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ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Συννεφιά. Η θερµοκρασία 
µέχρι 20 βαθµούς Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Μην άς, Βικέν τιος,  Βικεν τία

Βίκτωρας, Βικτωρία, Βικτορία
∆ράκων , ∆ράκον τας,

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

ΣΑΒΒΙΝΙ∆ΟΥ ΚΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 218  - Γκοριτσά, 2105598618

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Θεοτόκης Αλέξανδρος ∆.

Βενιζέλου Ελευθερίου 61, 2105548498

ΜΑΝ∆ΡΑ 
Ρόκας ∆ηµήτριος Π. , Σαλαµίνος 7, 
- Εργατικές Κατοικίες, 2105541344 

08:00-23:00

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
ΛΙΟΣΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΠΙΝ∆ΟΥ 13, 210 2472223
08:00-22:00

ΧΑΙ∆ΑΡΙ 
ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ

Καραϊσκάκη 84, 2105985845 08:00-21:00
ΜΑΡΙΑ ΜΥΛΩΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΣΙΜΙΓΚΑ ΚΑΙ
ΣΙΑ ΟΕΡίµινι 28, Έναντι Νοσοκοµείου Αττικόν, 

08:00-21:00

Τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης
για δεκάδες άγρια πουλιά που
έµπορος κρατούσε παρανόµως
αιχµάλωτα καταγγέλλει ο Σύλλογος
Προστασίας και Περίθαλψης Άγρ-
ιας Ζωής ΑΝΙΜΑ.

Τα πτηνά κατασχέθηκαν στις 6
Νοεµβρίου σε σπίτι στην Ελευσίνα
της Αττικής.

Πιο συγκεκριµέν α, οµάδα ∆ΙΑΣ της
Ελλην ικής Αστυν οµίας σε έλεγχ ο που
έκαν ε σε διερχ όµεν α αυτοκίν ητα
στην  περιοχ ή του Ασπροπύργου
βρήκε σε έν α αυτοκίν ητο µάρκας
SUZUKI πολλά άγρια πουλιά.

Οι άν τρες της ∆ΙΑΣ ειδοποίησαν
αµέσως τη Οµοσπον διακή Θηροφυ-
λακή της ∆’ΚΟΣΕ και τη δασική
υπηρεσία. Στο σηµείο έφτασε οµάδα
πέν τε Οµοσπον διακών  Θηροφυλά-
κων  και δασικοί υπάλληλοι από το ∆ασον οµείο Αιγάλεω
και το ∆ασον οµείο Ελευσίν ας.

Μέσα στο αυτοκίν ητο επέβαιν αν  δυο άτοµα γν ωστά
στις αρχ ές αφού είχ αν  καταδικαστεί για παράν οµη
σύλληψη και εµπορία άγριων  πτην ών  πριν  δύο χ ρό-
ν ια.

Με την  παρουσία εισαγγελέα έγιν ε έφοδος στα σπίτια
των  δυο αυτών  ατόµων  όπου βρέθηκαν  :

Περισσότερα από 500 άγρια πτην ά µερικά από τα
οποία είν αι σπάν ια

Περισσότερα από τριάν τα δίχ τυα τύπου ΑΡΑΧΝΗ
Ξόβεργες
Ηχ οµιµητικές συσκευές
Κυν ηγετικά όπλα, τα οποία ήταν  παραποιηµέν α
Παγίδες για σύλληψη άγριων  πτην ών .
Οι δύο άν δρες οδηγήθηκαν  στο κρατητήριο και θα

περάσουν  αυτόφωρο.

Εντοπίσθηκε αποθήκη µε νοθευµένα
ποτά στον Ασπρόπυργο

Μ
ε ποτά «µπόµπες» είχ αν  γεµίσει την  Αττική τα
µέλη µεγάλου και οργαν ωµέν ου κυκλώµατος,
που λειτουργούσε µε τρεις αν εξάρτητες υποο-

µάδες, µε δραστηριότητες σε σχ εδόν  όλη την  Ελλάδα,
το οποίο εξαρθρώθηκε από την  Ασφάλεια Αττικής, µετά
από στοχ ευµέν ες έρευν ες και µία καλά συν τον ισµέν η
αστυν οµική επιχ είρηση.

Συλλήψεις και κατασχέσεις 
Οι αστυν οµικοί εν τόπισαν  δύο εργαστήρια παρασκε-

υής και ν όθευσης αλκοολούχ ων  ποτών  στο Καµατερό
και έν α κον τέιν ερ-αποθήκη στον  Ασπρόπυργο, εν ώ
συν ελήφθησαν  εν ν έα άτοµα και αν αζητούν ται άλλα έξι.

Οι εµπλεκόµεν οι στην  υπόθεση κατηγορούν ται ότι
δραστηριοποιούν ταν  επαγγελµατικά και συστηµατικά
µε την  εισαγωγή, παρασκευή, επαν ατυποποίηση, ν όθ-
ευση και περαιτέρω διάθεση στην  αγορά παράν οµων
αλκοολούχ ων  ποτών , τα οποία προέρχ ον ταν  -κατά 

κύριο λόγο- από τη Βουλγαρία και όπως αν ακοίν ω-
σαν  προχ θες  διευθυν τής της Ασφάλειας Αττικής, υπο-
στράτηγος Πέτρος Τζεφέρης και η εκπρόσωπος της
ΕΛΑΣ Ιωάν ν α Ροτζιώκου, προµήθευαν  κάβες και άλλα
καταστήµατα στην  Αττική, αλλά και άλλους πελάτες
παν ελλαδικά.

Στο πλαίσιο της επιχ είρησης κατασχ έθηκαν  πάν ω
από έν ας τόν ος αιθυλικής αλκοόλης, περισσότερες από
28.000 φιάλες αλκοολούχ ων  ποτών , 7.100 πλαστές ετι-
κέτες διάφορων  εµπορικών  οίκων  αλκοολούχ ων
ποτών , ποσότητες ποτών  (690 λίτρα ούζο, 300 λίτρα
κον ιάκ και 110 λίτρα µαστίχ α), καθώς και πλήρης εξοπ-
λισµός ν όθευσης ποτών , ειδικότερα πλήθος από φιάλες
βεν ζίν ης, κόλλες, παλέτες, αν υψωτικά µηχ αν ήµατα
κ.λπ. Επίσης, κατασχ έθηκαν  τέσσερα αυτοκίν ητα
Ιδιωτικής Χρήσης και δύο µοτοσικλέτες, καθώς και
32.330 ευρώ.

ΧΧττύύππηηµµαα  σσττοο  ππααρρεεµµππόόρριιοο  
άάγγρριιωωνν  ππττηηννώώνν  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα

Κατάσχεση 500 πουλιών και µέσων σύλληψης άγριων
πτηνών µετά απο έφοδο σε σπίτι

Συν εχ ίζεται στη σελ. 4

Συν εχ ίζεται στη σελ. 13



∆ευτέρα 11 Νοεµβρίου 2019 θριάσιο-3

Ο Βουλευτής Γ.  Κώτσηρας µε παρέµβασή του
στην Επιτροπή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ∆ηµόσιας
Τάξης και ∆ικαιοσύνης, τόνισε τη σηµασία των
αλλαγών στον Ποινικό Κώδικα, όπως αυτές δρο-
µολογούνται µέσω του Σ/Ν «Τροποποιήσεις Ποι-
νικού Κώδικα, Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας και
συναφείς διατάξεις» οι  οποίες στοχεύουν,
πρωτίστως, στην ενίσχυση του αισθήµατος ασφ-
άλειας των πολιτών.

Ο κ. Κώτσηρας επεσήµανε την αναγκαιότητα
της προσθήκης κακουργηµατικής µορφής στην
κλοπή µέσω  διάρρηξης από 2 ή περισσότερους
δράστες, καθώς συµπεραίνεται η περίπτωση
σύστασης συµµορίας και εξήγησε πως τέτοιου
τύπου πράξεις είναι πολύ συχνό φαινόµενο στην
∆υτική Αττική, το οποίο χρήζει άµεσης αντι-
µετώπισης.

Κλείνοντας, ο Βουλευτής επεσήµανε πως οι
συγκεκριµένες διατάξεις είναι προς την σωστή
κατεύθυνση, στην οποία δεσµεύτηκε η Νέα
∆ηµοκρατία προεκλογικά και αποβλέπει στην
προσαρµογή της χώρας στις σύγχρονες κοινω-
νικές συνθήκες.

Συνεχίζεται ο καθαρισµός του ρέµατος Εσχατιάς στο Ζεφύρι
Με τη συνεργασία του Αντιπεριφερειάρχη ∆υτ. Αττικής Λευτέρη Κοσµόπουλου 

και του Αντιδηµάρχου Φυλής Γιάννη Μαυροειδάκου 

Συν εχίζεται για τρίτη εβδοµάδα ο καθαρισµός
του ρέµατος Εσχατιάς στο Ζεφύρι. Συγκεκριµέ-
ν α, από τις 23 Οκτωβρίου 2019 έχει αρχίσει ο
καθαρισµός του ρέµατος Εσχατιάς στο Ζεφύρι,
µε τη συν εργασία του Αν τιπεριφερειάρχη Λευ-
τέρη Κοσµόπουλου και του Αν τιδηµάρχου
Γιάν ν η Μαυροειδάκου. 

Η προσπάθεια βρίσκεται σε εξέλιξη, παρόλο 

που, µετά από δύο εβδοµάδες εργασίας, έχει
γίν ει η αποκοµιδή περίπου 1000 τόν ων  σκου-
πιδιών  και µπάζων . 

Το κακό είν αι ότι κόν τρα στην  προσπάθεια
της Περιφέρειας και του ∆ήµου, οι γν ωστοί-
άγν ωστοι, εξακολουθούν  ν α ρυπαίν ουν ,  φρά-
ζον τας την  κοίτη του ρέµατος και βάζον τας σε
κίν δυν ο τους ίδιους και τις οικογέν ειές τους.

”Συν εχίζουµε την  προσπάθεια παρά την
αν τικοιν ων ική συµπεριφορά κάποιων  αν θ-
ρώπων  που επιµέν ουν  ν α δηµιουργούν
προβλήµατα στον  εαυτό τους και στους άλλο-
υς. Η συν εργασία µας µε τον  Αν τιπεριφερει-
άρχη Λευτέρη Κοσµόπουλο και τις υπηρεσίες
της Περιφέρειας είν αι άψογη”, τόν ισε χαρακ-
τηριστικά ο Γιάν ν ης Μαυροειδάκος.

