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ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Συννεφιά. Η θερµοκρασία 
µέχρι 21 βαθµούς Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ιωάν ν ου αρχ ιεπισκόπου Αλεξαν δρείας

και Λέον τος πατριάρχ ου Κων σταν τιν ου-
πόλεως, Μαρτύρων  Αν των ίου Γερµαν ού  
και Νικηφόρου, Αρσακίου, Αγίου Νείλου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

Νέζη Σοφία Χ.
Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας 50, 210 5580394

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ ΣΟΛΩΝ - ΚΥΡΙΛΛΟΣ
ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο.Ε.

Λ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 3 - ΜΑΓΟΥΛΑ
210-5558731

ΜΑΝ∆ΡΑ 
ΜΑΡΤΖΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΤΡ. ΡΟΚΚΑ 56, 210-5555550
08:00-23:00

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
ΑΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ 32, 210 2470189
08:00-22:00

ΧΑΙ∆ΑΡΙ 
ΚΟΡΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΣΤΡ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΚΑΙ ΧΙΟΥ 26
(ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΛΑΤ. ΗΡΩΩΝ)
Τηλέφωνο  : 210-5323330

Υπο άγνωστες συνθήκες βυθίστηκε το πρωί
της ∆ευτέρας παροπλισµένο πλοίο στην
περιοχή Βλύχα Ελευσίνας.

Αµέσως µετά τη βύθισή του, άρχισε η διαρροή 

αποβλήτων στη θάλασσα, µε τις αρµόδιες αρχές
να ξεκινούν εγκαίρως  την κατασκευή προστατευτι-
κού πλέγµατος για τον περιορισµό της ρύπανσης.

Παράνοµο εργοστάσιο λαθραίων τσιγάρων
εντόπισε το Σ∆ΟΕ στον Ασπρόπυργο

Ν
έο σηµαντικό πλήγµα εναντίον εκείνων
που παρανοµούν κερδίζοντας από την
παραγωγή και διάθεση λαθραίων τσιγάρων

κατάφερε το Σ∆ΟΕ.
Συγκεκριµένα, στο πλαίσιο σχετικών ερευνών

και ελέγχων που διεξάγονται, κλιµάκιο ελεγκτών
της Επιχειρησιακής ∆ιεύθυνσης Σ∆ΟΕ Αττικής,
εντόπισε τεράστιο αποθηκευτικό χώρο, στην περ-
ιοχή Ασπροπύργου, εντός του οποίου υπήρχε
µεγάλος αριθµός µηχανηµάτων που χρησιµοποι-
ούνται στην παραγωγή τσιγάρων.

Η Ε.Γ. Σ.∆.Ο.Ε., στην προσπάθεια αντιµετώπι-
σης του οργανωµένου οικονοµικού εγκλήµατος,
της απάτης σε βάρος των συµφερόντων του
Ελληνικού ∆ηµοσίου και της προστασίας των κατα-
ναλωτών από αθέµιτες πρακτικές, κατάφερε σηµαν-
τικό πλήγµα εναντίον εκείνων που παρανοµούν 

κερδίζοντας από την παραγωγή και διάθεση λαθ-
ραίων τσιγάρων.

Συγκεκριµένα, στο πλαίσιο ερευνών και
ελέγχων, κλιµάκιο ελεγκτών της Επιχειρησιακής
∆ιεύθυνσης Σ.∆.Ο.Ε. Αττικής εντόπισε τεράστιο
αποθηκευτικό χώρο, στην περιοχή Ασπροπύρ-
γου, εντός του οποίου υπήρχε µεγάλος αριθµός
µηχανηµάτων που χρησιµοποιούνται στην παρα-
γωγή τσιγάρων.

Είχαν ήδη ξεκινήσει προπαρασκευαστικές ενέρ-
γειες για το στήσιµο παράνοµου εργοστασίου παρ-
αγωγής τσιγάρων. 

Ο µηχανολογικός εξοπλισµός που κατασχέθηκε,
ο οποίος συνιστά ολοκληρωµένη γραµµή επεξερ-
γασίας, τυποποίησης και συσκευασίας τσιγάρων,
αποτελούνταν από:

ΝΝέέοο  ππεερριιββααλλλλοοννττιικκόό  ππλλήήγγµµαα
σσττοονν  κκόόλλπποο  ττηηςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς

Υπό άγνωστες συνθήκες βυθίστηκε το πρωί της ∆ευτέρας
παροπλισµένο πλοίο στην περιοχή Βλύχα 

Συν εχ ίζεται στη σελ. 4

Συν εχ ίζεται στη σελ. 13
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Λευτέρης Κοσµόπουλος: 
«Ένα µεγάλο έργο, η µελέτη για

συνολική αντιπληµµυρική θωράκιση
της Κινέτας είναι στα σκαριά»

Σύσκεψη εργασίας 
µε το Συµβούλιο 

Κοινότητας Κινέτας &
στελέχη Τεχνικής 

Υπηρεσίας ∆. Μεγαρέων

Σ
ύσκεψη εργασίας µε τα µέλη του Συµβου-
λίου της νεοσύστατης Κοινότητας Κινέ-
τας, τον Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρε-

σιών ∆ήµου Μεγαρέων Σπύρο Κορώση και στε-
λέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας ∆ήµου Μεγαρέων
είχε την Τετάρτη 6 Νοεµβρίου, ο Αντιπεριφερει-
άρχης ∆υτικής Αττικής Λευτέρης Κοσµόπουλος.

Η Περιφερειακή Ενότητα ∆υτικής Αττικής,
αναγνωρίζοντας τις ανάγκες και σε αγαστή συνε-
ργασία µε το Συµβούλιο Κοινότητας Κινέτας και
τον ∆ήµο Μεγαρέων, προχωρά σε παρεµβάσεις,
όπως καθαρισµοί ρεµάτων, και άλλες εργασίες
για την αντιµετώπιση των άµεσων αναγκών.

Απώτερος σκοπός η εκπόνηση µίας µεγάλης
µελέτης για την συνολική αντιπληµµυρική θωρά-
κιση της Κινέτας. Ένα έργο πνοής, που η Περιφ-
έρεια Αττικής σκοπεύει να δηµοπρατήσει για την
οριστική αντιµετώπιση και πρόληψη των φαινο-
µένων. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής Λευτέρ-
ης Κοσµόπουλος δήλωσε: «Τα προβλήµατα της
περιοχής της Κινέτας είναι γνωστά: Οι πυρκαγι-
ές και οι πληµµύρες έχουν αφήσει το στίγµα τους
στην πολύπαθη αλλά πανέµορφη και µε προο-
πτικές τουριστικής ανάπτυξης περιοχή, ενώ η
απειλή για νέα φαινόµενα το χειµώνα ανησυχεί
τους κατοίκους. 

Εκτός από τις παρεµβάσεις για τις ανάγκες της
χειµερινής περιόδου, προχωράµε σε ένα µεγάλο
έργο, µία µελέτη για συνολική αντιπληµµυρική
θωράκιση της Κινέτας, που περιλαµβάνει όσα
αναγκαία υπό-έργα θα βάλουν τέλος στην
ανησυχία που εύλογα υπάρχει µε τις πρώτες
σταγόνες βροχής».

∆ΙΚΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΑΜΑΤΗ ΠΟΥΛΗ 
Για συκοφαντική δυσφήµηση καταδίκασε τον Παύλο Πολάκη 

το Εφετείο Αθηνών, µετά τα όσα είπε για τον πρώην 
υπάλληλο του ΚΕΕΛΠΝΟ, Σταµάτη Πουλή.

Γ
ια συκοφαντική δυσφήµ-
ηση καταδίκασε τον Παύλο
Πολάκη το Εφετείο Αθη-

νών, µετά τα όσα είπε για τον
πρώην υπάλληλο του
ΚΕΕΛΠΝΟ, Σταµάτη Πουλή. 

Με ανάρτησή του στο
Facebook, ο Σταµάτης Πουλής
σχολιάζει τη δικαίωσή του ως
εξής:  

«Πέρασαν περίπου 2 1/2
χρόνια για να καταφέρω να κατα-
δικαστεί οριστικά και αµετάκλητα
ο Πολάκης για όσα αναπόδεικτα
διέδιδε σκοπίµως είς βάρος
µου µε στόχο να µε βλάψει
ηθικά, επαγγελµατικά και πολιτι-
κά. 

