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ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Νεφώσεις . Η θερµοκρασία 
µέχρι 18 βαθµούς Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Γρηγόρης, Γρηγόριος, Γόλης, Γρηγορία *

Φίλιππος, Φίλιππας, Φιλιππής, 
Φιλιππάκης

Παγκόσµια Ηµέρα κατά του ∆ιαβήτη

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

Γκαραγκούνη Ευαγγελία Σ.
Λιάκου ∆ηµητρίου 12, 

2105576086

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ ΣΟΛΩΝ-ΚΥΡΙΛΛΟΣ

ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο.Ε.
Λ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 3 - ΜΑΓΟΥΛΑ

Τηλέφωνο  : 210-5558731

ΜΑΝ∆ΡΑ 

Ρούτης Κωνσταντίνος 
Κοροπούλη Βαγγέλη 15, 2105551954

08:00-23:00

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Καµπόλη Αικατερίνη Ι.

Μητροπόλεως 52 & Κανελλοπούλου 2,
2102475608 08:00-22:00

ΧΑΙ∆ΑΡΙ 
ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ - ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ

Καραϊσκάκη 84,
2105985845

ΑΠΟΦΕΥΧΘΗΚΑΝ ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ
ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 

Κρούσµα παραπλάνησης παιδιού 
από άγνωστο άντρα µε σκοπό να τον ακολουθήσει,

στο 3ο ∆ηµοτικό σχολείο Ελευσίνας

Ο
Σύλλογος Γον έων  6ου ∆ηµ. Σχ ολείου Νεοκτίστων µε πρόσφατη αν άρτησή του στα social media εν ηµε-
ρών ει γον είς και εκπαιδευτικούς της περιοχ ής για το περιστατικό  προσπάθειας άγν ωστου ατόµου ν α
πείσει έν α παιδί ν α τον  ακολουθήσει, που έλαβε χ ώρα πριν  λίγες µέρες στο 3ο ∆ηµοτικό σχ ολείο Ελευ-

σίν ας .
Συγκεκριµέν α, στο σχ ετικό κείµεν ο ο Σύλλογος Γον έων  6ου ∆ηµ. Σχ ολείου Νεοκτίστων  αν αφέρει τα εξής: Στο

3ο ∆ηµοτικό σχ ολείο Ελευσίν ας δυστυχ ώς υπήρξε κρούσµα προσπάθειας από άγν ωστο άν τρα ν α ξεγελάσει παιδί
ν α τον  ακολουθήσει λέγον τας ότι "οι γον είς σου έπαθαν  ατύχ ηµα και ήρθα ν α σε πάρω εγώ". Οι εκπαιδευτικοί
λειτούργησαν  σωστά και ευτυχώς αποφεύχ θηκαν  τα χ ειρότερα. 

Η αστυνοµία ενηµερώθηκε άµεσα και διενεργείται έρευνα για το περιστατικό
Η αστυν οµία εν ηµερώθηκε αµεσα και διεν εργείται ερευν α για το περιστατικό. Η διεύθυν ση του σχ ολείου µας

είν αι πλήρως εν ηµερωµέν η για το περιστατικό . Θα ήταν  καλό όλοι µας ν α είµαστε σε εγρήγορση. 

Το κείµεν ο που ακολουθεί είν αι η επίσηµη αν ακοίν ωση του 3ου δηµοτικού.

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στη ∆υτική
Αττική - 22 συλλήψεις για ναρκωτικά
Τα µέλη τους δρούσαν στις περιοχές των δήµων Αχαρνών και Φυλής.

∆
ύο εγκληµατικές οργαν ώσεις και επτά συµµορίες εµπο-
ρίας και διακίν ησης ν αρκωτικών  ουσιών , εξάρθρωσε η
Ασφάλεια Αττικής.

Τα µέλη τους δρούσαν  στη ∆υτική Αττική και συγκεκριµέν α
στις περιοχ ές των  δήµων  Αχ αρν ών  και Φυλής. Πραγµατοποι-
ήθηκαν  20 έρευν ες παρουσία εισαγγελέα, εν ώ έχ ουν  γίν ει 22
συλλήψεις. Σε βάρος των  συλληφθέν των  σχ ηµατίστηκε δικογρ-
αφία και θα οδηγηθούν  στον  Εισαγγελέα. Πολλοί από τους κατ-
ηγορουµέν ους έχ ουν  απασχ ολήσει και στο παρελθόν  τις
Αρχ ές για αν άλογα αδικήµατα.

Αστυν οµικές πηγές αν αφέρουν  ότι τα κυκλώµατα δρούσαν
καλά οργαν ωµέν α και πουλούσαν  ν αρκωτικά όλο το 24ωρο,
ακόµα και σε «πελάτες» που πήγαιν αν  στη δυτική Αττική από
άλλες περιοχ ές για ν α προµηθευτούν  ν αρκωτικά. Χαρακτηρι-
στικά αν αφέρεται ότι τα κυκλώµατα λειτουργούσαν  σαν  µία
καλοκουρδισµέν η επιχ είρηση.

Λεπτοµέρειες για την  υπόθεση θα γίν ουν  κατά την  παρου-
σίαση της υπόθεση στη ΓΑ∆Α.

Σύλλογος Γονέων &
Κηδεµόνων 3ου
∆ηµοτικού Σχολείου
Ελευσίνας

6 Νοεµβρίου 2019

Αγαπητοί γονείς,
Eν µέσω καταγεγραµµένων
αναφορών και φηµών
αυτές τις µέρες στο σχολείο
µας, σας ενηµερώνουµε ότι
ενηµερώθηκαν το αστυνο-
µικό τµήµα της Ελευσίνας κ
ο υπεύθυνος αστυνοµικός
ασφαλείας. Ο αστυνοµικός
δεσµεύτηκε για την ανάλ-
ηψη όλων των απαρ-
αίτητων ενεργειών προκει-
µένου να εξασφαλιστεί η
ασφάλεια των παιδιών.
Παρακαλούµε, διαβάστε µε
προσοχή την ανακοίνωση
του σχολείου µας και µε
ψυχραιµία επικοινωνήστε
και στα παιδιά την ανάγκη
προσοχής κ επα-
γρύπνησης.
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Χιλιοµετρική χρέωση διοδίων από την 
Ελευσίνα έως την Πάτρα το 2020
Ξεκινάει η εγκατάσταση του ηλεκτρονικού εξοπλισµού

Άδεια για την  αν άπτυξη
διοδίων  χ ιλιοµετρικής

χ ρέωσης έλαβε από το υπο-
υργείο Περιβάλλον τος η
Ολυµπία Οδός  που αφορά
στον  αυτοκιν ητόδροµο
Ελευσίν α – Κόριν θος –
Πάτρα. Το υπουργείο
εν έκριν ε τεχ ν ική περιβαλ-
λον τική µελέτη για την  αδει-
οδότηση του υβριδικού
συστήµατος συλλογής
διοδίων  που θα θέσει σε
εφαρµογή ο αυτοκιν ητόδρο-
µος.

Το υβριδικό σύστηµα
συλλογής διοδίων  αφορά
στην  εγκατάσταση και λειτουργία
εν ός συστήµατος συλλογής
διοδίων , βασισµέν ου σε αν αλογική
χ ιλιοµετρική χ ρέωση, µε σκοπό τη
χ ρέωση των  συν δροµητών  µόν ο
για τη διαν υθείσα απόσταση στον
αυτοκιν ητόδροµο. Σύµφων α µε
την  απόφαση, το υβριδικό
σύστηµα συλλογής διοδίων  βασίζε-
ται στην  τοποθέτηση «ηλεκτρο-
ν ικών  πυλών », οι οποίες θα διαβά-
ζουν  τον  ποµποδέκτη Ο-pass της
Ολυµπίας Οδού.

Oι πύλες είν αι έν α µεταλλικό
πλαίσιο, το οποίο περιλαµβάν ει
κεραία τεχ ν ολογίας DSRC για την
αν άγν ωση των  ποµποδεκτών  σε
όλο το πλάτος του οδοστρώµατος.
Επίσης, περιλαµβάν ει και δύο
ειδών  κάµερες: κάµερα καταγραφής
της πιν ακίδας οχ ήµατος, για ταυτο-
ποίηση του οχ ήµατος σε περίπτω-
ση µη αν άγν ωσης ποµποδέκτη και
µη παροχ ή πίστωσης (π.χ . λόγω
µη τοποθέτησης / µη ορθής τοποθ-
έτησης ποµποδέκτη) και κάµερα 

βίν τεο, ως εφεδρεία σε περίπτω-
ση που δεν  είν αι δυν ατή η ταυτο-
ποίηση κάποιου οχ ήµατος.

