
Συνάντηση της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας Ελευσίνας
µε τον Αντιπεριφερειάρχη Λ. Κοσµόπουλο

Τονίσθηκε η ανάγκη για ενίσχυση της Υπηρεσίας
µε έµψυχο δυναµικό καθώς δεν επαρκεί για την

κάλυψη των τρεχουσών αναγκών της πόλης

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

Κ
2239Αρ. Φύλλου 3791 Παρασκευή 15 Νοεµβρίου 2019 Έτος 25ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr

Είναι επιτυχόντες της
Προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ

Ορκωµοσία
44 νέων

υπαλλήλων στον
∆ήµο Ελευσίνας

Συνάντηση Μιχάλη
Χρυσοχοΐδη

- Γρηγόρη Σταµούλη

Ενίσχυση του Αστυνοµικού
Τµήµατος Μεγάρων

µε 10 νέους αστυνοµικούς
και 16 Οµάδες ΟΠΚΕ

στη ∆υτική Αττική
σσεελλ..  33--1133

Μάνδρα: 2 χρόνια µετά την
ανείπωτη τραγωδία 

σσεελλ..  22

Ο Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. του ∆ήµου Ασπροπύργου
συνεχίζει τις ενηµερωτικές ηµερίδες

«Ο ρόλος της 
Φυσικοθεραπείας

 στη Χρόνια 
Αποφρακτική 

Πνευµονοπάθεια
(ΧΑΠ)» σσεελλ..  55

Ενηµερωτική Εσπερίδα στο ∆ηµαρχείο Ελευσίνας 
τη ∆ευτέρα 18 Νοεµβρίου 2019 και ώρα 19.00

««ΣΣαακκχχααρρώώδδηηςς  ∆∆ιιααββήήττηηςς::  
ΜΜιιαα  ΣΣύύγγχχρροοννηη  ΜΜάάσσττιιγγαα»» σσεελλ..  77

σσεελλ..  88--99

Ο καθηγητής ∆ιεθνούς ∆ικαίου ∆ρ. Άγγελος Συρίγος, 
στο «Ανοιχτό Πανεπιστήµιο» ∆ήµου Ασπροπύργου
Τη ∆ευτέρα 18 Νοεµβρίου 2019 η διάλεξη µε θέµα: «Οι “4 ελληνικοί µύθοι 

για τα ελληνοτουρκικά” και η συνδιαχείριση του Αιγαίου»
σσεελλ..  22

σσεελλ..  22

ΚΚΚΚΑΑΑΑΝΝΝΝΕΕΕΕΙΙΙΙΣΣΣΣ     ∆∆∆∆ΕΕΕΕΝΝΝΝ    ΜΜΜΜΠΠΠΠΟΟΟΟΡΡΡΡΕΕΕΕΙΙΙΙ     ΝΝΝΝΑΑΑΑ    ΞΞΞΞΕΕΕΕΧΧΧΧ ΑΑΑΑΣΣΣΣΕΕΕΕΙΙΙΙ
ΟΟΟΟ    ΧΧΧΧΕΕΕΕΙΙΙΙΜΜΜΜΩΩΩΩΝΝΝΝΑΑΑΑΣΣΣΣ    ΠΠΠΠΑΑΑΑΝΝΝΝΤΤΤΤΑΑΑΑ    ΘΘΘΘΑΑΑΑ    ΦΦΦΦΟΟΟΟΒΒΒΒΙΙΙΙΖΖΖΖΕΕΕΕΙΙΙΙ    ΤΤΤΤΟΟΟΟΥΥΥΥΣΣΣΣ    ΚΚΚΚΑΑΑΑΤΤΤΤΟΟΟΟΙΙΙΙΚΚΚΚΟΟΟΟΥΥΥΥΣΣΣΣ    ΤΤΤΤΗΗΗΗΣΣΣΣ    ΠΠΠΠΟΟΟΟΛΛΛΛΗΗΗΗΣΣΣΣ    



Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφηµερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nοµικός σύµβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερµοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300 

Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968

Συνδροµές Ετήσιες: 20€ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
Εθνική Τράπεζα