Πλέον ο Πολάκης αναγκάζεται: 
1) να µε αποζηµιώσει µε το

ποσό των 3.000€ για ηθική
βλάβη 

2) να κατεβάσει την επίµαχη
και υβριστική ανάρτηση από το
λογαριασµό του στο facebook 

3) να αναρτήσει στο λογαρια-
σµό του στο facebook 

όλη την καταδικαστική για
αυτόν απόφαση επί ποινή 100€
την ηµέρα σε περίπτωση µη
συµµορφώσεώς του. 

Είναι εξαιρετικά δύσκολο ένας
απλός πολίτης να δικαιώνεται
βάζοντάς τα µε έναν Υπουργό ο
οποίος έχει  χούι  να στήνει
υποθέσεις! 

Εγώ δικαιώθηκα γιατί κατέρρι-
ψα τα ψέµατά του, όσο εµµονικά
και αν τα κατασκεύαζε. Ευχαριστώ
όλους όσοι µε στήριξαν και µε
πίστεψαν και θα συνεχίσω µε τις
δυνάµεις µου να αναδεικνύω την
Αλήθεια. 

Υγ: βαριές σου έπεσαν οι
φακές 3000€» 

ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙ∆ΙΩΚΕΙ Ο ΣΠ. ΒΡΕΤΤΟΣ 

Συνεχείς συναντήσεις µε συλλόγους 
έχει ο δήµαρχος Αχαρνών

Συστηµατικά, ο ∆ήµαρχος Αχαρνών επι-
διώκει την ενηµέρωσή του για τα προβλή-
µατα που αντιµετωπίζουν οι σύλλογοι και

φορείς των Αχαρνών. Μόλις πριν λίγες ηµέρες,
ο Σπύρος Βρεττός συναντήθηκε µε τον Αθλητικό
Σύλλογο «∆ίας Αχαρνών» µε σκοπό να ενηµερ-
ωθεί για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο
σύλλογος και γενικότερα οι αθλητικοί σύλλογοι
της πόλης. 

Στη συνέχεια ο ∆ήµαρχος Αχαρνών υποδέχθη-

κε εκπροσώπους του Συλλόγου Κρητών Αχα-
ρνών µε τους οποίους είχε θερµή και εποικο-
δοµητική συζήτηση ενώ δόθηκε ιδιαίτερη
σηµασία στο πως µπορεί να στηριχθεί ένας τόσο
δραστήριος σύλλογος της περιοχής µας. 

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών και οι συνεργάτες του
εργάζονται συνεχώς για την επίλυση ζητηµάτων
των συλλόγων στο πλαίσιο µίας δύσκολη περιό-
δου για τον ∆ήµο Αχαρνών.
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Η
Ρυθµιστική Αρχ ή Εν έργειας (ΡΑΕ), στο
πλαίσιο της παρακολούθησης υλοποίησης
των  Φ/Β σταθµών  των  επιτυχ όν των  στην

αν ταγων ιστική διαδικασία έργων  ΑΠΕ που διεν ε-

ργήθηκε τον  Ιούλιο του 2018 (υπ’ αριθµ. 321/2018
Απόφαση ΡΑΕ – ΦΕΚ Β’ 1466/27.04.2018, Α∆Α:
63ΝΖΙ∆Ξ-ΡΧ∆), διαπιστών ει ότι κατασκευάστηκαν  και
συν δέθηκαν  µε το δίκτυο εν τός του χ ρον οδιαγράµµα-
τος το σύν ολο των  ογδόν τα τριών  (83) έργων  συν ολι-
κής ισχ ύος 53,07979 MW των  Επιλεγέν των  Συµµε-
τεχ όν των  της Αν ταγων ιστικής ∆ιαδικασίας της κατ-
ηγορίας «Σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικής εν έργειας
από ΑΠΕ/Φωτοβολταϊκά – Κατηγορία Ι» [υπ’ αριθµ.
1/2018 Προκήρυξη], δηλαδή µε επιτυχ ία υλοποίησης
των  έργων  σε ποσοστό 100%.

Οι αν ταγων ιστικές διαδικασίες ώριµων  έργων  ΑΠΕ
αποτελούν  σηµαν τικό όχ ηµα αν άπτυξης του τοµέα
των  ΑΠΕ και οδηγούν  σε 100% υλοποίηση των  έργων  

εν τός των  χ ρον οδιαγραµµάτων  της Προκήρυξης και
συν δράµουν  ουσιαστικά στην  επίτευξη των  στόχ ων
της χ ώρας για το 2030.

Στο πλαίσιο και της υποχ ρέωσης γν ωστοποίησης
των  ποσοστών  υλοποίησης των  επιτυχ όν των  έργων ,
σύµφων α µε τα οριζόµεν α στην  παρ. 6 του άρθρου 4
«Καθεστώτα στήριξης της εν έργειας από αν αν εώσιµες
πηγές» της Ευρωπαϊκής Οδηγίας (EΕ) 2018/2001 του
Ευρωπαϊκού Κοιν οβουλίου και του Συµβουλίου της
11ης ∆εκεµβρίου 2018 «για την  προώθηση της χ ρήσης
εν έργειας από αν αν εώσιµες πηγές (αν αδιατύπωση)»,
παρατίθεν ται οι Πίν ακες µε τα αποτελέσµατα υλο-
ποίησης έργων  των  επιλεγέν των  συµµετεχ όν των
στην  εν  λόγω αν ταγων ιστική διαδικασία για την  Κατ-
ηγορία Ι.

► Τουρµπίν α εξαερισµού που φέρει
ηλεκτρον ικό µοτέρ και ηλεκτρικό µοτέρ

► Εξοπλισµό ελέγχ ου σκόν ης
► Μηχ άν ηµα εξαερισµού
► Ιµάν τα µεταφοράς, 3 τεµάχ ια
► Πίν ακα ηλεκτρολογικού ελέγχ ου
► Γεν ν ήτρια µε πίν ακα ελέγχ ου, δύο

µπαταρίες τύπου και κιν ητήρα εσωτερι-
κής καύσης, καύσιµο DIESEL(περιέχ εται
καύσιµο στην  δεξαµεν ή πετρελαίου)

► Κόφτη – Μηχ άν ηµα µε ιµάν τα µετα-
φοράς

► ∆εξαµεν ή καυσίµων  κεν ή περιεχ ο-
µέν ου

► Σιλό µε ιµάν τες, µε ηλεκτρικό µοτέρ
► Κοµπρεσέρ, αεριοφυλάκιο
► Μεγάλο σιλό µε ιµάν τες, που φέρει

µοτέρ

► Εξαρτήµατα εξαερισµού
► Σιλό µεγάλο, χ ωρίς ιµάν τες
► ∆ύο (2) ιµάν τες µεταφοράς µε

αν τίστοιχ α ηλεκτρικά µοτέρ
► Μηχ άν ηµα µέτρησης υγρασίας
► Ζυγαριά ηλεκτρον ική
► Μαχ αίρια (25 τεµάχ ια) κοπής τσι-

γάρων  και κυλιν δρική πέτρα ακον ίσµα-
τος

► Σωλήν ες εξαερισµού διαφόρων
µεγεθών  και σχ ηµάτων , οκτώ (8)
τεµάχ ια.

Τα κατασχ εθέν τα µηχ αν ήµατα παρ-
αδόθηκαν  στη ∆ιεύθυν ση ∆ιαχ είρισης
∆ηµόσιου Υλικού.

Η έρευν α συν εχ ίζεται προκειµέν ου
ν α εν τοπιστούν  οι εµπλεκόµεν οι στην
υπόθεση.

Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ):Απολύτως επιτυχής η ανταγωνιστική διαδικασία φωτοβολταϊκών 
εγκαταστάσεων για την Κατηγορία Ι του Ιουλίου 2018. Συνδέθηκαν όλα τα έργα

66 99 77 88 00 88 77 33 00 99

Τον Γ.Γ. του ΚΚΕ υποδέχθηκε στο ∆ηµαρχείο
Ιλίου ο ∆ήµαρχος Νίκος Ζενέτος

Σ
υν άν τηση µε το ∆ήµαρχ ο Ιλίου Νίκο Ζεν έτο και τα µέλη της ∆ηµοτικής
Αρχ ής είχ ε ο Γεν ικός Γραµµατέας του ΚΚΕ ∆ηµήτρης Κουτσούµπας, κατά
τη διάρκεια επίσκεψης που πραγµατοποίησε στο ∆ηµαρχ είο της πόλης, επι-

κεφαλής αν τιπροσωπείας του κόµµατος.