Ο εξοπλισµός θα τοποθετηθεί
στις εισόδους και εξόδους 13
αν ισόπεδων  κόµβων  (Νέας Περά-
µου, Μεγάρων , Πάχ ης, Αγίων
Θεοδώρων , Λουτρακιού, Επιδαύρ-
ου, Ζευγολατιού, Κιάτου, ∆ερβε-
ν ιού, Ακράτας, Καλαβρύτων ,
Σελιαν ίτικων  και ∆ρεπάν ου) και
εκτιµάται ότι θα λειτουργεί στα µέσα
του 2020.

Σ
ε εντάξεις, εγκρίσεις, δεσµεύσεις και  πληρ-
ωµές έργων συνολικού ύψους 16,3 εκατ.
ευρώ προχώρησε το Πράσινο Ταµείο, κατά

την πρώτη του συνεδρίαση στις 6/11, υπό τη νέα του
σύνθεση, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και  Ενέργειας.

Τα έργα αυτά αφορούν συνολικά σε 8 Περιφέρει-
ες ή Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις και  57 ∆ήµους της
χώρας. Πιο συγκεκριµένα:

1. Εγκρίθηκε ποσό  800.00 ευρώ για τη Λίµνη
Κορώνεια  (εκτέλεση αναγκαίων µέτρων επείγου-
σας σηµασίας για το Master Plan) προς την  Περιφ-
έρεια Κεντρικής Μακεδονίας.    Η διάσωση και  απο-
κατάσταση της Λίµνης έχει  τεθεί  σε πρώτη προτερ-
αιότητα στην περιβαλλοντική πολιτική του ΥΠΕΝ,
όπως, άλλωστε, έχει  τονίσει  ο Υπουργός κ. Κωστής
Χατζηδάκης.

2. Εγκρίθηκε ποσό 150.000 ευρώ - για την προ-
µήθεια και  εγκατάσταση νέου σταθµού µέτρησης της
ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην πόλη του Βόλου –
Περιφέρεια Θεσσαλίας.

3.    Εγκρίθηκε  χρηµατοδότηση 4 εκ. ευρώ  για
κατεδαφίσεις  αυθαιρετων κατασκευών σε   6 Απο-
κεντρωµένες ∆ιοικήσεις (Αττικής, Μακεδονίας-
Θράκης, Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, ∆υτικής
Μακεδονίας, Πελοποννήσου-∆υτικής Ελλάδας-Ιονίου
και  Κρήτης).

4.    Εντάχθηκαν 7 έργα µε ποσά  ύψους 1,2 εκ.
ευρώ  για την ανακύκλωση απορριµµάτων στους
∆ήµους Παλαιού Φαλήρου, Αίγινας, Βύρωνα, Κερα-
τσινίου-∆ραπετσώνας, Σερρών, Πύλου- Νέστορος
και  Τυρνάβου.

5.    Εξασφαλίσθηκε χρηµατοδότηση ύψους 3,42 εκ.
ευρώ για έργα αστικών αναπλάσεων και  ανα-
ζωογόνησης:  ανάπλαση Μεσσηνέζη και  Αγίου Αθα-
νασίου – (∆ήµος Αιγιάλειας), Πλατεία Ησαΐα
(∆ήµος ∆ελφών, ανάπλαση Προσφυγικών (∆ήµος

Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη
Ρέντη), αναµόρφωση
δηµοτικής έκτασης
(∆ήµος Πέλλας), ανάπ-
λαση της οδού ∆ωδεκανή-
σου στην περιοχή Αγίου ∆ιον-
υσίου (∆ήµος Πειραιά), συντήρηση  πινακοθήκης
(∆ήµος Ρόδου) παιδικές χαρές, (∆ήµοι  Φυλής και
Ασπροπύργου), (παιδικές χαρές). Επιπλέον, οι
∆ήµοι  Σητείας και  Αγίου Νικολάου εντάσσουν έργα
ευφυούς άρδευσης εκτάσεών τους.

6.    ∆εσµεύθηκε ποσό ύψους 4,64 εκ. ευρώ  για την
εκτέλεση 33 νέων έργων αστικής αναζωογόνησης σε
25 ∆ήµους όλης της χώρας, που δεν διαθέτουν οικι -
σµό πάνω από 5000 κατοίκους.

7.    Με ανώτατο ποσό 700.000 ευρώ εντάχθηκε το
έργο δηµιουργίας πρασίνου στην Πλατεία Αγίου
Βασιλείου στον Άγιο ∆ηµήτριο Αττικής. Αποφ-
ασίστηκε, επίσης, η προένταξη της σηµαντικής
ανάπλασης περιοχής στην Κερατέα του ∆ήµου
Λαυρεωτικής.

8.    Αποφασίσθηκαν άµεσα πληρωµές ύψους
825.000 ευρώ για εξελισσόµενα ή ολοκληρωµένα
έργα στους ∆ήµους Κορυδαλλού, Κιλκίς, Σιντίκης,
Κατερίνης, Αγίου ∆ηµητρίου Αττικής, Παύλου Μελά,
Ελληνικού-Αργυρούπολης, Σπάρτης, Ηρακλείου
Αττικής, Αρριανών, Ηγουµενί τσας, Κανδάνου-
Σελίνου, Τυρνάβου και  Ερυµάνθου.

9.    Τέλος, συνολικό ποσό που ξεπερνά τις 500.000
ευρώ διατίθεται  για κάλυψη δαπανών του Γαλάζιου
Ταµείου και  του Προγράµµατος ∆ασών.

Εν τω µεταξύ, σηµειώνεται  ότι  εντός Νοεµβρίου,
στόχος είναι  να έχει  ολοκληρωθεί  ο προγραµµατι -
σµός των νέων χρηµατοδοτικών εργαλείων για το
2020, προκειµένου να παρουσιαστούν έγκαιρα
στους δικαιούχους, το αργότερο µέχρι  τα µέσα Ιανο-
υαρίου της νέας χρονιάς.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ΤΩΝ ΑµεΑ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 

∆υο παρεµβάσεις που διευκολύνουν την πρό-
σβαση των ΑµεΑ στο ∆ηµαρχείο πραγµατοποίησε
τεχνικό συνεργείο του ∆ήµου Χαϊδαρίου.

Αφαιρέθηκε εµπόδιο σε σχήµα «π» που
εµπόδιζε την διέλευση σε ράµπα για ΑµεΑ στη
συµβολή των οδών Επαύλεως και Στρ. Καραϊ-
σκάκη.

Τοποθετήθηκαν οι ενηµερωτικές πινακίδες (οι
οποίες είχαν αφαιρεθεί) στις δυο θέσεις στάθ-
µευσης για ΑµεΑ παράπλευρα της πλατείας του
∆ηµαρχείου.  Μικρές τεχνικά παρεµβάσεις αλλά
πολύ ουσιαστικές  για την διευκόλυνση της
κίνησης των ΑµεΑ προς το ∆ηµαρχείο.

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΘΗΚΑΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
∆ΗΜΟΥΣ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ  

Κονδύλι 16,3 εκατ. ευρώ από το Πράσινο
Ταµείο για περιβαλλοντικά έργα

Άµεση η κινητοποίηση της διοίκησης
του Οργανισµού Λιµένα Ελευσίνας 
ΣΣττοο  ππεερριισσττααττιικκόό  θθααλλάάσσσσιιααςς  ρρύύππααννσσηηςς  σσττηη  ΒΒλλύύχχαα

Ο κ. Απ. Καµαρινάκης θα προχωρήσει άµεσα στην σύγκλιση
ευρείας σύσκεψης στην οποία θα κληθούν να συµµετέχουν όλοι

οι άµεσα εµπλεκόµενοι φορείς για την κατάρτιση πλάνου 
έκτακτης ανάγκης του λιµένα.

Τ
ην άµεση κινητοποίηση της διοίκησης του Οργανισµού Λιµένα Ελευ-
σίνας προκάλεσε η περιορισµένη και ελεγχόµενη θαλάσσια ρύπανση
που προκλήθηκε από την κλίση που πήρε το ρυµουλκό σκάφος

«Κλαίρη Τ» το οποίο είναι πρυµνοδετηµένο στην περιοχή Βλύχα της Ελευ-
σίνας. 

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος του Ο. Λ. Ελευσίνας , Απ.  Καµαρινάκης βρέθη-
κε από την πρώτη κιόλας στιγµή στο σηµείο προκειµένου να ενηµερωθεί για
το συµβάν, ενώ ταυτόχρονα έδωσε εντολή να ενεργοποιηθούν άµεσα όλα τα
αναγκαία µέτρα. 

Στο πλαίσιο αυτό ενηµερώθηκε η ανάδοχος εταιρία που είναι υπεύθυνη
για την προστασία θαλασσίου περιβάλλοντος της περιοχής δικαιοδοσίας του
Οργανισµού, ενώ ενηµερώθηκε και η πλοιοκτήτρια εταιρία του ρυµουλκού
προκειµένου να προβεί σε όλες τις εκ του νόµου αναγκαίες κινήσεις. 