 Γ. Κώτσηρας: «Με το νέο Ποινικό Κώδικα ορίζεται ως
κακούργηµα η κλοπή µέσω διάρρηξης από συµµορίες» Κάλεσµα από τον

Σύλλογο Ζωφριάς 
για τη λεωφορειακή 

γραµµή 711
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Ποσοστό  51%, και 149 ψήφους  συγκέν τρωσε η
παράταξη «Εν ωµέν η Αυτοδιοίκηση Αττικής» , η οποία
αν αδείχ θηκε πρώτη δύν αµη στις χ θεσιν ές εκλογές για
την  αν άδειξη ν έας ηγεσίας στην  Περιφερειακή Έν ωση
∆ήµων  Αττικής, οι οποίες  ολοκληρώθηκαν  αργά το
βράδυ της Παρασκευής.

Συγκεκριµέν α η «Εν ωµέν η Αυτοδιοίκηση Αττικής »,
της οποία ηγούν ται οι δήµαρχ οι Γαλατσίου, Γιώργος
Μαρκόπουλος και Βάρης – Βουλιαγµέν ης – Βούλας,
Γιάν ν ης Κων σταν τέλος  έλαβε 149 ψήφους σε σύν ολο
293 ψηφισάν των .

∆εύτερη δύν αµη αν αδείχ θηκε ο συν δυασµός «Νέα
Αυτοδιοίκηση» µε 50 ψήφους και επικεφαλής το δήµα-

ρχ ο Νικαίας – Ρέν τη, Γιώργο Ιωακειµίδη.

Τρίτη αν αδείχ θηκε ο συν δυασµός «Ριζοσπαστική
Αυτοδιοικητική Πρωτοβουλία» µε 31 ψήφους και επικε-
φαλής το δήµαρχ ο Βύρων α, ‘Ακη Κατωπόδη, τέταρτη
το «Αυτοδιοικητικό Κίν ηµα» µε 30 ψήφους και επικεφ-
αλής το δήµαρχ ο Ν. Σµύρν ης, Σταύρο Τζουλάκη, πέµ-
πτη η «Λαική Συσπείρωση» µε 19 ψήφους και έκτη η
παράταξη «Συν τον ισµός Αιρετών » µε 11 ψήφους. 

Από µια ψήφο έλαβαν  τα ψηφοδέλτια «Αν ταρσία
στις Γειτον ιές της Αθήν ας» και «Αθήν α το Σπίτι µας».

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 2

Σύµφων α µε το αρµόδιο τελων είο, οι
διαφυγόν τες δασµοί και φόροι από την
εγκληµατική δραστηριότητα της οργάν ω-
σης αν έρχ ον ται περίπου στο ποσό των
300.000 ευρώ, µε το οικον οµικό όφελος
των  µελών  της ν α ξεπερν ά το ποσό των
500.000 ευρώ.

Ωστόσο, όπως υπογράµµισε ο κ. Τζε-
φέρης, «πέρα από την  οικον οµική διά-
σταση της υπόθεσης, πολύ σοβαρή
παράµετρος είν αι οι επιπτώσεις που
επιφέρουν  οι εγκληµατικές δραστηριότ-
ητες αυτού του τύπου στον  τοµέα της
δηµόσιας υγείας, που αφορά όλο το κοι-
ν ων ικό σύν ολο».

Ο διοικητής της Ασφάλειας Αττικής
αν έφερε πως βασικό χ αρακτηριστικό της
εγκληµατικής οργάν ωσης είν αι ότι λειτο-
υργούσε µε επαγγελµατική δοµή και ιερα-
ρχ ία, καταν εµηµέν η σε τρεις υποοµά-

δες, οι αρχ ηγοί των  οποίων  δια-
συν δέον ταν  µεταξύ τους και ρύθµιζαν
όλα τα επιµέρους στάδια της παράν οµης
δραστηριότητάς τους, από τη ν όθευση
και την  τυποποίηση έως και το τελικό
στάδιο της διακίν ησης των  παραποιηµέ-
ν ων  αλκοολούχ ων  ποτών .

Τα µέλη των  υποοµάδων  δεν
γν ωρίζον ταν  µεταξύ τους, µε αποτέλε-
σµα ν α δυσχ εραίν ουν  τη δράση των
Αρχ ών  σε περίπτωση διακρίβωσης της
δράσης τους, εν ώ σε κάθε στάδιο των
δραστηριοτήτων  τους επιδείκν υαν
ιδιαίτερη προσοχ ή, µε εν ισχ υµέν α
µέτρα αν τιπαρακολούθησης και χ ρήση
κωδικών  επικοιν ων ίας για τις µεταξύ
τους συν εν ν οήσεις.

Οι συλληφθέν τες, µε τη δικογραφία
που σχ ηµατίστηκε σε βάρος τους,
οδηγήθηκαν  στον  εισαγγελέα Πληµµελει-
οδικών  Αθην ών .

ΠΕ∆ Αττικής: Πρώτη δύναµη µε 149 ψήφους η «Ενωµένη Αυτοδιοίκηση Αττικής»

66 99 77 88 00 88 77 33 00 99
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ΗΗΗΗ    υυυυππππηηηηρρρρεεεεσσσσίίίίαααα    κκκκααααθθθθααααρρρριιιιόόόόττττηηηηττττααααςςςς    κκκκααααιιιι     αααανννναααακκκκύύύύκκκκλλλλωωωωσσσσηηηηςςςς
ττττοοοουυυυ    ∆∆∆∆ήήήήµµµµοοοουυυυ    ΑΑΑΑχχχχααααρρρρννννώώώώνννν    εεεεννννηηηηµµµµεεεερρρρώώώώννννεεεειιιι     ττττοοοουυυυςςςς
πππποοοολλλλίίίίττττεεεεςςςς    όόόόττττιιιι ::::

Α) θα πρέπει ν α ελαχ ιστοποιούν  τον  όγκο των  αν ακυκλώσιµων  υλικών  (πλα-
στικά, κουτάκια αν αψυκτικών , χ αρτόκουτα κ.λ.π), πριν  τα εν αποθέσουν  στους
µπλε κάδους αν ακύκλωσης ώστε ν α µην  παρατηρείται το φαιν όµεν ο έν ας κάδος
ν α γεµίζει µε λίγα ασυµπίεστα χ αρτόκουτα που ρίχ ν ει κάποιος και ν α µην  µπορ-
ούν  ν α εξυπηρετηθούν  όλοι οι υπόλοιποι πολίτες για τους οποίους προορίζεται ο
κάδος.

Β) θα πρέπει ν α µην  εν αποθέτουν  σακούλες µε απορρίµµατα έξω από τους
κάδους απορριµµάτων  διότι αυτά διαχ έον ται δηµιουργών τας ρύπαν ση και υποβά-
θµιση του περιβάλλον τος.

Γ) θα πρέπει ν α µην  αφήν ουν  ογκώδη αν τικείµεν α στους κοιν όχ ρηστους χ ώρ-
ους (στρώµατα, καν απέδες, χ αλιά, κλαδέµατα, µπάζα κ.λ.π) διότι ο ∆ήµος δεν  έχ ει
την  δυν ατότητα ν α τα αποµακρύν ει στον  ρυθµό που παράγον ται. Αυτά τα υλικά
η υπηρεσία τα αποµακρύν ει βάσει δυν ατοτήτων  και µόν ο κατόπιν  συν εν ν όησης.

Η σηµεριν ή εικόν α της πόλης µας αν τικατοπτρίζει µεν  τις χ ρόν ιες ελλείψεις του
∆ήµου µας σε εξοπλισµό και προσωπικό αλλά και την  ν οοτροπία ορισµέν ων
κατοίκων  και επιχ ειρηµατιών  οι οποίοι αυθαιρετούν  γεµίζον τας τους κοιν όχ ρηστο-
υς χ ώρους της πόλης µας µε οτιδήποτε δεν  χ ρειάζον ται.

Η καθαριότητα της πόλης µας είν αι ευθύν η όλων  µας και πρέπει ν α γίν ει κατα-
ν οητό ότι η συµµετοχ ή σας αποτελεί τον  κύριο παράγον τα για την  προστασία του
περιβάλλον τος που ζούµε εµείς και τα παιδιά µας.

Παρακαλούµε τους πολίτες ν α ευαισθητοποιηθούν  και σε περίπτωση που δια-
πιστώσουν  µη τήρηση των  αν ωτέρω από ορισµέν ους συν τοπίτες µας, ν α επικοι-
ν ων ούν  µε την  ∆ηµοτική Αστυν οµία (τηλ. 2132072472) ώστε ν α µπορέσουµε όλοι
µαζί ν α αλλάξουµε την  εικόν α της πόλης µας.

Ο Αντιδήµαρχος Καθαριότητας Ανακύκλωσης & ∆ιαχείρισης Απορ/των

Γεώργιος Πετάκος
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Έ
ναν ακόµα  Συγγραφέα θα
φιλοξενήσει  ο θεσµός
«Λέσχη Ανάγνωσης», του

Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου
Ασπροπύργου, την Τετάρτη, 13
Νοεµβρίου  2019, στις 18:30 στη
∆ηµοτική Βιβλιοθήκη, στον 3ο
όροφο του Πνευµατικού, (Αλέκου
Παναγούλη 13). Τα µέλη της Λέσχης
θα έχουν την τιµή να γνωρίσουν τον
πολυγραφότατο Συγγραφέα, κ. Γιάν

νη Φιλιππίδη, ο οποίος σπούδασε
υποκριτική στη ∆ραµατική Σχολή
του Βασίλη Ρίτσου. Είναι υπεύθυ-
νος εκδόσεων της Άνεµος Εκδοτι-
κή, ενώ άρθρα του έχουν δηµοσιε-
υθεί σε περιοδικά και σε επώνυµες
ιστοσελίδες. Είναι µέλος της Πανελ-
λήνιας Ένωσης Λογοτεχνών, ενώ
από το 2013 αρθρογραφεί κι είναι
αρχισυντάκτης στο www.anemos-
magazine.gr. 

ΣΤΗ «ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ»
ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ

ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
οοοο    ΣΣΣΣυυυυγγγγ γγγγ ρρρρααααφφφφέέέέ ααααςςςς    ΓΓΓΓιιιιάάάάνννν νννν ηηηηςςςς    ΦΦΦΦιιιιλλλλ ιιιιππππππππίίίίδδδδηηηηςςςς    

Πρόσκληση ενδιαφέροντος
εισηγητών από τον ∆ήµο 
για το ∆ιεπιστηµονικό Κέντρο
∆ιαλέξεων Αχαρνών

Μ
ε την  αριθµ.220/27-06-2013 απόφαση ∆ηµοτι-
κού Συµβουλίου Αχ αρν ών  (Α∆Α: ΒΛ4ΖΩΨ8-
9Θ∆)  ιδρύθηκε και λειτουργεί το «∆ιεπιστηµο-

ν ικό Κέν τρο ∆ιαλέξεων  του ∆ήµου Αχ αρν ών »
Στα πλαίσια της οργάν ωσης του Εαριν ού Eξαµήν ου

του ∆ιεπιστηµον ικού Κέν τρου ∆ιαλέξεων  του ∆ήµου
Αχ αρν ών  (∆Ι.ΚΕ.∆Ι.∆Α), καλούµε τους εν διαφερόµε-
ν ους που θέλουν  ν α λάβουν  µέρος ως εισηγητές για
τις παρακάτω εν ότητες: Φιλοσοφία-Ιστορία-Ψυχ ο-

λογία-Αρχ ιτεκτον ική-Αστροφυσική-Υγεία-Πληροφο-
ρική-Θεολογία-Παιδαγωγική-Πολιτισµός-Περιβάλλον -
Αθλητισµός κ.α  ν α δηλώσουν  συµµετοχ ή.  

