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

Γ. Κώτσηρας: «Με τη νέα
διαδικασία χορήγησης ασύλου
που ψηφίζουµε, θα προστατευθεί,
πρωτίστως, η ελληνική κοινωνία»

Παρών ο Αντιπεριφερειάρχης
∆υτικής Αττικής Λ. Κοσµόπουλος.
Κατάρτιση συγκεκριµένων
δράσεων για βελτίωση της υγείας
όλων των πολιτών και τη µείωση των
ανισοτήτων.

∆ιευρυµένη σύσκεψη
υπό τον Περιφερειάρχη
Γ. Πατούλη µε κεντρικό
θέµα υλοποίηση πολιτικών
για την πρόληψη και την
προαγωγή της υγείας
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Oµιλητής ο καθηγητής Σπυρίδων Φλογαΐτης

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Εργασίες συντήρησης και επέκτασης
πρασίνου στη Μαγούλα
Η ∆ηµοτική Ενότητα Μαγούλας αιτήθηκε προς τη ∆ΕΗ για κλάδεµα στο
Νεκροταφείο των περιµετρικών ψηλών κυπαρισσιών που οι κορυφές τους γειτνιάζουν µε καλώδια του δικτύου της και έκανε αίτηση για νέα παροχή νερού
από την ΕΥ∆ΑΠ, στη γωνία Ηρώων Πολυτεχνείου και Θριασίου (Ο.Τ. 74) .

σελ. 2

ΣΗΜΕΡΑ Η ΤΕΛΕΤΗ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΥ
ΘΕΣΜΟΥ "ΑΝΟΙΧΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ"
ΣΤΟ ∆ΗΜΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
σελ. 9

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΧΡΗΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΞΙΕΠΑΙΝΗ
Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

Σπ. Βρεττός: ∆ιερµηνεία στην Νοηµατική Γλώσσα
στις ∆ιοικητικές Υπηρεσίες του ∆ήµου Αχαρνών

σελ. 2-13

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΤΟΝ Γ.Γ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Συγκέντρωση διαµαρτυρίας στο Υπ ουργείο Μεταφορών
π ραγµατοπ οίησανΣωµατεία Εργαζοµένων απ ό τη ∆υτική Αττική

Σκοπός η διεκδίκηση ουσιαστικών µέτρων βελτίωσης της ανεπαρκούς
συγκοινωνιακής σύνδεσης του Θριασίου Πεδίου και της Μεγαρίδας

σελ. 8
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΚΙΟΚΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΙΟΚΑ ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας 20, 2105573243
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Ζαχαρίου Σεβαστή Κ.
Εθνικής Αντιστάσεως 98 & Περσεφόνης,
2105547900

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Εργασίες συντήρησης και επέκτασης
πρασίνου στη Μαγούλα

Η ∆ηµοτική Ενότητα Μαγούλας αιτήθηκε π ρος τη ∆ΕΗ για κλάδεµα στο Νεκροταφείο
των π εριµετρικών ψηλών κυπ αρισσιών π ου οι κορυφές τους γειτνιάζουν µε καλώδια του
δικτύου της και έκανε αίτηση για νέα π αροχή νερού απ ό την ΕΥ∆ΑΠ ,
στην γωνία Ηρώων Πολυτεχνείου και Θριασίου (Ο.Τ. 74) .

ΜΑΝ∆ΡΑ
Γιάννου Γεώργιος Ι.
Κοροπούλη Βαγγέλη 25,
2105555844 08:00-23:00

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Μοσχογιάννη Σπυριδούλα Σ.
∆ηµαρχείου 15, 2102475470
08:00-22:00

ΧΑΙ∆ΑΡΙ
ΜΑΡΙΑ ΜΥΛΩΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΣΙΜΙΓΚΑ ΚΑΙ
ΣΙΑ ΟΕΡίµινι 28, Έναντι Νοσοκοµείου Αττικόν,
2105812139

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
4,8,12,16,20,24,28,
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Συννεφιά . Η θερµοκρασία µέχρι
23 βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ερµαίος, Ερµαίας,Ιωαν ν ίκιος, Ιωαν ίκιος
Ιεροµάρτυρα Ερµείου του πρεσβυτέρου,
Οσίου Ιωαν ν ικίου του Μεγάλου

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

Σ

το πλαίσιο της αν άδειξης των κοιν όχ ρηστων χ ώρων πρασίν ου στην ευρύτερη περιοχ ή της Μαγούλας, η
τοπική ∆ηµοτική Εν ότητα υλοποίησε κατά τους µήν ες Σεπτέµβριο και Οκτώβριο σε καθηµεριν ή βάση,
πλήθος εργασιών επιµεληµέν ης συν τήρησης, διαµόρφωσης, φύτευσης, καθαριότητας και ευπρεπισµού
πλατειών οδών και λοιπών χ ώρων .
Πιο συγκεκριµέν α οι εργασίες αφορούσαν σε: Συν τήρηση ν ησίδας µε πικροδάφν ες στην οδό Θριασίου,
συν τήρηση στις πλατείες Ελευθερίας, ∆αβάκη, Αλων ίων , Πλαστήρα, Οσίου Μελετίου, Σοφοκλή Ρήγου, πλατείας
Λ.Στάµου, κήπου ∆ηµαρχ είου καθώς και µν ηµείου στο προαύλιο χ ώρο εκκλησίας Αν αλήψεως και κεν τρικού πάρκου (πάρκο Ειρήν ης).
Επίσης έγιν ε συν τήρηση τρίγων ου χ ώρου πρασίν ου στην οδό 25ης Μαρτίου και στα φαν άρια Θριασίου οδού,
συν τήρηση παρτεριών στις οδούς Καραισκάκη και Μακρυγιάν ν η, συν τήρηση χ ώρου Νεκροταφείου και τέλος
συν τήρηση παιδικού σταθµού και σχ ολείων
Συνεχίζεται στη σελ. 13
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Οστη σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
∆ήµος Ελευσίνας ολοκλήρωσε τις αλλαγές

ανωνύµου εταιρείας «Ελευσίνα 2021 Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης», µε την τοποθέτηση
τριών νέων µελών. Πρόκειται για τους: Ιωάννα
∆ρέττα, Ιωάννη Εριφυλλίδη και Μόνικα- Νίκη Τσιλιµπέρδη.

Η Ιωάν ν α ∆ρέττα είν αι απόφοιτη του Παν επιστηµίου
Harv ard, µε µάστερ στο Public Administation. Έχ ει
επαγγελµατική εµπειρία 15 χ ρόν ων σε σηµαν τικές
θέσεις ευθύν ης τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δηµόσιο τοµέα. Από το 2011 υπηρετεί τον ελλην ικό τουρισµό από διάφορες θέσεις, εν ώ από τον Ιούν ιο του
2017 αν έλαβε την θέση της ∆ιευθύν ουσας Συµβούλου
της εταιρείας Μarketing Greece.
Ο Γιάν ν ης Εριφυλλίδης σπούδασε ν οµικά στη Νοµική Σχ ολή του Παν επιστηµίου Αθην ών και στο London
School of Economics. Είν αι υποψήφιος διδάκτωρ της
Νοµικής Σχ ολής του Παν επιστηµίου Αθην ών , εν ώ βιβλία και µελέτες του έχ ουν δηµοσιευθεί στην Αθήν α, το
Λον δίν ο και την Οξφόρδη. Σπούδασε πιάν ο στο ∆ηµοτικό Ωδείο Καβάλας, στο Ωδείο Athenaeum και στο
Roy al College of Music του Λον δίν ου (Bachelor in
Music). Ως πιαν ίστας και διευθυν τής ορχ ήστρας έχ ει
εµφαν ιστεί σε πολλά ρεσιτάλ και συν αυλίες, στην Ελλάδα, στο Λον δίν ο, τη Σόφια, τη Μασσαλία και σε πόλεις
της Γερµαν ίας. ∆ιετέλεσε µέλος του ∆Σ του ∆ηµοτικού
Ωδείου Καβάλας. Το 2000 µετά από πρότασή του
ιδρύθηκε το Φεστιβάλ Γ. Α. Παπαϊωάν ν ου, του οποίου
τη διεύθυν ση είχ ε µέχ ρι το 2006.
H Μόν ικα- Νίκη Τσιλιµπέρδη είν αι προϊσταµέν η του
Τµήµατος Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων , ∆ιεθν ών Συν εργειών και Προώθησης της Επιχ ειρηµατικότητας στη
Γεν ική ∆ιεύθυν ση Σύγχ ρον ου Πολιτισµού του Υ πουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού. Έχ ει σπουδάσει
Αρχ αιολογία και Ιστορία της Τέχ ν ης (ΒΑ και ΜΑ) στο
Παν επ ιστήµιο Αθην ών και το Παν επιστήµιο του

Leicester. Ασχ ολείται µε
την αν άπτυξη των Πολιτιστικών και ∆ηµιουργικών Βιοµηχ αν ιών στην
Ελλάδα, και ιδιαίτερα µε
την πολιτιστική επιχ ειρηµατικότητα, καθώς και µε
ν έες µορφές πολιτιστικής
διαχ είρισης και οργάν ωσης όπως είν αι οι συν εργατικοί σχ ηµατισµοί και οι
συν εργατικοί
χ ώροι.
Είν αι µέλος της ∆ιαχ ειριστικής Επιτροπής του προγράµµατος Creativ e Europe
καθώς και µέλος των Αν οιχ τών Οµάδων Συν τον ισµού
(OMC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Πολιτιστικές
και ∆ηµιουργικές Βιοµηχ αν ίες σε σχ έση µε την πρόσβασή τους στη χ ρηµατοδότηση, την επιχ ειρηµατικότητα και την καιν οτοµία.
Η Ιωάν ν α ∆ρέττα και ο Γιάν ν ης Εριφυλλίδης τοποθετούν ται στη θέση των παραιτηθέν των Θ. Μίληση και Κ.
Παραδείση. Η Μόν ικα- Νίκη Τσιλιµπέρδη είν αι ex-of f icio τοποθέτηση του Υ πουργείου Πολιτισµού που είχ ε
ήδη γν ωστοποιηθεί, αλλά εκκρεµούσε λόγω τυπικών
διαδικασιών .
Η εκλογή των τριών ν έων µελών έγιν ε µε ευρεία πλειοψηφία από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ελευσίν ας στη
συν εδρίαση της 30ης Οκτωβρίου, όπ ως και η
αν τίστοιχ η εκλογή των άλλων εφτά ν έων µελών , σε
παρελθούσα συν εδρίαση.
Το ν έο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «Ελευσίν α 2021»
είν αι εν δεκαµελές, αφού σ΄ αυτό µετέχ ουν δέκα ν έα
µέλη και η ∆ιευθύν ουσα Σύµβουλος της «Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας» κα. Μαρία Φιλιππή. Τα ήδη εκλεγµέν α
µέλη είν αι οι: Γεώργιος Γεωργόπουλος Παπαγιάν ν αρος
∆ηµήτρης, Βιλιώτης Νικόλαος, ∆έσποιν α Οικον όµου,
∆έσποιν α Γερουλάν ου, ∆ήµητρα Πιπιλή, Φοίβος Σακαλής.
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Παρών ο Αντιπεριφερειάρχης ∆υτ Αττικής Λ. Κοσµόπουλος. Κατάρτιση συγκεκριµένων
δράσεων για τη βελτίωση της υγείας όλων των πολιτών και τη µείωση των ανισοτήτων.