Όπως είν αι ήδη γν ωστό ο κ. Καµαριν άκης αν αγν ωρίζον τας το µείζον
πρόβληµα που αν τιµετωπίζει η περιοχή µε τα διάσπαρτα παροπλισµέ-
ν α πλοία έχει λάβει την  απόφαση ν α προχωρήσει άµεσα στην  σύγκλι-
ση ευρείας σύσκεψης στην  οποία θα κληθούν  ν α συµµετέχουν  όλοι οι
άµεσα εµπλεκόµεν οι φορείς για την  κατάρτιση πλάν ου έκτακτης αν άγ-
κης του λιµέν α.

Στόχος της πρωτοβουλίας του κ. Καµαρινάκη είναι να θωρακιστεί το λιµάνι
της Ελευσίνας, ενόψει µάλιστα και του 2021, κατά το οποίο η Ελευσίνα θα
είναι η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, µε τις αναγκαίες διαδικασίες
πρόληψης, αλλά και καταπολέµησης περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης και
αποµάκρυνσης κατά το δυνατόν όλων των επικίνδυνων ναυαγίων.
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Το Ευρωπαϊκό
Π ρ ό γ ρ α µ µ α
“YENESIS” δίνει
την ευκαιρία
δ ω ρ ε ά ν
ε κπ α ί δ ε υ ση ς
νέων νησιωτών
και εύρεσης
εργασίας σε
πράσινα επαγ-
γέλµατα.

Ο ∆ήµος Μυκό-
νου σε συνερ-
γασία µε το
∆ίκτυο Αειφόρ-
ων Νήσων-
∆ΑΦΝΗ θα ήθελε
να ενηµερώσει
τους άνεργους
νέους του
νησιού ότι το
Ευρωπαϊκό Πρό-
γραµµα “YENE-
SIS” έχει ως
στόχο να βοηθ-
ήσει νέους
νησιώτες ηλικίας
23-31 ετών που
δεν έχουν
απασχόληση ή
απασχολούνται

εποχιακά (Νέοι
Εκτός Απασχόλ-
ησης, Εκπαίδευ-
σης ή Κατάρτι-
σ η ς
ΕΑΕΚ/NEETs) να
βρουν εργασία
ή να δηµιουργή-
σουν τη δική
τους επιχείρηση
στο νησί τους.

Οι θεµατικές
ενότητες στις
οποίες µπορούν
να εστιάσουν
και να δραστηρ-
ι ο π ο ι η θ ο ύ ν
είναι: οι ανα-
νεώσιµες πηγές
ενέργειας, η
ε ξ ο ικον όµηση
ενέργειας, ο
βιώσιµος τουρι-
σµός και οι
βιώσιµες µεταφ-
ορές.
Το ∆ίκτυο Αειφ-

όρων Νήσων-
∆ΑΦΝΗ, του
οποίου µέλος
είναι και ο ∆ήµος
Μ υ κ ό ν ο υ ,

συµµετέχει στο
συ γ κε κρ ιµ έ ν ο
Ευρωπαϊκό Πρό-
γραµµα και το
αµέσως επόµε-
νο διάστηµα θα
επιλέξει 12
νέους από διαφ-
ορετικά νησιά
της Ελλάδας, οι
οποίοι θα
συµµετέχουν σε
µια σειρά από
δραστηριότητες
που παρουσιά-
ζονται εν
συντοµία παρα-
κάτω:
1. Πενθήµερη

ε κ π α ί δ ε υ σ η
στην Αθήνα µε
στόχο οι συµµε-
τέχοντες να
κ α τ α λ ή ξ ο υ ν
στην θεµατική
ενότητα µε την
οποία θέλουν
να ασχοληθούν.
2. Τριήµερο

ταξίδι στη Νορ-
βηγία για εξοι-
κείωση µε καλές 

πρακτικές στην
εν λόγω θεµατι-
κή ενότητα.
3. Μαθητεία

ενός µήνα σε
φορέα του εξω-
τερικού στην εν
λόγω θεµατική
ενότητα.
4. Εξάµηνη

α π α σχ ό λ η ση
στο νησί τους
στην εν λόγω
θεµατική ενότ-
ητα.
Το “YENESIS”

φιλοδοξεί να
στηρίξει ουσια-
στικά τους
νέους νησιώτες, 

κατευθύνοντάς
τους προς τα
ε πα γ γ έ λ µ α τ α
του µέλλοντος,
ε πα γ γ έ λ µ α τ α
δηλαδή µε προ-
στιθέµενη αξία
στη βιώσιµη
ανάπτυξη των
νησιών και την
ευηµερία των
κατοίκων τους!
Αξίζει να σηµει-

ωθεί πως για
όλες τις δρα-
σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς
εκτός νησιού τα
έ ξ ο δ α
κα λ ύ π τ ο ν τ α ι
από το έργο και 

δεν υπάρχει
κανένα σχετικό
κόστος για τους
συµµετέχοντες.
Για να συµµε-

τάσχετε στη δια-
δικασία επιλο-
γής ωφελούµε-
νων από το
έργο θα πρέπει
ν α
συµπληρώσετε
τη φόρµα
συµµετοχής στο
σύνδεσµο.

∆ιορία υποβο-
λής αιτήσεων
είναι η 30 Νοεµ-
βρίου 2019.

Επίδοµα παιδιού Α21: 
Eγκρίθηκε η πληρωµή της Ε΄δόσης
από τον ΟΠΕΚΑ

Ε
γκρίθηκε η δαπάνη για την καταβολή του
επιδόµατος παιδιού Α21 στις 25-26 Νοεµ-
βρίου. Ειδικότερα εγκρίθηκε δαπάνη

ύψους 195 εκ. ευρώ σε βάρος των πιστώσεων
του προϋπολογισµού εξόδων του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προκει-
µένου να χρηµατοδοτηθεί ο ΟΠΕΚΑ για την κάλ-
υψη της δαπάνης καταβολής του επιδόµατος παι-
διού Ε΄ διµήνου 2019 καθώς και εκκρεµών αιτή-
σεων προηγούµενων ετών.

Να σηµειωθεί ότι µέχρι την καταβολή της πέµ-
πτης διµηνιαίας δόσης, 25-26 Νοεµβρίου, η
ηλεκτρονική πλατφόρµα αιτήσεων Α21 για το
Επίδοµα Παιδιού 2019 παραµένει προσωρινά
κλειστή εν όψει της εκκαθάρισης και πληρωµής
της 5ης δόσης του 2019, όπως συµβαίνει
παγίως πριν από κάθε πληρωµή.

Η ηλεκτρονική πλατφόρµα θα ενεργοποιηθεί εκ
νέου για νέες αιτήσεις µετά την ολοκλήρωση της
πληρωµής της πέµπτης διµηνιαίας δόσης του
2019.

Εισαγγελέας στην Υπηρεσία Ασύλου – Καταγγελίες για χρηµατισµό

Στον εισαγγελέα προσφεύγει η Υπηρεσία Ασύλου προκειµένου να διερευνηθούν καταγγελίες ότι
επίσηµοι διερµηνείς ζητούν χρήµατα από τους αιτούντες άσυλο. Οι καταγγελίες ήρθαν στο φως στο
πλαίσιο ρεπορτάζ τηλεοπτικού σταθµού.
Στον εισαγγελέα προσφεύγει η Υπηρεσία Ασύλου προκειµένου να διερευνηθούν καταγγελίες που
φέρουν επίσηµους διερµηνείς να ζητούν χρήµατα από τους αιτούντες άσυλο. Οι καταγγελίες αυτές
ήρθαν στο φως στο πλαίσιο ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθµού "Alpha".
Σε ανακοίνωσή της η Υπηρεσία Ασύλου επισηµαίνει ότι διαβιβάζει το ρεπορτάζ στον εισαγγελέα
«σύµφωνα µε την πάγια πρακτική της, έτσι ώστε να διερευνηθούν αρµοδίως οι σχετικές καταγγελίες».

Για ν έο κύκλο παροχ ών  ετοιµάζεται η κυβέρν ηση µε
φόν το το υπερπλεόν ασµα του προϋπολογισµού. Μετά
τον  ΕΝΦΙΑ, τις 120 δόσεις, το επίδοµα θέρµαν σης
έρχ εται και το κοιν ων ικό µέρισµα 2019.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προαν ήγ-
γειλε διαν οµή του µερίσµατος στο τέλος του έτους
«στοχ ευµέν α και µε έµφαση στους πιο αδύν αµους
συµπολίτες µας».

Όµως πηγές από το υπουργείο Οικον οµικών  εµφ-
αν ίζον ται συγκρατηµέν α αισιόδοξες για την  πορεία
των  εσόδων . 