IBAN: GR 65011020000000
20060191531

∆ιεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου  Γρηγο-
ρίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δηµοσιευόµενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραµµένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφηµερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Παρασκευή 15 Νοεµβρίου 2019

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
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Είναι επιτυχόντες της Προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ 

Ορκωµοσία 44 νέων υπαλλήλων στο ∆ήµο Ελευσίνας 

Ο
ρκίστηκαν   44 ν έοι υπάλληλοι του ∆ήµου Ελευσίν ας. Η τελετή ορκωµοσίας πραγµατοποιήθηκε την  Τρίτη
12 Νοεµβρίου, στην  αίθουσα συν εδριάσεων  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Οι ν έοι υπάλληλοι είν αι επιτ-
υχ όν τες της Προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ και θα απασχ οληθούν   στη ∆ιεύθυν ση Καθαριότητας σε

Ελευσίν α και   Μαγούλα.         
Καλωσορίζον τας τους ν έους υπαλλήλους, ο δήµαρχ ος Ελευσίν ας κ. Αργύρης Οικον όµου αν αφέρθηκε στα

δικαιώµατα και τις υποχ ρεώσεις που απορρέουν  από τη θέση τους στο ∆ηµόσιο και τόν ισε πως η ορκωµοσία τους
είν αι κορυφαία στιγµή. Στη συν έχ εια τους επεσήµαν ε πως η Ελευσίν α ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα έχ ει αυξηµέ-
ν ες αν άγκες και  για αυτό ως δήµος «φιλοδοξούµε σε περισσότερα» και  τους ζήτησε ν α ν οιάζον ται για την  πόλη
και τον  τόπο που υπηρετούν . Κλείν ον τας του ευχ ήθηκε καλή δύν αµη και  πρόσθεσε πως αν τιδήµαρχ οι και
διοίκηση «έχ ουν  αν οιχ τά µυαλά και αφτιά» για τους εργαζοµέν ους. 

Στη συν έχ εια το λόγο πήρε η πρόεδρος του Σωµατείου εργαζοµέν ων  στους δήµους της περιοχ ής που τους
καλωσόρισε µε τη σειρά της και αν αφέρθηκε σε δικαιώµατα, άδεια, ωράριο κτλ. 

Ακολούθησε η ορκωµοσία των  ν έων  υπαλλήλων  από το δήµαρχ ο, αρχ ικά µε θρησκευτικό όρκο και στη
συν έχ εια µε πολιτικό όρκο και η τελετή ολοκληρώθηκε µε την  υπογραφή των  συµβάσεων  πρόσληψης.    

Παρευρέθηκαν  επίσης ο Γεν ικός Γραµµατέας του ∆ήµου Ελευσίν ας Γ. Παν αγιωτούλιας, οι αν τιδήµαρχ οι Γ. Κουρ-
ούν ης, Λ. Παππάς, Π. Κουκουν αράκης, Θ. Μαυρογιάν ν ης, ∆. Λιάσκος και υπηρεσιακοί παράγον τες του δήµου. 

Συνάντηση της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας Ελευσίνας 
µε τον Αντιπεριφερειάρχη Λ. Κοσµόπουλο 

Τονίσθηκε η ανάγκη  για  ενίσχυση της Υπηρεσίας µε έµψυχο δυναµικό
καθώς δεν επαρκεί για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών της πόλης 

Σ
υν άν τηση µε τον   Αν τιπεριφερ-
ειάρχ η Λευτέρη Κοσµόπουλο
πραγµατοποίησαν  στελέχ η  της

∆ηµοτικής Αστυν οµίας  Ελευσίν ας,
όπου συζητήθηκαν  θέµατα που αφορ-
ούν  την  υπηρεσία καθώς και τρόπους
µε τους οποίους η  Περιφέρεια µπορεί
ν α συν δράµει µε στόχ ο την  τάχ ιστη
επίλυσή τους.

