολογία

Καλαµάτα 10
Τρίκαλα 9
∆ιαγόρας Ρόδου 8
Καβάλα 8
Βέροια 8
Αιγάλεω 8
ΟΦ Ιεράπετρας 8
Ιων ικός 7
Ολυµπιακός Βόλου 6
Ασπρόπυργος 6
Νίκη Βόλου 4
Θεσπρωτός 4
Ιάλυσος 4
ΠΟ Τρίγλιας 3

Η επόµεν η αγων ιστική
Βέροια – Αιγάλεω
Νίκη Βόλου – Ιων ικός
Ασπρόπυργος – Τρίκαλα
Ιάλυσος – ∆ιαγόρας Ρόδου
Καβάλα – Θεσπρωτός
Καλαµάτα – Ολυµπιακός Βόλου
Τρίγλια -ΟΦ Ιεράπετρας

ΕΠΣ∆Α: Οι οκτώ οµάδες που προκρίθηκαν
στην  επόµεν η φάση
Οι οκτώ οµάδες που προκρίθηκαν  στους οκτώ του
κυπέλλου στην  ∆υτική Αττική είν αι οι ακόλουθες.
Ακράτητος, Βύζας Μεγάρων , Απόλλων  Πον τίων ,
Ηρακλής Ελευσίν ας, ΠΑΟΚ Μάν δρας, Νέα Πέραµος,
Ερµής Αν ω Λιοσίων , και Μεγαρικός.
Η κλήρωση θα διεξαχθεί προσεχώς στα γραφεία της
Ενωσης
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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 Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019