Η πλήρης εικόν α των  εσόδων  του Οκτωβρίου θα
αποτυπωθεί στις πρώτες αν ακοιν ώσεις του υπουρ-
γείου Οικον οµικών  για την  εκτέλεση του προϋπολογι-
σµού τις επόµεν ες ηµέρες. Σύµφων α πάν τως µε πληρ-
οφορίες τα έσοδα εµφαν ίζον ται µειωµέν α.

Το κοινωνικό µέρισµα
Αρµόδιοι παράγον τες χ αµηλών ουν  τον  πήχ η των  
µεγάλων  προσδοκιών  που καλλιεργήθηκαν  ιδίως

µετά την  πρόβλεψη της Standard and Poor’s για πλεό-
ν ασµα 4,3% του ΑΕΠ φέτος. 

Η επιβεβαίωση µιας τέτοιας πρόβλεψης θα οδηγούσε
σε υπερπλεόν ασµα της τάξεως του 1,5 δισ. ευρώ,
δίν ον τας τη δυν ατότητα διαν οµής µερίσµατος ακόµα
και 1 δισ. ευρώ.Το Γεν ικό Λογιστήριο του Κράτους επι-
µέν ει στην  πρόβλεψη η οποία έχ ει εγγραφεί στον
προσχ έδιο προϋπολογισµού για πρωτογεν ές πλεόν α-
σµα 3,7% του ΑΕΠ αν  και η Κοµισιόν  εµφαν ίζεται πιο
αισιόδοξη βάζον τας τον  πήχ η στο 3,8%. Τα µεγέθη
αυτά υποδεικν ύουν  έν α εύρος δηµοσιον οµικού χ ώρου
µεταξύ 350 εκατ. ευρώ και 550 εκατ. ευρώ αν  και το
προηγούµεν ο διάστηµα υπήρχε αισιοδοξία για ακόµα
καλύτερες επιδόσεις.

Κατά συν έπεια θα υπάρξει έν ας δηµοσιον οµικός
χ ώρος της τάξεως των  500 εκατ. και το µέρισµα που
θα δοθεί θα είν αι 200 εκατ. ή και λίγο χ αµηλότερα.

Όπως είν αι φυσικό τα ποσά που θα λάβουν  οι δικαι-
ούχ οι, αλλά και ποιοι θα είν αι δικαιούχ οι θα εξαρτηθεί
από το συν ολικό ποσό που θα µοιράσει η κυβέρν ηση
ως κοιν ων ικό µέρισµα.

Το υπουργείο Οικον οµικών  θα κάν ει τις επόµεν ες
ηµέρες τους τελικούς λογαριασµούς για το πλεόν ασµα
καθώς οι όποιες αποφάσεις διαν οµής κοιν ων ικού
µερίσµατος θα εν σωµατωθούν  στον  προϋπολογισµό
του 2020, ο οποίος αν αµέν εται ν α κατατεθεί στη
Βουλή στις 20 Νοεµβρίου.

Πρόγραµµα YENESIS για νησιώτες ανέργους νέους ηλικίας 23-31 ετών

Κοινωνικό µέρισµα 2019: Χαµηλώνει ο πήχης των 
προσδοκιών για τα ποσά - Οι τελευταίες ειδήσεις
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ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Γ.Ν.Ε. ΘΡΙΑΣΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
στις 9:30 π.µ.

Συγκέντρωση στα γραφεία 
της 2ης ΥΠΕ (Θηβών 196, 

Αγ. Ιωάννης Ρέντης)

Ελευσίνα: 8/11/2019
Αρ. Πρωτ.: 248 

Να στελεχωθεί το Κέντρο Υγείας Μεγάρων
 για να επανέλθει σε καθηµερινή 24ωρη 
λειτουργία και να ενισχυθεί το ΘΡΙΑΣΙΟ 

Νοσοκοµείο µε προσωπικό

Σοβαρά προβλήµατα σε χιλιάδες κατοίκους και
εργαζόµενους προκαλεί η αναστολή της καθηµερ-
ινής 24ωρης λειτουργίας του Κέντρου Υγείας
Μεγάρων λόγω των ελλείψεων προσωπικού.

● αν και ο οργανισµός του Κέντρου Υγείας
Μεγάρων προβλέπει 11 θέσεις γενικών γιατρών
ή παθολόγων, σήµερα εργάζονται µόνο 2 ενώ
αντίστοιχες είναι οι ελλείψεις στις υπόλοιπες
βασικές ειδικότητες γιατρών και νοσηλευτικό προ-
σωπικό. Αρκετοί από τους εργαζόµενους είναι µε
συµβάσεις ορισµένου χρόνου και κινδυνεύουν
µε απόλυση. Ανεπαρκής είναι η φύλαξη του Κέν-
τρου Υγείας, µε αποτέλεσµα συχνά περιστατικά
κλοπών, φθορών και επιθέσεων στους εργαζόµε-
νους.

● σε Ν. Πέραµο και Κινέτα και Αλεποχώρι δεν
υπάρχει περιφερειακό ιατρείο ενώ στο Αλε-
ποχώρι, ο γενικός γιατρός από το περιφερειακό
ιατρείο έχει  µετακινηθεί  στο Κέντρο υγείας
Μεγάρων

Αντίστοιχα είναι τα προβλήµατα στο ΘΡΙΑΣΙΟ
Νοσοκοµείο, λόγω των ελλείψεων προσωπικού
(οι κενές οργανικές θέσεις σε νοσηλευτικό και
βοηθητικό υγειονοµικό προσωπικό ξεπερνούν 

τις 120) και τη µείωση της κρατικής χρηµατοδότ-
ησης (κατά 13 εκατ. ευρώ ετησίως) µε αποτέλεσµα
ο οικονοµικός απολογισµός του νοσοκοµείου για
το 2018 να είναι ελλειµµατικός κατά 8 εκατ. ευρώ.

Ο αγώνας για σύγχρονες δηµόσιες, δωρεάν
υπηρεσίες Υγείας µας αφορά όλους

► να στελεχωθεί µε µόνιµους γιατρούς και
προσωπικό το κέντρο Υγείας Μεγάρων και να
επανέλθει σε καθηµερινή, 24ωρη λειτουργία. Να
παρθούν όλα τα αναγκαία µέτρα φύλαξης για την
προστασία της ασφάλειας εργαζοµένων και ασθ-
ενών.

► να δηµιουργηθεί Πολυδύναµο Περιφερειακό
Ιατρείο στη Ν. Πέραµο και να λειτουργήσουν Περ-
ιφερειακά Ιατρεία σε Κινέτα και Αλεποχώρι.

► να ενισχυθεί το ΘΡΙΑΣΙΟ νοσοκοµείο µε
µόνιµο προσωπικό και να εξασφαλισθεί πλήρη,
επαρκή κρατική χρηµατοδότηση. Να µονιµοποι-
ηθούν οι εργαζόµενοι µε ελαστικές εργασιακές
σχέσεις. 

Για να έχει προοπτική ο αγώνας µας, χρειάζεται
να βασίζεται στην κοινή δράση ενάντια στην πηγή
των προβληµάτων µας, που είναι η στρατηγική
Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυβερνήσεων για την
επέκταση της δράσης των επιχειρηµατικών
οµίλων στους τοµείς της υγείας και της πρόνοιας.

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος 

Βαρδαβάκης Μανώλης
Ο Γραµµατέας

Ιωαννίδης Παναγιώτης

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ

∆ωρεάν Οδοντιατρική εξέταση 
για τα παιδιά του Λυκείου 
Ελληνίδων Αχαρνών

Την  Παρασκευή 15 Νοεµβρίου 2019 η ειδική στρατιωτι-
κή παιδοδον τίατρος κ. Κατερίν α Κολεβέν τη DDS, MSc
θα πραγµατοποιήσει δωρεάν  εξέταση στους ν εαρούς
χ ορευτές του Λυκείου Ελλην ίδων  Αχ αρν ών  ηλικίας έως
14 ετών .
Η εξέταση θα λάβει χ ώρα στο οδον τιατρείο του στρα-
τιωτικού οδον τιάτρου ειδικευµέν ου στην  Αισθητική
Οδον τιατρική Ορέστη Σακελλαρόπουλου DDS, MSc
στην  οδό Πάρν ηθος 87, 1ος όροφος.
Οι εν διαφερόµεν οι γον είς παρακαλούν ται ν α επικοιν ω-
ν ήσουν  τηλεφων ικά για ραν τεβού στο τηλέφων ο:
2114049789, κιν ητό 6971675646.

Κινηµατογραφική Λέσχη Ελευσίνας
Εγώ κι  Εσύ | Εγώ κι  Εσύ | Io e Te (2012) Io e Te (2012) τουτου

Bernardo BertolucciBernardo Bertolucci

_Παρασκευή 15.11.19 | Την ταινία θα προλογίσει
η Ιφιγένεια Καλαντζή, θεωρητικός - κριτικός Κιν-

ηµατογράφου.