Εν δεικτικά συζητήθηκαν  θέµατα που
αφορούν  την  Αστυν όµευση, τη Πολιτι-
κή Προστασία εν ώ ιδιαίτερη µν εία έγιν ε
από τον  Προϊστάµεν ο της ∆ηµοτικής
Αστυν οµίας κ. Σεµερτζίδη Χαράλαµπο
στο κυκλοφοριακό ζήτηµα της πόλης
αυτό το "βραχ ν ά " όπως αν έφερε όπου
συζητήθηκε η πρόταση του για  την  επι-
κείµεν η συν άν τηση µε τους εµπόρους
και ιδιοκτήτες καταστηµάτων  υγειον οµικού εν διαφέρον τος µε  παρουσία του ∆ηµάρχ ου, συγκοιν ων ιολόγου και
άλλων  θεσµικών  παραγόν των  µε στόχ ο την  από κοιν ού επίλυση του µεγάλου αυτού προβλήµατος που ταλαν ίζει
καθηµεριν ά τους πολίτες. 

Ακόµη τόν ισε την  αν άγκη  για  εν ίσχ υση της Υπηρεσίας µε έµψυχ ο δυν αµικό καθώς δεν  επαρκεί για τη κάλ-
υψη των  τρεχ ουσών  αν αγκών  της πόλης πόσο µάλλον  εν  όψει Πολιτιστικής Πρωτεύουσας.

Ευχ αριστούµε τον  κ.  Κοσµόπουλο για την  άµεση αν ταπόκριση καθώς και για το ζήλο που επέδειξε ν α βοηθ-
ήσει στο βαθµό που του επιτρέπεται από τη θέση  που πρεσβεύει."
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Ο καθηγητής ∆ιεθνούς ∆ικαίου ∆ρ.  Άγγελος Συρίγος, 
στο «Ανοιχτό Πανεπιστήµιο» ∆ήµου Ασπροπύργου

Τη ∆ευτέρα 18 Νοεµβρίου 2019 η διάλεξη µε θέµα : «Οι “4 ελληνικοί µύθοι 
για τα ελληνοτουρκικά” και η συνδιαχείριση του Αιγαίου»

Ο
∆ήµαρχ ος Ασπροπύργου και ο Πρόεδρος του
Πν ευµατικού Κέν τρου του ∆ήµου , σας προσ-
καλούν  στη διάλεξη του «Αν οιχ τού Παν επι-

στηµίου», που θα δώσει ο οµιλητής ∆ρ.  Άγγελος
Συρίγος , Αν απληρωτής Καθηγητής ∆ιεθν ούς ∆ικαίου
και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάν τειο Παν επιστήµιο
*, 

Ο κ. Συρίγος θα αν απτύξει το θέµα :«Οι “4 ελλην ικοί
µύθοι για τα ελλην οτουρκικά” και η συν διαχ είριση του
Αιγαίου»,   τη ∆ευτέρα, 18 Νοεµβρίου 2019,στις 19:30,
στην  Αίθουσα Εκδηλώσεων  του Πν ευµατικού Κέν τρου
του ∆ήµου Ασπροπύργου (¨∆ηµήτριος Καλλιέρης¨)
Αλέκου Παν αγούλη 13.

*Ο Άγγελος (Ευάγγελος) Συρίγος είν αι Αν απληρωτής
Καθηγητής ∆ιεθν ούς ∆ικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής
στο Πάν τειο Παν επιστήµιο. Γεν ν ήθηκε στην  Αθήν α
το 1966 και είν αι απόφοιτος της Νοµικής Σχ ολής του
Παν επιστηµίου Αθην ών  και ∆ιδάκτωρ Νοµικής του
Παν επιστηµίου του Μπρίστολ. Έχ ει εργασθεί στο
Παν επιστήµιο Κέµπριτζ (1993-94), για το Συµβούλιο
της Ευρώπης και ως δικηγόρος του ∆ικηγορικού Συλλό-
γου Αθην ών . Υπηρέτησε ως Γεν ικός Γραµµατέας στο
Υπουργείο Εσωτερικών , αρµόδιος για τη µεταν άστευ-
ση και την  ιθαγέν εια (2012- 2015), και ως Ειδικός Γραµ-
µατέας στο Υπουργείο Εθν ικής Παιδείας και Θρησκε-
υµάτων  (2007- 2009), αρµόδιος για τους ελλην όπαιδες
εξωτερικού και τους µουσουλµαν όπαιδες στη Θράκη.
Έχ ει υπηρετήσει σε θέσεις ευθύν ης για ζητήµατα εξω-
τερικής πολιτικής µειον οτήτων , διαφάν ειας και τηλεπι-
κοιν ων ιών . 

