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Σήµερα η έγκριση 
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Αγανάκτηση για
την κατάργηση

του 711 σε µεγάλη
συγκέντρωση

κατοίκων 
της Ζωφριάς

‘Ενα οµαδικό παιχνίδι, που έδωσε τον παλµό στην 3η επέτειο από την 
ανακήρυξη της Ελευσίνας σε Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021!
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«ΕU λειτουργία» για τη σύγχρονη Ελευσίνα 
των ευκαιριών και των υψηλών προσδοκιών

Ο δήµαρχος Αρ. Οικονόµου απηύθυνε
έκκληση για συλλογική δουλειά  χωρίς τις

αγκυλώσεις του παρελθόντος,
 αλλά µε προσήλωση στο όραµα
 για την επ ιτυχία της Ελευσίνας.
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Τετάρτη 13 Νοεµβρίου 2019

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Νεφώσεις . Η θερµοκρασία 
µέχρι 19 βαθµούς Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
∆αµασκην ός, ∆αµασκην ή

Χρυσόστοµος, Χρυσοστόµη
Οσιοµάρτυρος ∆αµασκην ού του

Κων σταν τιν οπολίτου, Ιωάν ν ου Χρυσο-
στόµου αρχ ιεπισκόπου Κων σταν τιν ουπόλεως

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

Κολιός Αντώνιος Ν.
28ης Οκτωβρίου 17Α & 

Θρασυβούλου, 2105577744

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Κοντούλη 1, 2105542410

ΜΑΝ∆ΡΑ 

ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ

∆ήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη, 2105551232
08:00-23:00

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
∆εληστάθη Μαρία Σ.

28ης Οκτωβρίου 21, Ζεφύρι, 
2102322141, 08:00-22:00

ΧΑΙ∆ΑΡΙ 

Μπούρδης Σπύρος
Σωκράτους 77 & Άνδρου 7, 

Χαϊδάρι - ∆άσος, 2130231857

ΟΟΛΛΟΟΚΚΛΛΗΗΡΡΩΩΘΘΗΗΚΚΕΕ  ΗΗ  ΣΣΥΥΝΝΑΑΝΝΤΤΗΗΣΣΗΗ  ««ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  22003300»»  

«ΕU λειτουργία» για τη σύγχρονη Ελευσίνα 
των ευκαιριών και των υψηλών προσδοκιών
Ο δήµαρχος Αρ. Οικονόµου απηύθυνε έκκληση για συλλογική δουλειά  χωρίς τις αγκυλώσεις

του παρελθόντος, αλλά µε προσήλωση στο όραµα για την επ ιτυχία της Ελευσίνας.

«Ο δήµος Ελευσίν ας θα εκπληρώσει µε επιτυχ ία τη
σηµαν τικότερη πρόκληση στη σύγχ ρον η ιστορία του
που δεν  είν αι απλά ο εορτασµός της Πολιτιστικής Πρω-
τεύουσας της Ευρώπης το 2021, αλλά η δέσµευση για
µετάβαση σε µια πόλη σύγχ ρον α ευρωπαϊκή της
EUφορίας», τόν ισε ο δήµαρχ ος Ελευσίν ας Αργύρης
Οικον όµου, στην  έν αρξη των  εργασιών  της Συν άν -
τησης « Πολιτισµός 2030».  Κεν τρικό θέµα της «Συν άν -
τησης» που διοργαν ών ει για δεύτερη συν εχ ή χ ρον ιά η
«Ελευσίν α 2021» είν αι το τρίπτυχ ο  «Άν θρωποι, Ιστο-
ρίες, Πολιτισµός». Η φετιν ή διοργάν ωση µε διάρκεια
από τις 7 ως τις 10 Νοεµβρίου ήταν  µια ευκαιρία αν ταλ-
λαγής απόψεων  και εµπειριών  µεταξύ αν θρώπων  του
πολιτισµού και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Οι εργασίες της συν άν τησης που φιλοξεν ήθηκε στο
Εργατικό  Κέν τρο Ελευσίν ας ξεκίν ησαν  µε την  διε-
υθύν ουσα σύµβολο της «Ελευσίν α 2021» κα. Φιλιππή
ν α καλωσορίζει τους παρευρισκόµεν ους και ν α ευχ αρι-
στεί όσους  συν έβαλαν  στη οργάν ωση και προετοι-
µασία των  εκδηλώσεων . 

Στη συν έχ εια έδωσε το λόγο στο δήµαρχ ο Ελευ-
σίν ας  κ. Οικον όµου ο οποίος αν αφέρθηκε στην
ευθύν η της ∆ηµοτικής αρχ ής που είν αι «ν α µετου-
σιώσουµε το όραµα της υποψηφιότητας σε παρακατα-

θήκη για την  EU λειτουργία της πόλης που θα διασφ-
αλίζει συν θήκες καθηµεριν ού πολιτισµού για τους
κατοίκους και τους επισκέπτες».  Τόν ισε ακόµη πως «η
Ελευσίν α µεταµορφών εται σε µια πόλη βιώσιµης αν ά-
πτυξης µέσω του πολιτισµού, αν οιχ τή στην  καιν οτοµία
και την  παραγωγή, µε διαφαν είς διαδικασίες διακυβέρν -
ησης και συµµετοχ ικής διοίκησης.  ΕU λειτουργία για τη
σύγχ ρον η Ελευσίν α των  ευκαιριών  και των  υψηλών
προσδοκιών ». Αν αφέρθηκε ακόµη στην  ευκαιρία που
έχ ει η Ελευσίν α ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα  ν α ξαν α-
συστηθεί  τόσο στην  ευρωπαϊκή όσο και παγκόσµια
κοιν ότητα µε σεβασµό στο παρελθόν  και πίστη στο
µέλλον .

Κλείν ον τας ο δήµαρχ ος  απηύθυν ε έκκληση για

συλλογική δουλειά χ ωρίς τις αγκυλώσεις του παρελθόν -
τος, αλλά µε προσήλωση στο όραµα για την  επιτυχ ία
της Ελευσίν ας.

Ακολούθησε σύν τοµος χ αιρετισµός από τον  Αν τιπε-
ριφερειάρχ η κ. Λευτέρη Κοσµόπουλο, την  κα Μ. Φιλιπ-
πή και την  καλιτεχ ν ική διευθύν τρια κα Κ. ∆ιαπούλη και
οι εργασίες της συν άν τησης συν εχ ίστηκαν  µε το
πρώτο πάν ελ οµιλητών  που το αποτελούσαν  δήµαρχ οι
από το Χαν ιά, το Χαϊδάρι, τον  Αϊ Στράτη, το δήµο Ελευ-
σίν ας και στελέχ η της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας. 
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ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΑΝ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Αγανάκτηση για την κατάργηση του 711 σε µεγάλη συγκέντρωση κατοίκων της Ζωφριάς

Τ
ην  αγαν άκτησή τους
για την  κατάργηση
της λεωφορειακής

γραµµής 711 ΖΩΦΡΙΑ-
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ από
τον  ΟΑΣΑ και τη µετατρο-
πή της σε τοπική, εξέφρα-
σαν , το απόγευµα της ∆ευ-
τέρας 11 Νοεµβρίου 2019,
οι κάτοικοι της Ζωφριάς.