Ο Lorenzo είναι ένας ιδιόµορφος 14χρονος µοναχικός
έφηβος. Σχεδιάζει να εκπληρώσει το εφηβικό όνειρό του
για την ευτυχία µε την απόκρυψη στο εγκαταλελειµµένο
κελάρι του διαµερίσµατός του. Για να ξεφύγει από τους
υπερβολικούς γονείς του, ο Lorenzo θα τους πει ότι θα
πάει µακριά σε ένα ταξίδι για σκι µε φίλους σχολείου. Για
µια ολόκληρη εβδοµάδα, θα είναι τελικά σε θέση να απο-
φύγει όλες τις συγκρούσεις και πιέσεις για να είναι ένας
"κανονικός" έφηβος. Σχεδιάζει να ζήσει σε τέλεια αποµό-
νωση µε τα βιβλία τρόµου και φαντασίας του. Αλλά µια
απροσδόκητη επίσκεψη από την 25χρονη ετεροθαλή
αδελφή του Olivia αλλάζει τα πάντα. Ο συναισθηµατικός
τους χρόνος θα εµπνεύσει τον Lorenzo να αντιµετωπίσει
την πρόκληση να βάλει στην άκρη τα προβλήµατα της
νεότητάς του και να προετοιµαστεί, ώστε σύντοµα να
µπει στο χαοτικό παιχνίδι της ενήλικης ζωής. |
Cineuropa.org

* Οι προβολές θα γίνονται στο κτίριο του ΝΠ∆∆
ΠΑΚΠΠΑ ∆ήµου Ελευσίνας - Αίθουσα "ΣΤΕΚΙ" (Κίµω-
νος & Παγκάλου).ΚΛΕ | aroma d'Italia | 01.11.19 -
13.12.19 | έναρξη προβολών: 20.00 | είσοδος
ελεύθερη *



Η Ελλην ική Επιτροπή για τη ∆ιεθν ή
Ύφεση και Ειρήν η καταγγέλλει και κατα-
δικάζει µε τον  πιο απερίφραστο τρόπο
το πραξικόπηµα στη Βολιβία που σχ ε-
διάστηκε-υποκιν ήθηκε από τις ΗΠΑ και
πραγµατοποιήθηκε µαζί µε την  ολιγα-
ρχ ία της χ ώρας και το όργαν ο των
ιµπεριαλιστών  στην  αµερικάν ικη ήπει-
ρο, τον  «Οργαν ισµό Αµερικαν ικών
Κρατών »  (OAS).

Οι αν ατρεπτικές και αποσταθεροποιη-
τικές εν έργειες πριν  και µετά τις εκλογές
της 20ης Οκτώβρη, οδήγησαν  µε τη
συν δροµή στρατού και αστυν οµίας
στην  από καιρό επιδιωκόµεν η αν ατρο-
πή του ν όµιµα επαν εκλεγµέν ου
προέδρου Έβο Μοράλες, µε εν ο-
ρχ ηστρωµέν ες διαδηλώσεις, επιθέσεις
κλπ. οι αν τιδραστικές δυν άµεις. Προη

γήθηκαν  εν ορχ ηστρωµέν ες διαδ-
ηλώσεις, απειλές  και επιθέσεις των
αν τιδραστικών  δυν άµεων  στην  πόλη
της Λα Παζ, εν αν τίον  των  πολιτικών ,
των  Μέσων  Μαζικής Εν ηµέρωσης και
των  κοιν ων ικών  κιν ηµάτων  αποτελούν
φασιστικές πράξεις. Στο πλαίσιο αυτό
εν τάσσον ται και οι απειλές εν αν τίον
πρεσβειών , όπως αυτές της Βεν εζουέ-
λας, της Κούβας και του Μεξικού,
τροχ ιοδεικτικές των  κατευθύν σεων  του
πραξικοπήµατος. 

Οι δηλώσεις του προέδρου των  ΗΠΑ,
Τραµπ και το «µήν υµα», η Βολιβία
«δείχ ν ει τον  δρόµο» σε Βεν εζουέλα και
Νικαράγουα , δείχ ν ουν  τη δύσκολη και
επικίν δυν η συν έχ εια που επιφυλάσ-
σουν  οι ιµπεριαλιστές των  ΗΠΑ στους
λαούς των  συγκεκριµέν ων  χ ωρών . Η 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ µη αν αγ-
ν ωρίζον τας τα αποτελέσµατα των
εκλογών  που πραγµατοποιήθηκαν ,
στην  πραγµατικότητα υποστήριξε έµµε-
σα το πραξικόπηµα.

Το πραξικόπηµα στη Βολιβία είν αι
έν ας ακόµα κρίκος στη µακριά αλυσίδα
των  ιµπεριαλιστικών
επεµβάσεων –πραξικοπηµάτων  στη
Λατιν ική Αµερική. Θυµίζει µαύρες ηµέρ-
ες αµετάκλητα καταδικασµέν ες στη
συν είδηση των  λαών  όλου του κόσµου.
Στις συν θήκες λυσσαλέου αν ταγων ι-
σµού των  ιµπεριαλιστικών  κρατών  για
το µοίρασµα των  αγορών  και του
πλούτου των  λαών  και τα πραξικοπή-
µατα και η πολιτική των  καν ον ιοφόρων
γίν ον ται εργαλείο επιβολής όταν  τα
«ειρην ικά µέσα» δεν  επαρκούν  για ν α 

φέρουν  τα πράγµατα στα µέτρα των
συµφερόν των  κάθε ιµπεριαλιστικής
δύν αµης.Η ΕΕ∆ΥΕ επισηµαίν ει την
αν άγκη έν τασης της επαγρύπν ησης
µπροστά στις επικίν δυν ες για τους
λαούς εξελίξεις.

Ακόµα µια φορά διακηρύσσουµε τη
θέση µας. Η πορεία κάθε χ ώρας είν αι
υπόθεση του λαού της και µόν ο αυτού.
Το αν τιιµπεριαλιστικό αν τιπολεµικό
κίν ηµα καλεί σε καταδίκη του πραξικο-
πήµατος, σε αλληλεγγύη στο λαό της
Βολιβίας και των  άλλων  χ ωρών  που
είν αι στο στόχ αστρο του ιµπεριαλισµού
των  ΗΠΑ και των  συµµάχων  τους .

ΣΤΟΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟ ΚΑΜΙΑ
ΥΠΟΤΑΓΗ - Η ΜΟΝΗ ΥΠΕΡ∆ΥΝΑΜΗ
ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΛΑΟΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ (ΕΕ∆ΥΕ)

ΚΑΤΑ∆ΙΚΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΣΤΗ ΒΟΛΙΒΙΑ
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Ευχαριστήρια επιστολή απέστειλε ο
Γιάννης Σγουρός, Α  ́Αντιπρόεδρος
της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας

(ΕΝ.Π.Ε.) και πρώην Περιφερειάρχης Αττι-
κής, στον  Πρόεδρο της ΕΝ.Π.Ε. και Περιφ-
ερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό,
ενόψει της λήξης της θητείας του απερχόµε-
νου ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Ακολουθεί το κείµενο:
«Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε,
Από την  1η Σεπτεµβρίου ξεκίνησε η 3η

αυτοδιοικητική περίοδος στην  ιστορία του
θεσµού της αιρετής Περιφερειακής Αυτο-
διοίκησης και σύµφωνα µε το νόµο θα ακο-
λουθήσουν οι διαδικασίες εκλογής και ανά-
δειξης των νέων οργάνων στην Ένωση
Περιφερειών Ελλάδας.

Με αφορµή την  ολοκλήρωση της θητείας
των µελών του απερχόµενου ∆.Σ. στο
οποίο είχα την  τιµή να συµµετάσχω και της
θητείας µου ως Α΄ Αν τιπροέδρου της
ΕΝ.Π.Ε,  θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για
τη συνεργασία που είχαµε όλο αυτό το χρο-
ν ικό διάστηµα, που στηρίχθηκε στην  ειλι-
κρίνεια, στην  αµοιβαία εµπιστοσύνη, στο 

κοινό όραµα για την  περαι-
τέρω εν ίσχυση και αναβάθµι-

ση του θεσµού των αιρετών Περιφερειών.
Θα ήθελα επίσης να σας γνωρίσω ότι καθ-

ότι πλέον δεν  έθεσα υποψηφιότητα για
συµµετοχή στα όργανα της ΕΝ.Π.Ε, µε τη
λήξη της παρούσης θητείας ολοκληρώνω την
µακρόχρονη παρουσία µου στο αντιπρο-
σωπευτικό όργανο της δευτεροβάθµιας
αυτοδιοίκησης.