Βραβεύτηκε το 1992 από την  Ακαδηµία Αθην ών  για
εργασία του σχ ετική µε την  οριοθέτηση της υφαλοκρη-
πίδας. Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας
τιµήθηκε µε Έπαιν ο από το ∆’ Σώµα Στρατού στη
Θράκη για υπηρεσίες προς τη µειον ότητα της Θράκης
και µε Εύφηµο Μν εία από το Γεν ικό Επιτελείο Στρατού
για τη συν εισφορά του στη δηµιουργία ποµακικού-
ελλην ικού λεξικού. Έχ ει γράψει βιβλία για τις ελλην oτο-
υρκικές σχ έσεις, το Κυπριακό, τη Συµφων ία των  Πρε-
σπών . Μιλά αγγλικά και γαλλικά. Εξελέγη για πρώτη
φορά βουλευτής µε τη Νέα ∆ηµοκρατία στις 7 Ιουλίου
2019 στην  Α΄ Αθην ών .

Συνάντηση  Μιχάλη Χρυσοχοΐδη 
- Γρηγόρη Σταµούλη 

Ενίσχυση του Αστυνοµικού Τµήµατος
Μεγάρων µε 10 νέους αστυνοµικούς

και 16 Οµάδες ΟΠΚΕ στη ∆υτική Αττική

Σ
υν άν τηση µε τον  Υπουργό Προστασίας του
Πολίτη Μιχ άλη Χρυσοχ οΐδη πραγµατοποίησε ο
∆ήµαρχ ος Μεγαρέων  Γρηγόρης Σταµούλης.

Συζητήθηκαν  θέµατα πρόληψης, αλλά και εξάλειψης
της εγκληµατικότητας και εξασφάλισης της ασφάλειας
στους πολίτες του ∆ήµου Μεγαρέων .

Ο Υπουργός αν έφερε αν αλυτικά τα µέτρα που θα
παρθούν  για την  εν ίσχ υση της ασφάλειας στην  περ-
ιοχ ή του ∆ήµου Μεγαρέων  και ευρύτερα της ∆υτικής
Αττικής και δεσµεύτηκε ν α υλοποιηθούν  το συν τοµό-
τερο δυν ατόν .

Μεταξύ άλλων  έκαν ε λόγο για την  εν ίσχ υση του
Αστυν οµικού Τµήµατος Μεγάρων  µε 10 ν έους αστυν ο-
µικούς και 16 οµάδες Οµάδες Πρόληψης και Καταστο-
λής Εγκλήµατος (ΟΠΚΕ) στη ∆υτική Αττική από τις
οποίες η µία θα δραστηριοποιείται αποκλειστικά στις
περιοχ ές του ∆ήµου Μεγαρέων .

Συνάντηση του Προέδρου του Κ.Ε.Α. 
Γ. Ρεθυµνιωτάκη µε τον  Γενικό Γραµµατέα

Κοινωνικής αλληλεγγύης Γ. Σταµάτη.

«Η Φωνή των ΑµεΑ» πάει παντού

Ο
Εκδότης της εφηµε-
ρίδος «Φων ή των
ΑµεΑ», Γ. Ρεθ-

υµν ιωτάκης και ο Γεν ικός
Γραµµατέας Κοιν ων ικής
αλληλεγγύης και καταπο-
λέµησης της φτώχ ειας,
Γεώργιος Σταµάτης συν αν -
τήθηκαν  στο γραφείο του
Γεν ικού Γραµµατέα και
συζήτησαν  θέµατα που
αφορούν  ευπαθείς κατηγο-
ρίες συµπολιτών  µας, δια-
βάζον τας τα άρθρα της
εφηµερίδος, που του έκα-
ν αν  εν τύπωση. «Η Φων ή
των  ΑµεΑ» πάει παν τού
και η δύν αµη της
αδυν αµίας καθηµεριν ώς
πολλαπλασιάζεται, αν α-
δεικν ύον τας τι µπορούν
και όχ ι τι δεν  µπορούν  ν α
κάν ουν  όσοι αν ήκουν  σε
ευπαθείς κατηγορίες. Ο
Γεώργιος Σταµάτης βρίσκε-
ται πάν τα κον τά στις προ-
σπάθειες και αν αζητεί τρό-