θριάσιο-3

∆ιευρυµένη σύσκεψη υπό τον Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη µε κεντρικό θέµα την
υλοποίηση πολιτικών για την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας

∆ιευρυµένη σύσκεψη στην Περιφέρεια Αττικής
υπό τον Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη µε κεντρικό
θέµα την ανάπτυξη και υλοποίηση πολιτικών για
την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας

Ο Προσυµπτωµατικός έλεγχ ος των κατοίκων βρέθηκε
στο επίκεν τρο της διευρυµέν ης σύσκεψης η οποία
πραγµατοποιήθηκε προχ θες στο µεσηµέρι στην περιφέρεια Αττικής.
Στο πλαίσιο της συζήτησης ο Περιφερειάρχ ης Γ.
Πατούλης αν αφέρθηκε στο όραµά του ν α υλοποιηθεί
έν α συγκεκριµέν ο περιφερειακό σχ έδιο που θα αφορά
στην εν ηµέρωση και τον προσυµπτωµατικό έλεγχ ο
των πολιτών .
«Βασικός στρατηγικός µας στόχ ος, είν αι η βελτίωση
της υγείας όλων των πολιτών και η µείωση των αν ισοτήτων . Αυτό το στόχ ο µπορούµε ν α τον υλοποιήσουµε
µε ολοκληρωµέν ο σχ έδιο για την υγειον οµική θωράκιση
των κατοίκων της Αττικής», σηµείωσε ο Περιφερειάρχ ης, ο οποίος ζήτησε την καταγραφή όλων των υποδοµών που µπορούν ν α αξιοποιηθούν σε κάθε τοµέα
και πρόσθεσε:«Θέλουµε ν α κάν ουµε την Περιφέρεια
της Αττικής µια Περιφέρεια Υ γείας και ευεξίας. Θέλουµε
ο κάθε πολίτης µέσα από την πρόληψη, τον προσυµπτωµατικό έλεγχ ο, την άσκηση σε ειδικούς χ ώρους
άθλησης και την υλοποίηση πολιτιστικών δράσεων , ν α
έχ ει την ευκαιρία επιλογής εν ός υγιειν ού τρόπου ζωής.
Γιατί προτιµότερη της θεραπείας είν αι η πρόληψη».
Στη σύσκεψη συµµετείχ αν οι χ ωρικοί αν τιπεριφερειάρχ ες, Γ. ∆ηµόπουλος, Λ. Κεφαλογιάν ν η, Θ. Αυγεριν ός, Α . Λεωτσάκος, Λ. Κοσµόπουλος, Σ. Αν των άκου,
Β. Θεοδωρακοπούλου –Μπόγρη, ∆. Νάν ου, η εν τεταλµέν η Περιφερειακή Σύµβουλος σε θέµατα πρόληψης
υγείας Μ. Κουρή, ο ειδικός επιστηµον ικός συν εργάτης
του Περιφερειάρχ η Σ. Παπασπυρόπουλος καθώς και

στελέχ η του Εθν ικού ∆ικτιού Πόλεων του Παγκόσµιου
Οργαν ισµού Υ γείας.

Τι ζητήθηκε από τους Αντιπεριφερειάρχες
Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο Γ. Πατούλης ζήτησε
από τους Αν τιπεριφερειάρχ ες ν α καταθέσουν προτάσεις και ν α συν εργαστούν στεν ά µε την Εν τεταλµέν η
Σύµβουλο Μ. Κουρή και το κ. Παπασπυρόπουλο για
την κατάρτιση συγκεκριµέν ων δράσεων .
Στη συν έχ εια ο Περιφερειάρχ ης αν αφέρθηκε στις
βασικές στρατηγικές προτεραιότητες στον τοµέα της
Υ γείας, οι οποίες αφορούν µεταξύ άλλων , πολιτικές για

Γ. Κώτσηρας: «Με τη νέα διαδικασία χορήγησης
ασύλου που ψηφίζουµε, θα προστατευθεί,
πρωτίστως, η ελληνική κοινωνία»

Κ

ατά τη διάρκεια της πρόσφατης οµιλίας του στην Ολοµέλεια της Βουλής, στα
πλαίσια της ψήφισής του Ν/Σ «Περί
∆ιεθν ούς Προστασίας και άλλες διατάξεις» ο κ. Κώτσηρας αν αφέρθηκε
στην δυσχ ερή κατάσταση που έχ ει
περιέλθει η χ ώρα εξ αιτίας της
απίστευτης αδράν ειας της προηγούµεν ης κυβέρν ησης, επισηµαίν ον τας τα παρακάτω:
Επί 4 χ ρόν ια, επαν απροωθήθηκαν στην Τουρκία, µόλις 1.806
άτοµα.
Η κυβέρν ηση της Νέας ∆ηµοκρατίας παρέλαβε 69.387 εκκρεµείς αιτήσεις ασύλου µε βάση τα στοιχ εία του
Αυγούστου.
Επί µία ολόκληρη τετραετία, απορροφήθηκε µόν ο το 22% των πόρων .
Ειδικότερα, τόν ισε ότι για την αν τιµετώπιση των παραπάν ω προβληµάτων χ ρειάζον ται συγκεκριµέν οι στόχ οι και η κατ’ επέκταση άµεση υλοποίησή τους, δηλαδή:
σαφές ν οµικό πλαίσιο, διόρθωση του αδόµητου ελλην ικού συστήµατος παροχ ής
ασύλου και επαν ασχ εδιασµός εν ός καιν ούριου, σε αρµον ία µε αυτό της Ε.Ε. και
κυρίως, η κατά το δυν ατόν , εξάλειψη των δυσµεν ών συν επειών της προηγούµεν ης ν οµοθέτησης, που απέφερε τη θλιβερή πραγµατικότητα των υποτιθέµεν ων
«δοµών φιλοξεν ίας».
Υ πογράµµισε, πως στόχ ος της κυβέρν ησης παραµέν ει η αν τιµετώπιση του µεταν αστευτικού-προσφυγικού ζητήµατος µε γν ώµον α πάν τα την πίστη µας στην αν θρώπιν η αξία και αξιοπρέπεια, παράλληλα, βέβαια, µε την προστασία της ελλην ικής
κοιν ων ίας που αγων ιά.

την προαγωγή της ∆ηµόσιας Υ γείας, µέτρα Πρόληψης
για την Υ γεία, µε προγράµµατα εν ηµέρωσης, εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης, αλλαγών συµπεριφοράς και
συν ηθειών βλαβερών για την Υ γεία και εν ίσχ υση των
δοµών πρόληψης (ΚΕΠ Υ γείας, υπηρεσίες πρόληψης).
Όπως υπογράµµισε οι σχ ετικές δράσεις θα µπορούν ν α
υλοποιηθούν µε τη στεν ή συν εργασία των 66 δήµων ,
επ ιστηµον ικών και
κοιν ων ικών φορέων , της
Εκκλησίας και της Κεν τρικής ∆ιοίκησης.
Να σηµειωθεί τέλος ότι, αφού ολοκληρωθεί το πρώτο
στάδιο καταγραφής θα καταρτιστεί συγκεκριµέν ο σχ έδιο υλοποίησης το οποίο και θα αν ακοιν ωθεί άµεσα.

Σπ. Βρεττός: ∆ιερµηνεία στην Νοηµατική Γλώσσα
στις ∆ιοικητικές Υπηρεσίες του ∆ήµου Αχαρνών
- Για όσους αντιµετωπίζουν προβλήµατα ακοής ή οµιλίας

Σε µια πρωτοπόρα κίν ηση προχ ωρά
από τις επόµεν ες µέρες ο ∆ήµος Αχ αρν ών , στην π ροσπ άθειά του ν α
συν δράµει πολίτες οι οποίοι αν τιµετωπίζουν προβλήµατα ακοής ή οµιλίας.
Συγκεκριµέν α κάθε ∆ευτέρα από τις
9:00 έως τις 12:00 στις διοικητικές
υπ ηρεσίες του ∆ήµου θα υπ άρχ ει
συν οδός γν ώστης της ν οηµατικής
γλώσσας, ο οποίος θα βοηθά τους
συµπολίτες µας ν α εξυπηρετηθούν στις
συν διαλλαγές τους µε το ∆ήµο.
Ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών κ. Σπύρος

Βρεττός µε δική του π ρωτοβουλία
συν αν τήθηκε µε την κ. Aν ν α Λουτζάκη, η οποία και δέχ θηκε ν α προσφέρει εθελον τικά τις υπηρεσίες της, ως
µεταφράστρια ν οηµατικής σε όσους
πολίτες θέλουν ν α εξυπηρετηθούν από
το ∆ήµο.
Μία κίν ηση προσφοράς προς τους
συµπ ολίτες µας, π ου απ οδεικν ύει
παράλληλα εµπράκτως την επιθυµία για
καιν οτοµία και κοιν ων ική προσφορά
της ∆ηµοτικής Αρχ ής και του ∆ηµάρχ ου
κ. Σπύρου Βρεττού.