Οι εισηγήσεις εντάσσονται σε εθελοντικό
πλαίσιο.

∆υν ατότητα συµµετοχ ής έχ ουν  οι απόφοιτοι Τριτο-
βάθµιας Εκπαίδευσης καθώς και οι κάτοχ οι Μετα-
πτυχ ιακού Τίτλου στο αν τικείµεν ο που θα παρουσιά-
σουν . 

Κάθε πρόγραµµα υλοποιείται βάση συγκεκριµέν ου
χ ρον οδιαγράµµατος σπουδών  και οδηγεί στη λήψη
βεβαίωσης παρακολούθησης στο τέλος κάθε κύκλου
σπουδών .

Η έναρξη του Εαρινού εξαµήνου θα ξεκινήσει
12/02/2020 µε λήξη στις 10/06/2020

Όσοι επιθυµούν  ν α συµµετάσχ ουν  παρακαλούν ται
ν α αποστείλουν  το βιογραφικό τους σηµείωµα µε
συµπληρωµέν η την  φόρµα συµµετοχ ής που ακολουθ-
εί,  στο Φαξ  210-2415431 ή ηλεκτρον ικά στα email:
empouki@acharnes.gr  & etegou@acharnes.gr.

Τηλ. Επικοιν ων ίας: 2132072470 καθηµεριν ά
09:00π.µ. – 14:00 µ.µ.

Υπεύθυν οι Προγράµµατος: Μπούκη Ελεάν α &
Ελέν η Τέγου

Αν αλυτικές πληροφορίες σχ ετικά µε το πρόγραµµα
σπουδών   2019 – 2020  θα αν ακοιν ωθούν   προ-
σεχ ώς  στην   ιστοσελίδα  του  ∆ήµου  Αχ αρν ών .
www.dimosaxarnon.gr

«Να ικανοποιηθούν τώρα τα αιτήµατα
για το 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο Μεγάρων 

- Να παρθούν συνολικά µέτρα για την προστασία µαθητών
και εκπαιδευτικών στις σχολικές µονάδες»

Τ
ο ΚΚΕ εκφράζει τη στήριξή του, στα δίκαια αιτήµατα
εκπαιδευτικών  και γον ιών  του 4ου ∆ηµοτικού Σχο-
λείου Μεγάρων  που διεκδικούν  άµεσα, σύγχρονο

κτίριο για να µπορούν  τα παιδιά τους µε ασφάλεια να
κάνουν  µάθηµα. Το κτίριο που στεγαζόταν  το συγκεκριµέ-
νο σχολείο κρίθηκε από τις υπηρεσίες των  Κτιριακών
Υποδοµών  ακατάλληλο, µε αποτέλεσµα οι µαθητές να
«φιλοξενούνται» σε άλλα σχολεία και να στοιβάζονται σε αίθουσες πολλαπλών  χρήσεων
ακόµα και σε αίθουσες προκάτ.

Το ζήτηµα της ασφάλειας και της προστασίας των  παιδιών  µας µέσα στη σχολική µονά-
δα, αποτελεί ζήτηµα πρώτης προτεραιότητας και σε καµία περίπτωση δεν  µπορεί να
µπαίνει στο ζύγι "κόστους - οφέλους" της ΕΕ ή να θυσιάζεται στο βωµό της κάλυψης των
"δηµοσιονοµικών  στόχων" και στην  εφαρµογή της αν τιλαϊκής πολιτικής, όπως κάνουν  όλα
τα τελευταία χρόν ια όλες οι ελλην ικές Κυβερνήσεις. Αυτή την  πολιτική στηρίζουν  διαχρο-
ν ικά οι ∆ηµοτικές Αρχές του ∆ήµου Μεγάρων .    

Στο βωµό αυτών  των  στόχων , έχουν  επιβάλλει την  πολιτική της υποχρηµατοδότησης
και  της υποστελέχωσης των  αρµόδιων  υπηρεσιών  ελέγχου, επιδιόρθωσης και ανέγερσης
σχολικών  κτιρίων . 

Αποτέλεσµα αυτής της πολιτικής, είναι το γεγονός ότι στη µεγάλη πλειοψηφία των  σχο-
λείων  δεν  έχει πραγµατοποιηθεί αν τισεισµικός έλεγχος και όπου έχει γίν ει αυτός ήταν
µόνο οπτικός, ότι πολλά σχολεία στη ∆υτική Αττική αν τιµετωπίζουν  σοβαρό πρόβληµα
υποδοµών , ενώ έχουµε γίν ει µάρτυρες απαράδεκτων  περιστατικών  που θέτουν  σε
κίνδυνο τη σωµατική ακεραιότητα µαθητών  και εκπαιδευτικών  όπως πχ πτώσεις σοβά-
δων  και άλλα. 

Σε κάθε περίπτωση, η ασφάλεια και η προστασία των  παιδιών  µας µέσα στις σχολικές
µονάδες είναι αποκλειστική ευθύνη του κράτους και δεν  µπορεί να µετατίθεται σε διάφο-
ρους επιχειρηµατικούς οµίλους που µοναδικό κριτήριο έχουν  το κέρδος. 

Καλούµε τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, τους µαθητές, το σύνολο του λαού της περ-
ιοχής µε τον  αγώνα µας να διεκδικήσουµε:

• Να κατασκευαστεί άµεσα µε ευθύνη του κράτους, σύγχρονο σχολείο που θα
στεγάσει το 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο Μεγάρων . 

• Εν ιαίο ∆ηµόσιο Φορέα Υποδοµών  που θα εξασφαλίζει τη συντήρηση και την
αναβάθµιση των  σχολικών  µονάδων , αλλά και την  κατασκευή σύγχρονων  σχολικών
κτιρίων  όπου υπάρχει ανάγκη.

• Να πραγµατοποιηθεί τώρα σε όλα τα σχολεία της περιοχής έλεγχος στατικότητας
και δευτεροβάθµιος αν τισεισµικός έλεγχος.

• Να εξασφαλιστεί χρηµατοδότηση και επιστηµον ικά εξειδικευµένο προσωπικό
ώστε να εν ισχυθεί αποφασιστικά ο έλεγχος των  σχολικών  µονάδων  σε µόν ιµη και σταθ-
ερή βάση. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
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Σήµερα στις 11:30
η εξόδιος ακολουθία  

Μια ηχ ηρή απώλεια
που γέµισε θλίψη το Κέν -
τρο Ηλικιωµέν ων  του
∆ήµου Φυλής είν αι αυτή
του Προέδρου των
ΚΑΠΗ Άν ω Λιοσίων
Ιωάν ν η Μάρκου,  που
έχ ασε τη µάχ η για τη
ζωή, το πρωί του Σαββά-
του 9 Νοεµβρίου 2019. 

Ο ∆ήµαρχ ος Φυλής
Χρήστος Παππούς που
τον  συν έδεε µε τον

εκλιπόν τα πολυετή
σχ έση εκτίµησης και
φιλίας, εκφράζει τα θερµά
του συλλυπητήρια στους
οικείους του αλλά και στη
µεγάλη οικογέν εια των
ΚΑΠΗ. 

“Ο Ιωάν ν ης Μάρκου
ήταν  έν α δραστήριο
µέλος της µεγάλης οικογέ-
ν ειας των  ηλικιωµέν ων
γεµάτος όρεξη για ζωή και
πάν τα “παρών ” στα
κοιν ά και στα σπουδαία
γεγον ότα της πόλης. Η
απουσία του µας προκα-

λεί θλίψη. Θα τον  θυµό-
µαστε πάν τα ως µαχ ητή
για τη βελτίωση της ποι-
ότητας ζωής των  ηλικιω-
µέν ων  για τους οποίους
δεν  σταµατούσε ποτέ,
ν α διατυπών ει προτά-
σεις και αιτήµατα ” 

Η εξόδιος ακολουθία
για το Ιωάν ν η Μάρκου θα 

τελεστεί στον  Ιερό Ναό
της Ευαγγελίστριας, το
πρωί της ∆ευτέρας 11
Νοεµβρίου, στις 11:30.

Τα ΚΑΠΗ θα κλείσουν
στις 11 ως ελάχ ιστο φόρο
τιµής και προκειµέν ου οι
φίλοι του αλλά και οι
εργαζόµεν οι ν α παρα-
στούν  στο τελευταίο
Αν τίο. 

ΓΕΝΟΠ ∆ΕΗ: 
Οι εργαζόµενοι αποφάσισαν 48ωρες 
επαναλαµβανόµενες απεργίες

48ωρες επαν αλαµ-
βαν όµεν ες απεργίες
αποφάσισε το διοικ-
ητικό συµβούλιο της
ΓΕΝΟΠ ∆ΕΗ αν τι-
δρών τας στο
ν οµοσχ έδιο για τη
∆ΕΗ. Όπως αν αφέρ-
ουν  σε αν ακοίν ωσή
τους οι εργαζόµεν οι «υπό το πρίσµα των  τελευταίων
εξελίξεων  και µε αποκλειστικό θέµα ηµερήσιας διάταξ-
ης το ν έο ν οµοσχ έδιο που φέρν ει δραστικές αλλαγές
στη λειτουργία της ∆ΕΗ και ουσιαστικά αν ατρέπει τις
εργασιακές σχ έσεις, συν εδρίασε σε έκτακτη σύγκλιση,
το διοικητικό συµβούλιο της ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ παρουσία
και του προέδρου της Παν ελλήν ιας Οµοσπον δίας
Εν έργειας Παν αγιώτη Κουν τουσιάδη (εργαζόµεν οι στα
διυλιστήρια, το φυσικό αέριο)».

Συλλυπητήρια ∆ηµάρχου Φυλής 
Χρ. Παππού για την απώλεια του 
Προέδρου του ΚΑΠΗ Ιωάννη Μάρκου 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Γ.Ν.Ε. ΘΡΙΑΣΙΟΓ.Ν.Ε. ΘΡΙΑΣΙΟ

Ελευσίν α: 5/11/2019
Αρ. Πρωτ.: 245

ΠΕΜΠΤΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Στάση Εργασίας 

(8 π.µ. – 1 µ.µ.) Συγκέντρωση
στη 2η ΥΠΕ

Αναχώρηση πούλµαν στις 8:30 π.µ. 
από ΘΡΙΑΣΙΟ νοσοκοµείο

‘’Στο ΘΡΙΑΣΙΟ ν οσοκοµείο, σύµφων α µε τον  (αν ε-
παρκέστατο) Οργαν ισµό,  είν αι κεν ές πάν ω από 120
θέσεις ν οσηλευτικού και βοηθητικού υγειον οµικού
προσωπικού.