Ο ∆ήµαρχ ος Ιλίου εν ηµέρωσε το Γεν ικό Γραµµατέα για όλα τα µείζον ος σηµασίας
ζητήµατα που αν τιµετωπίζει ο ∆ήµος εν ώ του παρέδωσε υπόµν ηµα σχ ετικά µε τις
παρεµβάσεις που απαιτούν ται για την  επίλυσή τους.

Μεταξύ αυτών, η επαναφορά του αρχικού προγραµµατισµού για επέκτα-
ση του ΜΕΤΡΟ στο ∆ήµο Ιλίου, ο ανασχεδιασµός και πύκνωση των δροµο-
λογίων των αστικών συγκοινωνιών, η παραχώρηση χρήσης αθλητικών και
άλλων, ζωτικής σηµασίας, χώρων από το Φορέα ∆ιαχείρισης Πάρκου
Τρίτση, η διαµόρφωση του σκεπασµένου ρέµατος της Εσχατιάς σε χώρο
πρασίνου, η ανέγερση κτιρίου για τη στέγαση του 8ου Γυµνασίου, η παρ-
αχώρηση χρήσης των σχολικών µονάδων στο ∆ήµο, η κατασκευή διαδηµο-
τικού Κοιµητηρίου, η αξιοποίηση των νερών της Ψυττάλειας για την άρδευ-
ση του Ποικίλου Όρους, του Πάρκου και των χώρων πρασίνου των ∆ήµων
∆υτικού Τοµέα κ.ά.

Από την  πλευρά του, ο κ. Κουτσούµπας χ αρακτήρισε σηµαν τικά τα ζητήµατα
που έθεσε ο ∆ήµαρχ ος, υπογράµµισε ότι είν αι υποχ ρέωση των  πολιτικών  ν α αν α-
δεικν ύουν  τα τοπικά προβλήµατα, τα οποία είν αι απόρροια κεν τρικών  πολιτικών
επιλογών  και επεσήµαν ε την  αν άγκη οι ∆ήµαρχ οι ν α διεκδικήσουν  µε αγών ες την
επίλυση τους, γεγον ός το οποίο θα στηρίξει αµέριστα το ΚΚΕ. Επίσης, αν έφερε ότι
θα ασκήσει πιέσεις στους αρµόδιους Υπουργούς, προκειµέν ου ν α δοθούν  λύσεις
σε χ ρον ίζον τα προβλήµατα του ∆ήµου.

Στη συν άν τηση παραβρέθηκαν  ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιωάν ν ης
Χαραλαµπόπουλος, αν τιδήµαρχ οι, το µέλος της Π.Γ. της Κ.Ε. ΚΚΕ Θεόδωρος
Χιών ης, ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Ιλίου Νίκος Σταµατόπουλος, κ.ά.

Συνεχίζεται απο τη σελ. 2
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ΜΕ ∆ΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 10 ΤΟ ΒΡΑ∆Υ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 

Η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη είναι ένας χώρος που προάγει τον πολιτισµό,
τις τέχνες και τα γράµµατα. Θέλοντας να της δώσουµε την αξία που της
αρµόζει ξεκινήσαµε τις αλλαγές και  ενηµερώνουµε τους δηµότες  ότι η
βιβλιοθήκη λειτουργεί πλέον καθηµερινά από τις 8:00 µέχρι τις 22:00
και το Σάββατο από τις 10:00 µέχρι τις 18:00.
Καλό διάβασµα σε µικρούς και µεγάλους αναγνώστες!

ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ  88//1122//22001199  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ  88//1122//22001199  
ΕΕκκδδήήλλωωσσηη  γγιιαα  ττηη  σσηηµµαασσίίαα  

ττηηςς  ΕΕθθεελλοοννττιικκήήςς  ΠΠρροοσσφφοορράάςς  
ΜΜυυεελλοούύ  ττωωνν  ΟΟσσττώώνν

Η Παν αθην αϊκή Οργάν ωση Γυν αικών  – Παράρτηµα Ελευσίν ας σε
συν εργασία µε τον  Σύλλογο ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙ∆ΑΣ, σας καλεί στην  εν ηµε-
ρωτική εκδήλωση για τη σηµασία της Εθελον τικής Προσφοράς Μυελού
των  Οστών .

Θα ακολουθήσει, ∆ειγµατοληψία και Εγγραφή Εθελον τών  ∆οτών .
Κυριακή 8 ∆εκεµβρίου  11:00 πµ
Αίθουσα ’’Στέκι” Π.Α.Κ.Π.Π.Α ∆ήµου Ελευσίν ας
Κίµων ος 11 & Παγκάλου

Μπορείς να σώσεις µία ζωή!

Εκτακτο ∆ελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινοµένων:
Πότε έρχονται καταιγίδες στην Αττική

Εκτακτο δελτίο επικίν δυν ων  καιρικών  φαιν οµέν ων  αν ακοίν ωσε η ΕΜΥ καθώς ν έα
επιδείν ωση του καιρού προβλέπεται από το µεσηµέρι της Τρίτης (12-11-2019) και
από τα δυτικά, µε ισχ υρές βροχ ές και καταιγίδες που θα συν οδεύον ται από χ αλα-
ζοπτώσεις και θυελλώδεις ν ότιους αν έµους στο Ιόν ιο.

Α. Πιο αν αλυτικά θα επηρεαστούν  από ισχ υρές βροχ ές και καταιγίδες:
1. ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ (12-11-2019) Τα ν ησιά του Ιον ίου, η Ήπειρος, η δυτική Στερεά και

από τις βραδιν ές ώρες η δυτική, η ν ότια Πελοπόν ν ησος και τη ν ύχ τα η δυτική Μακε-
δον ία.

2. ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ (13-11-2019)
Τα ν ησιά του Ιον ίου, η Ήπειρος, η δυτική Στερεά και η δυτική Πελοπόν ν ησος, µε

εξασθέν ηση από τις απογευµατιν ές ώρες.
Από τις πρωιν ές ώρες και µέχ ρι το µεσηµέρι η κεν τρική Μακεδον ία, η αν ατολική

Πελοπόν ν ησος, η αν ατολική Στερεά (συµπεριλαµβαν οµέν ης της Αττικής), η Εύβοια
και πιθαν ώς πρόσκαιρα η Θεσσαλία και οι Σποράδες.

Από τις πρώτες πρωιν ές ώρες και µέχ ρι το βράδυ η δυτική Κρήτη, σταδιακά οι
Κυκλάδες, η αν ατολική Μακεδον ία και η υπόλοιπη Κρήτη. Αργά το βράδυ η Θράκη,
τα ν ησιά του αν ατολικού Αιγαίου και τα ∆ωδεκάν ησα.

3. ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ (14-11-2019)
Η Θράκη τις πρωιν ές ώρες και µέχ ρι το µεσηµέρι τα ν ησιά του αν ατολικού Αιγαίου

και τα ∆ωδεκάν ησα, οπότε τα φαιν όµεν α προβλέπεται ν α εξασθεν ήσουν .
Β. Νότιοι άν εµοι µε έν ταση 8 έως 9 µποφόρ θα πν έουν  στα δυτικά από τα ξηµε-

ρώµατα της Τρίτης (12-11-2019) µέχ ρι τις πρωιν ές ώρες της Τετάρτης (13-11-2019),
οι οποίοι στο Ιόν ιο τις πρωιν ές ώρες της Τρίτης θα φτάσουν  σε επίπεδο θύελλας,
τοπικά 10 µποφόρ.
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Mε ανακοίνωσή της, η Σύγκλητος του
Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών
(ΑΣΟΕΕ), αποφάσισε την αναστολή της
λειτουργίας του, µέχρι και την Κυριακή,
17 Νοεµβρίου.

Η ανακοίνωση:

«Η Σύγκλητος αποφάσισε την
αναστολή λειτουργίας του
Πανεπιστηµίου από 11/11/2019 έως
και 17/11/2019. Η Σύγκλητος
παραµένει σε διαρκή συνεδρίαση».

Θυµίζουµε ότι αστυνοµική
επιχείρηση εξελίχθηκε σε τρεις

εσωτερικούς χώρους
του Οικονοµικού
Π αν ε π ι σ τη µ ί ο υ
Αθηνών, που
τελούσαν υπό
κατάληψη.