4-θριάσιο

Ένωση Εργαζοµένων Καταναλωτών Ελλάδας

∆ευτέρα 4 Νοεµβρίου 2019

Ενδιάµεση Φθινοπωρινή Εκπτωτική Περίοδος 1-15 Νοεµβρίου 2019.
Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Ο

ι φθι νοπωρι νές ενδι άµεσες εκπτώσει ς θα ξεκι νήσουν την 1η Νοεµβρί ου και θα λήξουν στι ς 15 Νοεµβρί ου 2019 και αναµένονται να τονώσουν, κατά το
δυνατόν, την αγορά αλλά και να δώσουν τη δυνατότητα στους
καταναλωτές – µε δι αθέσι µο γι α την πραγµατοποί ηση αγορών ει σόδηµα – να αποκτήσουν προϊ όντα που ενδεχοµένως
δεν µπορούσαν να αποκτήσουν στην αρχι κή τους τι µή.
Πέραν των συµβουλών που έπονται , οι καταναλωτές
οφεί λουν, γι α τη καλύτερη ενηµέρωση και προάσπι ση των
καταναλωτι κών, αλλά και εν γένει , δι και ωµάτων τους, να
πληροφορηθούν το περι εχόµενο της ι σχύουσας, σχετι κά µε
τι ς εκπτώσει ς και τι ς προσφορές, νοµοθεσί ας, όπως η
τελευταί α κωδι κοποι ήθηκε πρόσφατα, εί ναι αναρτηµένη
στην ι στοσελί δα της Ε.Ε.Κ.Ε. και συνοψί ζεται αφενός στον
Νόµο 4177/2013 «Κανόνες Ρύθµι σης της αγοράς προϊ όντων
και της παροχής υπηρεσι ών και άλλες δι ατάξει ς» (βλ. τα
άρθρα 15, 21,22, και 23) και αφετέρου στον «Κώδι κα ∆εοντολογί ας γι α τη προστασί α του καταναλωτή στι ς προσφορές,
εκπτώσει ς και προωθητι κές ενέργει ες», ο οποί ος
θεσπί στηκε µε την Υπουργι κή Απόφαση 568/2014 (ΦΕΚ Β
31/07/2014).

Γι α υπεύθυνες λοι πόν αγορές πρέπει να προσέξουµε τα
εξής:
• Ορι οθετούµε τι ς ανάγκες µας και προγραµµατί ζουµε
πάντα µε λί στα τι ς αγορές που πρόκει ται να κάνουµε αποφεύγοντας αλόγι στες δαπάνες.
• ∆εν παραλεί πουµε να κάνουµε έρευνα αγοράς και να
ελέγχουµε όχι µόνο τι ς τι µές αλλά και την ποι ότητα των
προϊ όντων.
• Ενηµερωνόµαστε γι α την προέλευση και την ποι ότητα

των προϊ όντων. Ο πωλητής οφεί λει να παρέχει στον καταναλωτή κάθε πληροφορί α σχετι κή µε το προϊ όν σύµφωνα µε το
άρθρο 1 του ν. 2251/94 πρι ν ο τελευταί ος προβεί σε αγορά.

• Αποφεύγουµε αγορές από πλανόδι ους πωλητές τόσο γι α
την αποφυγή αγοράς µη ασφαλών και µη πι στοποι ηµένων
προϊ όντων όσο και γι α την πάταξη του παραεµπορί ου και
την µεί ωση της ανεργί ας.
• Ενηµερωνόµαστε γι α τι ς λεπτοµέρει ες και τους όρους
της συναλλαγής µας όταν αγοράζουµε προϊ όντα µε δόσει ς.
• Πρι ν προβούµε σε αγορές µε πι στωτι κή κάρτα, εί µαστε
πάντα ενηµερωµένοι γι α τους όρους και τι ς προϋποθέσει ς
της συγκεκρι µένης αγοράς.

• Ενηµερωνόµαστε από τα καταστήµατα γι α την πολι τι κή
που ακολουθούν σχετι κά µε τα ελαττωµατι κά προϊ όντα αλλά
και τι ς επι στροφές.
• ∆εν πρέπει να γί νεται σύγχυση, µεταξύ εκπτώσεων και
προσφορών. Οι εκπτώσει ς αφορούν προϊ όντα της σαι ζόν
ενώ οι προσφορές, όπου η έκπτωση εί ναι ι δι αί τερα υψηλή,
αφορούν συνήθως εί δη παρωχηµένης εποχής.
Προσοχή! Ο καταναλωτής πρέπει να ελέγχει πάντοτε
αν το προϊόν ανήκει στην τρέχουσα σαιζόν ή σε παλαιότερη, διότι έχει παρατηρηθεί συχνά το φαινόµενο, τα
καταστήµατα να βάζουν σε τιµή έκπτωσης παρωχηµένα προϊόντα (stock) στην ίδια τιµή έκπτωσης µε τα
προϊόντα της τρέχουσας σαιζόν.
• Στην περί πτωση προσφορών, θα πρέπει να υπάρχει
αναρτηµένη πι νακί δα που να αναφέρει ότι γί νονται προσφορές. Τα προϊ όντα πρέπει να φέρουν την αρχι κή τι µή

και την τι µή προσφοράς (όχι το ποσοστό έκπτωσης). Προσοχή! Στι ς προσφορές συχνά αναγράφεται ότι δεν γί νονται
αλλαγές, γι ’ αυτό εάν µετανι ώσετε, δεν έχετε τη δυνατότητα
αλλαγής.

• ∆εί ξτε ι δι αί τερη προσοχή σε καταστήµατα που δι αφηµί ζουν µεγάλα ποσοστά εκπτώσεων σε ένα ή ελάχι στα
εί δη τους. Αυτό δεν σηµαί νει ότι και τα υπόλοι πα εί δη των
καταστηµάτων αυτών εί ναι φθηνότερα σε σχέση µε
αντί στοι χα εί δη άλλων καταστηµάτων.
• ∆εν παραλεί πουµε να ζητάµε την απόδει ξη γι α τα
προϊ όντα που έχουµε αγοράσει . Σε περί πτωση που το
προϊ όν εί ναι ελαττωµατι κό και θελήσουµε να το επι στρέψουµε ή να το αλλάξουµε, η επί δει ξη της απόδει ξης εί ναι απαραί τητη. ∆εν πρέπει επί σης, να ξεχνάµε να ζητάµε από το
κατάστηµα να σφραγί σει το πί σω µέρος της απόδει ξης.
Μπορεί τε πάντα να επι κοι νωνεί τε µε την Ένωση Εργαζοµένων Καταναλωτών Ελλάδας, υποβάλλοντας ερωτήµατα,
αναφορές ή καταγγελί ες, στα παρακάτω στοι χεί α επι κοι νωνί ας:
• Τel : 210-8817730• Web: www.eeke.gr
• e-mail: info@eeke.gr
• fb: www.facebook.com/enosikatanaloton/
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΑΣ - ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Την Τετάρτη 6 Νοέµβρη
κινητοποίηση ενάντια στις νέες
χωµατερές

Κινητοποίηση
την Τετάρτη 6
Νοέµβρη στις
6.30 µ.µ. στο
υπουργείο Εσωτερικών (πλατεία
Κλαυθµώνος) και
πορεία προς τα
γραφεία της περιφέρειας Αττικής
διοργανώνουν
σωµατεία και
φορείς από τη
∆υτική Αθήνα, τη
∆υτική Αττική, το
Γραµµατικό, τον
Μαραθώνα και
τον Βαρνάβα,
ενάντια στην
εγκληµατική
διαχείριση των
απορριµµάτων στην Αττική από κυβέρνηση και περιφέρεια.
Τα σωµατεία, που έχουν συγκροτήσει συντονιστικές επιτροπές, διεκδικούν το κλείσιµο της χωµατερής της
Φυλής και να µη δηµιουργηθούν νέες χωµατερές στα
ανενεργά λατοµεία, ενώ αγωνίζονται µαζί µε φορείς από
Γραµµατικό, Μαραθώνα και Βαρνάβα ενάντια στη λειτουργία του νέου ΧΥΤΑ στο Γραµµατικό, δηλαδή για να
µην δηµιουργηθεί µια νέα «Φυλή» στην Ανατ. Αττική.

θριάσιο-5

Έγγραφο ΥΠΕΣ για τον
προγραµµατισµό
προσλήψεων
προσωπικού

Σε συνέχει α σχετι κής επι στολής της
Γενι κής Γραµµατέως Ανθρώπι νου ∆υναµι κού ∆ηµόσι ου Τοµέα και προς έναρξη
της προετοι µασί ας των φορέων που
επι θυµούν να συµµετάσχουν στον ετήσι ο
προγραµµατι σµό προσλήψεων έτους
2020, το Υπουργεί ο Εσωτερι κών ενηµερώνει ότι γι α την εν θέµατι προεργασί α
θα πρέπει να εφαρµοστούν από τους
φορεί ς Τοπι κής Αυτοδι οί κησης οι
ει δι κότερες οδηγί ες που επι συνάπτονται , ενώ γι α την προετοι µασί α εγγραφής
των αι τηµάτων τους να χρησι µοποι ηθεί ,
ως εργαλεί ο προεργασί ας, το συνηµµένο αρχεί ο xls µε την ονοµασί α EP2020.xls.
Παρακαλούνται όλοι οι ∆ήµοι και οι
Περι φέρει ες της Χώρας όπως κοι νοποι ήσουν άµεσα το παρόν, µετά των
συνηµµένων του, στους φορεί ς που εποπτεύουν ή συµµετέχουν, προκει µένου γι α
την ενηµέρωση και την ανάλογη προετοι µασί α αυτών.
∆ι ανοµή µέσω ‘ΙΡΙ∆Α’ µε UID:
5dbab91322b41b41c69b8c94 στι ς 31/10/19
14:53
Επι σηµαί νεται ότι γι α την έναρξη της
δι αδι κασί ας υποβολής των αι τηµάτων
έτους 2020 από τους φορεί ς επί κει ται η
έκδοση σχετι κής εγκυκλί ου µε την οποί α,
µεταξύ άλλων, θα παρέχονται αναλυτι κές οδηγί ες ως προς τη µεθοδολογί α
καταχώρησης και υποβολής των αι τηµάτων προσλήψεων στην ει δι κή ηλεκτρονι κή εφαρµογή που έχει δηµι ουργηθεί γι α
το σκοπό αυτό.
Για το Τακτικό Προσωπικό