∆ιατηρείται η κατάργηση δεκάδων  οργαν ικών
θέσεων  ειδικευµέν ων  γιατρών  και η κατάσταση θα χ ει-
ροτερέψει αν  απολυθούν  οι 14 επικουρικοί γιατροί,
που η σύµβαση τους λήγει µέχ ρι τέλος 2019, εν ώ στο
1ο εξάµην ο 2020 λήγει η σύµβαση επιπλέον  24 επι-
κουρικών  γιατρών .

Στη διοικητική και τεχ ν ική υπηρεσία, παραµέν ει η
κατάργηση δεκάδων  οργαν ικών  θέσεων  εν ώ παραµέ-
ν ουν  κεν ές 6 οργαν ικές θέσεις τεχ ν ολόγων  ακτιν ολό-
γων  και χ ειριστών  εφαρµοστών  και οι αν άγκες θα
αυξηθούν  λόγω της σχ εδιαζόµεν ης λειτουργίας αγγειο-
γράφου και δεύτερου αξον ικού τοµογράφου.

Αν τίστοιχ α, στο Κέν τρο Υγείας Ελευσίν ας, λείπουν
γιατροί βασικών  ειδικοτήτων  και ν οσηλευτικό προσω-
πικό, µε αποτέλεσµα ν α µην  καλύπτον ται οι λαϊκές
αν άγκες για υπηρεσίες Πρωτοβάθµιας Φρον τίδας
Υγείας.

Στο Κέν τρο Υγείας Μεγάρων  συν εχ ίζεται η απαρά

δεκτη κατάσταση µε την  αν αστολή της καθηµεριν ής
24ωρης λειτουργίας, λόγω της µεγάλης έλλειψης γιατρών
βασικών  ειδικοτήτων .

Αυτά είν αι τα αποτέλεσµα της πολιτικής υποστε-
λέχ ωσης και υποχ ρηµατοδότησης, που ακολουθούν
όλες οι κυβερν ήσεις , µε βάση τη στρατηγική της Ευρ-
ωπαϊκής Έν ωσης για τη µείωση των  παροχ ών  υγείας
στις λαϊκές οικογέν ειες.

Για ν α εξοικον οµούν ται, µε τις περικοπές, κρατικά
κον δύλια για ν έες επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές των
επιχ ειρηµατικών  οµίλων . Και ν α διευκολύν εται η παρ-
απέρα επέκταση της επιχ ειρηµατικής δράσης στον
τοµέα της υγείας.

Η διαιών ιση των  ελλείψεων  προσωπικού και των
ελαστικών  εργασιακών  σχ έσεων  εν τάσσον ται στα
σχ έδια για λειτουργία των   µον άδων  υγείας  µε ιδιωτι-
κοοικον οµικά κριτήρια. 

Χαρακτηριστικό είν αι ότι το 2018 δεν  προκηρύχ θη-
κε ούτε µία µόν ιµη θέση προσωπικού και η µον αδική
προκήρυξη για το 2019 (2Κ/2019) αφορά την  αν τικα-
τάσταση ισάριθµων  επικουρικών , που ήδη εργάζον -
ται, δηλαδή δεν  προστίθεται ούτε έν ας επιπλέον
εργαζόµεν ος στα δηµόσια ν οσοκοµεία.

Στην  κατεύθυν ση αυτή, ο υφυπουργός Υγείας 

απέρριψε τα αιτήµατα µας για άµεσες προσλήψεις
µόν ιµου προσωπικού, επιβεβαίωσε ότι θα συν εχ ι-
στούν  οι απολύσεις συµβασιούχ ων  και θα επεκταθ-
ούν  «οι συµπράξεις µε τον  ιδιωτικό τοµέα», δηλαδή οι
ιδιωτικοποιήσεις.

Συν εχ ίζουµε τον  αγών α για:
► ν α εν ισχ υθεί µε µόν ιµο προσωπικό το Νοσοκο-

µείο ΘΡΙΑΣΙΟ και ν α τροποποιηθεί ο Οργαν ισµός για
ν α αν ταποκρίν εται στις σύγχ ρον ες αν άγκες

► ν α εν ισχ υθούν  µε γιατρούς βασικών  ειδικοτήτων
και ν οσηλευτικό προσωπικό τα Κέν τρα Υγείας Ελευ-
σίν ας και Μεγάρων  

► ν α µην  απολυθεί καν έν ας συν άδελφος. Να µον ι-
µοποιηθούν  οι εργαζόµεν οι µε ελαστικές εργασιακές
σχ έσεις.

► πλήρη κρατική χ ρηµατοδότηση των  δηµόσιων
µον άδων  υγείας, κατάργηση των  πληρωµών  των  ασθ-
εν ών  και των  εισφορών  για υγειον οµική περίθαλψη.

.Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος 

Βαρδαβάκης Μαν ώλης
Ο Γραµµατέας

Ιωαν ν ίδης Παν αγιώτης’’



∆ευτέρα 11 Νοεµβρίου 2019 θριάσιο-7

Γ. Πατούλης: «Σήµερα τιµούµε όχι µόνο
τους ηρωικούς πιλότους µας αλλά και

όλα τα άξια στελέχη της Πολεµικής 
Αεροπορίας που έχουν προσφέρει

πολλά στην πατρίδα»

Στην τελετή Εορτασµού του Προστάτη της Πολε-
µικής Αεροπορίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ που διο-
ργάνωσε το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (στη
Σχολή Ικάρων, Αεροπορική Βάση ∆εκέλειας),
παραβρέθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ.
Πατούλης. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης ο υπ.
Άµυνας Ν. Παναγιωτόπουλος, ο Αντιπρόεδρος
της Βουλής Α. Μπούρας, η Αντιπεριφερειάρχης
Βόρειου Τοµέα Λ. Κεφαλογιάννη, στελέχη της
Πολεµικής Αεροπορίας και πλήθος κόσµου.

Με αφορµή τον εορτασµό σε δηλώσεις του ο κ.
Πατούλης επισήµανε τα εξής:

«Η Πολεµική µας Αεροπορία από την εποχή
της ίδρυσής της έχει συµβάλει σηµαντικά έως και
σήµερα, στους απελευθερωτικούς αγώνες του
λαού µας, όπως επίσης και σε καιρούς ειρήνης,
διασφαλίζοντας τα κυριαρχικά µας δικαιώµατα,
πάντοτε δίνοντας µαθήµατα θάρρους και ιδανικών.
Σήµερα τιµούµε όχι µόνο τους ηρωικούς πιλότο-
υς µας αλλά και όλα τα άξια στελέχη της Πολεµικής
Αεροπορίας, χωρίς τη συµβολή των οποίων,
τίποτα δεν µπορεί να επιτευχθεί. 

Η Περιφέρεια Αττικής θα είναι πάντα στο πλευρό
τους προσφέροντας στήριξη, όπου χρειάζεται.
Χρόνια πολλά στην Πολεµική µας Αεροπορία».

Στη γιορτή της Πολεµικής Αεροπορίας προς τιµήν του προστάτη
της Αρχαγγέλου Μιχαήλ, ο Περιφερειάρχης Αττικής 

Κατατέθηκε η τροπολογία 
για τον ερχοµό της 
ΑΕΚ στα Άνω Λιόσια

Κατατέθηκε την Πέµπτη 7/11 προς ψήφιση
στη Βουλή η τροπολογία που ουσιαστικά

ανοίγει το δρόµο για τη µετακόµιση της ΑΕΚ στα
Άνω Λιόσια και στο ολυµπιακό στάδιο της πάλης.

Οι «κιτρινόµαυροι» πιθανώς να προλάβουν και
τη διορία που είχαν θέσει για τις αρχές Ιανουα-
ρίου (στόχος της οµάδας είναι να κάνει πρεµιέρα
στο νέο της γήπεδο στο παιχνίδι µε τον Παναθη-
ναϊκό ΟΠΑΠ, για την 1η αγωνιστική του β' γύρου
της ΕΚΟ Basket League).

Στο σχετικό νοµοσχέδιο του Υφυπουργού Αθλ-
ητισµού για τις οµοσπονδίες, εντάχθηκε και η
τροπολογία για να υπάρχει επιτάχυνση των διαδι-
κασιών µεταξύ ΚΑΕ ΑΕΚ και Πολιτείας για να φτά-
σουν στην τελική συµφωνία, µέσω της άρσης του
εµποδίου της υποχρέωσης διεξαγωγής διαγωνι-
σµού για την παραχώρηση του δικαιώµατος χρή-
σης του γηπέδου.

Κατά τη διάρκεια της ηµέρας θα γίνει η συζήτ-
ηση για το νοµοσχέδιο στην Επιτροπή Μορφω-
τικών Υποθέσεων της Βουλής και στη συνέχεια
αναµένεται να τεθεί προς ψήφιση.
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Η
34η Συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου Ελευσίνας θα πραγµατοποιηθεί την
Τρίτη 12 Νοεµβρίου 2019 και ώρα 19:00

στην αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµαρχείου για
τη λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης:

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – Αρµόδιος Αν τιδ/χος κ. Κουρ-
ούν ης Γεώργιος

1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση
χρήσης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 1ου –
3ου ∆ηµοτικού σχολείου Μαγούλας στον Α.Ο.
ΦΙΛΟΘΕΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ». (εισηγήτρια κα Ζγαν-
τζούρη

2. Λήψη απόφασης για τις Μεταβολές Σχο-
λικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας & ∆ευτεροβάθ-
µιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-
2020» (εισηγήτρια κα Ζγαντζούρη)

3. Ορισµός ενός (1) δηµοτικού συµβούλου
ως Προέδρου και δύο (2) εκπροσώπων των παρ-
αγωγικών τάξεων ως µελών στην ∆ηµοτική Επιτρ-
οπή Παιδείας του ∆ήµου Ελευσίνας για την διετία
2019-2021. (εισηγητής κ. Κουρούνης)

4. Συγκρότηση ∆ηµοτικής Επιτροπής Ισότ-
ητας (εισηγητής κ. Κουρούνης)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – Αρµόδιος Αντιδ/χος κ. Κου-
κουναράκης Παύλος

5. Λήψη απόφασης για τον ορισµό υπεύθυ-
νου λογαριασµού για την υλοποίηση του έργου
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Ο∆ΩΝ ΚΑΤΩ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» µε ενάριθµο έργου
2014ΣΕ57100004 της ΣΑ 571 του Π∆Ε.
(εισηγήτρια κα Αγάθου)