Πάν ω από 300 άτοµα
έδωσαν  δυν αµικό “παρών ”
στο κάλεσµα του Συλλόγου,
που είχ ε στο πλευρό του το
∆ήµο Φυλής, ο οποίος, από
την  πρώτη στιγµή, στηρίζει
το δίκαιο αίτηµά τους. Στο
πλευρό της Προέδρου Ευαγγελίας Κωβαίου, των  µελών
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των  µελών  του Συλλό-
γου βρέθηκαν  ο Πρόεδρος των  Παιδικών  Σταθµών
Παν αγιώτης Καµαριν όπουλος, οι αν απλ. ∆ήµαρχ οι
Νίκος Χατζητρακόσιας, Γιώργος Κρητικός και Γιώργος
Σον ίδης και ο Γεν ικός Γραµµατέας Αργύρης Αργυρό-
πουλος , εν ώ από την  πλευρά της Λαϊκής Συσπείρω-
σης παρευρέθηκε και µίλησε ο επικεφαλής και ∆ηµο-
τικός Σύµβουλος Νίκος Ζαπάν της.

Τόσο οι εκπρόσωποι του ∆ήµου, όσο και οι κάτοικοι
περιέγραψαν  µε µελαν ά χ ρώµατα την  κατάσταση, επι-
σηµαίν ον τας ότι η συν οικία υποβαθµίστηκε συγκοιν ω-
ν ιακά και ότι τις συν έπειες υφίσταν ται, κυρίως, οι
εργαζόµεν οι, οι µαθητές και οι ηλικιωµέν οι. Πολλοί ήταν
εκείν οι που µίλησαν  για άδικη συµπεριφορά του ΟΑΣΑ
απέν αν τι στο ∆ήµο Φυλής ο οποίος φιλοξεν εί δύο αµα-
ξοστάσια, µια µον άδα τροφοδοσίας των  λεωφορείων  µε
Φυσικό Αέριο και πληρών ει από πόρους του ∆ήµου τις

γραµµές 736 και 737 της ∆ηµοτικής Συγκοιν ων ίας. ∆εν
έλειψαν  ακόµα οι προτάσεις για δυν αµική διεκδίκηση
του αιτήµατος µε κατάληψη του αµαξοστασίου και του
Σταθµού του Προαστιακού, στα Άν ω Λιόσια.

Τελικά, οι παρευρεθέν τες εν έκριν αν  οµόφων ο Ψήφ-
ισµα, µε το οποίο ζητούν  ν α ν α αποκατασταθεί η απε-
υθείας σύν δεση της Ζωφριάς µε την  Αθήν α, µε επα-
ν αδροµολόγηση της λεωφορειακής γραµµής 711
ΖΩΦΡΙΑ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και εν ίσχ υση της µε λεω-
φορεία, ώστε ο χ ρόν ος αν αµον ής ν α περιοριστεί, του-
λάχ ιστον  στη µισή ώρα. 

Εξουσιοδότησαν  ακόµα το ∆Σ του Συλλόγου Ζωφρ-
ιάς ν α προχ ωρήσει στη διοργάν ωση αγων ιστικών  κιν -
ητοποιήσεων , αν  µέσα στο επόµεν ο δεκαήµερο δεν
επαν αδροµολογήσει τη γραµµή ο ΟΑΣΑ καθώς και ν α
κοιν οποιήσει το Ψήφισµα στο Υπουργείο Υποδοµών ,
στους Βουλευτές, στον  Περιφερειάρχ η Αττικής και
στον  ΟΑΣΑ. 

Το ΨΗΦΙΣΜΑ

Στα Άνω Λιόσια Αττικής, στη συνοικία της Ζωφριάς και
στα γραφεία του ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΩΦΡΙΑΣ,
συνήλθαµε, σήµερα ∆ευτέρα 11-11-2019, ηµέρα της εβδο-
µάδας ∆ευτέρα και ώρα 19:00, οι κάτωθι:

1. Εκπρόσωποι του ∆ήµου Φυλής
2. Πρόεδρος και µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του

Συλλόγου Ζωφριάς
3. Μέλη του Συλλόγου Ζωφριάς
4. Κάτοικοι της συνοικίας Ζωφριά,
µε µοναδικό θέµα ηµερήσιας διάταξης «Επαναδροµολόγ-

ηση από τον  ΟΑΣΑ, της λεωφορειακής γραµµής 711
ΖΩΦΡΙΑ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης η Πρόεδρος του
Συλλόγου Ζωφριάς Ευαγγελία Κωβαίου εισηγήθηκε την  επα-
ναδροµολόγηση της λεωφορειακής γραµµής 711 ΖΩΦΡΙΑ-
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ µε το σκεπτικό ότι:

Στις 20:00 η συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ασπροπύργου 

Σήµερα η έγκριση αναπροσαρµογής Τελών Καθαριότητας και 
Ηλεκτροφωτισµού ∆ήµου Ασπροπύργου, έτους 2020.
Συν εδριάζει σήµερα Τετάρτη 13/11/2019 και ώρα

20:00 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ασπροπύργου ,  για τη
συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέµα-
τα της ηµερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση 9ης Αν αµόρφωσης Προϋπολογι-
σµού Οικον οµικού Έτους 2019, ∆ήµου Ασπροπύργου.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής Οικον οµικών  Υπηρεσιών ,
κος Φίλιππος Πάν ος.

Θέµα 2ο: Έγκριση Αν απροσαρµογής Τελών  Καθαρι-
ότητας και Ηλεκτροφωτισµού ∆ήµου Ασπροπύργου,
έτους 2020.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής Οικον οµικών  Υπηρεσιών ,
κος Φίλιππος Πάν ος.

Θέµα 3ο: Έγκριση Αν απροσαρµογής ∆ηµοτικού
Φόρου ∆ήµου Ασπροπύργου, έτους 2020.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής Οικον οµικών  Υπηρεσιών ,
κος Φίλιππος Πάν ος.

Θέµα 4ο: Έγκριση Αν απροσαρµογής Τελών  Χρήσεως
Υπεδάφους ∆ήµου Ασπροπύργου, έτους 2020.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής Οικον οµικών  Υπηρεσιών ,
κος Φίλιππος Πάν ος.

Θέµα 5ο: Έγκριση Αν απροσαρµογής Τελών  Χρήσεως
Πεζοδροµίων  και Κοιν όχ ρηστων  Χώρων  ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου, έτους 2020.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής Οικον οµικών  Υπηρεσιών ,
κος Φίλιππος Πάν ος.