Από τον ετήσιο προγραµµατισµό
προσλήψεων τακτικού προσωπικού,
εξαιρούνται:

οι προσλήψει ς σε ΟΤΑ α ́ βαθµού, που
θα δι ενεργηθούν µε την ει δι κή δι αδι κασί α
του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 (ένταξη
προγράµµατος Βοήθει α στο Σπί τι ),
όπως έχει τροποποι ηθεί και ι σχύει .
οι προσλήψει ς σε ανταποδοτι κές υπηρεσί ες των ΟΤΑ α ́ Βαθµού και σε ΝΠΙ∆
αυτών, που θα δι ενεργηθούν µε την ει δι κή
δι αδι κασί α του άρθρου 24 του ν.
4479/2017, συµπληρωµατι κά της 3Κ/2018
προκήρυξης.
Εντάσσονται στον ετήσι ο προγραµµατι σµό, οι προσλήψει ς δι κηγόρων και
νοµι κών συµβούλων των ΟΤΑ α ́ και β’
Βαθµού.
Επι σηµαί νεται ότι , µετά τι ς τροποποι ήσει ς που επέφερε ο ν. 4623/2019 στι ς
αρµοδι ότητες των οργάνων των ΟΤΑ, και
ει δι κότερα το άρθρο 3 αυτού, γι α την υποβολή αι τηµάτων πλήρωσης κενών οργανι κών θέσεων απαι τεί ται :
για θέσεις των ∆ήµων: απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής,
για θέσεις των ΝΠ∆∆, Συνδέσµων, Ιδρυµάτων των ∆ήµων: απόφαση του
οικείου
Συµβουλίου
για θέσεις των Περιφερειών: απόφαση
του Περιφερειακού Συµβουλίου, η
οποία
λαµβάνεται µετά από εισήγηση της
Οικονοµικής Επιτροπής,
για θέσεις νοµικών προσώπων των
Περιφερειών: απόφαση του οικείου
συµβουλίου
Εννοεί ται ότι θα πρέπει να έχουν εξασφαλι στεί οι πι στώσει ς γι α την κάλυψη της
δαπάνης των θέσεων, τόσο γι α το έτος
2020 όσο και κάθε επόµενο έτος.
Για το εποχικό προσωπικό

Όπως και στον πολυετή προγραµµατι σµό και γι α τους ί δι ους λόγους που αναφέρθηκαν στην Α.Π. 20616/28-3-2019
εγκύκλι ό µας, οι φορεί ς Τ.Α δεν απαι τεί ται να υποβάλουν αι τήµατα, µέσω της
συγκεκρι µένης δι αδι κασί ας, γι α την πρόσληψη του εποχι κού τους προσωπι κού,
καθότι από τι ς δι ατάξει ς του ν.4590/2019
προβλέπεται η υποβολή αι τηµάτων γι α
την πρόσληψη εποχι κού προσωπι κού
εφόσον αυτό εµπί πτει στην έγκρι ση της
Επι τροπής της ΠΥΣ 33/2006.
Ωστόσο, στην περί πτωση των ΟΤΑ α’ και
β’ βαθµού, των νοµι κών προσώπων και
των επι χει ρήσεων τους, οι προσλήψει ς
γι α την κάλυψη αµι γώς εποχι κών αναγκών έχουν εξαι ρεθεί από την έγκρι ση της
Επι τροπής της ΠΥΣ και εί τε δεν εγκρί νονται από κανένα όργανο (π.χ. ναυαγοσώστες,
προσωπι κό
πυροπροστασί ας, προσωπι κό γι α τη στελέχωση
των δηµοτι κών κατασκηνώσεων), εί τε
εγκρί νονται µε απόφαση του Υπουργού
Εσωτερι κών (π.χ. προσωπι κό που
αµεί βεται µε αντί τι µο γι α τη στελέχωση
υδροθεραπευτηρί ων κ.λπ.). Άλλες περι πτώσει ς έκτακτου προσωπι κού εγκρί νονται µεν από την Επι τροπή της ΠΥΣ
33/2006 αλλά δεν χαρακτηρί ζονται από
εποχι κότητα, όπως π.χ. δι ευθυντές σε
ΝΠΙ∆ επί θητεί α, προσωπι κό γι α τη στελέχωση ΚΑΠΗ, παι δι κών σταθµών κ.λπ.
Εποµένως, όλες αυτές οι περι πτώσει ς
δεν θα συµπερι ληφθούν στον ετήσι ο προγραµµατι σµό του ν.4590/2019, όπως δεν
θα συµπερι ληφθούν και συµβάσει ς
µί σθωσης έργου.
Τα αι τήµατα αυτά θα υποβληθούν µέσω
της δι αδι κασί ας ετήσι ου προγραµµατι σµού προσλήψεων έκτακτου προσωπι κού γι α την οποί α θα ενηµερωθεί τε µε
σχετι κή εγκύκλι ο.

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής

Τ

ην Τετάρτη 6 Νοεµβρίου 2019 και ώρα
18:30 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ελευσίνας,
θσ συνεδριάσει η αρµόδια Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου για τη λήψη αποφάσεων στα
παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

1.
Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού
3ο τρίµηνο 2019.
2.
Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού άνω των
ορίων για την « Προµήθεια Μεταφορικών Μέσων
και Μηχανηµάτων Έργου – Υποοµάδα ∆1 – ηλεκτροκίνητο όχηµα µε ανατρεπόµενη καρότσα-», σε
οριστικό ανάδοχο.
3.
Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού άνω των
ορίων για την « Προµήθεια µεταφορικών µέσων
και µηχανηµάτων έργου – Υποοµάδα ∆2 – ηλεκτρ-

οκίνητο όχηµα µε ανατρεπόµενη κιβωτάµαξα-», σε
οριστικό ανάδοχο.
4.
Τροποποίηση της υπ.αριθµ. 16/2019
προηγούµενης απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά τον συνοπτικό διαγωνισµό µε
τίτλο: « Συντήρηση και επισκευή λοιπού κεφαλαιακού µηχανολογικού εξοπλισµού, ξυλουργικών
µηχανηµάτων κλπ».
5.
Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση
πίστωσης ποσού 7.200,00 € που αφορά την πρόσθετη επιχορήγηση για επείγουσα επισκευή του
ανελκυστήρα του 1ου Γ.Ε.Λ. Ελευσίνας καθώς και
περιοδικό έλεγχο – δοκιµή ανελκυστήρων στις σχολικές µονάδες της ΕΣΕ∆Ε ∆ήµου Ελευσίνας και
έκδοση πιστοποιητικών καλής λειτουργίας.
6.
Αποδοχή χορηγίας από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. προς το Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου.

6978087309

6-θριάσιο

Εορτασµός Ι. Ναού
Αγ. Αναργύρων Παραλίας
Ασπροπύργου

Εορτάστηκε µε κάθε Εκκλησιαστική µεγαλοπρέπεια ο
Ι. Ναός Αγ. Αν αργύρων Παραλίας Ασπροπύργου µε τις
ευλογίες του Εφηµέριου π. Ιωάν ν ου και παρουσία της
Εν τεταλµέν ης ∆ηµ. Συµβούλου Κοιν . ∆οµών κας Γ.
Πηλιχ ού και του Προέδρου Συλλόγου Κατοίκων Παραλίας - Αν τιπροέδρου Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. κου Αν τ. Κον αξή..
Και φέτος εργαζόµεν οι του ∆ήµου Ασπροπύργου κι
εθελον τές µερίµν ησαν εγκαίρως για τον καλλωπισµό
τόσο του Ι. Ναού όσο και της πλατείας πέριξ αυτού.
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∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ: Με Αγιασµό το «ποδαρικό»
Γεωργιάδη στα νέα του καθήκοντα

Θ

ερµές ευχές για καλή θητεία, υγεία, επιτυχία και αποδοτικότητα στα νέα του καθήκοντα απηύθυναν στον Αναπληρωτή ∆ήµαρχο Περιβάλλοντος & Πρασίνου -Πάρκου Πόλης και Νεανικής
Επιχειρηµατικότητας Βασίλη Γεωργιάδη, συνάδελφοί του από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και
εργαζόµενοι, την Παρασκευή 1 Νοεµβρίου κατά τον αγιασµό που τελέστηκε στο νέο του γραφείο µε αφορµή την εγκατάστασή του αλλά και την πρωτοµηνιά.
Τον αγιασµό τέλεσε ο πατέρας Τίτος ο οποίος ευχήθηκε στον Αναπληρωτή ∆ήµαρχο «έργο θεάρεστο και πλούσιο προς όφελος των ανθρώπων που κατοικούν στο ∆ήµο». Από την πλευρά του ο
Βασίλης Γεωργιάδης, που ήδη έχει αλλεπάλληλες συσκέψεις µε τους επικεφαλής των τοµέων που
προΐσταται, προτίµησε να αποφύγει τα λόγια και να αφήσει να µιλήσουν τα έργα που δροµολογούνται,
περιοριζόµενος µόνο σε ευχές για υγεία προς όλους.

«∆ιεκδικούµε Μαζί» µε την Ε.Σ.Α.µεΑ.
σε Χαϊδάρι, Μοσχάτο- Ταύρο, Νίκαια
Ρέντη την ∆ευτέρα 4 Νοεµβρίου

Η υπηρεσία της ΕΣΑµεΑ συν εχ ίζει τη δράση της στους
δήµους της Αττικής, ώστε ν α φτάσει κον τά σε κάθε
άτοµο µε αν απηρία ή χ ρόν ια πάθηση.
Την ∆ευτέρα 4 Νοεµβρίου τα στελέχ η της ΕΣΑµεΑ θα
επισκεφτούν 3 ∆ήµους:
Στον ∆ήµο Χαϊδαρίου θα φιλοξεν ηθούν στο Κέν τρο Κοιν ότητας, Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως 2
από τις 9:30 π.µ. έως τις 11:30 π.µ.

Στον ∆ήµο Μοσχ άτου - Ταύρου στο Κέν τρο
Κοιν ότητας, Μιαούλη 60 (κλειστό γυµν αστήριο Μοσχ άτου) από τις 10:00 π.µ. έως τις 12:00 µ.µ.