Η επιχείρηση
πραγµατοποιήθηκε
στο πλαίσιο ερευνών
της ∆ιεύθυνσης

Ασφάλειας Αττικής σε χώρους που
τελούν υπό κατάληψη και
χρησιµοποιούνται ως «ορµητήρια» για
επεισόδια και επιθέσεις σε βάρος
αστυνοµικών δυνάµεων και στους
οποίους γίνονται προπαρασκευαστικές
ενέργειες καθώς και αποθήκευση ή
παρασκευή αντικειµένων και
µηχανισµών που χρησιµοποιούνται
στις επιθέσεις αυτές.

Ενηµέρωση για τη σίτιση
Παράλληλα, η Σύγκλητος εξέδωσε την

ακόλουθη ανακοίνωση για τη σίτιση των
φοιτητών:

Για το χρονικό διάστηµα από 11-11-
2019 έως και 17-11-2019

➢Οι φοιτητές του ΟΠΑ που σιτίζονται
στα εστιατόρια της ΦΕΑ και ΦΕΠΑ θα
εξυπηρετηθούν κανονικά στα αντίστοιχα
εστιατόρια

➢Οι φοιτητές του ΟΠΑ που σιτίζονται
στο εστιατόριο του κεντρικού κτιρίου του
Πανεπιστηµίου (Πατησίων 76)
µπορούν να εξυπηρετηθούν από τα
φοιτητικά εστιατόρια

του Παντείου Πανεπιστηµίου
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών
(κτίριο επί της οδού Λαγουµιτζή 15,
Αθήνα, τηλέφωνο: 210-9239989) για
τις ώρες

α) πρωινό 08:00-09:00,

β) µεσηµεριανό 12:00-15:30,

γ) βραδινό 18:00-20:30 τις
καθηµερινές

και 15:30-18:30 το Σαββατοκύριακο

του Πανεπιστηµίου Πειραιώς (κτίριο
της οδού Τσαµαδού 78, Πειραιά,

τηλέφωνο: 210-4179710) για τις ώρες
α) πρωινό 08:00-09:00,

β) µεσηµεριανό 12:00-16:00,

γ) βραδινό 19:00-21:30 τις
καθηµερινές

Και 16:00-18:30 το Σαββατοκύριακο ι

του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου
(κτίριο επί της οδού Οµήρου 9,
Ταύρος) για τις ώρες

α) πρωινό 08:00-09:00,

β) µεσηµεριανό 12:00-15:30,

γ) βραδινό 18:00-20:30 τις
καθηµερινές

και 15:30-18:30 το Σαββατοκύριακο

Οι φοιτητές για να εξυπηρετηθούν θα
πρέπει να επιδεικνύουν

- είτε την ακαδηµαϊκή τους ταυτότητα
- είτε την ηλεκτρονική εγγραφή τους
- είτε το πιστοποιητικό σπουδών

τους.

Προσωρινή αναστολή λειτουργίας της ΑΣΟΕΕ αποφάσισε η Σύγκλητος

Ποδοσφαιρικό τουρνουά Ποδοσφαιρικό τουρνουά 
διοργανώνει το ∆ηµόσιο διοργανώνει το ∆ηµόσιο 
ΙΕΚ ΑχαρνώνΙΕΚ Αχαρνών

Στα πλαίσια των  αθλ-
ητικών  δραστηριοτήτων

των  τµηµάτων  «Προπον -
ητών  Αθληµάτων » και «Στε-
λεχ ών  ∆ιοίκησης Αθλητι-
σµού» του ∆ηµοσίου ΙΕΚ
Αχ αρν ών  σας εν ηµερών ο-
υµε ότι διοργαν ών ουµε τουρν ουά ποδοσφαίρου 7χ 7
µεταξύ των  οµάδων  του ∆ΙΕΚ µας και αυτών  των
∆ΙΕΚ Γλυφάδας, Κορυδαλλού, Μεγάρων  και Ακαδηµίας
Πλάτων ος την  Πέµπτη 14 Νοεµβρίου 2019 και ώρες
13.00 – 15.30 στο ∆ηµοτικό Στάδιο Ιλίου, Ελευσιν ίων
Μυστηρίων , Εν τός Πάρκου Τρίτση, Ίλιον  13121.

Θα χ αρούµε ν α υποδεχ θούµε όλους τους φιλάθλο-
υς, τους συγγεν είς των  σπουδαστών  µας, τους εκπρ-
οσώπους του ∆ήµου µας και τους δηµότες όλων  των
ηλικιών .

Η ∆ιευθύν τρια
Ρόδω Πυροβολάκη

Ορκωµοσία των µελών ∆Σ του 
Πνευµατικού Κέντρου Θρακοµακεδόνων

Πραγµατοποιήθηκε στην  αίθουσα του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου του προέδρου και των  µελών  του ν έου
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πν ευµατικού Κέν τρου
Θρακοµακεδόν ων . Ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών  κ. Σπύρος
Βρεττός καταλαµβάν ει και τη θέση του Προέδρου του
κέν τρου. 
Το ν έο διοικητικό συµβούλιο αποτελείται από τους
εξής:

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Βρεττός Σπυρίδων  
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Βρεττός Μιχ άλης, Καν ελλόπουλος
Πέτρος, Βαρελά Αικατερίν η, Καρράς ∆ηµήτριος, Αβρ-
αµίδη ∆έσποιν α, Παπαθεοδώρου Βασιλική, Χρυσο-
βέργη Λίν α, Φωτιάδης Γεώργιος – Αλέξαν δρος, Οικον ό-
µου Ευθύµιος, Παγών ας Σπυρίδων ας, Παππά Αλεξάν -
δρα, Αγγελοπούλου Σταµατίν α, Χρηστάκος Χρήστος 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Αραµπατζής Ευάγγελος,
Χαλιάσου Ειρήν η, Ζαφειροπούλου Μελίν α, Βούρου
Αικατερίν η, Τσαπάρας Παν αγιώτης, Λύρα Μαρκέλλα,
Καλλιδών ης Γεώργιος, Χρυσοβέργη Λίν α, Κόν ταρης
Χρύσαν θος, Χαλκίδης Παν αγιώτης, Στριφτού Βιολέτα,
Κρηµν αν ιώτη Μαρία, Τσούτη Ευτέρπη, Παπαδόγιαν ν η
Κων σταν τίν α
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Μ
ε τις ευλογίες του Μητροπολίτη Φυλής και Ωρωπού
της Ιεράς Μονής Αγίων  Κυπριανού και Ιουστίνης
κ.κ. Κυπριανού και παρουσία του ∆ηµάρχου Χρή-

στου Παππού τελέστηκαν  τα εγκαίν ια της Έκθεσης ∆ώρων
Αγάπης το βράδυ της Κυριακής 10 Νοεµβρίου. 

Η Έκθεση διαθέτει πλήθος εξαίσιων  δώρων ,  ήδη σπι-
τιού, διακοσµητικά, εικόνες, παιγν ίδια και διάφορα αντι-
κείµεν α που πρόσφεραν  οι δωρητές αν ών υµοι κι
επώνυµοι, προκειµένου τα χρήµατα που θα συγκεν τρωθ-
ούν  να δοθούν  σε πάσχοντες συνανθρώπους µας, που
περνούν  δύσκολες ώρες. 

Αυτό ακριβώς τόν ισε και στο σύντοµο αλλά ουσιαστικό
χαιρετισµό του, ο Μητροπολίτης κ.κ. Κυπριανός που ευχα-
ρίστησε άπαντες για τις δωρεές και τη συµµετοχή τους. 

Τον  κόσµο ευχαρίστησε επίσης µε θέρµη για τις προσφ-
ορές και τη συµµετοχή του, η Πρόεδρος του Συλλόγου
Ορθοδόξων  Γυναικών  “Άγιος Φιλάρετος ο Ελεήµων” κ.
∆έσποινα Λιβίζου – Πάγκαλη. 

Η έκθεση δώρων  που στεγάζεται στη Λεωφόρο Φυλής
182 στα Άνω Λιόσια, κι άνοιξε τις πύλες της µε οικοδέ-
σποινες τις φιλόξενες κυρίες του Συλλόγου   και τις αγγελι-
κές ψαλµωδίες  των  αδελφών  Μοναχών , θα παραµείν ει
ανοιχτή ως και τις 31 Ιανουαρίου του νέου έτους!  