Θέµα 6ο: Λήψη απόφασης, καθορισµού αµοιβής της

δικηγορικής εταιρείας µε την  επων υµία «ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ».

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής Οικον οµικών  Υπηρεσιών ,
κος Φίλιππος Πάν ος.

Θέµα 7ο: Έγκριση αποζηµίωσης ιδιοκτησίας για τη
διάν οιξη της οδού Αγγελοπούλου.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής Οικον οµικών  Υπηρεσιών ,
κος Φίλιππος Πάν ος.

Θέµα 8ο: Έγκριση τροποποίησης καταστατικού της
αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την  επων υµία
«∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-
ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ»

Εισηγητής: Ο Γεν ικός Γραµµατέας, κος Ευστάθιος
Ρεστέµης.

Θέµα 9ο: Έγκριση 12ωρης & 24ωρης λειτουργίας, των
υπηρεσιών  του ∆ήµου.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής ∆ΑΠ, κος Ιωάν ν ης Παρο-
τσίδης.

Θέµα 10ο: Έγκριση της υπ’ αριθµ 10/2019 απόφασης
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την  «Τρο-
ποποίηση του εγκεκριµέν ου ρυµοτοµικού σχ εδίου της
περιοχ ής Γκορυτσάς στο Ο.Τ. 129 (ΦΕΚ 738/δ/17-08-
2004) και τον  χ αρακτηρισµό ως «Χώρου 4ου
Γυµν ασίου Ασπροπύργου».

Εισηγητής: Ο Αν τιδήµαρχ ος και Πρόεδρος της Επι-
τροπής Ποιότητας Ζωής, κος Αν αστάσιος Παπαδό-
πουλος.

Θέµα 11ο: Παραχ ώρηση του υπ’αριθµ. Η-0138 οικο-

γεν ειακού τάφου στον  κο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η ΓΕΩΡΓΙΟ
του ΙΩΑΝΝΗ και της ΕΛΕΝΗΣ.

Εισηγητής: Ο Αν τιδήµαρχ ος ∆ιοικητικών  και Οικον ο-
µικών  Υπηρεσιών  κος Αν τών ιος Ν. Καραµπούλας.

Θέµα 12ο: Παραχ ώρηση του υπ’αριθµ. Γ-0060 οικο-
γεν ειακού τάφου στον  κο ΣΑΒΒΙ∆Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΣΑΛΩΜΗΣ.

Εισηγητής: Ο Αν τιδήµαρχ ος ∆ιοικητικών  και Οικον ο-
µικών  Υπηρεσιών  κος Αν τών ιος Ν. Καραµπούλας.

Θέµα 13ο: Παραχ ώρηση του υπ’αριθµ. Ε-0549 οικο-
γεν ειακού τάφου στον  κο ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΜΑΡΙΑΣ.

Εισηγητής: Ο Αν τιδήµαρχ ος ∆ιοικητικών  και Οικον ο-
µικών  Υπηρεσιών  κος Αν τών ιος Ν. Καραµπούλας.

Θέµα 14ο: ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Συν εχ ίζεται στη σελ. 13
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                 
NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ασπρόπυργος: 02/10/2019 
Αριθµ. Πρωτ.:  21471

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
ΣΟΧ  1  / 2019

Ο ∆ήµος Ασπροπύργου, έχον-
τας υπόψη:
1. Τις δ/ξεις του άρθρου

21 του Ν. 2190/1994  σε συνδυα-
σµό µε τις διατάξεις της παρ. 9 του
άρθρου 25 του Ν. 4440/2016
(ΦΕΚ 224 Α) και του άρθρου 64
του Ν.4590/2019 (ΦΕΚ 17 Α).
2. Τ ις δ/ξεις του Ν.

3852/2010
3. Τις δ/ξεις του άρθρου

ένατου του Ν. 4057/2012 
4. Τις δ/ξεις του άρθρου

20  του Ν. 4305/2014 όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις δ/ξεις του άρθρου

δεύτερου του Ν. 4528/2018 
6. Την  αριθ. 48/13-02-

2019 απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου του ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου
7. Το αριθ.

18276/5401/26-02-2019 έγγρα-
φο της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αττικής 
8. Την αριθ.

∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./167/23506/23
-08-2019 Εγκριτική Απόφαση της
ΠΥΣ: 33/2006 
9. Το υπ’

αριθµ60974/29-08-2019 έγγρα-
φο του Υπουργείου Εσωτερικών
10. Τον Ο. Ε. Υ. του

∆ήµου Ασπρόπυργου (ΦΕΚ
1425/Β΄/2011), και την  αριθ.
21271/2019 βεβαίωση 
11. Την αριθ. 21363/01-

10-2019 βεβαίωση του ∆ιευθυντή
της Οικονοµικής Υπηρεσίας
12. Το  αριθ. 24324/04-

11-2019 έγγραφο του ∆ηµάρχου 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την  πρόσληψη, µε σύµβαση

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σµέν ου χρόν ου, συν ολικά τεσ-
σάρων  (4) ατόµων  για την  κάλ-
υψη εποχικών  και πρόσκαιρων
αν αγκών  των  παιδικών
σταθµών  του ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου, που εδρεύει στον
Ασπρόπυργο του Ν. Αττικής,
και συγκεκριµέν α του εξής, αν ά
υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και
διάρκεια σύµβασης, αριθµού
ατόµων  (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα
αν τίστοιχα απαιτούµεν α (τυπι-
κά και τυχόν  πρόσθετα)
προσόν τα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

*Οι επιλεγέν τες/είσες όλων
των  ειδικοτήτων  οφ είλουν  ν α
προσκοµίσουν  κατά την  πρό-
σληψη στον  Φορέα πιστοποιη-
τικό υγείας σύµφ ων α µε την
υπ΄ αριθµ. Υ1α/Γ.Π.οικ76785
(ΦΕΚ 3758/τ.Β΄/25-10-2017)
Υπουργική Απόφ αση.

Οι υποψήφ ιοι όλων  των  ειδι-
κοτήτων  πρέπει ν α είν αι
ηλικίας από 18 έως 65 ετών .        

Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη

των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β),
των λοιπών ιδιοτήτων τους και της
εµπειρίας τους οφείλουν να προσ-
κοµίσουν όλα τα  απαιτούµενα
από την παρούσα ανακοίνωση και
το «Παράρτηµα ανακοινώσεων
Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου

Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ
ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφα-
λαίου ΙΙ του  ανωτέρω Παραρτή-
µατος, εκτός από την Υπεύθυνη
∆ήλωση του ν. 1599/1986 που
αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II,
« Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α
∆ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2. του
αν ωτέρω Παραρτήµατος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
_Τα πιστοποιητικά της Ανώτατ-

ης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων
Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.), για όσους
υποψήφιους επικαλούνται Πολ-
υτεκνική ιδιότητα υποβάλλονται
υποχρεωτικά είτε σε ευκρινή
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα,
τα οποία έχουν επικυρωθεί από
δικηγόρο,  είτε σε πρωτότυπα.