Από το 2003, την  πρώτη συµµετοχή µου
στην  Ένωση Νοµαρχιακών Αυτοδιοική-
σεων Ελλάδας (Ε.Ν.Α.Ε.), την  ανάδειξη µου
το 2011 ως Προέδρου της ΕΝ.Π.Ε, µέχρι και
σήµερα, εργάστηκα χωρίς παρωπίδες, αδέ-
σµευτα και δηµοκρατικά µε όλους τους εκλεγ-
µένους Νοµάρχες και Νοµαρχιακούς
Συµβούλους, Περιφερειάρχες και Περιφερεια-
κούς Συµβούλους µε στόχο την  θεσµική
µετεξέλιξη και αναβάθµιση του θεσµού, την
αυτοτέλεια και αυτονοµία του, ώστε να κατα-
στεί όχηµα ανάπτυξης και προόδου για τους
συµπολίτες µας.

Και τούτο διότι πάν τα πίστευα και
πιστεύω ότι η εµβάθυνση της δηµοκρατίας
στην χώρα µας περνά µέσα από τη λειτο-
υργία θεσµών που έχουν ευρύτατη λαϊκή
νοµιµοποίηση, το δε κράτος µας προκειµέ

νου να είναι αποτελεσµατικό και χρήσιµο
προς τους πολίτες του, πρέπει να απαλλα-
γεί από τις λογικές του κοµµατισµού και του
υπερσυγκεντρωτισµού. 

Για τον  λόγο αυτό, δεν  δίστασα να βρεθώ,
είτε µε την  ιδιότητα του Νοµάρχη Αθηνών,
είτε του Περιφερειάρχη Αττικής, είτε του
Προέδρου της ΕΝ.Π.Ε απέναντι στις επιλο-
γές υδροκεφαλισµού της κεντρικής διοίκησης
ανεξαρτήτως κοµµατικής αποχρώσεως,
όταν έβλεπα ότι µε τις αποφάσεις της
έπληττε τα συµφέροντα των πολιτών, όταν
αντί της απλοποίησης και αποκέντρωσης
πόρων και των αρµοδιοτήτων, συνέτεινε
στην εγκαθίδρυση της πολυνοµίας και της
γραφειοκρατίας ή όταν  επιχειρούσε να µετα-
τοπίσει αρµοδιότητες προκειµένου, απλά
και µόνο να αποφύγει τις ευθύνες της.

Η θεσµοθέτηση των ΚΑΠ και η απόδοση
των εσόδων από τα τέλη κυκλοφορίας στις
πάλαι ποτέ Νοµαρχίες, ο µετασχηµατισµός
των αιρετών Νοµαρχιών στο επίπεδο των
αιρετών Περιφερειών µε τον  νόµο του Καλ-
λικράτη, η µεταφορά των Περιφερειακών
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων από τη
διαχείριση των διορισµένων από την  εκά-
στοτε κυβέρνηση Περιφερειαρχών  στους
αιρετούς εκπροσώπους των πολιτών, 

υπήρξαν αλλαγές και τοµές που διαµόρφ-
ωσαν ένα νέο θεσµικό και οικονοµικό περ-
ιβάλλον στη λειτουργία του θεσµού, που
απέκτησε ισχυρή θεσµική οντότητα και
πόρους για να υλοποιήσει αναπτυξιακές
πολιτικές.

Είναι αλήθεια ότι πολλά ακόµη πρέπει να
γίνουν ώστε από το επίπεδο της αιρετής
Περιφέρειας να περάσουµε σε αυτό της αιρ-
ετής περιφερειακής διακυβέρνησης. Η
θεσµική ολοκλήρωση της αιρετής Περιφέρει-
ας προϋποθέτει δοµικές αλλαγές στη λειτο-
υργία του ίδιου του κράτους και οι αντιστά-
σεις είναι ισχυρές.

Υπάρχουν όµως πλέον οι στέρεες βάσεις,
υπάρχει η θεσµική υπόσταση και η από-
δειξη ότι µπορεί να γίνει σπουδαίο έργο και
κυρίως υπάρχει ως συστατικό θεµέλιο του
αιτήµατος η λαϊκή αναγνώριση και καταξίωση
στα µάτια των πολιτών που επιτρέπει την
διεκδίκηση της περαιτέρω αναβάθµισης του
θεσµού.

Εύχοµαι κάθε επιτυχία στη θητεία σας
στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και στις εν  γένει
µελλοντικές επιλογές σας, καθώς και κάθε
επιτυχ ία σε όλους τους συναδέλφους,
πάντα µε υγεία και καλή συνέχεια».

Επιστολή Γ. Σγουρού Α΄ Αντιπροέδρου της ΕΝ.Π.Ε.
στον Κ. Αγοραστό Πρόεδρο της ΕΝ.Π.Ε.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Αθήν α, 13.11.2019
«Το «∆υτικό Μέτω-

πο» επαναφέρει στο
προσκήνιο την κρίση
της διαχείρισης των

απορριµµάτων.
Στηρίζει η

«ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ
ΣΥΜΜΑΧΙΑ»

Σε µία χ ρον ική συγκυρία
πλήρους αν αδιάταξης του
πολιτικού σκην ικού της
χ ώρας, η «καυτή» υπόθε-
ση της διαχ είρισης των
απορριµµάτων  της Αττι-
κής επαν έρχ εται δριµύτε-
ρη, ακόµη πιο επίκαιρη
αλλά και ακόµη πιο απαιτ-
ητική επείγουσας λύσης. Με την  προχ θεσιν ή εκδήλωση
στο ∆ηµαρχ είο Ιλίου, το «∆υτικό Μέτωπο» - Συν τον ι-
στικό φορέων , συλλογικοτήτων  και πολιτών  ∆.Αττικής -
∆.Αθήν ας - αν ακεφαλαίωσε τη δραµατική της πορεία
από το µακριν ό 1964, όταν  θεσµοθετήθηκαν  για πρώτη
φορά οι ΧΑ∆Α, σκιαγράφησε τις σηµεριν ές πολιτικές και
τεχ ν ικές της διαστάσεις και οριοθέτησε ξεκάθαρα τους
όρους µιας «άλλης» διαδροµής στην  κατεύθυν ση εν ός
«σύγχ ρον ου, φιλοπεριβαλλον τικού και κοιν ων ικά
επωφελή» χ αρακτήρα των  πολιτικών  της µέσω της
«αποκεν τρωµέν ης διαχ είρισης µε έµφαση στην  πρόλ-
ηψη και στην  προδιαλογή των  υλικών », ή :
- της οριστικής απεν εργοποίησης της εγκατάστασης της
Φυλής,
- της χ ωροθέτησης ν έων  υποδοµών ,
- των  τοπικών  σχ εδίων  διαχ είρισης,
- των  ν οµοθετικών  αλλαγών  για την  διευκόλυν ση του
ρόλου των  ∆ήµων ,

- της ριζικής αν αµόρφωσης των  συστηµάτων
αν ακύκλωσης,
- της χ ρηµατοδότησης φιλοπεριβαλλον τικών  δράσεων
µικρής κλίµακας,
- του δηµόσιου χ αρακτήρα της διαχ είρισης,
- της αποκήρυξης των  Σ∆ΙΤ και της λογικής της καύσης,
κ.α.

Στο πλαίσιο µιας πολυετούς οικολογικής διαδροµής
µελών  και στελεχ ών  της, λίγους µήν ες πριν  από τις
αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου 2019, η
«ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ για την  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ» έθετε την  κυκλική οικον οµία ως πρώτο και
αδιαπραγµάτευτο σηµείο του εκλογικού της προγράµµα-
τος. Κυκλική οικον οµία της κλίµακας, της εγγύτητας και
της διάχ υσης στον  χ ώρο, ως «προβολή του παραγωγι-
κού και καταν αλωτικού κύκλου στη σφαίρα µιας αυτό-
τροφοδοτούµεν ης οικον οµίας ροής υλικών , έτσι ώστε οι
χ ρησιµοποιούµεν οι φυσικοί-βιολογικοί πόροι ν α επα

ν έρχ ον ται στην  βιόσφαιρα µετά την  χ ρήση τους και οι
τεχ ν ικοί πόροι ν α επαν αχ ρησιµοποιούν ται χ ωρίς ν α
επαν έρχ ον ται στην  βιόσφαιρα». Η «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ
ΣΥΜΜΑΧΙΑ για την  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» έδωσε το
παρόν  της στην  εκδήλωση του ∆υτικού µετώπου και θα
δώσει το παρόν  της στη µάχ η για τη διαχ είριση των
απορριµµάτων  της Αττικής, όπου θα χ ρειαστεί,
στηρίζον τας τις θέσεις του Συν τον ιστικού φορέων ,
συλλογικοτήτων  και πολιτών  ∆.Αττικής - ∆.Αθήν ας, µε
όρους και κοιν ων ικής οικον οµίας. Λόγω προγραµµατι-
κής σύγκλισης όπως θα λέγαµε µε άλλα λόγια.