Την  τελετή του Αγιασµού τίµησαν  µε την  παρουσία τους,
ιερείς, µέλη του ∆ηµοτικού και Τοπικού Συµβουλίου του
∆ήµου Φυλής και µεγάλος αριθµός ευσεβών  χριστιαν ών . 

ΦΥΛΗ: Τελέστηκαν τα εγκαίνια της Έκθεσης ∆ώρων Αγάπης 
Του Συλλόγου Ορθοδόξων Γυναικών “Άγιος Φιλάρετος ο Ελεήµων” 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΟΜΜΕΝΩΝ
ΚΟΥΤΣΟΥΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ

ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ

Την αποµάκρυνση των  νεκρών κούτσουρ-
ων που έχουν αποµείνει µετά την κοπή
δέντρων σε διάφορα σηµεία της πόλης

υλοποιεί η Υπηρεσία Πρασίνου του ∆ήµου Χαϊ-
δαρίου. 

Η αποµάκρυνση, που αποτελούσε δέσµευση
της ∆ηµοτικής Αρχής,  γίνεται µε την χρήση ειδι-
κού µηχανήµατος (πρεµνοφάγος) που εξασφ-
αλίστηκε η δωρεάν παραχώρηση του στον ∆ήµο
για τον χρόνο των εργασιών.

Με τις εργασίες αυτές βελτιώνεται η αισθητική
και η λειτουργικότητα των πεζοδροµίων της πόλης
ενώ ελευθερώνονται χώροι  για νέες φυτεύσεις.
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«ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ
ΑΓΑΠΗΣ 2019» στην αίθουσα πολλαπλών χρή-
σεων του ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, 21 & 22
Νοεµβρίου 2019, από  09:00 το πρωί έως 09:00
το βράδυ

Για τους γονείς και όλους τους φίλους των παι-
διών – ατόµων µε νοητική αναπηρία – το Παν-
ηγύρι της Αγάπης είναι πλέον θεσµός. Ένας
θεσµός µε  θεµέλια στις καρδιές µας και στη
σκέψη µας, αφιερωµένος αποκλειστικά στη φρον-
τίδα των  παιδιών µας.

Αυτές τις δυο  ηµέρες πληµµυρισµένες από
προσφορά, αγάπη, χαρά και κοινωνική αλληλεγ-
γύη, όλοι εµείς που πασχίζουµε καθηµερινά για
το παρόν και το µέλλον των νέων ανθρώπων µε
νοητική αναπηρία – που απασχολούνται δηµιουρ-
γικά στο Κέντρο «Το Εργαστήρι-Λίλιαν Βου-
δούρη» – θα είµαστε εκεί!

Σας προσκαλούµε να θαυµάσετε και να διαλέξε-
τε χριστουγεννιάτικα δώρα από τις χειροποίητες
δηµιουργίες των νέων µας και από τη µεγάλη

συλλογή προϊόντων που προσφέρουν
εταιρίες, καταστήµατα και ιδιώτες που
στηρίζουν «Το Εργαστήρι».

Ελάτε στο ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
για να ενισχύσουµε την προσπάθεια
και τα όνειρα των «δικών» µας ανθ-
ρώπων.

Ελάτε να τους υποστηρίξουµε όλοι
µαζί, να χτίσουν το µέλλον τους.

Ελάτε να ανανεώσουµε τους δεσµούς
αγάπης και την υπόσχεση που µας
συνδέει, για την ενίσχυση του προ-
γράµµατος των Στεγών Υποστηριζόµεν-
ης ∆ιαβίωσης, που στεγάζει τα όνειρα
αυτών των ξεχωριστών ατόµων µε τα
τεράστια αποθέµατα ψυχικής δύναµης
και αισιοδοξίας.

Ελάτε να επισκεφθείτε  ένα Παν-
ηγύριH διαφορετικόH από εµάς τους
τόσο διαφορετικούς αλλά και  τόσο
όµοιους!

«ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ«ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ
ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 2019» ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 2019» 
στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ΜΕΤΡΟ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, 21 & 22 Νοεµβρίου 2019

ΜΜέσα σε µόλις εννέα µήνες λει-
τουργίας της η ηλεκτρονική
πλατφόρµα της ΚΕ∆Α κατάφ-

ερε να τραβήξει τα βλέµµατα των ειδικών
και να βραβευτεί για τις καινοτοµίες της,
σε ειδική εκδήλωση που έγινε στην
Τεχνόπολη Αθηνών κατά τη διάρκεια του
συνεδρίου Now Forum Startup.

H Αν τιδήµαρχ ος Ασπροπύργου, για την  Κοιν ων ική
Προστασία, την  παιδεία, τον  Πολιτισµό και τη Νεο-
λαία, κα Σοφία Μαυρίδη, παρέλαβε το βραβείο
Innov ation & New Technologies από το Εθν ικό Μετσό-
βειο Πολυτεχ ν είο, για την  ηλεκτρον ική παρουσία της
ΚΕ∆Α, όπου διετέλεσε πρόεδρος τα τελευταία δύο χ ρό-
ν ια οπότε και δηµιουργήθηκε. 

Η ιστοσελίδα www.kedaspropy rgos.gr δεν  δίν ει
µόν ο τη δυν ατότητα ν α εν ηµερωθούν  οι πολίτες για τις
δράσεις τα ν έα και τις εκδηλώσεις της ΚΕ∆Α. 

Η ιστοσελίδα δίν ει τη δυν ατότητα ν α διεκπερ-
αιώσουν  ηλεκτρον ικά οι δηµότες αιτήµατα, αλλά και ν α
λάβουν  απαν τήσεις σε θέµατα που τους απασχ ολούν .
Μάλιστα διαθέτει και «βοηθό» στο πλαίσιο σύγχ ρον ων
τεχ ν ολογικών  λύσεων .

Σ. Μαυρίδη: Συνεχίζουµε τον ψηφιακό
µετασχηµατισµό

Μιλών τας κατά τη διάρκεια της βράβευσης, η κα
Μαυρίδη, τόν ισε:«Θέλω ν α σας ευχ αριστήσω πάρα
πολύ για την  ιδιαίτερη τιµή της βράβευσης.

Σε µία εποχ ή όπου οι µηχ αν ές αν αζήτησης είν αι πιο
έξυπν ες και περν άµε µε γρήγορους ρυθµούς στην
ψηφιακή εποχ ή, οφείλουµε, εµείς που ασχ ολούµαστε
µε την  τοπική αυτοδιοίκηση ν α προσαρµοστούµε και
ν α κάν ουµε τη ζωή των  δηµοτών  µας πιο εύκολη και
πιο αποτελεσµατική.

Έτσι, εµείς στην  Κοιν ωφελή Επιχ είρηση του ∆ήµου
Ασπροπύργου πριν  από σχ εδόν  έν αν  χ ρόν ο, δεν
δηµιουργήσαµε απλά µία ιστοσελίδα εν ηµέρωσης, αλλά

µία πλατφόρµα όπου οι δηµότες µπορούν  ν α
βρίσκουν  δικαιολογητικά και αιτήσεις και ν α τα υπο-
βάλλουν  χ ωρίς ν α χ άν ουν  χ ρόν ο. 

Μάλιστα υπάρχ ει και «βοηθός», ηλεκτρον ικός που
συν δράµει τους επισκέπτες της πλατφόρµας.

Η βράβευση από εσάς, τους αν θρώπους που µε τις
ιδέες τους, αλλάζουν  την  εικόν α της Ελλάδας, είν αι
πολύ σηµαν τική, µας δίν ει δύν αµη και κουράγιο ν α
συν εχ ίσουµε και στο µέλλον .

Ως Αν τιδήµαρχ ος Κοιν ων ικής Προστασίας, Παιδείας,
Πολιτισµού και Νεολαίας του ∆ήµου Ασπροπύργου
θέλω ν α πω ότι ο Ασπρόπυργος θα συν εχ ίσει αυτόν
τον  ψηφιακό µετασχ ηµατισµό».

Η ηλεκτρον ική πλατφόρµα της ΚΕ∆Α έχ ει τους
πρώτους εν ν έα µήν ες λειτουργίας της, περισσότερους
από 12.000 µον αδικούς επισκέπτες, αριθµός εξαιρετι-
κά µεγάλος, εν ώ την  έχ ουν  επισκεφθεί εκτός από τους
δηµότες Ασπροπύργου, πολίτες-οµογεν είς και από
χ ώρες τους εξωτερικού.