_Τ ίτλοι, πιστοποιητικά και
βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που
απαιτούνται  από την Ανακοίνω-

ση, πρέπει απαραιτήτως να συνο-
δεύονται από επίσηµη µετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα και
να έχουν επικυρωθεί, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο «Παράρτηµα
Ανακοινώσεων Συµβάσεων
Εργασίας Ορισµένου Χρόνου
(ΣΟΧ)» µε σήµανση έκδοσης «12-
02-2019» και ειδικότερα στην
τελευταία ενότητα του Κεφαλαίου
ΙΙ µε τίτλο «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ
ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ». 

_Για την απόδειξη της αναπ-
ηρίας του ίδιου ή συγγενικού
προσώπου θα πρέπει να προσ-
κοµίζονται τα δικαιολογητικά που
προβλέπονται στην υπ’ αριθµ.
Π ρ ω τ .
∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/3.
2.2017 απόφαση της Υπουργού
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης
(ΦΕΚ 272/6.2.2017/τ.Β΄)
(στοιχεία 17 και 18 του Κεφα-
λαίου ΙΙ του Παραρτήµατος ΣΟΧ
µε σήµανση έκδοσης «12-02-
2019»).

_Κατά τα λοιπά ισχύουν τα
οριζόµενα στο «Παράρτηµα Ανα-
κοινώσεων Συµβάσεων Εργασίας
Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» µε
σήµανση έκδοσης «12-02-2019». 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ∆ηµοσίευ-
ση της αν ακοίν ωσης 
Ανάρτηση ολόκληρης της ανα-

κοίνωσης [µαζί µε το «Παράρτηµα
ανακοινώσεων Συµβάσεων
εργασίας Ορισµένου Χρόνου
(ΣΟΧ)» µε σήµανση έκδοσης «12-
02-2019»] να γίνει στα καταστή-
µατα των Παιδικών Σταθµών του
∆ήµου και στο χώρο των ανα-
κοινώσεων του δηµοτικού κατα-
στήµατος του ∆ήµου Ασπροπύρ-
γου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Υποβο-
λή αιτήσεων  συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να

συµπληρώσουν την αίτηση µε
κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6
και να την υποβάλουν, είτε αυτο-
προσώπως, είτε µε άλλο εξουσιο-
δοτηµένο από αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει
την υπογραφή τους θεωρηµένη
από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδρο-
µικά µε συστηµένη επιστολή, στα
γραφεία της υπηρεσίας µας στην
ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος
Ασπρόπυργου, Λ. ∆ηµοκρατίας
141 (πρώην 18), Ασπρόπυργος,
Τ .Κ.19300, απευθύνοντάς την
στη ∆/νση Ανθρωπίνων Πόρων,
Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού,
υπόψη κ. Ιωάννη Παροτσίδη (τηλ.
επικοινωνίας: 2105582104-105).
Στην περίπτωση αποστολής των
αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρ-
όθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε
βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο
φάκελος αποστολής, ο οποίος
µετά την αποσφράγισή του επι-
συνάπτεται στην αίτηση των
υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος
δικαιούται να υποβάλει µία µόνο
αίτηση και για θέσεις µίας µόνο
κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή
∆Ε). Η σώρευση θέσεων διαφορε-
τικών κατηγοριών προσωπικού σε
µία ή περισσότερες αιτήσεις συνε-
πάγεται αυτοδικαίως σε κάθε
περίπτωση ακύρωση όλων των
αιτήσεων και αποκλεισµό του
υποψηφίου από την περαιτέρω
διαδικασία.  Η προθεσµία υποβο-
λής των αιτήσεων είναι δέκα (10)
ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερο-
λογιακά) και αρχίζει από την επό-
µενη ηµέρα της τελευταίας
δηµοσίευσης της παρούσας σε
τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτ-
ησής στα καταστήµατα των Παι-
δικών Σταθµών του ∆ήµου και
στο χώρο των ανακοινώσεων του
δηµοτικού καταστήµατος του
∆ήµου, εφόσον η ανάρτηση είναι
τυχόν µεταγενέστερη της
δηµοσίευσης στις εφηµερίδες. Η
ανωτέρω προθεσµία λήγει µε την
παρέλευση ολόκληρης της τελευ-
ταίας ηµέρας και  εάν αυτή είναι,
κατά νόµο, εξαιρετέα (δηµόσια
αργία) ή µη εργάσιµη,  τότε η
λήξη της προθεσµίας µετατίθεται
την επόµενη εργάσιµη ηµέρα.  Οι
υποψήφιοι µπορούν να αναζητή-
σουν τα έντυπα των αιτήσεων: α)
στην υπηρεσία µας στην ανωτέρω
διεύθυνση• β) στο δικτυακό τόπο
του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και
συγκεκριµένα ακολουθώντας

από την κεντρική σελίδα τη διαδρ-
οµή: Πολίτες � Έντυπα – ∆ιαδι-

κασίες � ∆ιαγωνισµών Φορέων �
Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά
τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην
ηλεκτρονική τους διεύθυνση
(www.kep.gov.gr), απ' όπου µέσω
της διαδροµής: Σύνδεσµοι � Ανε-

ξάρτητες και άλλες αρχές �
ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρ-
ική σελίδα του δικτυακού τόπου
του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν
πρόσβαση στα έντυπα µέσω της
διαδροµής: Πολίτες � Έντυπα –

∆ιαδικασίες � ∆ιαγωνισµών

Φορέων � Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Το κώλυµα  της οκτάµηνης
απασχόλησης  ∆ΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ
στην περίπτωση που η διάρκεια
σύµβασης ιδιωτικού δικαίου ορι-
σµένου χρόνου είναι άνω των
οκτώ (8) µηνών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Αν άρτ-
ηση πιν άκων  και υποβολή
εν στάσεων
Μετά την κατάρτιση των πινάκων,

η υπηρεσία µας θα αναρτήσει, το
αργότερο µέσα σε είκοσι (20)
ηµέρες από τη λήξη της προθε-
σµίας υποβολής των αιτήσεων
συµµετοχής, τους πίνακες κατά-
ταξης των υποψηφίων στα κατα-
στήµατα των γραφείων µας. Κατά
των πινάκων αυτών, επιτρέπεται
στους ενδιαφερόµενους η άσκηση
ένστασης, µέσα σε αποκλειστική
προθεσµία δέκα (10) ηµερών
(υπολογιζόµενες ηµερολογιακά),
η οποία αρχίζει από την επόµενη
ηµέρα της ανάρτησής τους. Η
ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλε-
ται µε συστηµένη επιστολή απε-
υθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6,
Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510)
και, για να εξεταστεί, πρέπει να
συνοδεύεται από αποδεικτικό
καταβολής παραβόλου είκοσι
ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε
µέσω της εφαρµογής του ηλεκτρ-
ονικού παραβόλου (e-παράβο-
λο), βλ. λογότυπο
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ»
στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr), είτε από ∆ηµόσια
Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.).  Ο
υποψήφιος πρέπει να αναγράψει
τον κωδικό/αριθµό του παραβό-
λου στην ένσταση και να καταβά-
λει το αντίτιµο του ηλεκτρονικού
παραβόλου µέχρι τη λήξη προθ-
εσµίας υποβολής των ενστάσεων.
Σε περίπτωση που η υποβληθ-
είσα ένσταση γίνει δεκτή, το
καταβληθέν ποσό επιστρέφεται
στον ενιστάµενο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρό-