Στον ∆ήµο Νίκαιας - Ρέν τη στο Κέν τρο Κοιν ότητας, Μπιχ άκη 8, Αγ. Ι. Ρέν της από τις 12:30 µ.µ. έως
τις 14:30 µ.µ.
Στο πλαίσιο των δράσεων της Ε.Σ.Α.µεΑ. και µε σκοπό
ν α εδραιώσει µία άµεση και αποτελεσµατική επικοιν ων ία και επαφή µε τα άτοµα µε αν απηρία, χ ρόν ιες
παθήσεις και τις οικογέν ειές τους, η Ε.Σ.Α.µεΑ.

λειτουργεί την υπηρεσία «∆ιεκδικούµε Μαζί» παρέχ ον τας καθηµεριν ά πληροφορίες, εν ηµέρωση, υποστήριξη
και εν δυν άµωση, συµπεριλαµβαν οµέν ου του σχ εδιασµού εξατοµικευµέν ης παρέµβασης από κοιν ού µε τον
κάθε εν διαφερόµεν ο.

Η υπηρεσία παρέχ ει επίσης πληροφορίες σε κοιν ων ικές και άλλες δηµόσιες υπηρεσίες, οργαν ώσεις του
αν απηρικού κιν ήµατος και οργαν ώσεις της κοιν ων ίας
των πολιτών τόσο για τα δικαιώµατα και τις παροχ ές
αν απηρίας όσο και για τη συµβολή του αν απηρικού
κιν ήµατος στη διαµόρφωση πολιτικών για την αν απηρία.
Αυτό το διάστηµα η Ε.Σ.Α.µεΑ. έχ ει αν αλάβει πρωτοβουλία αν άπτυξης στεν ής συν εργασίας µε τους Φορείς
της Α/ βάθµιας Αυτοδιοίκησης, ώστε η υπηρεσία «∆ιεκδικούµε Μαζί» ν α βρεθεί κον τά στους πολίτες και σε
όλα τα άτοµα µε αν απηρία, χ ρόν ιες παθήσεις και στις
οικογέν ειές τους.

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

Επικοιν ων ία:
∆ευτ.-Παρ., 8.00-16.00,
+302109949837,
φαξ.: +302105238967, eesaea@otenet.gr

τηλ.:
mail:
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∆έσµευση του ΣΕΓΑΣ για αποµάκρυνση
των µπάνερς - υλικού σηµατοδότησης
µετά την ολοκλήρωση του 37ου
Μαραθώνιου στις 10 Νοεµβρίου

H

Περιφέρεια Αττικής στηρίζει την σηµαν τική διοργάν ωση του 37ου Μαραθών ιου της Αθήν ας
στην οποία θα συµµετέχ ουν πάν ω από 60.000
δροµείς, από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Στο πλαίσιο της διοργάν ωσης θα αν αρτηθούν ειδικά
µπάν ερς κατά µήκος των αγων ιστικών διαδροµών , προκειµέν ου ν α διευκολύν ουν τη σηµατοδότηση και την
καθοδήγηση των συµµετεχ όν των .
Ο Περιφερειάρχ ης Αττικής Γ. Πατούλης εκφράζει την
ικαν οποίηση του για τη δέσµευση του ΣΕΓΑΣ ότι θα αποµακρύν ει το σχ ετικό υλικό µετά την ολοκλήρωση του
Μαραθών ιου.
Με αφορµή τη σχ ετική εξέλιξη ο κ. Πατούλης επισηµαίν ει: «Η Περιφέρεια Αττικής µε ιδιαίτερη ικαν οποίηση υποδέχ εται την απόφαση του ΣΕΓΑΣ ν α αποµακρύν ει τα ειδικά µπάν ερς και το υλικό που θα χ ρησιµοποιηθεί στο πλαίσιο της διοργάν ωσης του 37ου Μαραθων ίου της Αθήν ας την Κυριακή 10 Νοεµβρίου 2019.
Από την πρώτη στιγµή έχ ουµε δηλώσει την στήριξη
µας και την αµέριστη συµπαράσταση µας στο σηµαν τικό
αυτό, π αγκόσµιας εµβέλειας και µεγάλης αθλητικής
σηµασίας γεγον ός, το οποίο συµβάλει στη διεθν ή προβολή της Αττικής και συν ολικά της Ελλάδας.
Χαίροµαι ιδιαίτερα για τη δέσµευση του ΣΕΓΑΣ ότι θα
προχ ωρήσει στην αφαίρεση των µπάν ερς και όλων των
υλικών οπτικής επικοιν ων ίας, αµέσως µετά το γεγον ός.
Μάλιστα είν αι ιδιαίτερα σηµαν τικό, ότι το υλικό αυτό θα
αξιοποιηθεί στο πλαίσιο περιβαλλον τικού προγράµµατος, για τη δηµιουργία χ ρηστικών αν τικειµέν ων ».

θριάσιο-7

ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΗ.
ΣΩΜΑΤΕΙΟ Ι∆. ΥΠ. & ΕΜΠ/ΛΗΛΛΩΝ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΝΟΕΜΒΡΗ ΣΤΙΣ
10:30πµ (ΕΛΕΥΣΙΝΑ , ΧΑΡΙΛΑΟΥ 30, κτίριο Εργατικού Κέντρου.)
Συναδέλφισσες , συνάδελφοι,

∆υναµώνουµε το κλαδικό µας σωµατείο για να
δυναµώσει ο αγώνας µας στο κλάδο κόντρα σε µεγαλοεργοδοσία, κυβερνήσεις, ΕΕ. Οι αντεργατικοί νόµοι που
ψηφίστηκαν τα τελευταία χρόνια µε πρόσχηµα την κρίση
θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Η επίθεση των εργοδοτών θα συνεχιστεί αµείωτη, µε µεγαλύτερη ένταση.
Πατώντας πάνω στις ανατροπές που επιβλήθηκαν µε τα
µνηµόνια των κυβερνήσεων Ν∆ - ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ, οι
νέες αντεργατικές διατάξεις φέρνουν νέες µειώσεις των
µισθών και βάζουν στο γύψο τη συλλογική οργάνωση
και δράση, επιβεβαιώνοντας ότι η ανάπτυξη για τα κέρδη
των λίγων προϋποθέτει επίθεση διαρκείας στα εργασιακά δικαιώµατα και τις λαϊκές ανάγκες.
ΤΩΡΑ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ ΜΑΣ
ΞΕΡΟΥΝ.

Το παράδειγµα της ανάπτυξης φαίνεται ανάγλυφα
στον χώρο των Logistics και των αποθηκών µιας και
προβάλλονται ως «το µέλλον της ανάπτυξης στο Θριάσιο». Οι εργολάβοι έχουν γίνει η νέα σχέση εργασίας, µε
συµβάσεις µέρας, χωρίς συγκροτηµένα δικαιώµατα,
ωράριο, ασφάλιση, σταθερή και µόνιµη δουλειά. Όλες οι
εταιρείες Logistics , οι αποθήκες , τα Super Market, τα
πολυκαταστήµατα είχαν ανάπτυξη και τεράστια κέρδη όλα

αυτά τα χρόνια. Οι εργαζόµενοι όµως δεν είδαν τη ζωή
τους να βελτιώνεται, αντίθετα παίρνονται και νέα µέτρα,
γίνεται πιο βάρβαρη η εργοδοσία. Συνεχίζονται οι
απολύσεις και η απληρωσιά, οι µειώσεις µισθών, η εντατικοποίηση και τα εργατικά ατυχήµατα, το αίσχος της µερικής απασχόλησης και των µισθών πείνας 200 και 300
ευρώ.

ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ∆ΥΝΑΜΩΣΕ ΤΗ
∆ΙΚΗ ΣΟΥ ΦΩΝΗ

Εµείς ως εργαζόµενοι ζούµε τη σηµερινή σκληρή
πραγµατικότητα. ∆εν µπορούµε να µένουµε ανοργάνωτοι την ώρα που η αντεργατική επίθεση καταργεί το
σύνολο των δικαιωµάτων µας. ∆εν πρέπει να εγκαταλείψουµε την προσπάθεια και την ελπίδα για καλύτερη
ζωή, για ζωή µε αξιοπρέπεια.Το σωµατείο είναι το όπλο
µας. Πρέπει να οργανωθούµε και να συµµετέχουµε στη
ζωή και τη δράση του για να γίνουµε πιο δυνατοί και ικανοί στον αγώνα για την υπεράσπιση και διεύρυνση των
δικαιωµάτων µας.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 10 ΝΟΕΜΒΡΗ.
ΓΙΑ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΜΑΖΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ-ΓΙΑ ΝΑ
ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΠΙΟ ∆ΥΝΑΤΑ Η ∆ΙΚΗ ΜΑΣ ΦΩΝΗ.
ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ.
ΕΛΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ.
∆/νση: Χαριλάου 30, Ελευσίνα.
Τηλ.: 6973 31 04 96 & 6946 84 28 87
e-mail: siykeda@gmail.com
http://idiotikoiypalliloi.blogspot.com/

«Βόµβα» για σεισµό στην Αθήνα:

Το ρήγµα Πάρνηθας είναι ενεργό

«Κατά τη διάρκεια του σεισµού του '99 το έδαφος
κατέβηκε περίπου οκτώ εκατοστά», σηµείωσε
ο σεισµολόγος Γεράσιµος Παπαδόπουλος

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο σεισµολόγος Γεράσιµος Παπαδόπουλος τόνισε ότι «αυτό που ενεργοποιήθηκε από τον καταστροφικό
σεισµό του 1999 αλλά και στις 19 Ιουλίου του 2019 µε τον γνωστό
σεισµό της Μαγούλας.
Αυτός ο τεράστιος βράχος είναι του ενός έως δύο εκατοµµυρίων
ετών είναι το δηµιούργηµα της επανειληµµένης δράσης του ρήγµατος λόγω των σεισµών».
Ο βράχος «σκίστηκε» στη µέση µε τον σεισµό του 1999, όµως
µε τον σεισµό της Μαγούλας µεγάλωσε το άνοιγµα µε αποτέλεσµα τα τελευταία 20 χρόνια το έδαφος να έχει βυθιστεί κατά 8 εκατοστά.
Σύµφωνα µε τους επιστήµονες, µε κάθε σεισµό το ρήγµα διευρύνεται. Όπως επισήµανε ο κ. Παπαδόπουλος, «το ρήγµα αυτό το έχουµε δει σε µήκος
περίπου 10-12 χιλιοµέτρων».
«Το ρήγµα είναι ενεργό, θα δώσει στο µέλλον και άλλους ισχυρούς σεισµούς. Πιστεύουµε όµως ότι το δυναµικό του είναι τέτοιο που δεν θα µας δώσει µέγεθος µεγαλύτερο του 6 ή 6,2 Ρίχτερ», πρόσθεσε.
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8-θριάσιο