6. Λήψη απόφασης για την χρονική παράταση
της σύµβασης µε τίτλο: «∆ιαµόρφωση και ηλεκτρ-
ονική αποτύπωση διαδικασιών και δικλείδων
ασφαλείας για την παρακολούθηση λειτουργίας
του κυκλώµατος εσόδων του ∆ήµου Ελευσίνας
σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο».
(εισηγήτρια κα Τζαφέρη)

7. Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως
εισπραχθέντων. (εισηγήτρια κα Τζαφέρη)

ΤΕΧΝΙΚΑ – Αρµόδιος Αν τιδ/χος κ. Μαυρο-
γιάν ν ης Αθαν άσιος

8. Έγκριση τεχνικής µελέτης και του τρόπου
εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή, συντήρηση
σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές
δράσεις» του ∆ήµου Ελευσίνας, ενόψη του Προ-
γράµµατος ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ (εισηγητές κα Σιτζίµη -
κ. Βραχάλης)

9. Έγκριση της 1ης Συµπληρωµατικής
Σύµβασης και 4ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντήρηση
∆ηµοτικών Κτιρίων ∆.Ε. Ελευσίνας 2017» και
παράταση προθεσµίας περαίωσης αυτού.
(εισηγητές κα Σιτζίµη – κ. Βραχάλης)

10. Λήψη απόφασης για την έγκρ-
ιση πρωτοκόλλου προσωρινής και
οριστικής παραλαβής του έργου:
«Συνδέσεις ∆ηµοτικών Κτιρίων –
Σχολείων µε το ∆ίκτυο Αποχέτευσης»
(εισηγητές κ. Γκιόκας – κ. Βραχάλης)

11. Λήψη απόφασης για την έγκρ-
ιση πρακτικών κλήρωσης για την
συγκρότηση επιτροπής προσωρινής
παραλαβής του έργου: «Αποκαταστά-
σεις οδών από πληµµύρα στη ∆.Ε.
Μαγούλας» (εισηγητές κ. Σακόβ – κ. Βραχάλης) 

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακ-
τικών κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής
ΠΠΑΕ του έργου: «Κατασκευή
Πλατειών».(εισηγητές κ. Παρασκευόπουλος – κ.
Βραχάλης)

13. Συµπλήρωση της υπ’ αριθµ. 233/19
προηγούµενης απόφασης του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου που αφορά στην κοπή δένδρων για
τη διάνοιξη του πεζόδροµου µεταξύ των Ο.Τ.
363-364 περιοχής ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ, κατ’ εφαρµο-
γή της 2/2010 πράξης εφαρµογής. (εισηγητής κ.
Μπισµπιρούλας)

14. Λήψη απόφασης για την έγκριση εισόδου
– εξόδου οχηµάτων της επιχείρησης «ΒΕΤΟ
Α.Ε.Β.Ε.» - Κέντρο Αποθήκευσης ∆ιανοµής που
βρίσκεται  επί  ανώνυµης δηµοτικής οδού
(συµβάλλουσας στην επαρχιακή οδό Μαγούλας
Οινόης), στην θέση – Πλακωτό -, στην εκτός
σχεδίου περιοχή της ∆ηµοτικής Ενότητας
Μαγούλας. (εισηγητής κ. Μπισµπιρούλας)

ΝΟΜΙΚΑ – Γεν ικός Γραµµατέας κ. Παν αγιω-
τούλιας Ιωάν ν ης

15. Καθορισµός αµοιβής της δικηγόρου Παρ-
ασκευής Γεωργίου για το χειρισµό της αιτήσεως
χορήγησης προσωρινής διαταγής του Αλέξιου
Τσουτουρίδη κατά του ∆ήµου Ελευσίνας.
(εισηγήτρια κα Βαλαβάνη)

16. Καθορισµός αµοιβής του δικηγόρου ∆ια-
µαντή Καρυώτη για τη σύνταξη γνωµοδότησης επί
της αιτήσεως του Ισίδωρου Τσική κατά του ∆ήµου
Ελευσίνας. (εισηγήτρια κα Βαλαβάνη)

17. Καθορισµός αµοιβής του δικηγόρου ∆ια-
µαντή Καρυώτη για το χειρισµό της υποθέσεως
προσφυγής της Αγγελικής Μαραγκάκη κατά του
∆ήµου Ελευσίνας. (εισηγήτρια κα Βαλαβάνη)

18. Καθορισµός αµοιβής της δικηγόρου ∆ήµ-
ητρας Κοκκινιώτη για το χειρισµό της µε
ΑΚ7100/24-10-2016 ανακοπής τη οποία άσκησαν
ο Κωνσταντίνος Πλέστης και η Αγγελική Ζέρβα
κατά του ∆ήµου Ελευσίνας. (εισηγήτρια κα Βαλα-
βάνη)

19. Καθορισµός αµοιβής της δικηγόρου 

Αουρέλιας Στερκούδη για το χειρισµό της µε
ΑΚ179/11-1-2017 ανακοπής την οποία άσκησαν
η εταιρεία µε την επωνυµία «Ποσειδών Ζ.Κ.Σ.
ΙΚΕ» και ο Γεώργιος Σαρτζετάκης κατά του ∆ήµου
Ελευσίνας. (εισηγήτρια κα Βαλαβάνη)

20. Καθορισµός αµοιβής της δικηγόρου
Αγγελικής Χαροκόπου αναφορικά µε το χειρισµό
της υποθέσεως των ανακοπών του ∆ήµου Ελευ-
σίνας κατά των πέντε κατασχετηρίων της ΕΥ∆ΑΠ
εις χείρας των πέντε τραπεζών (Attica, Alpha,
Eurobank, Πειραιώς και Εθνικής) (εισηγήτρια κα
Βαλαβάνη)

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ - Αρµόδιος
Αν τιδ/χος κ. Παππάς Λεων ίδας

21. Λήψη απόφασης για την κοπή ή µη δέν-
δρων σε κοινόχρηστους χώρους της ∆ηµοτικής
Ενότητας Ελευσίνας. (εισηγητής κ. Γκουργ-
κούλης)

Ν.Π.Ι.∆. Κ.Ε.∆.Ε - Πρόεδρος κ. Τατάκης
Φώτιος - Παν αγιώτης

22. Επί αιτήµατος Κοινωφελούς Επιχείρησης
∆ήµου Ελευσίνας (Κ.Ε.∆.Ε) για παραχώρηση της
Πλατείας Ηρώων και παράπλευρων οδών στο
πλαίσιο υλοποίησης της δράσης του «Χριστου-
γεννιάτικου Χωριού». (εισηγητής κ. Τατάκης)

23. Επί αιτήµατος Κοινωφελούς Επιχείρησης
∆ήµου Ελευσίνας (Κ.Ε.∆.Ε) για παραχώρηση
χώρου της Ελαιουργικής, µε σκοπό την συναρ-
µολόγηση, επισκευή οικίσκων της δράσης «Χρι-
στουγεννιάτικου Χωριού». (εισηγητής κ. Τατάκης)

ΓΕΝΙΚΑ
24. Λήψη απόφασης για συνέργειες µε τα

Ελληνικά Ταχυδροµεία σχετικά µε την έκδοση
επετειακών σειρών (γραµµατοσήµων, βιβλίων
κ.λ.π.) µε κύρια θεµατική την Ελευσίνα 2021
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.
(εισηγητής κ. ∆ήµαρχος)

25. Συζήτηση – Ενηµέρωση επί αιτηµάτων της
ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ –
ΜΑΓΟΥΛΑΣ (εισηγητής κ. Κώνστας)

ΣΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 
ΤΟΥ ∆.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
«Συνδέσεις ∆ηµοτικών Κτιρίων–Σχολείων 
µε το ∆ίκτυο Αποχέτευσης» 
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ΑΑ∆Ε - 120 δόσεις: 
Ληξιπρόθεσµες οφειλές 5,9 δισ.
ευρώ στη ρύθµιση

Πρόκειται, συν ολικά, για 580.609 
φορολογούµεν ους και επιχειρήσεις 

Λ
ηξιπρόθεσµες οφειλές ύψους 5,9 δισ. ευρώ
εν τάχ θηκαν  στη ρύθµιση των  120 δόσεων ,
σύµφων α µε τα στοιχ εία της Αν εξάρτητης

Αρχ ής ∆ηµοσίων  Εσόδων .
Από το συν ολικό ποσό που ρυθµίστηκε, τα 4,3 δισ.
ευρώ αφορούν  κεφάλαιο και το υπόλοιπο 1,4 δισ.
ευρώ αφορά προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβο-
λής.
Πρόκειται για 580.609 φορολογούµεν ους και επιχ ει-
ρήσεις που υπήχ θησαν  στη ρύθµιση των  οφειλών
τους σε έως 120 δόσεις.
Από αυτούς, οι 543.923 ήταν  φυσικά πρόσωπα και
36.676 επιχ ειρήσεις.
Αξιοσηµείωτο είν αι ότι από τον  αριθµό των
ρυθµίσεων  στο 14,31% το ποσό καταβλήθηκε εφά-
παξ, εν ώ στο 30% σε 120 δόσεις.

ΕΣΠΑ: Επιπλέον 3 εκατ.
ευρώ για επιχειρήσεις 
-Ποσοστά & ∆ικαιούχοι

Π
ρόσθετα κεφάλαι α ύψους 3 εκατ.
ευρώ θα δοθούν µέσω δράσης του
ΕΣΠΑ γι α τι ς εξαγωγι κές επι χει -

ρήσει ς στην Αττι κή. Συνολι κά, από τη
δράση «Επι χει ρούµε Έξω – Υποστήρι ξη
∆ι εθνούς Προβολής ΜΜΕ µε Εξωστρεφή
Προσανατολι σµό», θα δοθούν συνολι κά 53
εκατ. ευρώ, από τα 50 εκατ. ευρώ που
προβλέπονταν αρχι κά.

Σύµφωνα µε τη σχετι κή απόφαση του
υφυπουργού Οι κονοµί ας και  Ανάπτυξης
Ιωάννη Τσακί ρη γί νεται  τροποποί ηση
στην αύξηση του συνολι κού δι αθέσι µου
προϋπολογι σµού στην περι φέρει α Αττι -
κής κατά 3 εκατ. ευρώ.

Από το σύνολο των κεφαλαί ων, 18 εκατ.
ευρώ δι ατί θενται  στι ς περι φέρει ες Ανα-
τολι κής Μακεδονί ας και  Θράκης, Κεντρι -
κής Μακεδονί ας, Ηπεί ρου, Θεσσαλί ας
και  ∆υτι κής Ελλάδα. Σε ∆υτι κή Μακε-
δονί α, Ιόνι α Νησι ά, Πελοπόννησο, Βόρει ο
Αι γαί ο και  Κρήτη δι ατί θενται  10 εκατ.
ευρώ, στην Αττι κή 16 εκατ. ευρώ, στη Στε-
ρεά Ελλάδα 8 εκατ. ευρώ και  στο Νότι ο
Αι γαί ο 1 εκατ. ευρώ.