σληψη 
Η υπηρεσία προσλαµβάνει το

προσωπικό µε σύµβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρό-
νου από την υπογραφή της
σύµβασης µετά την κατάρτιση των
πινάκων κατάταξης των υποψ-
ηφίων. Τυχόν αναµόρφωση των
πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή
κατ’ ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ
που συνεπάγεται ανακατάταξη
των υποψηφίων, εκτελείται
υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ
απολύονται οι υποψήφιοι που δεν
δικαιούνται πρόσληψης βάσει της
νέας κατάταξης. Οι απολυόµενοι
λαµβάνουν τις αποδοχές που
προβλέπονται για την απασχόλ-
ησή τους έως την ηµέρα της
απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε
αποζηµίωση από την αιτία αυτή. 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ
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ΛΥΝΕΤΑΙ ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ Θ. ΜΠΟΥΡΑ
ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ

ΡΗΤΙΝΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 

Ξεκίνησε η διανοµή ειδών οπωροπωλείου, 
µέσω του προγράµµατος Τ.Ε.Β.Α. για 13.000
ωφελούµενους  της ΠΕ Νοτίου Τοµέα Αθηνών

Ξεκίνησε τη ∆ευτέρα 11 Νοεµβρίου 2019, η διανοµή ειδών
οπωροπωλείου από το πρόγραµµα του Ταµείου Ευρωπαϊκής
Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.), προς ωφελούµενους
των ∆ήµων της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τοµέα Αθη-
νών.
Η συνολική ποσότητα που θα διατεθεί ξεπερνά τους 80 τόνο-
υς από κάθε είδος, σε συσκευασίες των 2 κιλών και ο αριθµός
των ωφελουµένων υπολογίζεται περίπου σε 13.000.

Η διανοµή που θα γίνεται ανά ∆ήµο  από σηµεία και µε ωράρ-
ια διανοµής που θα ορίσει κάθε ∆ήµος, θα ολοκληρωθεί στις 27
Νοεµβρίου. 
Σε σχετική του δήλωση ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης
τόν ισε τα εξής: «Από την πρώτη µέρα που αναλάβαµε τα καθ-
ήκοντά µας, βάλαµε ως πρώτη προτεραιότητα την επι-
τάχυνση των διαδικασιών, προκειµένου να ανοίξει ο δρόµος
για την απελευθέρωση των αδιάθετων κονδυλίων ύψους 18
εκ. ευρώ, για το νέο πρόγραµµα Τ.Ε.Β.Α. του 2020.
∆υστυχώς οι σχετικές διαδικασίες δεν είχαν προχωρήσει από
την προηγούµενη ηγεσία της Περιφέρειας µε συνέπεια χιλιά-
δες συµπολίτες µας που έχουν ανάγκη, να µην µπορούν να 

προµηθευτούν έγκαιρα τρόφιµα.
Με δεδοµένο ότι η στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών οµάδων
και η ανακούφιση των αδύναµων συµπολιτών µας αποτελεί
για εµάς ύψιστη προτεραιότητα, σε συνεργασία µε την ηγεσία
του υπ. Εργασίας, κάνουµε αγώνα δρόµου, προκειµένου να
καταφέρουµε έγκαιρα την έναρξη του νέου προγράµµατος του
Τ.Ε.Β.Α..
Θέλω να ευχαριστήσω τον υπ. Εργασίας κ. Βρούτση για τη
συνεργασία και την προσωπική ευαισθησία που επέδειξε.
∆εν θα επιτρέψουµε σε γραφειοκρατικές αγκυλώσεις του παρ-
ελθόντος να στερήσουν από κανένα ωφελούµενο τρόφιµα
που είναι απαραίτητα για την επιβίωσή του». 



ΟΠεριφερειάρχ ης Αττικής Γ.
Πατούλης το Σάββατο, 9 Νοεµ-

βρίου, παραβρέθηκε στην  τελετή απο-
ν οµής των  βραβείων  του  6ου ∆ιεθν ούς
Μαθητικού ∆ιαγων ισµού µε θέµα «Στιγ-
µές από την  ιστορία των  σχ ολείων »
που διοργάν ωσαν  το Μουσείο Σχ ολικής
Ζωής και Εκπαίδευσης του Εθν ικού
Κέν τρου Έρευν ας & ∆ιάσωσης Σχ ολι-
κού Υλικού και το Τµήµα Εκπαιδευτικής
Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών  Μέσων
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκε-
υµάτων .

Στην  Τελετή, η οποία πραγµατοποι-
ήθηκε στο αµφιθέατρο του ν έου Μου-
σείου της Ακρόπολης, υπό την  Αιγίδα
της Α.Ε. του Προέδρου της ∆ηµοκρ-
ατίας κ. Προκόπιου Παυλόπουλου, ο κ.

Πατούλης βράβευσε το Ζωγράφειο
Λύκειο Κων σταν τιν ούπολης, το βραβείο
του οποίου παρέλαβε εκπρόσωπός
του. 

Παραβρέθηκαν  η υφ. Παιδείας Σ.
Ζαχ αράκη, ο εν τεταλµέν ος περιφερει-
ακός σύµβουλος Αττικής στον  τοµέα
Παιδείας Χ. Αλεξαν δράτος, η Πρόεδρος
του Μουσείου Σχ ολικής Ζωής και
Εκπαίδευσης του Εθν ικού Κέν τρου
Έρευν ας & ∆ιάσωσης Σχ ολικού Υλικού
Ε. Καν ταρτζή, εκπρόσωποι των  εν όπ-
λων  δυν άµεων  και πλήθος κόσµου. 

Στο διαγων ισµό έλαβαν  µέρος Νηπια-
γωγεία, ∆ηµοτικά, Γυµν άσια και Λύκεια
από όλη την  Ελλάδα και την  Οµογέν εια,
µε ταιν ίες µικρού µήκους, βίν τεο,
φωτοϊστορίες, κόµικς, εικαστικές συν θ-

έσεις, µέσα από τις οποίες αφηγήθηκαν
την  ιστορία του σχ ολείου τους και εκφ-
ράζον τας την  αγάπη τους για το σχ ο-
λείο και τους δασκάλους τους.