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΤΟΝ Γ.Γ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Συγκέντρωση διαµαρτυρίας στο Υπουργείο Μεταφορών πραγµατοποίησαν
Σωµατεία Εργαζοµένων από τη ∆υτική Αττική

Μαρούσι, 31/10/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με αφορµή δηµοσιεύµατα που
αναφέρονται σε «ανακάλυψη σηµαντικού κοιτάσµατος» στον Ελληνικό
χώρο,
ο
Όµιλος
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ διευκρινίζει τα ακόλουθα:
«Παρά το γεγον ός ότι εν δείξεις ή εκτιµήσεις για φυσικό αέριο και πετρέλαιο
πιθαν όν ν α υπάρχ ουν σε πολλές περιοχ ές του κόσµου, το συµπέρασµα για
την ύπαρξη ή όχ ι εµπορικά εκµεταλλεύσιµων κοιτασµάτων , προϋποθέτει
µια σειρά από σοβαρές εργασίες και
αν αλύσεις που απαιτούν σηµαν τικό
χ ρόν ο.
Σήµερα στην Ελλάδα, µε τα δεδοµέν α
που έχ ουµε, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
δεν είν αι ακόµα σε θέση ν α αν αφερθούν στην ύπαρξη, το µέγεθος κοιτασµάτων και κατά πόσο αυτά είν αι οικον οµικά εκµεταλλεύσιµα. Ας σηµειωθεί
δε, ότι σε αρκετές από τις περιοχ ές για
τις οποίες υπάρχ ουν δηµοσιεύµατα,
δεν έχ ουν καν ξεκιν ήσει οι έρευν ες.
Είν αι σύν ηθες, σε διάφορα συν έδρια
ή ηµερίδες, ν α γίν ον ται αν αφορές σε
εν δείξεις και εκτιµήσεις για παρουσία
υδρογον αν θράκων , ν α αν ταλλάσσον ται απόψεις και εξετάζον ται σεν άρια, τα
οποία όµως πρέπει ν α εκλαµβάν ον ται
στη σωστή τους διάσταση και δεν µπορούν ν α αποτελούν βάση για αν ακοιν ώσεις περί ύπαρξης κοιτασµάτων .
Σαν ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, θεωρούµε ιδιαίτερα σηµαν τικό ν α επικοιν ων ούµε προς τους αρµόδιους φορείς της
χ ώρας, τους επεν δυτές και τους πολίτες
βασισµέν οι µόν ο σε πραγµατικά δεδοµέν α, προκειµέν ου ν α αποφεύγον ται
π ρόωρες εκτιµήσεις και βεβιασµέν α
συµπεράσµατα».

Σκοπός η διεκδίκηση ουσιαστικών µέτρων βελτίωσης της ανεπαρκούς
συγκοινωνιακής σύνδεσης του Θριασίου Πεδίου και της Μεγαρίδας

Σ

υγκέν τρωση διαµαρτυρίας στο Υπουργείο Μεταφορών
πραγµατοποίησαν , την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου, αν τιπροσωπείες του Σωµατείου Εργαζοµέν ων Νοσοκοµείου ΘΡΙΑΣΙΟ, του Σωµατείου Συν ταξιούχων ΙΚΑ Ελευσίν ας και Περιχώρων , της Α΄ ΕΛΜΕ ∆υτικής Αττικής, του
Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ ∆υτικής Αττικής
«Κώστας Βάρν αλης», του Σωµατείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εµποροϋπαλλήλων
∆υτικής Αττικής, του Συλλόγου Γυν αικών
Ελευσίν ας και του Συλλόγου Εργαζοµέν ων
ΟΤΑ Ελευσίν ας, Ασπροπύργου, Μάν δρας –
Ειδυλλίας. Στη συγκέν τρωση παραβρέθηκαν ,
επίσης, ο πρόεδρος της Έν ωσης Συλλόγων
Γον έων Ασπροπύργου και συν δικαλιστές
από τις αστικές συγκοιν ων ίες.
Σκοπός της συγκέν τρωσης ήταν η διεκδίκηση ουσιαστικών µέτρων βελτίωσης της
αν επαρκούς συγκοιν ων ιακής σύν δεσης του
Θριασίου και της Μεγαρίδας, που προκαλεί
σοβαρά προβλήµατα σε χιλιάδες µόν ιµους
κατοίκους και εργαζόµεν ους, στις δηµόσιες
υπηρεσίες, στα σχολεία και στις επιχειρήσεις
της περιοχής, καθώς και στους ασθεν είς και
επισκέπτες του ν οσοκοµείου.
Αιτία των προβληµάτων είν αι η υποστελέχωση και υποχρηµατοδότηση, από όλες τις
κυβερν ήσεις και η λειτουργία των οργαν ισµών αστικών συγκοιν ων ιών µε ιδιωτικοοικον οµικά κριτήρια.

Οι πολιτικές αυτές εν τάσσον ται στο σχεδιασµό για παράδοση των Μέσων Μαζικής
Μεταφοράς στους επιχειρηµατικούς οµίλους,
σύµφων α µε τις κατευθύν σεις της Ευρωπαϊκής Έν ωσης και του ΣΕΒ Επιδιώκουν ως
αποκλειστικό κριτήριο για το σχεδιασµό του
συγκοιν ων ιακού δικτύου ν α είν αι η επιχειρηµατική κερδοφορία και όχι οι λαϊκές αν άγκες.
Στα πλαίσια της συγκέντρωσης πραγµατοποιήθηκε συνάντηση µε τον Υπουργό και τον Γεν. Γραµµατεία Μεταφορών, στους οποίους τέθηκαν τα αιτήµατα των σωµατείων και µαζικών φορέων
της ευρύτερης περιοχής του Θριασίου
Πεδίου και Μεγαρίδας για την ουσιαστική
βελτίωση της συγκοινωνιακής σύνδεσης:
► να πυκνώσουν τα δροµολόγια του
Προαστιακού σε Ασπρόπυργο, Μαγούλα,
Ν. Πέραµο και Μέγαρα και να αναπτυχθούν ανταποκρίσεις µε δροµολόγια λεωφορείων
► να επαναλειτουργήσει η λεωφορειακή γραµµή Γ16 καθώς και λεωφορειακή
γραµµή που θα συνδέει Μάνδρα,
Μαγούλα και Ελευσίνα, µε διέλευση από
το ΘΡΙΑΣΙΟ νοσοκοµείο, µε το κέντρο της
Αθήνας και να εξασφαλιστεί η συγκοινωνιακή σύνδεση των µεγάλων εργασιακών
χώρων της περιοχής.
► να επεκταθεί η αστική λεωφορειακή
σύνδεση σε Μέγαρα – Ν. Πέραµο.

► να γίνουν οι αναγκαίες προσλήψεις
µόνιµου προσωπικού για την ασφαλή
λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
► να ανακληθούν οι ιδιωτικοποιήσεις
στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και να µειωθεί η τιµή του εισιτηρίου για εργαζόµενους και συνταξιούχους.
Ακολούθησε ουσιαστική συζήτηση και
συµφων ήθηκε ν α γίν ουν ν έες συν αν τήσεις
µε τις διοικήσεις της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και του
ΟΑΣΑ, που θα επικεν τρωθούν στα αιτήµατα
των σωµατείων και µαζικών φορέων .
Για την καλύτερη οργάν ωση του κοιν ού
µας αγών α, προγραµµατίζουµε ν έα αν οιχτή
σύσκεψη σωµατείων και µαζικών φορέων της
περιοχής, µε στόχο τη διοργάν ωση κιν ητοποιήσεων στις πόλεις της περιοχής, ώστε η
διεκδίκηση ουσιαστικής αν αβάθµισης της
συγκοιν ων ιακής σύν δεσης ν α γίν ει υπόθεση
περισσότερων εργαζοµέν ων και κατοίκων .
Σωµατείο Εργαζοµέν ων Nοσοκοµείου
ΘΡΙΑΣΙΟ ● Α ΕΛΜΕ ∆υτικής Αττικής ● Σωµατείο Συν ταξιούχων ΙΚΑ Ελευσίν ας και Περιχώρων ● Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ ∆υτικής Αττικής «Κώστας Βάρν αλης» ● Σύλλογος
Γυν αικών Ελευσίν ας ● Σύλλογος Εργαζοµέν ων ΟΤΑ Ελευσίν ας, Ασπροπύργου, Μάν δρας – Ειδυλλίας ● Σωµατείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εµποροϋπαλλήλων ∆υτικής Αττικής
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Γ ΙΑ Τ Η Ν Π Ε Ρ ΙΟ ∆ Ο 2 0 1 9 - 2 0 2 0
ΣΗΜΕΡΑ Η ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ "ΑΝΟΙΧΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ" ΣΤΟ ∆ΗΜΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου και ο Πρόεδρος του
Πνευµατικού Κέντρου του
∆ήµου, σας προσκαλούν
στην Τελετή Έναρξης της
13ης περι όδου λει τουργίας του θεσµού
«Ανοιχτό Πανεπιστήµιο»,
(2019-2020).
Η έναρξη των διαλέξεων θα
γίνει από έναν σηµαντικό
Έλληνα, τον κ. Σπυρίδωνα Φλογαΐτη
Καθηγητή
∆ηµοσί ου
∆ικαίου της Νοµικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών και
∆ιευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισµού ∆ηµοσίου ∆ικαίου*, ο οποίος θα
αναπτύξει το θέµα :«Οι προτεραιότητες
της συνταγµατικής αναθεώρησης»,

σήµερα ∆ευτέρα, 4 Νοεµβρίου 2019,
στις 19:30, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων
του
Πνευµατι κού
Κέντρου
του ∆ήµου Ασπροπύργου (¨∆ηµήτριος
Καλλιέρης¨) Αλέκου Παναγούλη 13.