Σηµει ώνεται  ότι  η πρόσκληση θα παρα-
µεί νει  ανοι χτή γι α την υποβολή αι τήσεων
µέχρι  εξαντλήσεως του δι αθέσι µου προϋ-
πολογι σµού και  το αργότερο µέχρι  την
Παρασκευή 20 ∆εκεµβρί ου 2019. Σκοπός
εί ναι  η υποστήρι ξη των πολύ µι κρών,
µι κρών και  µεσαί ων εξαγωγι κών µετα-
ποι ητι κών επι χει ρήσεων γι α την ενί σχυση
της δι εθνούς παρουσί ας των παραγόµε-
νων προϊ όντων τους, µέσω της συµµετοχής
τους σε εµπορι κές εκθέσει ς που δι ορ-
γανώνονται  εκτός ελληνι κής επι κράτει ας.

Ένταξη επι πλέον 113 επι χει ρηµατι κών
σχεδί ων

Στο µεταξύ δηµοσι εύθηκε η όγδοη τρο-
ποποί ηση της απόφασης ένταξης πρά-
ξεων κρατι κών ενι σχύσεων στο πλαί σι ο
της πρόσκλησης «Επι χει ρούµε Έξω –
Υποστήρι ξη ∆ι εθνούς Προβολής ΜΜΕ µε
Εξωστρεφή Προσανατολι σµό» του
ΕΠΑνΕΚ, λόγω ένταξης επι πλέον 113
επι χει ρηµατι κών σχεδί ων συνολι κού
προϋπολογι σµού επι λέξι µης δηµόσι ας
δαπάνης 4.711.429 ευρώ.

-Χρηµατοδότηση

Υπενθυµί ζεται  ότι  κάθε δυνητι κός δι και -
ούχος µπορεί  να υποβάλει  αί τηση
χρηµατοδότησης προϋπολογι σµού έως
100.000 ευρώ. Τα ποσοστά ενί σχυσης και
η ι δι ωτι κή συµµέτοχη του δι και ούχου γι α
το σύνολο των αι τούµενων επι λέξι µων
δαπανών στο πλαί σι ο της παρούσας
δράσης και  γι α το σύνολο των περι φερ-
ει ών της χώρας εί ναι  τα εξής:

Μέχρι  20.000 ευρώ ανά έκθεση στι ς
περι πτώσει ς συµµετοχής µε περί πτερο
µέχρι  20 τµ. Η ∆ηµόσι α επι χορήγηση

ορί ζεται  έως 50% µε ανώτατο το ποσό των
10.000 ευρώ µε την ι δι ωτι κή συµµετοχή να
ορί ζεται  στο 50% τουλάχι στον.

Μέχρι  35.000 ευρώ ανά έκθεση στι ς
περι πτώσει ς συµµετοχής µε περί πτερο
µέχρι  20 τµ Η δηµόσι α επι χορήγηση
ορί ζεται  έως 50% µε ανώτατο το ποσό των
17.500 ευρώ µε την ι δι ωτι κή συµµετοχή να
ορί ζεται  στο 50% τουλάχι στον.

Μέχρι  50.000 ευρώ ανά έκθεση στι ς
περι πτώσει ς συµµετοχής µε περί πτερο
µέχρι  20 τµ. Η δηµόσι α επι χορήγηση
ορί ζεται  έως 50% µε ανώτατο το ποσό των
25.000 ευρώ µε την ι δι ωτι κή συµµετοχή να
ορί ζεται  στο 50% τουλάχι στον.

Ο προϋπολογι σµός δι αχεί ρι σης και
παρακολούθησης υλοποί ησης του έργου
ορί ζεται  έως το ποσό των 1.000 ευρώ, η
δηµόσι α επι χορήγηση έως 50% µε
ανώτατο ποσό τα 500 ευρώ και  η ι δι ωτι κή
συµµετοχή τουλάχι στον στο 50%.

-∆ι και ούχοι

Στο πλαί σι ο της δράσης ενι σχύονται
πολύ µι κρές, µι κρές και  µεσαί ες επι χει -
ρήσει ς, οι  οποί ες, πρι ν την ηµεροµηνί α
ηλεκτρονι κής υποβολής της αί τησης
χρηµατοδότησης:

έχουν κλεί σει  τουλάχι στον µι α δι αχει ρι -
στι κή χρήση 12µηνης δι άρκει ας

δι αθέτουν επι λέξι µους ΚΑ∆ οι  οποί οι
αφορούν σε προϊ όντα που επι θυµούν να
προωθήσουν µέσω της συµµετοχής τους
στι ς εµπορι κές εκθέσει ς

παράγουν/µεταποι ούν ήδη τα προϊ όντα.
Αναπτύσσουν ήδη εξαγωγι κή δραστηρι ότ-
ητα και  ποσοστό τουλάχι στον 2% του ετή-
σι ου κύκλου εργασι ών προέρχεται  από
εξαγωγές προϊ όντων που
παράγουν/µεταποι ούν.
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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 

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ 
ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ. ΚΟΥΡΕΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΞΕΡΩΝ

ΧΟΡΤΩΝ ΤΗΛ. 6932154263

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ   
Ενοικιάζεται ισόγειο γωνιακό κατάστηµα 90τµ 

όπισθεν ∆ηµαρχειου, έναντι Ι.Ν. Ευαγγελισµού της
Θεοτόκου στον Ασπρόπυργο

τηλ. 6977426279

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
ΚΟΠΕΛΑ ΑΠΟ 27 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 

ΓΙΑ ΜΠΟΥΦΕ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ (ΚΑΦΕ - ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ)
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6983595319 & 2105596108 (ΕΛΕΝΗ)
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ΕΠΣ∆Α: Τα αποτελέσµατα και η
βαθµολογία στην ∆υτική Αττική

Ά ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(7η αγωνιστική)

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ – ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 7-0
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ – ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2-1
ΖΩΦΡΙΑ – ΒΥΖΑΣ MEΓΑΡΩΝ 1-3
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 2-2
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ
ΠΟΝΤΙΩΝ 2-1
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟY – ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ 2-3
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 2-4

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 17
2. Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 17
3. ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Α.Ο 17
4. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 14
5. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 13
6. ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 11
7. ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 10
8. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 9
9. ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ 8
10. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 6
11. ∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑ 4
12. ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ 4
13. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 2
14. ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2

Η επόµενη 8η Αγωνιστική

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

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(7η αγωνιστική)

ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ – ΠΑΟ ΦΥΛΗΣ 5-1
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ.
4-1
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
8-3
ΑΣ ∆ΥΝΑMH ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ Α.
ΛΙΟΣΙΩΝ 1-3
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ – Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 4-3
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 5-1
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ – ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 0-6

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 18
2. ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 18
3. ΑΠΟΛΛΩΝ Α. ΛΙΟΣΙΩΝ 16
4. ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 16
5 . ΑΣ ∆ΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 15
6. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 14
7. Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 12
8. ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 12
9. ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 9
10. Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 6
11. ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 6
12. ΠΑΟ ΦΥΛΗΣ 3
13. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 0
14. ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 0

ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 1-0

N
ίκη για τον  Θεσπρωτό που επικράτησε 1-0
του Ασπρόπυργου και πήρε βαθµολογική
αν άσα αφήν ον τας τις τελευταίες θέσεις της

βαθµολογίας και ισοβαθµεί µε τον  Ασπρόπυργο.

Το µον αδικό γκολ της αν αµέτρησης πέτυχ ε ο Ντάλα
Κόστα στο 74' µε τους γηπεδούχ ους ν α παν -
ηγυρίζουν  έξαλα την  κατάκτηση των  τριών  βαθµών .

Θεσπρωτός (Ρότσα): Κων σταν τάκος, ∆ηµήτρου-
λας, Σερβιλάκης, Νόν ης, Σταυρίδης, Βιγιαφάν ιε,
Κολτσίδας, Γώγος (65′ Ευθυµίου), Ραµίρεζ (72′
Μπίκας), Κολλάς, Ντάλα Κόστα (88′ Καρβούν ης).

Ασπρόπυργος (Βαζάκας): Παν αγόπουλος, Γκου-
γκούδης, Σταγάκης, Ζών ας, Λογοθέτης, Νικολάου,
Γκατσολάρι (83′ Κων σταν τιν ίδης), Κάκκο (71′ Ζαχ αρ-
ός), Ζγκούρη (41′ Πίν το), Σρέτσκοβιτς, Βασιλείου.

Σάββατο (09/11)

Τρίκαλα - Βέροια 2-1 (2' Οικον οµόπουλος, 63' Σταµα-
τής / 73' Πασάς)

Κυριακή (10/11)

Ολυµπιακός Βόλου - Ιάλυσος 2-0 (31' Κουτσιαν ι-
κούλης, 85' Ντούν ης)

Τρίγλια - Καλαµάτα 1-0 (44' Παπαδηµητρίου)

ΟΦ Ιεράπετρας - Καβάλα 3-2  (14' Παπαδόπουλος Μ.,
48' Αν αστασόπουλος, 78' Σέχ ου/21' Χαν τί, 29' Βόσα-
λικ)

Θεσπρωτός - Ασπρόπυργος 1-0 (74' Ντάλα Κόστα)

∆ιαγόρας - Νίκη Βόλου 1-1 (11' Κέρι/31' Ροχ άν ο)

Αιγάλεω -  Ιων ικός 1-2 (4' Σταµατάκης/21' Κρητικός,
37' Μαν άλης)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΟΦΙ 13
2. Ιων ικός 13
3. Τρίκαλα
4. Ολυµπιακός Β. 12
5. Καβάλα 11
6. Βέροια 11
7. ∆ιαγόρας 10
8. Καλαµάτα 10
9. Αιγάλεω 8
10. Θεσπρωτός 7
11. Ασπρόπυρος 7
12. Τριγλία 6
13. Ιάλυσος 5
14. Νίκη Βόλου 5

Β' Εθνική (Νότος)

ΝΕ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ – ΜΑΝ∆ΡΑΪΚΟΣ 78-68

∆εκάλεπτα: 14-15, 37-39, 55-53, 78-68
∆ιαιτητές: Θεον άς-Τσολάκος-Ασλαν ίδης
Μεγαρίδα (Μάν ταλος): Λάκκας 8, Κον τόπουλος,

Σπυρόπουλος 5 (1), Ψαρόπουλος 13 (1), Κατσουλά-
κος, Παπαν των άκος 13 (2), Σάλεχ  17, Κασπίρης 3
(1), Χρον όπουλος, Μαλούκος 16, Λούκας, Οικον οµό-
πουλος 3 (1),