«Οικολογική Συµµαχ ία για την  Περιφέρεια Αττικής»
- Για τον  ριζικό αν απροσαν ατολισµό των  πολιτικών  της
Περιφέρειας.
- Για την  διοικητική και πολιτική της αυτον οµία.
- Για την  «Οικολογική Μετάβαση» σε µία κοιν ων ία
βιώσιµης ευηµερίας.
- Για τον  άν θρωπο και το περιβάλλον .»

∆ριµύτερη η µάχη για τη διαχείριση των απορριµµάτων της Αττικής

Πράσινο φως για την είσοδο ιδιωτών
στις δηµοτικές συγκοινωνίες

Ο
ι υπηρεσίες δηµοτικής συγκοιν ων ίας των  δήµων  θα
πάψουν  ν α είν αι υποχ ρεωτικά δηµόσιες αφού η
κυβέρν ηση έδωσε το πράσιν ο φως για την  είσοδο

ιδιωτών  σε διάφορες υπηρεσίες των  δήµων  υπό την  πρόφ-
αση πως δεν  επαρκεί το µόν ιµο προσωπικό. 

Με τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Εσωτερικών
στον  αν απτυξιακό ν όµο «Επεν δύω στην  Ελλάδα» δίν εται
η δυν ατότητα στους δήµους ν α αν αθέτουν  σε ιδιώτες
οδηγούς την  κίν ηση των  λεωφορείων  τους. 

Σύµφων α µε την  αιτιολογική έκθεση, µε την  τροπολογία
ρυθµίζεται έν α µείζον  ζήτηµα για τις δηµόσιες υπηρεσίες

συγκοιν ων ιακού έργου. Με τις προτειν όµεν ες διατάξεις ορίζεται
ότι οι δήµοι κατά την  κρίση του δηµοτικού συµβουλίου, µπορούν  ν α αν αθέτουν  τις υπηρεσίες
οδηγού ώστε ν α εξυπηρετηθεί το δηµόσιο συµφέρον  µε την  παροχ ή υψηλού επιπέδου υπηρ-
εσιών  συγκοιν ων ιακού έργου προς τους πολίτες όλων  των  δήµων  της χ ώρας.

Οι δηµοτικές συγκοινωνίες της Αττικής
∆εδοµέν ου του ότι έν α από τα µεγαλύτερα προβλήµατα που έχ ουν  οι δήµοι, το οποίο επηρ-

εάζει και τις υπηρεσίες δηµοτικής συγκοιν ων ίας, όπου λειτουργούν , είν αι η αδυν αµία πραγ-
µατοποίησης ν έων  προσλήψεων , δεν  θα ήταν  απίθαν ο ν α δούµε το επόµεν ο διάστηµα ν α
έρθουν  σε δηµοτικά συµβούλια διαγων ισµοί για την  αν άθεση των  υπηρεσιών  αυτών  σε
ιδιώτες. Το ερώτηµα είν αι αν  αυτό τελικά θα είν αι προς όφελος των  πολιτών  και θα οδηγήσει
σε αύξηση των  δροµολογίων  και βελτίωση των  µετακιν ήσεων  ή θα φέρει περαιτέρω υποβάθ-
µιση στις υπηρεσίες δηµοτικής συγκοιν ων ίας και χ ειρότερες συν θήκες εργασίας σε αυτές. Ο
χ αµέν ος πάν τως θα είν αι σίγουρα ο δηµόσιος χ αρακτήρας των  υπηρεσιών  που προσφέρουν
οι δήµοι. 

Μία διαφορετική λύση στο ίδιο πρόβληµα είχ ε επιχ ειρήσει η προηγούµεν η κυβέρν ηση αφού
τον  περασµέν ο Φεβρουάριο ο δήµος Φυλής αν έθεσε στον  ΟΑΣΑ τη λειτουργία 2 γραµµών
δηµοτικής συγκοιν ων ίας (736 και 737) οι οποίες φυσικά είν αι δωρεάν . Ας ελπίσουµε πάν τως
πως ο δήµος όν τως πληρών ει τον  ΟΑΣΑ για τη λειτουργία των  γραµµών  δεδοµέν ου του ότι τα
δροµολόγια γίν ον ται µε λεωφορεία και οδηγούς του οργαν ισµού. 

πηγή: athenstransport.com
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Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιµότητα οι αρµόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας
Αττικής λόγω των έκτακτων καιρικών φαινοµένων

� Έκκληση προς τους πολίτες να λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα αυτοπροστασίας
Με αφορµή την  έκδοση του Έκτακτου ∆ελτίου

Επικίν δυν ων  Καιρικών  φαιν οµέν ων  µε εν τολή του
Περιφερειάρχ η Γ. Πατούλη, ο Αν τιπεριφερειάρχ ης
Πολιτικής Προστασίας Β. Κόκκαλης και η ∆ιεύθυν ση
Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας βρίσκον ται σε
πλήρη επιχ ειρησιακή ετοιµότητα για την  αποφυγή
τυχ όν  προβληµάτων .  

Από κοιν ού και σε απόλυτη συν εργασία µε την
Γεν ική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας, την  Πυρο-
σβεστική, τους ∆ήµους και όλους τους αρµόδιους φορ-
είς, η Περιφέρεια Αττικής θα συµβάλει στη θωράκιση
του λεκαν οπεδίου και στην  καλύτερη προστασία των
πολιτών . 

Ταυτόχ ρον α γίν εται έκκληση προς
όλους τους πολίτες ν α εν ηµερών ον ται
για την  εξέλιξη των  καιρικών  φαιν οµέ-
ν ων  και ν α λαµβάν ουν  τα αν αγκαία
µέτρα αυτοπροστασίας. 

Με έγγραφά της, η Περιφέρεια Αττι-
κής ζητά από τους δήµους, τα αρµόδια
τµήµατα και τις αρµόδιες διευθύν σεις
των  Αν τιπεριφερειών , ν α προβούν  σε
όλες τις προβλεπόµεν ες προληπτικές
εν έργειες λόγω της επικείµεν ης κακο-
καιρίας. Μάλιστα στο πλαίσιο αυτό έχ ει
ζητηθεί από τις αρµόδιες τεχ ν ικές
υπηρεσίες της Περιφέρειας ν α προ-
βούν  σε αυτοψίες και καθαρισµό
επικίν δυν ων  σηµείων  σε ρέµατα και φρεάτια οµβρίων .
Να σηµειωθεί ότι µε εν τολή του Περιφερειάρχ η έχ ει
πραγµατοποιηθεί το προηγούµεν ο διάστηµα των  2
µην ών  εν δελεχ ής έλεγχ ος και καθαρισµός των  ρεµά-
των  της Αττικής. Επίσης έχ ουν  εν ηµερωθεί και εθε-
λον τικές οµάδες προκειµέν ου ν α είν αι σε ετοιµότητα
εφόσον  απαιτηθεί η συν δροµή τους.   

Εν  τω µεταξύ έχ ει δοθεί εν τολή σε περίπτωση
έν τον ων  καιρικών  φαιν οµέν ων  ν α εν εργοποιούν ται
οι πιν ακίδες µεταβλητών  µην υµάτων  του Κέν τρου
∆ιαχ είρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής,  µε
την  αν άρτηση: "Προσοχ ή! Έν τον α καιρικά φαιν όµε-
ν α στην  Αττική".

Σύµφων α µε την  Εθν ική Μετεωρολογική Υπηρεσία
(ΕΜΥ) οι σποραδικές καταιγίδες που άρχ ισαν  ν α
εκδηλών ον ται  από το βράδυ της Τρίτης συν εχ ίζον ται
και την   Τετάρτη µε ισχ υρές καταιγίδες στην  Αττική . 

Μέτρα αυτοπροστασίας 

Για την  ασφάλεια των  πολιτών  συν ιστάται η απο-
φυγή µετακιν ήσεων  και ν α εν ηµερών ον ται από την
ΕΜΥ, τη Γεν ική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας και
τα ΜΜΕ για εξέλιξη των  καιρικών  φαιν οµέν ων . 

Ειδικότερα, σε περιοχ ές όπου προβλέπεται η εκδή-
λωση έν τον ων  βροχ οπτώσεων , καταιγίδων  ή θυελ-
λωδών  αν έµων  παρακαλούν ται οι πολίτες:

� Να ασφαλίσουν  αν τικείµεν α τα οποία αν  παρ-
ασυρθούν  από τα έν τον α καιρικά φαιν όµεν α εν δέχ ε-
ται ν α προκαλέσουν  καταστροφές ή τραυµατισµούς.

� Να βεβαιωθούν  ότι τα λούκια και οι υδρορροές
των  κατοικιών  δεν  είν αι φραγµέν α και λειτουργούν
καν ον ικά.