θριάσιο-9
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ ΦΛΟΓΑΪΤΗ

* O Σπυρίδων Φλογαΐτης είναι Καθηγητής ∆ηµοσίου ∆ικαίου της Νοµικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών και ∆ιευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισµού ∆ηµοσίου ∆ικαίου. Γεννήθηκε στη Λευκάδα, στις 22 Ιουλίου 1950.
Σπούδασε στη Νοµική Σχολή Αθηνών, από όπου αποφοίτησε το 1973, και συνέχισε
τις σπουδές του στο Πανεπιστήµιο Panthéon-Assas στη Γαλλία, λαµβάνοντας µεταπτυχιακό στο ∆ηµόσιο ∆ίκαιο. Το 1978, πήρε το διδακτορικό του από το ίδιο Πανεπιστήµιο και δύο χρόνια αργότερα, ξεκίνησε την Ακαδηµαϊκή του σταδιοδροµία στο
Τµήµα Νοµικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ως Λέκτορας.
Εκλέχθηκε Επίκουρος Καθηγητής το 1982, έπειτα αναπληρωτής Καθηγητής και έγινε
τακτικός Καθηγητής το 1992. Πλέον, διδάσκει ∆ιοικητικό και Συγκριτικό ∆ίκαιο στην
Ελλάδα κι έχει διδάξει ως επισκέπτης Καθηγητής σε διάφορα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήµια, όπως το Πανεπιστήµιο της Χαϊδελβέργης, το Πανεπιστήµιο του Παρισιού, το Πανεπιστήµιο του Κέιµπριτζ και το Πανεπιστήµιο του Μπορντό.
Από το 1974, είναι δικηγόρος στο ∆ικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και, από το 1985,
∆ικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και του Συµβουλίου Επικρατείας. Έχει διατελέσει Μέλος
ή Πρόεδρος σε αρκετές επιτροπές, όπως η Επιτροπή για τις Αρµοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Πρόεδρος) και η Επιτροπή για την Κωδικοποίηση του Ελληνικού
Περιβαλλοντικού ∆ικαίου (µέλος).
Από το 2000 και µέχρι το 2005, ήταν µέλος του ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου ΟΗΕ, όπου
έγινε Πρόεδρος για τα επόµενα τέσσερα χρόνια. Είναι ο ∆ιευθυντής του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού ∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΕΟ∆∆) κι έχει επίσης, υπηρετήσει ως Αντιπρόεδρος
∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου του Ευρωπαϊκού Οργανισµού ∆ιαστήµατος, ως τέως Υπουργός Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και ως τέως Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Έχει ονοµαστεί Ιππότης της
Λεγεώνας της Τιµής της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας, Ιππότης της Τάξεως της Αξίας της Ιταλικής ∆ηµοκρατίας, Επίτιµος Αξιωµατούχος του Τάγµατος της Τιµής της Ουγγαρίας και
Επίτιµος Αξιωµατούχος του Τάγµατος του Πρίγκιπα Χένρι της Πορτογαλικής ∆ηµοκρατίας.
Έχει συµµετάσχει σε πολυάριθµα διεθνή σεµινάρια και συνέδρια διοικητικού δικαίου
και έχει εκδώσει έναν µεγάλο αριθµό άρθρων και βιβλίων νοµικού περιεχοµένου και
είναι επιπλέον, συνεκδότης των επιστηµονικών άρθρων «Environment and Law»,
«Energy and Law», «Critical review of legal theory and practice» and «European
Review of Public Law».

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 2105570159 - site: http://www.ecocarpet.gr - email: info@ecocarpet.gr
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΦΟΣ 6,60 Μ. ΜΗΚΟΣ,
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ, ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΜΕ
ΜΗΧΑΝΗ 46 HP, Y∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΡΕΒΕΡΣΑ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ 6979578032

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)

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
Ενοικιάζεται ισόγειο γωνιακό κατάστηµα 90τµ
όπισθεν ∆ηµαρχειου, έναντι Ι.Ν. Ευαγγελισµού της
Θεοτόκου στον Ασπρόπυργο
τηλ. 6977426279

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ
ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ. ΚΟΥΡΕΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ
ΞΕΡΩΝ ΧΟΡΤΩΝ ΤΗΛ. 6932154263
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ΕΠΣ∆Α: Α΄και Β΄κατηγορία στην
∆υτική Αττική

Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(6η αγων ιστική)

ΒΥ ΖΑΣ – ΠΑΟ ΚΟΥ ΝΤΟΥ ΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 2-3
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ – ΑΣ ΠΥ ΡΡΙΧΙΟΣ
ΑΣΠ/ΡΓΟΥ 8-0
ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 0-2
∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΣ 2-1
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥ ΛΑΣ – ΠΑΝΕΛΕΥ ΣΙΝΙΑΚΟΣ 0-9
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ – ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ
ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ 2-1
ΘΡΑΣΥ ΒΟΥ ΛΟΣ ΦΥ ΛΗΣ – Α.Ο. ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 0-3
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΠΑΟ ΚΟΥ ΝΤΟΥ ΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 14
2. ΠΑΝΕΛΕΥ ΣΙΝΙΑΚΟΣ 14
3. Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 14
4. ΒΥ ΖΑΣ 11
5. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 10
6. ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ 10
7. ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 8
8. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥ ΛΑΣ 8
9. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 5
10. ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ 5
11. ΑΣ ΠΥ ΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ 4
12. ∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 4
13. ΘΡΑΣΥ ΒΟΥ ΛΟΣ ΦΥ ΛΗΣ 2
14. ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ 2

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(6η αγων ιστική)

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
0-6
Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ – ΣΚΟΡΠΙΟΣ
ΦΥ ΛΗΣ 0-3
ΠΑΟ ΦΥ ΛΗΣ – ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ 1-3
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. – Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 0-2
ΖΕΦΥ ΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ Α. ΛΙΟΣΙΩΝ
3-4
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ – ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥ ΡΟΙ 6-0
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ – ΑΣ ∆Υ ΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ 6-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 15
2. ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 15
3. ΑΣ ∆Υ ΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ 15
4. ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥ ΛΗΣ 13
5. ΑΠΟΛΛΩΝ Α. ΛΙΟΣΙΩΝ 13
6. Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 12
7. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥ ΡΟΙ 11
8. ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 9
9. Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ 6
10. ΖΕΦΥ ΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 6
11. ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ 6
12. ΠΑΟ ΦΥ ΛΗΣ 3
13. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 0
14. ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 0

θριάσιο-11

Ασπρόπυργος –
Τρίκαλα 1-1

Την ευκαιρία ν α βρεθούν στην κορυφή της Football
League έχ ασαν την Κυριακή (3/11) τα Τρίκαλα µετά
την ισοπαλία του µε 1-1 κόν τρα στον Ασπρόπυργο
για την 6η αγων ιστική.
∆ιαιτητής: Αν δριαν ός (Αχ αΐ ας), Βοηθοί: Κακαφών ης
(Αχ αΐ ας), Καλλής (Αν ατολικής Αττικής), 4ος:
Καλογερόπουλος (Αθην ών )
ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΣ (Γιώργος Βαζάκας):
Παν αγόπουλος, Ζών ας, Ιωαν ν ίδης, Λογοθέτης,
Ζαχ αρός (66’ Νικολακάκης), Γκουγκούδης, Κάκκο,
Γκατσολάρι (83’ Νικολάου), Ζγκούρι, Σρέτσκοβιτς,
Βασιλείου (55’ Πίν το).

ΤΡΙΚΑΛΑ (Περικλής Αµαν ατίδης): Γιακουµής,
Σαν δραβέλης, Νιάρος, Οικον οµόπουλος, Γιαν ν ίτσης,
Ριζογιάν ν ης, Παπαγεωργίου, Τεγούσης,
Γρηγορόπουλος (83’ Λώττας), , Σταµατής (66’
Τσίπρας), Πελάεθ (72΄ Βέρτζος).

Αναλυτικά τα αποτελέσµατα
της πέµπτης αγωνιστικής:

Σάββατο (2/11)

Νίκη Βόλου - Ιων ικός 1-2 (50' Καπός – 24' Γκούφας, 56' Μάν αλης)

Κυριακή (3/11)

Βέροια – Αιγάλεω 3-1 (7′ Μουρατίδης, 61′ Καν ούλας
πεν ., 88' Χαν τζάρας – 29′ Ζούρκος αυτογκόλ)
Ασπρόπυργος – Τρίκαλα 1-1 (60′ Κάκκο – 36′ Ριζογιάν ης πεν .)
Ιάλυσος – ∆ιαγόρας 1-1 (47′ Σερτζίν ιο – 45′ Κέρι)
Καβάλα – Θεσπρωτός 4-1 (26′ Γαβριηλίδης, 66′, 73'
Βόσαλικ πεν ., 79' Παπαδόπουλος – 43′ Ντάλα Κόστα)
Καλαµάτα – Ολυµπιακός Βόλου 1-2 (32′ Αλεξόπουλος – 40′ Ντούν ης, 79' Τσίτας)
Τρίγλια – ΟΦ Ιεράπετρας 0-2 (3′ Μην άς)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 Καβάλα 11
2 ΟΦ Ιεράπετρας 11
3 Βέροια 11
4 Καλαµάτα 10
5 Τρίκαλα 10
6 Ιων ικός 10
7 ∆ιαγόρας Ρόδ. 9
8 Ολυµπιακός Β. 9
9 Αιγάλεω 8
10 Ασπρόπυργος 7
11 Ιάλυσος 5
12 Νίκη Βόλου 4
13 Θεσπρωτός 4
14 ΠΟ Τρίγλιας 3

Σ

Β' Εθνική (Νότος)

πουδαία παιχ ν ίδια είχ αµε στην 5η αγων ιστική
της Β' Εθν ικής στο Νότο, µε τον Παν ερυθραϊκό ν α επικρατεί του Αµαρουσίου στο ν τέρµπι
της αγων ιστικής, σε έν αν αγών α µε επικό φιν άλε και
τον Καλλιαν ιώτη ν α χ αρίζει τη ν ίκη στην οµάδα του.
Μεγάλη αν ατροπή και για τον Παπάγου που επικράτησε εκτός έδρας του Έσπερου, µε την οµάδα της
Καλλιθέας ν α γν ωρίζει την πρώτη της ήττα. ∆εύτερη
σερί ν ίκη για τον Λοκρό Αταλάν της, αυτή τη φορά
εκτός έδρας κόν τρα στον Ιων ικό ΝΦ. Ξέσπασε ο
ΟΦΗ που πήρε την πρώτη του ν ίκη στην κατηγορία
επικρατών τας του Παν ελευσιν ιακού. Επιστροφή στις
ν ίκες για τον Μαν δραϊκό που επικράτησε του ΚΑΟ
Μελισσίων .