Μανδραϊκός (Κατσούν ης): Χάν ιας-Παν ταζής 2,
Γεωργίου 6, Παπαν ικολάου, Λυτόπουλος 5 (1), Καραµ-
πάτσος 8 (1), Μαλτέζος 4, Σκούφης 4, Μαγιν τόµπε 6
(2), Γκουαλτιέρι, Ροδοστόγλου 11 (1), Τσιάκος 17,
Βεσκούκης 5

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ – ΛΟΚΡΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 85-75

∆εκάλεπτα: 15-19, 41-34, 58-55, 85-75
∆ιαιτητές: Κον τίλης-Χριστιν άκης-Καραν ικόλα Αλ.
Πανελευσινιακός (Καραχ άλιος-Βούλγαρης): Μπά-

λας, Καράµπελας 16 (2), Κεφάλας Κ 2, Σταθόπουλος
24 (1), Παπαδιον υσίου 11, Κρασσάκης 8, Αν αγν ω-
στόπουλος 17, Ψαρόπουλος 7 (1)

Λοκρός Αταλάντης (Ζαρον ικόλας): Μάρκου, Φωτ-
ητζόγλου 6, Παπαπέτρος, Πάππος 4, Αν των όπουλος
10 (1), Μάττος Αν  27 (2), Μάττος Αγγ 8 (2), Ψάλτου
20

Αναλυτικά τα αποτελέσµατα της 6ης 
αγωνιστικής:

Παπάγου – Αιγάλεω 79-67
Πρωτέας Β. – Έσπερος 65-66
Μαρούσι – ∆ούκας 76-68
ΚΑΟ Μελισσίων  – Παν ερυθραϊκός 71-75
ΝΕ Μεγαρίδος – Μαν δραϊκός 78-68
Πεν τέλη – ΟΦΗ 70-68
Παν ελευσιν ιακός – Λοκρός Αταλάν της 85-75
Εθν ικός – Ιων ικός ΝΦ 74-65

Η Βαθµολογία (Σε 6 αγώνες)

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

Η επόµενη αγωνιστική (7η, 16/11)

Αιγάλεω – Πρωτέας Βούλας
Έσπερος – Μαρούσι
∆ούκας – ΚΑΟ Μελισσίων
Παν ερυθραϊκός – Μεγαρίδα
Μαν δραϊκός – Εθν ικός
Ιων ικός ΝΦ – Παν ελευσιν ιακός
ΟΦΗ – Παπάγου
Λοκρός Αταλάν της – Πεν τέλη

ΕΠΣΒ: Τα αποτελέσµατα στην  Α΄Βοιωτίας

A’ Kατηγορία (7η αγων ιστική)

Αµβρυσσέας ∆ιστόµου – ΑΟ Θήβα  3-0
Παν αλίαρτος – ΠΑΟΚ Κοκκίν ου      1-1
ΑΟ Μαυροµµατίου – ΑΕ Ορχ οµεν ός  3-2
Κεραυν ός Αγιου Θωµά – ΑΟ Υψηλάν της  1-0
Αρµατηλάτης – Κυπαρισσός Αν τίκυρας   0-3
Παµβαγιακός – Ελλοπιακός  1-3
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ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΜΜΕΕΣΣΑΑ  
ΓΓΙΙΑΑ  ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  

ΓΓΙΙΑΑ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΞΞΕΕΝΝΗΗΣΣ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΙΙΑΑΣΣ  ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΜΜΕΕΣΣΑΑ
ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΣΣΥΥΓΓΚΚΟΟΛΛΛΛΗΗΤΤΕΕΣΣ,,  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟΙΙ  ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑ∆∆ΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ
ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟΙΙ  ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΤΤΕΕΣΣ  ΜΜΕΕ  ΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΟΟ  ΗΗ  ΕΕΜΜΠΠΕΕΙΙΡΡΙΙΑΑ

ΑΑΝΝΕΕΞΞΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΩΩΣΣ  ΗΗΛΛΙΙΚΚΙΙΑΑΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ    ΣΣΕΕ  ΝΝΕΕΑΑ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΗΗ
ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ..    ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΕΕΡΡΟΟΥΥΜΜΕΕ  ΚΚΑΑΛΛΟΟ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ

ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΛΛΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ∆∆ΟΟΧΧΕΕΣΣ..    
ΥΥΠΠΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΟΟΣΣ::  ΚΚΟΟΣΣ  ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΟΟΣΣ  66997755330044005522

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

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

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  6941638447

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΕΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ 
ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΕΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ

ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΜΒΑ∆ΟΥ 300,00
Τ.Μ. ΚΑΙ 330,00 Τ.Μ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ. 

ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΩΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ. Ο∆ΟΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 40, ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 6976766522 & 6979242036.

Ενοικιάζεται  κατάστηµα 170 τµ στο κέντρο
του Ασπροπύργου ∆ηµητρίου 
Λιάκου 14  – Πρώην «Ναϊάς».

Τηλέφωνο  επικοινωνίας 6974161382

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 
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Κατασχέθηκαν όλα τα
µέσα σύλληψης άγριων
πτηνών, τα όπλα, οι
ηχοµιµητικές συσκευές
και τα άγρια πτηνά θα
µεταφερθούν στην
ΑΝΙΜΑ για τις πρώτες
βοήθειες και µετά θα
απελευθερωθούν στο
φυσικό τους περιβάλ-
λον.

Η ΑΝΙΜΑ σε σχετική 
ανακοίνωση 
επισηµαίνει τα εξής
«Μεγάλη κατάσχεση

χτες, σε σπίτι παράνο-
µου έµπορου, µε πρω-
τοβουλία των δασονο-
µείων Αιγάλεω και
Ελευσίνας, τη συνδρο-
µή της Οµοσπονδιακής
Θηροφυλακής της ∆΄
Κυνηγετικής Οµοσπον-
δίας και  της
Αστυνοµίας. 

Περισσότερα από 500 πουλάκια µεταφέρθηκαν στην ΑΝΙΜΑ, τα πιο πολλά
σε άθλια κατάσταση και θα πρέπει να µείνουν καιρό για να στρώσουν. Βρέθη-
καν επίσης πολλά νεκρά πουλάκια και κατασχέθηκαν πολλά σύνεργα
παγίδευσης. 

Θα επανέλθουµε µε νέα ανάρτηση. Αυτό που για άλλη µια φορά µας σόκα-
ρε είναι η απίστευτα άθλια και βρώµικη κατάσταση των κλουβιών στα οποία
κρατούνταν αιχµάλωτα αυτά τα όµορφα πλάσµαταM.».

Τα άγρια πουλιά πωλούνται είτε για το κρέας τους ωςM µεζές ή για το κελά-
ηδισµα τους αν είναι ωδικά.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 2

Μέχρι τις 15 Νοεµβρίου, θα µπορούν
οι πολύτεκνοι γονείς και µέλη των πολ-
υτέκνων οικογενειών, µαθητές της
δηµόσιας ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευ-
σης άνω των 18 ετών και φοιτητές του
εξωτερικού µέχρι 25 ετών να επεκ-
τείνουν το χρονικό διάστηµα ισχύος
του µειωµένου κοµίστρου στα µέσα
µαζικής µεταφοράς, αρµοδιότητας του
ΟΑΣΑ.

Σύµφωνα µε τον  Οργαν ισµό, οι κατηγο-
ρίες αυτές θα µπορούν  να προσέρχονται
στα εκδοτήρια των  σταθµών του Μετρό ή
στα εκδοτήρια Συντάγµατος και Αεροδρ-
οµίου της ΟΣΥ για την  ανανέωση του
δικαιώµατος, προσκοµίζοντας µαζί µε τις
προσωποποιηµένες κάρτες Athenacard και
τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά :

– Πολύτεκνοι γονείς και µέλη πολύτεκνων
οικογενειών

α. Ισχύον και θεωρηµένο βιβλιάριο πολ-
υτέκνων

β. Έγγραφο πιστοποίησης ΑΜΚΑ (σε
έντυπη ή ηλεκτρον ική µορφή)

– Μαθητές ∆ηµόσιας ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης άνω των 18 ετών

α. Βεβαίωση σπουδών έτους 2019-2020
β. Έγγραφο πιστοποίησης ΑΜΚΑ (σε

έντυπη ή ηλεκτρον ική µορφή)

– Φοιτητές πανεπιστηµίων της αλλοδαπής
µέχρι την ηλικία των 25 ετών

α. Ισχύουσα «student card-university  ID»
του πανεπιστηµίου της αλλοδαπής

β. Αστυνοµική ταυτότητα ή διαβατήριο
γ. Έγγραφο πιστοποίησης ΑΜΚΑ (απαι-

τείται εφόσον είχε χρησιµοποιηθεί κατά την
αρχική έκδοση της κάρτας)

Επίσης, δίνεται παράταση έως τις 15
Νοεµβρίου στην ανανέωση του δικαιώµατος
µετακίνησης µε µειωµένο κόµιστρο σε όλους
τους φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυµάτων. 

Εποµένως, οι εν  ενεργεία φοιτητές, το
αργότερο µέχρι την 15η Νοεµβρίου, θα µπο-
ρούν να προσέρχονται στα εκδοτήρια των
σταθµών  του Μετρό ή στα εκδοτήρια
Συντάγµατος και Αεροδροµίου της ΟΣΥ, για
να προχωρήσουν στην επέκταση του χρο-
ν ικού διαστήµατος ισχύος του δικαιώµατός
τους στις προσωποποιηµένες κάρτες
Athenacard που έχουν ήδη στην κατοχή
τους.

Η ανανέωση γίνεται µε την επίδειξη της
ακαδηµαϊκής ταυτότητας και του εγγράφου
πιστοποίησης ΑΜΚΑ (σε έντυπη ή ηλεκτρο-
ν ική µορφή). 

Σύµφωνα µε τον ΟΑΣΑ, όσοι δικαιούχοι
δεν προχωρήσουν στην ανανέωση έως τη
συγκεκριµένη ηµεροµηνία, από την 16η
Νοεµβρίου, θα µετακινούνται µε κόµιστρα
κανονικής τιµής, χωρίς έκπτωση, µέχρι να
προσέλθουν σε εκδοτήριο και να ολοκ-
ληρώσουν τη σχ ετική διαδικασία.

Περισσότερες πληροφορίες για τα
εκδοτήρια της ΣΤΑΣΥ και το ωράριο λει-
τουργίας τους δίν ον ται από τον  ακόλο-
υθο σύν δεσµο:
http://www.stasy .gr/index.php?id=77

Συγκινητική παράσταση των παιδιών 
της ΑΜΥΝΑΣ στα παιδιά της ΑΓΚΑΛΙΑΣ 

Μια εξαίσια παράσταση αφιερωµέν η στην  Εθν ική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου έδω-
σαν  τα παιδιά του Χοροθεάτρου “ΑΝΥΝΑ” του ∆ήµου Φυλής,  για τα παιδιά του Συλλό-
γου Προστασίας Αγέν ν ητου Παιδιού η “ΑΓΚΑΛΙΑ”.  