Χαιρετίζον τας την  εκδήλωση ο κ.
Πατούλης επισήµαν ε µεταξύ άλλων  τα
εξής:«Είν αι µεγάλη η χ αρά ν α βρίσκο-
µαι σήµερα σε αυτή την  τελετή όπου
µας δίν εται η ευκαιρία ν α βραβεύσουµε
εξαιρετικές δηµιουργίες παιδιών  από
σχ ολεία της χ ώρας αλλά και της οµογέ-

ν ειας, όπου η
καρδιά της Ελλά-
δας χ τυπά ακόµα
πιο δυν ατά.

Τα παιδιά µέσα
από τα έργα τους
εκφράζουν  µε
δηµιουργικό και
τ α υ τ ό χ ρ ο ν α
πολύ συγκιν -
ητικό τρόπο την
αγάπη για το
σχ ολείο και την
ιστορία του, αλλά
και για τους
εκπ αιδευτ ικούς
πού έχ ουν  την
ευθύν η για τη

µεταλαµπάδευση της γν ώσης, µέσα
από µία ιδιαίτερα γόν ιµη διαδικασία. Τα
παιδιά αυτά στέλν ουν  έν α αισιόδοξο,
εν θαρρυν τικό µήν υµα ελπίδας πως
µπορούµε ν α στηριζόµαστε και ν α περ-
ιµέν ουµε πολλά από τη ν έα γεν ιά. Θα
είµαστε δίπλα τους και θα τους στηρίζο-
υµε σε κάθε βήµα της δηµιουργικής τους
πορείας. 

Συγχ αρητήρια σε όλα τα παιδιά που
συµµετείχ αν  στο διαγων ισµό». 

Στην απονοµή βραβείων του 6ου ∆ιεθνούς 
Μαθητικού ∆ιαγωνισµού µε θέµα 

«Στιγµές από την ιστορία των σχολείων»  στο Μουσείο της
Ακρόπολης, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης

Γ. Πατούλης: «Τα παιδιά µέσα από τις δηµιουργίες τους στέλνουν ένα 
ενθαρρυντικό µήνυµα ελπίδας πως µπορούµε να στηριζόµαστε και να

περιµένουµε πολλά από τη νέα γενιά. Θα είµαστε συµπαραστάτες τους»
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Στην  εκπν οή του µήν α
Οκτώβρη,µήν α αφιερωµέν ου σε δράσεις
ευαισθητοποίησης του κόσµου για την
σηµασία που έχ ει η πρόληψη στην
αν τιµετώπιση του καρκίν ου του
µαστού,το τµήµα προσχ ολικής αγωγής
του ΝΠ∆∆ ΠΑΚΠΠΑ του ∆ Ελευσίν ας
συµµετείχ ε µε έν α ξεχ ωριστό τρόπο µε
µια κοιν ή δράση  όλου του προσωπικού
των  παιδικών  και βρεφον ηπιακών
σταθµών  της πόλης.

Καλαθάκια µε χ ειροποίητα βραχ ιολά-
κια ,φτιαγµέν α από το προσωπικό που
προσφέρθηκαν  αφιλοκερδώς, τοποθε-
τήθηκαν  σε πέν τε σηµαν τικούς χ ώρους
-δοµές του δήµου µας.Στο
∆ηµαρχ είο,στο ΠΑΚΠΠΑ,στα συν ερ-
γεία ,στην  κοιν ων ική υπηρεσία και στο
κοιν ων ικό παν τοπωλείο-κέν τρο
κοιν ότητας µε το  µήν υµα  ότι η πρόλ-
ηψη είν αι η αποτελεσµατικότερη  αν τι-
µετώπιση για τον  καρκίν ο του µαστού
καθώς  και µε την  επισήµαν ση ότι

Αγαπώ τον  εαυτό µου – Φρον τίζω
τον  εαυτό µου

Γιατί, οι εν ήλικες, είµαστε η
βασικότερη πηγή αγάπης,
ασφάλειας και στήριξης για το
παιδί.

Οκτώβρης 2019- µήν ας
εν ηµέρωσης για την  πρόληψη
του καρκίν ου του µαστού

Οργάν ωση, Γραφείο
Προσχ ολικής Αγωγής ΝΠ∆∆
ΠΑΚΠΠΑ, ∆ιεπιστηµον ική
Οµάδα

Για τη δράση εργάστηκε  το
προσωπικό των  Παιδικών
Σταθµών  του τµήµατος
Προσχ ολικής     Αγωγής του
ΝΠ∆∆ ΠΑΚΠΠΑ
∆.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, στο σύν ολό
του.     

Αγαπώ τον εαυτό µου – Φροντίζω τον εαυτό µου
∆ράσεις ευαισθητοποίησης του κόσµου για την σηµασία που έχει η

πρόληψη στην αντιµετώπιση του καρκίνου του µαστού
Από το τµήµα προσχολικής αγωγής του ΝΠ∆∆ ΠΑΚΠΠΑ του ∆ Ελευσίνας 
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Π
ραγµατοποιήθηκαν σε ζεστό κλίµα στις 2 Νοεµβρίου τα εγκαίνια
του νέου χώρου του Κ.Α.Π.Η. Μαγούλας, παρουσία αρκετού
κόσµου.

Τα εγκαίνια ξεκίνησαν µε την χορωδία του Κ.Α.Π.Η. η οποία διασκέ-
δασε τους παρευρισκόµενους.
Ακολούθησε οµιλία του ∆ηµάρχου κ. Οικονόµου, της Προέδρου του
Π.Α.Κ.Π.Π.Α. κα Άνθη και του Αντιπροέδρου κ. Ρόκα.

Παρευρέθηκαν επίσης οι βουλευτές κ. Ευάγγελος Λιάκος, κ. Γ.
Κώτσηρας , οι δηµοτ ικοί και τοπικοί σύµβουλοι, τα µέλη του ∆.Σ. του
Π.Α.Κ.Π.Π.Α. , εκπρόσωποι συλλόγων και ο πρώην ∆ήµαρχος
Μαγούλας κ. Θεόφιλος Ρόκας.

ΜΕΓΑΛΗ Η ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 
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Μ
ε λαµπρότητα
και επισηµότητα,
όπως άλλωστε

αρµόζει στους Αρχ αγγέ-
λους Μιχ αήλ & Γαβριήλ,
στον  Άγιο Ταξιάρχ η Παε-
ρµιώτη , προστάτη της
Έν ωσης ∆ωδεκαν ησίων
Ελευσίν ας και του
Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο Υ
Λ Ι Μ Ε Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ω Ν
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ , τιµήσαµε
και φέτος την  Ηµέρα
αυτή στον  Ιερό Ναό
∆ώδεκα Αποστόλων
Ελευσίν ας. 

Με Παν ηγυρικό Εσπε-
ριν ό , Αρτοκλασία και
Περιφορά της Εικόν ας
συν οδεία της
Φ Ι Λ Α Ρ Μ Ο Ν Ι Κ Η Σ
∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ µε
Αρχ ιµουσικό τον  κ.Μαρ-
ούγκα . 