ΟΦΗ-ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 84-69

∆εκάλεπτα: 22-14, 43-33, 60-51, 84-69
∆ιαιτητές: Καρακάσης-Μακρόπουλος-Μαριν άκης

ΟΦΗ (Ράλλης): Καµπάκας, Λιαν ός 11, Μποχ ωρίδης
17 (3), Κριθιν άκης, Τσερκιτσόγλου 6 (1), Καραδολάµης 14 (2), Αγαπιάδης 12 (2), Τασίουδης 5 (1), Πάλλης
8, Καραθωµάς, Πετράκης 5 (1), Μπουµπάρης 6.

Πανελευσινιακός (Καραχ άλιος-Βούλγαρης): Μπάλας
10 (2), ∆ρακωτός, Καράµπελας 8 (2), Κεφαλάς, Σταθόπουλος 9, Χασαπάκης, Παπαδιον υσίου 9 (1), Κρασσάκης 3, Αν αγν ωστόπουλος 11, Ψαρόπουλος 17 (2).

ΜΑΝ∆ΡΑΪΚΟΣ – ΚΑΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 78-72
∆εκάλεπτα: 17-16, 41-36, 61-52, 78-72
∆ιαιτητές: Καραβίτης-Τσαχ άκης-Σκουλαρίκης

Μανδραϊκός (Κατσούν ης): Χάν ιας-Παν ταζής, Γεωργίου 3 (1), Παπαν ικολάου 2, Λυτόπουλος 4, Καραµπάτσος 14 (1), Μαλτέζος, Σκούφης 7, Μαρούγκας,
Τσιάκος 5, Βεσκούκης 23 (2), Μαγιν τόµπε 10 (2),
Γκουαλτιέρι 8 (2)

ΚΑΟ Μελισσίων (∆άγλας): Κυπαρίσσης 7 (1), Στεργίου 8 (2), Κραν ιάς, Οικον οµόπουλος 26 (5), Ζαραϊδών ης 4, Παπαφλωράτος, Ζήρος, Καραβαν άς 12, Καραχ άλιος 13 (3), Χαν τζόπουλος, Βασιλακάκης 2,
Βασιλόπουλος

ΕΘΝΙΚΟΣ – ΝΕ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ 79-85

∆εκάλεπτα: 27-24, 49-41, 62-62, 79-84
∆ιαιτητές: Καλογερόπουλος Φ.-Ορφαν ός Εµµ.Κοτσών ης

Εθνικός (Σορώτος): Γεωργοπαπαδάκος Σ. 14 (3),
Ασηµακόπουλος, Μαν ιάτης, Αγγελόπουλος 6 (2), Γεωργοπαπαδάκος Ν. 5 (1), Πέττας 30 (1), Πικέας, Γκιζόγιαν ν ης 5, Λεκάκης 5 (1), Κον τραφούρης 7 (1), Στέφος 7, Ασπρόπουλος
Μεγαρίδα (Μάν ταλος): Λάκκας 21, Σπυρόπουλος 4,
Ψαρόπουλος 13 (1), Παπαν των άκος 9 (1), Σαλέχ 24
(1), Κασπίρης 5, Μαλούκος 2, Λουκάς 7 (1)

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

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

Ενοικιάζεται κατάστηµα 170 τµ στο κέντρο
του Ασπροπύργου ∆ηµητρίου
Λιάκου 14\ – Πρώην «Ναϊάς».
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6974161382
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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θριάσιο-13
Συνεχίζεται απ ό τη σελ. 2

(διαµόρφωση µπορν τούρας, κοπή άγριων χ όρτων , κόψιµο γκαζόν , κλάδεµα, καθαριότητα, έλεγχ ος ποτιστικού συστήµατος)
Ακόµα κόψιµο χ όρτων , καθαρισµός, περισυλλογή και
αποµάκρυν ση από
κοιν όχ ρηστους χ ώρους στο Τσακάλι, στο Πάτηµα και στο κέν τρο της Μαγούλας.
Επισκευή , αποκατάσταση ζηµιών και αν τικατάσταση φθαρµέν ων εξαρτηµάτων σε
αυτόµατο πότισµα στον παιδικό σταθµό, στην ν ησίδα Θριασίου οδού και στην
πλατεία Λ.Στάµου.
Πραγµατοποιήθηκαν φυτεύσεις συν ολικά 55 φυτών και δέν τρων διαφόρων ειδών
όπως χ ρυσάν θεµα, λουσίν τουµ, κυπαρίσσια λεβάν τες κα. σε παρτέρια οδών , στο
δηµαρχ είο, σε δηµοτικ΄ασχ οελία στο ν εκροταφείο, σε κήπους εκκλησιών . Επίσης
έγιν αν κλαδέµατα (αφαίρεση χ αµηλών και ξερών κλάδων , άν αρχ ης βλάστησης,
πλευρικών κλάδων και κορυφών όπου χ ρειαζόταν ) σε άλλα 447 δέν τρα (πεύκα,
µουριές, λέϋλαν τ, κυπαρίσσια) σε δεκάδες σηµεία της πόλης. Με αφορµή εορταστικές εκδηλώσεις και επετείους έγιν αν εργασίες καθαριότητας και ευπρεπισµού στην
εκκλησία Τιµίου Σταυρού στον οικισµό Πον τίων και επιµέλεια δρόµων και προαύλιου χ ώρου εκκλησίας Αν αλήψεως για τον εορτασµό της 28ης Οκτωβρίου. Επίσης
πραγµατοποιήθηκαν άλλες κηπευτικές εργασίες όπως σπορά γκαζόν φρεζάρισµα,
αυτόµατο πότισµα, λίπαν ση.
Η ∆ηµοτική Εν ότητα Μαγούλας υποστήριξε την προσπάθεια του συλλόγου
γον έων και κηδεµόν ων του 1ου ∆ηµοτικού Σχ ολείου Μαγούλας για την προµήθεια
σπόρων χ ειµων ιάτικων λαχ αν ικών και χ ώµατος για την δηµιουργία σχ ολικού
λαχ αν όκηπου.
Τέλος αιτήθηκε προς τη ∆ΕΗ για κλάδεµα στο Νεκροταφείο των περιµετρικών
ψηλών κυπαρισσιών που οι κορυφές τους γειτν ιάζουν µε καλώδια του δικτύου
της και έκαν ε αίτηση για ν έα παροχ ή ν ερού από την ΕΥ ∆ΑΠ , στην γων ία Ηρώων
Πολυτεχ ν είου και Θριασίου (Ο.Τ. 74) .

Τετραήµερος Εορτασµός του Προστάτη της Πολεµικής Αεροπορίας, Αρχαγγέλου Μιχαήλ,
από την Πέµπτη 7 έως και την Κυριακή 10 Νοεµβρίου 2019.

Στην περιοχή του Θριάσιου πεδίου, κέντρο εορτασµού θα είναι η
112 Πτέρυγα Μάχης στην Ελευσίνα.

Ο

εορτασµός του Προστάτη της Πολεµικής Αεροπορίας, Αρχ αγγέλου Μιχ αήλ, θα είν αι τετραήµερος και θα διαρκέσει από την Πέµπτη 7 έως και
την Κυριακή 10 Νοεµβρίου 2019.
Στην περιοχ ή του Θριάσιου πεδίου, κέν τρο εορτασµού θα είν αι η 112 Πτέρυγα Μάχ ης στην Ελευσίν α.

Από την Πέµπτη 7 έως και την Κυριακή 10 Νοεµβρίου 2019, θα λειτουργεί στατική και φωτογραφική έκθεση αεροσκαφών και ελικοπτέρων . Ειδικευµέν ο προσωπικό θα παρέχ ει πληροφορίες για τα εκθέµατα καθώς
και για το έργο, την αποστολή, την κοιν ων ική προσφορά και την συν δροµή της Πολεµικής Αεροπορίας στην
πρόληψη και αν τιµετώπιση έκτακτων αν αγκών .
Η Πτέρυγα θα είν αι επισκέψιµη για το κοιν ό τις εξής
ηµέρες και ώρες:
•Πέµπτη 7 Νοεµβρίου 2019 (09:00 – 17:00)

•Παρασκευή 8 Νοεµβρίου 2019 (13:00 – 17:00)
•Σάββατο 9 Νοεµβρίου 2019 (09:00– 17:00)
•Κυριακή 10 Νοεµβρίου 2019 (09:00-17:00).

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

∆ευτέρα 4 Νοεµβρίου 2019

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 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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ RENAULT TWINGO
Mοντέλο 2004, 1150 κυβικά

(τέλη 135 ευρώ) µε 175.500

χλµ. στην τιµή των 1150 ευρώ.
(∆ιαθέτει airconditioner,

καινούρια µπουζοκαλώδια,

έχουν αλλαχθεί τα αµορτισέρ κι
έχει γίνει πλύσιµο µηχανής)

Πληροφορίες

στο 6948683400

λόγω ανάγκης, τιµή
20.000€τηλ: 2105126436
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
Ζητείται εργασία ως
ανειδίκευτος εργάτης,
για µετακοµίσεις ή σε
αποθήκες (υπάρχει
προυπηρεσία), στην περιοχή τουΘριασίου. 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 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 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
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ
ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
DELONGHI
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 694
25 18203
ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ
Τηλεόραση 14’’
παλαιού τύπου σε
οικογένεια που την
έχει ανάγκη.
6938025013 κος
∆ηµήτρης

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

∆ευτέρα 4 Νοεµβρίου 2019

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

∆ευτέρα 4 Νοεµβρίου 2019