Το συν έδριο παρακολούθησε την  πρώτη µέρα και ο
∆ήµαρχ ος Ασπροπύργου, κ. Νίκος Μελετίου

ΒΒρρααββεείίοο  κκααιιννοοττοοµµίίααςς  γγιιαα  ττηηνν  ιισσττοοσσεελλίίδδαα  ττηηςς  ΚΚΕΕ∆∆ΑΑ

Η Αν τιδήµαρχ ος, κα Σοφία Μαυρίδη µε τον
διοργαν ωτή του συν εδρίου, κ. Χρήστο Νικολούδη
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ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 2105570159 - site: http://www.ecocarpet.gr - email: info@ecocarpet.gr

Στο εδώλιο του κατηγορουµένου θα καθίσουν
συνολικά 21 άτοµα, µεταξύ των οποίων και η
τέως περιφερειάρχης Αττικής Ρένα ∆ούρου για
σειρά πράξεων, αλλά κυρίως παραλείψεων που
είχαν ως αποτέλεσµα να χάσουν τη ζωή τους 24
συµπολίτες µας από τη φονική πληµµύρα στη
Μάνδρα.

∆ύο χρόνια µετά την καταστροφή σε ζωές και
περιουσίες, που άφησε πίσω της ανθρώπινες 

απώλειες και συντρίµµια, η δικαιοσύνη κατόρθ-
ωσε να ολοκληρώσει τις σχετικές διαδικασίες και
να ορίσει τη δίκη για τις 24 Ιανουαρίου του 2020.

Η δίκη πρόκειται να ξεκινήσει ενώπιον του Β΄
Τριµελούς Πληµµελειοδικείου της Αθήνας και
αφορά σύµφωνα µε το νόµο σε αδικήµατα σε
βαθµό πληµµελήµατος.

Την έρευνα της υπόθεσης είχε αναλάβει η εισαγ-
γελέας Σωτηρία Παπαγεωργακοπούλου, που την 

έφερε σε πέρας ασκώντας τις ποινικές διώξεις
και θεµελιώνοντας τις κατηγορίες σε βάρος της
Ρένας ∆ούρου και των λοιπών µε πολυσέλιδο
πόρισµα. Πλην της τέως περιφερειάρχη κατηγορ-
ούµενοι είναι ο πρώην αντιπεριφερειάρχης ∆υτι-
κής Αττικής, Γιάννης Βασιλείου, οι τότε δήµαρχοι
της Περιοχής, Ελευσίνας, Μάνδρας και Μεγάρων
και οι δασάρχες Αιγάλεω και Μεγάρων και υπάλ-
ληλοι των δασαρχείων.

∆ίκη-εξπρές µε απευθείας κλήση για τις πληµµύρες στη Μάνδρα
Στο εδώλιο του κατηγορουµένου θα καθίσουν συνολικά 21 άτοµα 
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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 

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)

ΓΑΜΟΣ
Ο ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑΣ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΦΥΛΗΣ
ΚΑΙ Η ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΥΖΑΝΑΣ 

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΓΚΟΖΙ∆Η ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ.Ο.Χ. ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

ΓΑΜΟΣ
Ο ΣΤΡΑΤΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΠΕΡΑΜΑΤΖΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η
∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΚΑΝΤΑΡΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ

ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ                                     
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 
Α.Ε.Ν/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Ασπρόπυργος, 12 Νοεµβρίου 2019   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαι-
δευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) µε
σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορι-
σµένου Χρόνου και µε ωριαία αντιµι-
σθία στην Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτι-
κού (ΑΕΝ) ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
Η Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ προκειµένου να
καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγ-
κες διδακτικού έτους 2019-2020, προκ-
ηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου
Εκπαιδευτικού Προσωπικού, µε
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου και
ωριαία αντιµισθία, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του του άρθρου 14 του ν.
2638/1998 «Οργάνωση και λειτουργία
της ναυτικής εκπαίδευσης, µισθολογι-
κές ρυθµίσεις για το προσωπικό αυτής
και άλλες διατάξεις» (A  ́204), όπως έχει
αντικατασταθεί από το άρθρο 16 του ν.
3153/2003 (Α  ́153) και το άρθρο 9 του
ν.3450/2006 (Α  ́64) και ισχύει και κατό-
πιν της αριθµ. πρωτ.
2904.4/76774/2019/23-10-2019 Απόφ-
ασης ΥNANΠ/∆∆Υ 4ο , ως κάτωθι:

Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΗ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
� Έναν (1) Επιστηµονικό
Συνεργάτη Γενικών και Τεχνικών
Μαθηµάτων, ειδικότητας Φυσικού.  
Αντικείµενα διδασκαλίας:

Τα διδασκόµενα µαθήµατα κατά το
ισχύον πλαίσιο διδασκαλίας όπως αυτό
ορίζεται: α) στον Κανονισµό Σπουδών
των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού,
όπως εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ.:
2231.2-13/39590/2019/29-5-2019 ΚΥΑ
(Β  ́2028), β) στον Εσωτερικό Κανονι-
σµό των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτι-
κού, όπως εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ.:
2231.2-13/42286/2019/06-6-2019 ΚΥΑ
(Β  ́2240) και γ) στα Ωρολόγια και Αναλ-
υτικά Προγράµµατα ΑΕΝ/ Π-Μ σύµφω-
να µε την υπ’ αριθµ.: 2231.2-
9/42341/2019/07-6-2019 Απόφαση
ΥΝΑΝΠ (Α∆Α: ΩΟ0Ζ4653ΠΩ-ΝΑ4). 

Η προκαλούµενη  δαπάνη του
Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπι-
κού που θα προσληφθεί ως προς
την πληρωµή του υλοποιείται
σύµφωνα µε την οικεία νοµοθεσία
και είναι  επιλέξιµη για συγχρηµα-
τοδότηση από την Ευρωπαϊκή
Ένωση στο πλαίσιο του Επιχειρη-
σιακού προγράµµατος
“ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ
ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗ ” του  ΕΣΠΑ 2014-
2020.     

Β.  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων
λήγει σε δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρ-
ες από την επόµενη της τελευταίας
δηµοσίευσης της Προκήρυξης, στον
Τύπο ή στην ιστοσελίδα του Προγράµ-
µατος «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» του Υπουργείου
(Αναζήτηση: Ανά είδος/Πράξεις Οργα-
νωτικού και ∆ιοικητικού Περιεχοµέ-
νου/Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων
ήτοι την 22-11-2019, ηµέρα Παρασ-
κευή. Οι αιτήσεις µε τα απαραίτητα
δικαιολογητικά υποβάλλονται ή απο-
στέλλονται ταχυδροµικώς    µε
«ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ»  ή
µε courier στην Ακαδηµία Εµπορικού 

Ναυτικού Ασπροπύργου, ταχυδροµική
διεύθυνση Παραλία Ασπροπύργου,
Ταχ. Κώδικας 19100 (Για το εµπρόθε-
σµο της αίτησης λαµβάνεται υπόψη είτε
ο αριθµός πρωτοκόλλου που έλαβε,
εάν υποβλήθηκε στη Γραµµατεία της
Ακαδηµίας, είτε η ηµεροµηνία της σφρ-
αγίδας του Ταχυδροµείου - courier εάν
εστάλη ταχυδροµικά). 

Εφιστάται η προσοχή των υποψ-
ηφίων στην ορθή, σύµφωνα µε τους
όρους της παρούσας, συµπλήρωση
της αίτησης. Σε περίπτωση που υπο-
ψήφιος διαπιστώσει οποιοδήποτε
λάθος ή παράλειψη ή επιθυµεί την τρο-
ποποίηση της αίτησής του, οφείλει να
υποβάλει νέα αίτηση, εντός της οριζό-
µενης, µε την παρούσα, προθεσµίας.
∆ικαιολογητικά που θα προσ-
κοµίζονται µετά τη λήξη προθεσµίας
υποβολής δικαιολογητικών δεν
γίνονται δεκτά. Στην κατά το προη-
γούµενο εδάφιο απαγόρευση απο-
δοχής εκπρόθεσµων πιστοποιη-
τικών ή δικαιολογητικών περιλαµ-
βάνονται και αυτά που είναι
συµπληρωµατικά ή διευκρινιστικά
εκείνων που έχουν κατατεθεί εµπρ-
οθέσµως.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
πρόσληψης, τα υποβληθέντα δικαιο-
λογητικά των προσληφθέντων θα παρ-
αµένουν στο αρχείο της Υπηρεσίας.
Στους υποψηφίους που δεν προσελή-
φθησαν,  τα δικαιολογητικά δύναται να
επιστραφούν, κατόπιν σχετικής
αίτησης τους, µετά τη λήξη του εκπαι-
δευτικού έτους για το οποίο είχε υποβ-
ληθεί υποψηφιότητα.