Την  Εικόν α συν όδε-
ψαν  παιδιά, άν δρες και
γυν αίκες των  χ ορευ-
τικών  µας συγκροτηµά-
των  και πλήθος κόσµου.
Παρευρέθηκαν  επίσης :
ο ∆ήµαρχ ος Ελευσίν ας κ.Αρ.Οικον όµου,
ο Αν τιπεριφερειάρχ ης κ. Κοσµόπουλος
Ε, οι Βουλευτές Ν∆ κ.κ. Μπούρας Αθ,
Λιάκος Ε. ,ο τ.∆ήµαρχ ος Ελευσίν ας
κ.Τσουκαλάς Γ, ο Περιφ.Σύµβουλος
κ.Γεωργόπουλος Γ, ο Πρόεδρος ∆Σ κ.Ηλι-
όπουλος Γ, ο Αν τιδήµαρχ ος κ.Κουκου-
ν αράκης Π. , από την  ΚΕ∆Ε ο κ.Τατάκ-
ης ,ΠΑΚΚΠΑ κα Άν θη , οι ∆Σ Παραδείση
Κ, ∆ελαπόρτας Χρ, ,ο Πρόεδρος του
Οργαν ισµού Λιµέν α Ελευσίν ας , εκπρό-
σωπος της UNESCO για τον  Πολιτισµό
της Ειρήν ης κ.Ταµπακόπουλος , ∆ωδε-
καν ησιακά Σωµατεία, από τον  Παν ηπει-
ρωτικό Ελευσίν ας η κ.Γκόγκου Ε, τον
Σύλλογο Μικρασιατών  η κα Γιαγτζόγλου Γ,
,την  Χιακή Έν ωση ο κ.Μαλαχ ιάς Κ, τον
Σύλλογο Ρωµαν ιωτών  ο κ.Τζαρτζούλης Θ,
τον  Σύλλογο Πελοπον ν ησίων  η κα
Κατσαρού ∆, από το Αδράχ τι η κ.Μπο-
ν άτσου, από την  Κερκυραϊκή Έν ωση ο

κ.Ψαρράς , από τον  Σύλλογο Ροδίων  η
κα Νικολάου και πλήθος πιστών  και
προσκεκληµέν ων  . 

Μετά το πέρας της Περιφοράς Εικόν ος,
η Πρόεδρος κ.Άν ν α Μαλιαράκη-Γερ-
ολύµου ευχ αρίστησε τον  Ιερό Κλήρο και 

το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο,τους Λιµε-
ν εργάτες Ελευσίν ας  για την  συν εργασία
χ ρόν ων , τους επίσηµους προσκεκληµέ-
ν ους και όλους τους παρευρισκοµέν ους .
Ιδιαίτερη µν εία έκαν ε στην  ψυχ ή της
εκδήλωσης την  κα Ντίν α Τριλίκη, χ οροδι-
δάσκαλο που διοργάν ωσε στη συν έχ εια
µια µουσική βραδυά µε τα χ ορευτικά της
Έν ωσης και χ ορούς από τα όµορφα
∆ωδεκάν ησα .

Ακολούθησε παραδοσιακό κέρασµα
εν ώ πάν ω από 50 άτοµα µε παραδοσια-
κές φορεσιές έφεραν  το άρωµα της ∆ωδε-
καν ήσου και τα δαν δελέν ια ακρογιάλια
της στην  Άν ω Ελευσίν α .  

∆ωδεκανήσιοι και Λιµενεργάτες 
τίµησαν τους Ταξιάρχες στην Ελευσίνα

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟ∆ΟΧΗ 

Το πρόγραµµα του ΓΝΕ ΘΡΙΑΣΙΟ 
µε τίτλο «Εφηβεία από το Α έως το Ω: 

Μια Ακαδηµία για Γονείς» 

Τ
ο πρόγραµµα του Γενικού Νοσοκοµείου Ελευσίνας «Θριασίου»
«Εφηβεία από το Α έως το Ω: Μια Ακαδηµία για Γονείς» γνωρίζον-
τας µεγάλη αποδοχή και σηµειώνοντας αξιοσηµείωτη συµµετοχή

συνεχίζει µε επιτυχία τον 4ο κύκλο του, έχοντας ως ιδιαίτερο χαρακτηρι-
στικό γνώρισµα ότι απευθύνεται σε γονείς στην ευρύτερη κοινότητα και στο
προσωπικό του νοσοκοµείου.

Το πρόγραµµα υλοποιείται στο πλαίσιο δράσεων Αγωγής Υγείας και διο-
ργανώνεται από την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» σε
συνεργασία των φορέων, «Mαζί για την Εφηβική Υγεία Επιστηµονικός
Οργανισµός», «ΕΚΠΑ Ιατρική Σχολή», «Στρατηγικές Αναπτυξιακής και
Εφηβικής Υγείας, Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών», «Μονάδα Εφη-
βικής Υγείας (Μ.Ε.Υ) Β΄ Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστηµίου Αθηνών,
Νοσοκοµείο Παίδων Π. & Α. Κυριακού», υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού
Προγράµµατος SELMA.

Στόχος του, η ενηµέρωση των γονέων σε ειδικά θέµατα εφηβικής υγείας
και συµπεριφοράς καθώς και η υποστήριξή τους στην αντιµετώπιση
«δύσκολων» καταστάσεων, ώστε να διαχειριστούν µε τον καλύτερο δυνατό
τρόπο, τις αλλαγές, τις προκλήσεις και τις δυνατότητες, που συνεπάγεται η
εφηβεία. Περιλαµβάνει δίωρες διαδραστικές συναντήσεις,  µε τη συµµε-
τοχή πολλών εξειδικευµένων επιστηµόνων µε εµπειρία και γνώση στο
πεδίο τους.

Η θεµατολογία που έχει επιλεχθεί για το νέο κύκλο καθώς και το πρό-
γραµµα των συναντήσεων έχει  ως εξής:

• 1η  συν άν τηση, 13/11/2019: «Ευαισθητοποίηση στο θέµα της  δωρ-
εάς µυελού των  οστών :  Όλα όσα πρέπει ν α γν ωρίζουµε» 

• 2η συν άν τηση, 11/12/2019: «Μαθητές υπό το άγχος της σχολικής
επίδοσης: Μπορούν  ν α βοηθήσουν  οι Γον είς;»

• 3η συν άν τηση, 22/01/2020: «Η επίδραση του ∆ιαδικτύου & των
κοιν ων ικών  δικτύων  στη ζωή των  εφήβων . Υπάρχει καλή πλευρά;» 

• 4η συν άν τηση, 12/02/2020: «Προγράµµατα Αγωγής Υγείας στο
Σχολείο: Η συµµαχία του επαγγελµατία υγείας, του σχολείου και της
οικογέν ειας»

Οι συναντήσεις λαµβάνουν χώρα στο Αµφιθέατρο του Λατσείου στο Θριά-
σιο Νοσοκοµείο και ώρα 15.15-17.15. µ.µ. Η συµµετοχή είναι δωρεάν και
αφορά όλες τις συναντήσεις.