� Να αποφεύγουν  ν α διασχ ίζουν  χ ειµάρρους
και ρέµατα, πεζοί ή µε όχ ηµα, κατά τη διάρκεια
καταιγίδων  και βροχ οπτώσεων , αλλά και για αρκετές
ώρες µετά το τέλος της εκδήλωσής τους 

� Να αποφεύγουν  τις εργασίες υπαίθρου και

δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχ ές
κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των  έν τον ων  καιρικών
φαιν οµέν ων  (κίν δυν ος από πτώσεις κεραυν ών ).

� Να προφυλαχ τούν  αµέσως κατά τη διάρκεια
µιας χ αλαζόπτωσης. Να καταφύγουν  σε κτίριο ή σε
αυτοκίν ητο και ν α µην  εγκαταλείπουν  τον  ασφαλή
χ ώρο, παρά µόν ο όταν  βεβαιωθούν  ότι η καταιγίδα
πέρασε. Η χ αλαζόπτωση µπορεί ν α είν αι πολύ
επικίν δυν η και για τα ζώα.

� Να αποφύγουν  τη διέλευση κάτω από µεγάλα
δέν τρα, κάτω από αν αρτηµέν ες πιν ακίδες και γεν ικά
από περιοχ ές, όπου ελαφρά αν τικείµεν α (π.χ . γλά-
στρες, σπασµέν α τζάµια κλπ.) µπορεί ν α αποκολληθ-
ούν  και ν α πέσουν  στο έδαφος (π.χ . κάτω από
µπαλκόν ια).

� Να ακολουθούν  πιστά τις οδηγίες των  κατά
τόπους αρµοδίων  φορέων , όπως Τροχ αία κλπ. 

Χρήσιµα τηλέφων α αν άγκης 
Σε περιπτώσεις εκτάκτων  αν αγκών  οι πολίτες µπο-

ρούν  ν α απευθύν ον ται στις γραµµές έκτακτης αν άγ-
κης 24ωρης λειτουργίας. 

100: Ελλην ική Αστυν οµία  
166: Εθν ικό Κέν τρο Άµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) - για

επείγον τα θέµατα ιατρικής βοήθειας
199: Πυροσβεστική Υπηρεσία 
108 :  Άµεση ∆ράση Λιµεν ικού Σώµατος-Ελλην ικής

Ακτοφυλακής
210 7793 777: Κέν τρο ∆ηλητηριάσεων
210 5212 000: Κέν τρο Ελέγχ ου και Πρόληψης

Νοσηµάτων  (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)
210 3359 002-3: Χρήσιµα Τηλέφων α Γεν ική Γραµ-

µατεία Πολιτικής Προστασίας
2132063669: Τµήµα Πολιτικής Προστασίας της Περ-

ιφέρειας Αττικής  
Παράλληλα µε τα αν ωτέρω υπάρχ ει και ο Ευρωπαϊ-

κός Αριθµός Έκτακτης Αν άγκης 112.
Επιπλέον  οδηγίες αυτοπροστασίας υπάρχ ουν  στη

ιστοσελίδα της Περιφέρειας 
και στην  ιστοσελίδα της Γεν ικής Γραµµατείας Πολι-

τικής Προστασίας 

Λ. ΚΟΣΜ ΟΠΟΥΛΟΣ 
Βρισκόµαστε σε συνεργασία µε όλους τους
δήµους της ∆υτικής Αττικής για τη συνδροµή
και βοήθεια σε κάθε έκτακτη ανάγκη 

Λόγω του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών
φαινοµένων η περιφερειακή ενότητα ∆υτικής Αττικής
βρίσκεται σε επιφυλακή από αργά το βράδυ της Τρίτης
καθώς και την Τετάρτη ακολουθώντας τις εντολές του
Περιφερειάρχη Αττικής και της γ. γ πολιτικής προ-
στασίας. Είµαστε σε συνεργασία µε όλους τους δήµο-
υς της ∆υτικής Αττικής και την πυροσβεστική υπηρ-
εσία.
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Ο
ι ελληνοκινεζικές επαφές και τα µνηµόνια συνεργασίας
που υπογράφηκαν σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο, τα
τελευταία 24ωρα σε Σαγκάη και Αθήνα επαναφέρουν

στο προσκήνιο τα σενάρια για κινεζικό ναυπηγείο στο Πέραµα
και ενδεχόµενη αξιοποίηση των υποδοµών των Ναυπηγείων
Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ).

Παρά το γεγονός ότι στο master plan του Οργανισµού Λιµέ-
νος Πειραιά (ΟΛΠ) που κατατέθηκε στα τέλη Αυγούστου και το
οποίο εµπεριέχει το επενδυτικό σχέδιο της Cosco, προϋπολογι-
σµού 600 εκατοµµυρίων ευρώ, δεν προβλέπεται σχέδιο για την
κατασκευή ναυπηγείου στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, πληρ-
οφορίες του OnAlert αναφέρουν ότι οι Κινέζοι εξακολουθούν να
θέλουν να δηµιουργήσουν ναυπηγική µονάδα.

Το ζήτηµα ετέθη κατά τη πρόσφατη συνάντηση του υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ιωάννη Πλακιωτάκη µε τον
πρόεδρο της Cosco, Xu Lirong. Η συνάντηση έγινε αµέσως µετά
το ταξίδι του πρωθυπουργού στην Κίνα και λίγο πριν την
επίσηµη επίσκεψη του Κινέζου προέδρου στην Αθήνα. Το
αµείωτο κινεζικό ενδιαφέρον για τη λειτουργία ναυπηγείου στη

χώρα µας επιβεβαιώνει και
πηγή του υπουργείου Εθνικής
Άµυνας, σύµφωνα µε την οποία
οι Κινέζοι εξετάζουν σενάρια
αξιοποίησης υποδοµών του Ναυπηγείου Σκαραµαγκά.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης του Κινέζου προέδρου, Σι Τζι-
νπίνγκ, ο κ. Πλακιωτάκης συνυπέγραψε Lirong Μνηµόνιο
Κατανόησης (MOU) για επιτυχή υλοποίηση του Master Plan της
COSCO στον Πειραιά. Στο µνηµόνιο συµφωνήθηκε να ξεπερα-
στούν τα όποια εµπόδια για την υλοποίηση του επενδυτικού
προγράµµατος της COSCO στο λιµάνι του Πειραιά, που αποτε-
λεί ύψιστη προτεραιότητα από κινεζικής πλευράς.

Υπενθυµίζεται ότι το σχέδιο της Cosco για κατασκευή ναυ-
πηγείου στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη ή «τη µετατροπή της
σε ναυπηγείο», όπως λένε εργαζόµενοι και επιχειρηµατίες στη
ζώνη, είχε προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις των επιχειρήσεων
της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης. Οι επιχειρηµατίες υπο-
στηρίζουν ότι η κατασκευή ναυπηγείου της Cosco στη ζώνη θα
έχει δραµατικές συνέπειες για τις 460 επιχειρήσεις και του

εργαζόµενους του κλάδου. Σηµειώνεται επίσης ότι η Επιτροπή
Ενδικοφανών Προσφυγών του υπουργείου Οικονοµίας είχε
απορρίψει, το καλοκαίρι του 2018, το αίτηµα της διοίκησης του
ΟΛΠ για αδειοδότηση εγκατάστασης ναυπηγείων στο Πέραµα.

Στη συνέχεια, η διοίκηση του ΟΛΠ προσέφυγε στο Συµβούλιο
της Επικρατείας ζητώντας την ακύρωση της απόφασης της Επι-
τροπής του υπουργείου Οικονοµίας. Η απόφαση ακόµα δεν
έχει εκδοθεί και αναµένεται στις αρχές του επόµενου έτους.

Η απόφαση του ΣτΕ θα καθορίσει τις επιχειρηµατικές κινήσεις
των κινέζων, την επόµενη ηµέρα στη ναυπηγοεπισκευαστική
ζώνη αλλά και τι µέλλει γενέσθαι µε τα ναυπηγεία Σκαραµαγκά
που αποτελούν γόρδιο δεσµό για όλες τις κυβερνήσεις τουλάχι-
στον τη τελευταία δεκαετία.

Οι ελληνοκινεζικές επαφές και τα 
µνηµόνια συνεργασίας 

που υπογράφηκαν τα τελευταία 24ωρα 
επαναφέρουν σενάρια για ενδεχόµενη

αξιοποίηση των υποδοµών των 
Ναυπηγείων Σκαραµαγκά (ΕΝΑΕ)



10-θριάσιο Πέµπτη 14 Νοεµβρίου 2019

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 



Πέµπτη 14 Νοεµβρίου 2019 θριάσιο-13  

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!

66 99 77 88 00 88 77 33 00 99



14-θριάσιο Πέµπτη 14 Νοεµβρίου 2019

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
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