Γ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Στο πλαίσιο εφαρµογής Συστήµατος
∆ιαχείρισης Ποιότητας, οι εκπαιδευτές 

υποχρεούνται να συµβάλουν στην
επίτευξη των στόχων της Πολιτικής Ποι-
ότητας, όπως αυτή περιγράφεται στο
ισχύον Εγχειρίδιο Ποιότητας της ΑΕΝ.
Επίσης, υποχρεούνται για την εφαρµο-
γή και τήρηση των ισχυουσών διαδικα-
σιών, Οδηγιών και Εντύπων του
Συστήµατος διαχείρισης Ποιότητας.

∆. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Περίληψη της προκήρυξης αυτής
δηµοσιεύεται σε δύο ηµερήσιες  και αν
δεν υπάρχουν, σε εβδοµαδιαίες τοπι-
κές εφηµερίδες της έδρας της
ΑΕΝ/Ασπροπύργου. Η δαπάνη της
δηµοσίευσης  βαρύνει τις πάγιες προ-
καταβολές Κεφαλαίου Ναυτικής
Εκπαίδευσης (ΚΝΕ) της ΑΕΝ που
προκηρύσσονται οι θέσεις.
Πλήρες αντίγραφο της προκήρυξης
αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε Π.Ν.Ο.,
Π.Ε.Π.Ε.Ν., Π.Ε.Μ.Ε.Ν.,
Π.Ε.Μ.Μ.Ε.Κ.Ε.Ν., Υ.ΝΑ.Ν.Π/∆.∆.Υ 4ο
και τοιχοκολλάται στο Κατάστηµα της
ΑΕΝ/Ασπροπύργου και στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα του ∆ήµου Ασπροπύργου.
Επίσης αναρτάται στην ιστοσελίδα του
Προγράµµατος «∆ΙΑΥΓΕΙΑ»  (Αναζήτ-
ηση: Ανά είδος απόφασης/
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) και στην ηλεκτρονική
διεύθυνση  www.yen.gr. 
Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργά-
σιµες ηµέρες και ώρες από την Ακαδ-
ηµία Εµπορικού Ναυτικού Ασπροπύρ-
γου στα τηλέφωνα 2105575986 και
2105574171-3. - Αρµόδιοι οι Ανθυπα-
σπιστής Λ.Σ. ΡΟΖΗΣ Αντώνιος και
Αρχικελευστής Λ.Σ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
Άννα. 

Ο ∆ιοικητής  
Πλοίαρχος Λ.Σ. 

ΞΥΠΝΗΤΟΣ Φραγκίσκος

Έναν ακόµα
Συγγραφέα θα
φιλοξενήσει  ο

θεσµός «Λέσχη Ανάγνω-
σης», του Πνευµατικού
Κέντρου του ∆ήµου
Ασπροπύργου, την
Τετάρτη, 13 Νοεµβρίου
2019, στις 18:30 στη
∆ηµοτική Βιβλιοθήκη,
στον 3ο όροφο του Πνε-
υµατικού, (Αλέκου Πανα-
γούλη 13). Τα µέλη της
Λέσχης θα έχουν την τιµή
να γνωρίσουν τον πολ-
υγραφότατο Συγγραφέα,
κ. Γιάννη Φιλιππίδη, ο
οποίος σπούδασε υπο-
κριτική στη ∆ραµατική Σχολή του Βασίλη Ρίτσου.
Είναι υπεύθυνος εκδόσεων της Άνεµος Εκδοτι-
κή, ενώ άρθρα του έχουν δηµοσιευθεί σε περιο-
δικά και σε επώνυµες ιστοσελίδες. Είναι µέλος

της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών, ενώ από
το 2013 αρθρογραφεί κι είναι αρχισυντάκτης στο
www.anemosmagazine.gr. 

ΣΤΗ «ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ» ΤΟΥ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

οοοο    ΣΣΣΣυυυυγγγγγγγγρρρρααααφφφφέέέέααααςςςς    ΓΓΓΓιιιιάάάάνννν νννν ηηηηςςςς    ΦΦΦΦιιιιλλλλιιιιππππππππίίίίδδδδηηηηςςςς    

ΓΑΜΟΣ
Ο ΚΑΡΑΣΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ

ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΠΟΥΡΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ
ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ ΚΑΙ Η

ΚΕΡΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΡΕΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ
ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ

ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ 
1.958 δωρεάν προληπτικές 
ιατρικές/οδοντιατρικές εξετάσεις 
σε παιδιά τον µήνα Οκτώβριο

Τον  µήν α Οκτώβριο η δράση προληπτικής
Ιατρικής/Οδον τιατρικής «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» του Οργαν ι-
σµού «Το Χαµόγελο του Παιδιού» επισκέφτηκε την
Περιφέρεια Κρήτης και τον  ∆ήµο Άρτας. Το εγχ είρηµα
του Οργαν ισµού στήριξαν  εθελον τές Ιατροί και Οδον -
τίατροι µέλη των  τοπικών  Ιατρικών  και Οδον τιατρικών
Συλλόγων .

Οι δύο Κιν ητές Μον άδες Πρόληψης, το Νέο Κιν ητό
Πολυϊατρείο για παιδιά και η Κιν ητή Οδον τιατρική/Ιατρ-
ική Μον άδα του Οργαν ισµού για ακόµα µία φορά,
υπήρξαν  το σηµείο συν άν τησης για εκατον τάδες παι-
διά µε στόχ ο την  παροχ ή ποιοτικών  υπηρεσιών  πρόλ-
ηψης και ευαισθητοποίησης σε θέµατα υγείας που αφο-
ρούν  στην  παιδική και την  προεφηβική ηλικία.

∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ      

Με επ ιτυχία πραγµατοποιήθηκε  η ηµερίδα για
την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της
µήτρας- HPV DNA test –Test  Παπανικολάου

Με µεγάλη προσέλευση του κόσµου πραγµατοποι ήθηκε
στι ς  7 Νοεµβρί ου 2019, στο ΚΕΠ Υγεί ας του δήµου µας, Ηµε-
ρί δα γι α την πρόληψη του καρκί νου του τραχήλου της µήτρας
σε συνεργασί α µε το Γενι κό Νοσοκοµεί ο ∆υτι κής Αττι κής  « Η
Αγί α Βαρβάρα» και  το Κέντρο Υγεί ας Νί και ας.

Την έναρξη της εκδήλωσης έκανε ο Αντι δήµαρχος Κοι νωνι -
κής Πολι τι κής κ. Χρήστος Βασι λεί ου ο οποί ος µετέφερε µήν-
υµα του ∆ηµάρχου κ. Λάµπρου Μί χου γι α την αξί α της πρόλ-
ηψης και  την προτεραι ότητα που δί νει  ο δήµος  στα θέµατα
προάσπι σης της υγεί ας των πολι τών. 

Την εκδήλωση χαι ρέτησε η κα Αργυρώ Χρυσάγη αναπ-
ληρώτρι α δι οι κήτρι α του ΓΝ∆Α «Η Αγί α Βαρβάρα» η οποί α
αναφέρθηκε στη συνεργασί α των τρι ών φορέων και  στη
σηµαντι κότητα της εξέτασης γι α την πρόληψη του καρκί νου
του τραχήλου της µήτρας. 

Στη συνέχει α την εκδήλωση χαι ρέτησε ο ∆/ντής του κέντρου
Υγεί ας Νί και ας κ. Γεώργι ος Σολωµός, ο οποί ος εξήρε το νέο
πλαί σι ο συνεργασί ας των τρι ών φορέων στο επί πεδο της
πρόληψης.

Στι ς νέες οδηγί ες σε παγκόσµι ο επί πεδο αναφέρθηκαν οι
οµι λητές κ.κ.: Ει ρήνη Πετι νέλη-Βι οπαθολόγος, Σωκράτης
Γεωργί ου- ι ατρός Κυτταρολόγος, Αναστασί α Κάπου-
Παι δί ατρος, Πολυχρόνης Οι κονοµί δης- Ιατρός Γυναι κολόγος
οι  οποί οι  εκπροσώπησαν το ΓΝ∆Α  «Η Αγί α Βαρβάρα» και
το Κέντρο Υγεί ας Νί και ας. 