Το αναλυτικό πρόγραµµα είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του Νοσοκο-
µείου (www.thriassio-hosp.gr). Για επιπρόσθετες πληροφορίες -
∆ηλώσεις συµµετοχής τηλεφωνικά στο 213 2028855 και ηλεκτρονικά στην
ηλεκτρονική διεύθυνση healthvisitors@thriassio-hosp.gr 
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Μ
εγάλη ήταν η προσέλευση του κοινού την
Κυριακή 10 Νοεµβρίου στη κεντρική πλατεία
της Ελευσίνας. Αφορµή, η «αναστήλωση»

ενός πολύ γνωστού, εµβληµατικού κτηρίου, ενός τοπό-
σηµου που κοσµεί την παραλία της Ελευσίνας σχεδόν
100 χρόνια. Άνθρωποι κάθε ηλικίας ξανάφτιαξαν από
χαρτόνι τον «Κρόνο», ένα από τα σηµαντικότερα µνηµεία
βιοµηχανικής κληρονοµιάς της Ελευσίνας, υπό την καθ-
οδήγηση του Olivier Grossetete, γνωστού Γάλλου καλ-
λιτέχνη που ειδικεύεται σε έργα συµµετοχικά στον δηµό-
σιο χώρο. 

Η κατασκευή του «Συµµετοχικού Εφήµερου
Μνηµείου» ξεκίνησε µια εβδοµάδα νωρίτερα στους χώρ-
ους της Ελαιουργικής µε τη συµµετοχή εθελοντικών οµά-
δων και µαθητών από τα σχολεία της πόλης,  για να
µεταφερθεί κοµµάτι κοµµάτι στην πλατεία Ηρώων. 

Εκεί, µε τη βοήθεια των κατοίκων της πόλης που µε
πολύ κέφι και ευχάριστη διάθεση συνέβαλαν όλοι στη
συναρµολόγησή του, ολοκληρώθηκε ως το απόγευµα
της Κυριακής, ο «χάρτινος πύργος» που αναπαριστά το
κτήριο στο εργοστάσιο του Κρόνου.

Και ως χάρτινος και εφήµερο µνηµείο η πορεία του θα
είναι σύντοµη. 

Στον αρχικό σχεδιασµό ήταν να γίνει απεγκατάσταση
του µνηµείου τη ∆ευτέρα 11 Νοεµβρίου, ωστόσο αυτή
µεταφέρθηκε  για το πρωί της  Τρίτης 12 Νοεµβρίου στις
9 το πρωί. 

Περίπου 400 µαθητές από τα σχολεία της Ελευσίνας
υπολογίζεται ότι έλαβαν µέρος σε ένα αξέχαστο οµαδικό
παιχνίδι, δίνοντας παλµό στην 3η επέτειο από την ανα-
κήρυξη της Ελευσίνας σε Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης 2021!

‘Ενα οµαδικό παιχνίδι, που έδωσε τον παλµό στην 3η επέτειο από την ανακήρυξη της Ελευσίνας σε Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021!

Η χαρά της συµµετοχικής δηµιουργίας στο εφήµερο µνηµείο του Κρόνου
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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 ΖΕΚΙΟ ΜΕΡΤΙ ΤΟΥ ΑΒΝΙ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΥΣΜΕΤΕ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΝΤΡΙΖΑ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΛΟΥΣΝΙΕ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η
ΚΑΒΟ ΙΝΑ ΤΟΥ ΚΟΥΙΤΙΜ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΪΛΙΝΤΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΟΥΛΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ
ΣΤΟ ΕΛΜΠΑΣΑΝ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ 

ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
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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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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!

1. Από τη µετατροπή της γραµµής 711 σε τοπική, επικρατεί αναστάτω-
ση στη συνοικία της Ζωφριάς και υπάρχουν συνεχή παράπονα που εκφρά-
στηκαν µε συνεχή τηλεφωνήµατα στο ∆ήµο και στο Σύλλογο.

2. Η γραµµή 711 ΖΩΦΡΙΑ- ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ έχει καθιερωθεί, ιστορικά,
στη συνείδηση των κατοίκων και θεωρούν την κατάργησή της ως υποβάθ-
µιση της συνοικίας, η οποία, σε πληθυσµιακό µέγεθος, ξεπερνάει τις δύο
από τις τρεις δηµοτικές ενότητες του ∆ήµου Φυλής.

3. Η λειτουργία της γραµµής 711 ως τοπικής επικαλύπτεται από τη
γραµµή 736 ΖΩΦΡΙΑ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΖΕΦΥΡΙ, το κόστος της οποίας
πληρώνει ο ∆ήµος Φυλής, δυνάµει της σχετικής σύµβασης που έχει συνυπο-
γράψει µε τον ΟΑΣΑ.

4. Η λειτουργία της γραµµής 711 ως τοπικής αφήνει συγκοινωνιακά
ακάλυπτο ένα σηµαντικό κοµµάτι της συνοικίας και συγκεκριµένα από την
οδό Ξενοκράτους- Αυλωνίτου  µέχρι την Ηρακλείτου.

Με την άποψη αυτή ταυτίστηκαν και οι εκπρόσωποι του ∆ήµου, οι οποίοι
ανέφεραν ότι από την κατάργησή της είδαν ότι δεν εξυπηρετούνται οι δηµό-
τες και ανέφεραν ότι ο ∆ήµαρχος έχει στείλει έγγραφα στον ΟΑΣΑ κι έχει κάνει
αλλεπάλληλα διαβήµατα σε όλα τα επίπεδα.

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε να ζητηθεί από τον ΟΑΣΑ: 
1. Να επαναδροµολογηθεί, άµεσα η λεωφορειακή γραµµή 711 ΖΩΦΡΙΑ-

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και να ενισχυθεί µε λεωφορεία, ώστε να περιοριστεί ο χρό-
νος αναµονής, τουλάχιστον, στη µισή ώρα.

2. Να εξουσιοδοτηθεί η Πρόεδρος και το ∆Σ του Συλλόγου Ζωφριάς να
προχωρήσουν στην οργάνωση δυναµικών κινητοποιήσεων, αν, µετά την
παρέλευση δεκαηµέρου, ο ΟΑΣΑ επιµείνει στην άρνησή του να δεχτεί το
δίκαιο αίτηµα των κατοίκων της Ζωφριάς. 

3. Να σταλεί το παρόν Ψήφισµα στον Υπουργό Μεταφορών και Υπο-
δοµών, στους Βουλευτές της ∆υτικής Αττικής, στον Περιφερειάρχη Αττικής
και στον ΟΑΣΑ.

Αφού αναγνώσθηκε και εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ από τους παρευρεθέντες το
παρόν Ψήφισµα, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 3
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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
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ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  
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