Η ΑΜΥΝΑ βρέθηκε στη φιλόξεν η στέγη της ΑΓΚΑΛΙΑΣ παραµον ές της Εθν ικής Επε-
τείου και πιο συγκεκριµέν α το Σάββατο 26 Οκτωβρίου. Σε σκην οθεσία του δασκάλου
των  παιδιών  και Χορογράφου Ορέστη ∆ηµητρίου και µε την  έξοχ η αφήγηση της αγαπ-
ηµέν ης ηθοποιού και έτερης δασκάλας τους Βίν ν ας Ασίκη, τα παιδιά ύµν ησαν  στο 1ο
µέρος της γιορτής το Έπος του 40 εν ώ στο δεύτερο ξεφάν τωσαν  όλα µαζί, µε παραδο-
σιακούς χ ορούς.  

Αξίζει ν α σηµειωθεί ότι την  Επιµέλεια των  κειµέν ων  είχ ε η Αθαν ασία Τερζάκη εν ώ
πιάν ο έπαιξε η µαθήτρια του Χοροθεάτρου ΑΜΥΝΑ,  Αλεξάν δρα ∆ηµητριάδη

Οι ήχ οι και ο φωτισµός που στόλισαν  τη γιορτή υπήρξαν  ευγεν ική χ ορηγία του
∆ηµήτρη Σύρου.  

Τα παιδιά και οι Καλλιτεχ ν ικοί ∆ιευθυν τές της Άµυν ας δέχ θηκαν  για µία ακόµη φορά
τη ζεστή φιλοξεν ία της πρεσβυτέρας και Προέδρου του Συλλόγου κας Βαρβάρας Μεταλ-
λην ού εν ώ στο χ ορό που ακολούθησε µε προτροπή του Ορέστη ∆ηµητρίου, συµµε-
τείχ αν  ψυχ ή τε και σώµατι τα παιδιά οι µαµάδες τους καθώς και η πολύ καλή ψυχ ολό-
γος του Συλλόγου Μαρία Φραν τζελοπούλου µε την  πολύτιµη βοηθό της,  Ελέν η Αδαµο-
πούλου. Εξάλλου η ευχ αριστήρια επιστολή που ακολούθησε της ζεστής αυτής συν άν -
τησης µε αποδέκτη τον  ∆ήµαρχ ο Φυλής Χρήστο Παππού, µιλά από µόν η της! 

Μέχρι τις 15 Νοεµβρίου, οι αιτήσεις για µειωµένο κόµιστρο
στα µέσα µαζικής µεταφοράς, αρµοδιότητας του ΟΑΣΑ.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 

∆ιατίθεται οικόπεδο εντος
σχεδίου 1573τ.µ.,προς ενοι-
κιαση ή πώληση στα Νεόκτι-
στα Ασπροπύργου,τριφατσο
µε εύκολη πρόσβαση προς
όλες τις  εθνικές
οδούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγελµα-
τικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύργου
(πλησίον ΙΚΑ και στάσης λε-
οφωρείου), 126 τεραγωνικά
µέτρα, κατάλληλο για φαρ-
µακείο.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος ορ-
οφος) 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 τετρα-
γωνικών µέτρων στο κέν-
τρο του Ασπροπύργου
(Σαλαµίνος & Κολοκο-
τρώνη). ∆εν διατίθεται για
χώρο εστίασης (προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
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 Νε-
όκτιστα 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 κόλ-
πο του καραµαγκά.Μόνο για
οικογένειες τηλ.
6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γρα-
φεία (ισόγειο και 2ος όροφ-
ος) 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. επικοι-
νωνίας:
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, κα-
τασκευή '17, µπάνιο, προ-
κασκευασµενο, 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, κή-
πος, ελεύθερη, ανακαινι-
σµένη, ανακαίνιση '10, τιµή
30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
τοπος, µονοκατοικία 280
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), µπάνιο, καλή κατά-
σταση, 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, ανοικτό
πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ε-
λεύθερη, άριστη κατάσταση,
ανακαίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτι-
στα, µονοκατοικία 90 τ.µ., 3
υ/δ, κήπος 60 τ.µ., καρποφ-
όρα δέντρα, πωλείται λόγω

ανάγκης, τιµή 20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρ-
σονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου -
4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
µπάνιο, επιπλωµένη, αυτό-
νοµη θέρµανση, κλιµατι-
σµός, πόρτα ασφαλείας, τέν-
τες, 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 µπά-
νια, σε οικόπεδο 183 τ.µ.,
πάρκιν, αποθήκη 25 τ.µ., τι-
µή 309.000€, συζητήσιµη

Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου πόλεως Ρουπακίου
400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφο-
ρίες 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 - Μα-
γούλας & Ελευσίνας. Τηλ.
6979244790

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ 
ΚΙΝ 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 οι-
κιακή 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 γαλακ-
τοκοµικών προϊόντων στον
Ασπρόπυργο Αττικής. Επιθ-
υµητή 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 ε-
πικοινωνίας: 11 π.µ. έως 1
µ.µ. – κος Ηλίας - Τηλ.: 210
24 70 341 - 694 43 88 304
–email: ifonitonamea@g-
mail.com  

Ζητούνται Ηλεκτρο-
συγκολλητές, µε πτυχίο,
ανεξαρτήτως ηλικίας για µό-
νιµη 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 οικο-
γένεια που την έχει
ανάγκη. 6938025013
κος ∆ηµήτρης 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ RENAULT TWINGO 

Mοντέλο 2004, 1100 κυβικά

(τέλη 135 ευρώ)  µε 180.000

χλµ. στην τιµή των 1150 ευρώ.

(∆ιαθέτει airconditioner,

καινούρια µπαταρία,  

καινούρια µπουζοκαλώδια,

έχουν αλλαχθεί τα αµορτισέρ,

τακάκια , φίλτρα λαδιού κι έχει

γίνει ξεθάµπωµα φαναριών  

και πλύσιµο µηχανής)

Πληροφορίες 

στο 6948683400

Η εταιρεία Advisor Service Pack 
ζητά προσωπικό:

Άνδρες & γυναίκες για picking και scanner
Άνδρες & γυναίκες για ανειδίκευτη

εργασίαΧειριστές µηχανηµάτων clark &
BTΟδηγό 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 ∆ευτέρα 11 Νοεµβρίου 2019

Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύρ-
γου και ο Πρόεδρος του
Πνευµατικού Κέντρου

του ∆ήµου , σας προσκαλούν στη
διάλεξη του «Ανοιχτού Πανεπι-
στηµίου», που θα δώσει ο οµιλ-
ητής ∆ρ. Κωνσταντίνος Φίλης ,
Εκτελεστικός ∆ιευθυντής του
Ινστιτούτου ∆ιεθνών Σχέσεων *,
ο οποίος θα µας αναπτύξει το
θέµα :

«Το ενεργειακό πόκερ στην
Ανατολική Μεσόγειο και η
ελληνοτουρκική αντιπαράθεση»,
τη ∆ευτέρα, 11 Νοεµβρίου 2019,
στις 19:30, στην Αίθουσα
Εκδηλώσεων του Πνευµατικού
Κ έ ν τ ρ ο υ
του ∆ήµου Ασπροπύργου
(¨∆ηµήτριος Καλλιέρης¨)  Αλέκου
Παναγούλη 13.

*Ο ∆ρ. Κωνσταντίνος Φίλης,
διορίστηκε το 2004 Επικεφαλής του
Κέντρου Ρωσίας-Ευρασίας & ΝΑ
Ευρώπης,  όπου παραµένει µέχρι
σήµερα. Εκλέχθηκε Ανώτερο Συνε-

ργαζόµενο Μέλος (SAM) στο St.
Antony’s Col lege του Πανεπι-
στηµίου της Οξφόρδης (2007-2009)
και παράλληλα υπήρξε Μέλος του
∆ιεθνούς Συµβουλίου του Ερευ-
νητικού Ινστιτούτου Ευρωπαϊκών
και Αµερικανικών Σπουδών. Εν
συνεχεία, αναλαµβάνει ερευνητής
στο Κέντρο Σπουδών Νοτιοανατολι-
κής Ευρώπης (SEESOX) του Πανε-
πιστηµίου της Οξφόρδης (2008 –

2010). 
Σε αυτό το διάστηµα ολοκληρώνει

κύκλο αναλύσεων και διαλέξεων, µε
έµφαση στο ρόλο της Ρωσίας στην
ΝΑ Ευρώπη, καθώς και γύρω από
ζητήµατα γεωπολιτικής της ενέργει-
ας. Ενδιάµεσα τοποθετείται Επι-
στηµονικός ∆ιευθυντής στο Ινστι-
τούτο Στρατηγικών και  Ανα-
πτυξιακών Μελετών (2009-2010).
Τον Ιούλιο του 2012 διορίστηκε

από το ∆Σ του Ι∆ΙΣ, ∆ιευθυντής
Ερευνητικών Προγραµµάτων του
Ινστιτούτου ∆ιεθνών Σχέσεων του
Πάντειου Πανεπιστηµίου. ∆ιετέλεσε
υπεύθυνος του προγράµµατος
Jean Monnet για την Εξωτερική
Πολιτική της Ε.Ε. (2013 – 2014),
∆ιευθυντής Οµάδας ∆ιοίκησης
Έργου του Υπουργείου Ενέργειας
µε έµφαση στην ενεργειακή διπλω-
µατία (2013-2015) αλλά και µέλος
οµάδας εργασίας του ΚΕΜΕΑ,
επιφορτισµένης µε την ανάλυση κιν-
δύνων ριζοσαπστικοποίησης για
την εθνική ασφάλεια. Έχει συνεργα-
στεί µε δηµόσιους και ιδιωτικούς
φορείς, καθώς και  πολυεθνικές
εταιρείες. 

Είναι  διαλέκτης της Σχολής
∆ιοίκησης Επιτελών Πολεµικού
Ναυτικού, διδάσκει σε µεταπτυχιακά
προγράµµατα πανεπιστηµίων και
είναι µέλος του Ελληνοτουρκικού
Φόρουµ καθώς και του Ελληνορω-
σικού Συνδέσµου. Πρόσφατα ολοκ-
λήρωσε τη συγγραφή βιβλίου σχετι-
κά µε την ΕΕ, το προσφυγικό και
την τροµοκρατία (εκδ. Παπαδόπου-
λος).
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Ο ∆ρ. Κωνσταντίνος Φίλης, Εκτελεστικός ∆ιευθυντής του Ινστιτούτου ∆ιεθνών Σχέσεων, 
θα αναπτύξει το θέµα :«Το ενεργειακό πόκερ στην Ανατολική Μεσόγειο και η ελληνοτουρκική αντιπαράθεση»  