πους έν ταξης και εν σωµάτωσης  όλων  των  ΑΜΕΑ.  Όλοι σίγουρα είµαστε χ ρήσι-
µοι και απαραίτητοι στο κοιν ων ικό σύν ολο, αρκεί ν α βρούµε αυτό που ταιριάζει
στον  καθέν α. Ο Γεν ικός Γραµµατέας Κοιν ων ικής αλληλεγγύης θα είν αι κον τά µας
σε όλες αυτές τις προσπάθειες.

Άρχισε µε πρωτοβουλία Γ. Ραφτέλη 
η σηµατοδότηση δρόµων στη Φυλή 

Ά
ρχ ισε µε πρωτοβουλία   του
αν απλ. ∆ηµάρχ ου Γιώργου Ραφ-
τέλη η σηµατοδότηση των  δρό-

µων . Προτεραιότητα δόθηκε στους δρό-
µους που περικλείουν  σχ ολεία και Παι-
δικούς Σταθµούς, καθώς και σηµεία που
χ ρειάζον ται άµεση κυκλοφοριακή ρύθµι-
ση, λόγω κυκλοφοριακού φόρτου. Στο
πλαίσιο αυτό σηµατοδοτήθηκαν , το
πρωί της Τρίτης 12 Νοεµβρίου 2019, οι
δρόµοι γύρω από την  πλατεία Κρήτης,
µέσω των  οποίων  δίν εται διέξοδος από
το Ζεφύρι προς τη Λεωφόρο Φυλής. 

Θα ακολουθήσει η Λεωφόρος Φυλής,
όπου χ ρειάζον ται αρκετά σήµατα και
κυρίως  Stop.

“Η οδική ασφάλεια αποτελεί προτεραι-
ότητα του ∆ήµου Φυλής, καθώς ο ∆ήµα-
ρχ ος Χρήστος Παππούς δίν ει µεγάλη
σηµασία στη µείωση των  τροχ αίων
ατυχ ηµάτων . 

Η σηµατοδότηση των  δρόµων  θα
συµβάλει προς αυτή την  κατεύθυν ση”,
σηµείωσε ο Γιώργος Ραφτέλης, ο οποίος
δεν  παρέλειψε ν α αν αφερθεί και στη
συν δροµή της Τεχ ν ικής Υπηρεσίας. “Ο
Αν τιδήµαρχ ος Θαν άσης Σχ ίζας και οι
συν εργάτες Μαρία Βαρελά και Ηλίας
Καν ελλόπουλος, αλλά και οι άλλοι
εργαζόµεν οι βοηθούν  τα µέγιστα και
τους ευχ αριστώ γι’ αυτό”, τόν ισε χ αρακ-
τηριστικά ο αν απλ. ∆ήµαρχ ος.    

Συν εχ ίζεται στη σελ. 13
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ΓΑΜΟΣ
Ο ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΧΑΣΑΪ ΤΟΥ ΡΑΓΚΙΠ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΜΠΑΦΤΕ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ΣΚΟ∆ΡΑ
ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

ΚΑΙ Η ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΥΝΝΕΦΙΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΧΟΡΟΒΑΤΗ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΑ

ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΕΙ
ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑ∆Α ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 

14-11-2019

Η
Εφορεία Αρχαιοτήτων ∆υτικής
Αττικής (ΕΦ.Α.∆.Α.), αµέσως µετά
τη σύστασή της, το Φεβρουάριο

του 2018 (Π.∆. 4/2018 ), ενέταξε στο
πρόγραµµά της την υλοποίηση σειράς
δράσεων που αφορούν στην αναβάθµι-
ση και ανάδειξη του αρχαιολογικού
χώρου και των µνηµείων της Ελευσίνας,
ενόψει και του διπλού εορτασµού το
2021, της «Ελευσίνας ως Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας της Ευρώπης» και των
«200 χρόνων από την Ελληνική Επανά-
σταση».