Η σταθερή συνεργασί α των τρι ών φορέων πρόκει ται  να
συνεχι στεί  µε την πραγµατοποί ηση προγραµµατι σµένων
εξετάσεων HPV DNA test και  Test  Παπανι κολάου στο γυναι -
κεί ο πληθυσµό του ∆ήµου .
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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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Στη συν έχ εια σκάφη απο ιδιωτικές εταιρίες αν έλαβαν  ν α µαζέψουν   τα απόβλητα
τόσο απο τον  χ ώρο του ηµιβυθισµέν ου πλοίο αλλά και στον  περιβάλλον τα χ ώρο.

Κατόπιν  ετοιµάσθηκε  ρυµουλκό σκάφος για ν α σηκωθεί το σκάφος ώστε ν α διαπι-
στωθεί το που οφείλεται η βύθισή του αλλα και ν α περιοριστεί η διαρροή των  αποβ-
λήτων .Λίγο µετά τη 1:00 το µεσηµέρι δύτης µε ειδικό εξοπλισµό καταδύθηκε για την
αποσαφήν ιση της κατάστασης σχ ετικά µε τη ζηµιά στο πλοίο και την  οδό διαρροής
των  αποβλήτων .

Σύµφων α µε πληροφορίες αυτό το πλοίο (του οποίου ο ιδιοκτήτης είν αι θαν ών ) χ ρη-
σιµοποιούταν  για την  αποθήκευση αποβλήτων  πλοίων  (slops)

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 2

Μπροστά σον κί νδυνο να χρεωθούν µε
υπέρογκες φορολογι κές επι βαρύνσει ς αντι -
µετωπί ζουν εκατοντάδες χι λι άδες φορολο-
γούµενοι  που θα αποκτήσουν εντός του 2020
πολύ χαµηλά ει σοδήµατα από περι στασι α-
κή απασχόληση (άνεργοι , νοι κοκυρές, φοι τ-
ητές, συµµετέχοντες σε προγράµµατα εργα-
σι ακής εµπει ρί ας κ.λπ.).

Ο λόγος εί ναι  ότι  µε την προτει νόµενη δι ά-
ταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του
νέου φορολογι κού νοµοσχεδί ου προβλέπεται
η κατάργηση µι ας ευνοϊ κής γι ’ αυτούς δι ά-
ταξης, σύµφωνα µε την οποί α, σε περί πτω-
ση προσδι ορι σµού του ει σοδήµατός τους µε
βάση τα τεκµήρι α, τόσο το δηλωθέν ει σόδηµά
τους όσο και  η πρόσθετη δι αφορά ει σοδήµα-
τος που προκύπτει  από τα τεκµήρι α δεν
φορολογούνται  µε την κλί µακα φόρου των
αυτοαπασχολουµένων αλλά µε την πι ο ευνοϊ -
κή κλί µακα που ι σχύει  γι α τους µι σθωτούς
και  τους συνταξι ούχους και  προβλέπει  αφο-
ρολόγητο όρι ο 8.636 ευρώ.

Ουσι αστι κά, όπως αναφέρει  ο Ελεύθερος
Τύπος, αν ψηφι στεί  ως έχει  από την κυβέρν-
ηση η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του
νοµοσχεδί ου, τότε εκατοντάδες χι λι άδες φορ-
ολογούµενοι  µε πολύ χαµηλά ετήσι α ει σοδή-
µατα προερχόµενα από περι στασι ακή
απασχόληση θα χάσουν το αφορολόγητο όρι ο 

ει σοδήµατος.Αυτό θα έχει  ως συνέπει α το
πενι χρό πραγµατι κό ει σόδηµα κάθε φορο-
λογούµενου αυτής της περί πτωσης και  η
προστι θέµενη δι αφορά φορολογητέου ει σο-
δήµατος, η οποί α θα προκύψει  λόγω της
εφαρµογής των τεκµηρί ων, να φορολογηθούν
στο σύνολό τους ως ει σόδηµα από επι χει ρ-
ηµατι κές δραστηρι ότητες µε συντελεστή 9%
από το πρώτο ευρώ. 

Σε όλες δε αυτές τι ς περι πτώσει ς ο φόρος
που θα προκύψει  µε βάση τον συντελεστή
9% θα δι πλασι αστεί  αυτόµατα καθώς επί
του φόρου αυτού θα επι βληθεί  και  προκατα-
βολή έναντι  του επόµενου έτους, µε συντελε-
στή 100%.

Πι ο αναλυτι κά, όσοι  φορολογούµενοι  θα
αποκτήσουν το 2020 και  θα εµφανί σουν στι ς
φορολογι κές δηλώσει ς του 2021 πενι χρά
ει σοδήµατα από περι στασι ακή απασχόλ-
ηση θα πι αστούν στι ς παγί δες των τεκ-
µηρί ων δι αβί ωσης και  θα υπερφορολογηθ-
ούν επί  εξωπραγµατι κών τεκµαρτών ει σοδ-
ηµάτων, µε συντελεστή 9% και  µε προκατα-
βολή φόρου 100% επί  του κύρι ου φόρου, σαν
να έχουν κερδοφόρες επι χει ρήσει ς. Θα
κληθούν, δηλαδή, να καταβάλουν φόρους που
θα έχουν υπολογι στεί  µε τελι κό φορολογι κό
συντελεστή 18% επί  ανύπαρκτων ει σοδηµά-
των.

ΑΑΑΑνννναααακκκκοοοοίίίίννννωωωωσσσσηηηη    
ΗΗΗΗ    υυυυππππηηηηρρρρεεεεσσσσίίίίαααα    κκκκααααθθθθααααρρρριιιιόόόόττττηηηηττττααααςςςς    κκκκααααιιιι     αααανννναααακκκκύύύύκκκκλλλλωωωωσσσσηηηηςςςς
ττττοοοουυυυ    ∆∆∆∆ήήήήµµµµοοοουυυυ    ΑΑΑΑχχχχααααρρρρννννώώώώνννν    εεεεννννηηηηµµµµεεεερρρρώώώώννννεεεειιιι     ττττοοοουυυυςςςς
πππποοοολλλλίίίί ττττεεεεςςςς    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

Αφορολόγητο: Νέα παγίδα για πολύ χαµηλά εισοδήµατα
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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 Τρίτη 12 Νοεµβρίου 2019

    ΕΕΕΕΛΛΛΛΕΕΕΕΥΥΥΥΣΣΣΣΙΙΙΙΝΝΝΝΑΑΑΑ::::     
ΟΟΟΟ    ΚΚΚΚρρρρόόόόννννοοοοςςςς    ««««ζζζζωωωωννννττττάάάάννννεεεεψψψψεεεε»»»»    
σσσσττττηηηηνννν    ΠΠΠΠλλλλααααττττεεεείίίίαααα    ΗΗΗΗρρρρώώώώωωωωνννν

Την Κυριακή 10 Νοεµβρίου ο Olivier Grossetete ξαναέχτισε ένα από πιο
εµβληµατικά βιοµηχανικά συγκροτήµατα της Ελευσίνας, το εργοστάσιο Κρό-
νος  µε το Συµµετοχικό Εφήµερο Μνηµείο, ένα καλλιτεχνικό έργο-εµπειρία
µε κεντρικούς συντελεστές τους κατοίκους της πόλης όλων των ηλικιών.

Ο Σύλλογος Εθελοντών Θριασίου Πεδίου, αθλητικοί και πολιτιστικοί
σύλλογοι, µαθητές και απλοί πολίτες στα πλαίσια του Culture2030, ένωσαν
τις δυνάµεις τους και δηµιούργησαν ένα εξαιρετικό αποτέλεσµα, το οποίο θα
κοσµεί την Πλατεία µέχρι την Τρίτη 12/11.

«Η δηµιουργικότητα και η αποτελεσµατικότητα είναι -αδιαµφισβήτητα- χαρ-
ακτηριστικά των πολιτών του ∆ήµου µας. Συγχαρητήρια σε όλους τους συντε-
λεστές για το υπερθέαµα που µας χάρισαν!» δήλωσε ο δήµαρχος Ελευσίνας
Αργύρης Οικονόµου.