Στο πλαίσιο αυτό και µε στόχο τη διαµόρφωση
και ανάδειξη, εντός του 2020, δύο εξαιρετικά
σηµαντικών για την πόλη της Ελευσίνας
µνηµείων που βρίσκονται στην κεντρική πλατεία
Ηρώων, της παλαιοχριστιανικής βασιλικής και του
περιβάλλοντος χώρου του ναού του Αγίου Ζαχα-
ρία, υλοποιείται από την ΕΦ.Α.∆.Α. έργο καταγρα-
φής, φωτογράφησης και τοπογραφικής αποτύπω-
σης των ερειπίων της παλαιοχριστιανικής βασιλι-
κής και των διάσπαρτων στο χώρο αρχιτεκτονικών
µελών.

Η παλαιοχριστιανική βασιλική, τα αρχιτεκτονικά
κατάλοιπα της οποίας καταλαµβάνουν το µεγαλύτε-
ρο µέρος του περιβάλλοντος χώρου του ναΐδρίου
του Αγίου Ζαχαρία, ανασκάφηκε αρχικά το 1928.
Πρόκειται για ευµεγέθη βασιλική, που χωριζόταν
µε κιονοστοιχίες σε τρία κλίτη,  νάρθηκα και εξω-
νάρθηκα στα δυτικά του κυρίως ναού. 

Κατά την ανασκαφική έρευνα αποκαλύφθηκε βορ-
ειοδυτικά της βασιλικής τετράγωνο βαπτιστήριο µε
σταυρόσχηµη κολυµβήθρα. 

∆ύο µικρότεροι χώροι δίπλα στο βαπτιστήριο
πιθανότατα αποτελούσαν το αποδυτήριο και το
φωτιστήριο για τους νεοφώτιστους βαπτισθέντες
χριστιανούς. 

Σήµερα, το µεγαλύτερο µέρος του βαπτιστηρίου
βρίσκεται θαµµένο κάτω από το πεζοδρόµιο και το
οδόστρωµα της οδού Νικολαΐδου. Το συγκρότηµα
της βασιλικής χρονολογείται από τους µελετητές
στον 5ο µ.Χ. ή στις αρχές του 6ου µ.Χ αιώνα.

Στον Ιερό Βήµα της βασιλικής χτίστηκε στους
ύστερους µεταβυζαντινούς χρόνους το  µονύδριο
του Άγιου Ζαχαρία, µικρός µονόχωρος, καµαροσ-
κεπής ναός, στους τοίχους του οποίου είναι
ενσωµατωµένα αρχαία αρχιτεκτονικά µέλη και επι-
γραφές. 

Το ναΰδριο, σύµφωνα µε µαρτυρία του περιη-
γητή Blouet το 1829, είναι το µόνο κτίσµα της
πόλης της Ελευσίνας που έµεινε άθικτο µετά την
Ελληνική Επανάσταση.  

Για την υλοποίηση του έργου καταγραφής, φωτο-
γράφησης και τοπογραφικής αποτύπωσης, απαι-
τήθηκε η αποψίλωση του χώρου για την αποκάλ

υψη των ερειπίων και την προστασία τους από
την άναρχη βλάστηση. 

Οι καθαρισµοί πραγµατοποιήθηκαν τον Οκτώβρ-
ιο του 2019  σε συνεργασία µε το ∆ήµο Ελευ-
σίνας, κατόπιν των αναγκαίων διοικητικών ενερ-
γειών και εγκρίσεων από τις αρµόδιες υπηρ-
εσίες. 

Η τελική πρόταση διαµόρφωσης του περιβάλ-
λοντος χώρου των µνηµείων, η οποία θα προωθ-
ηθεί προς έγκριση στα αρµόδια όργανα, θα έχει
ως γνώµονα την ανάδειξη τους µε ήπιου χαρακ-
τήρα παρεµβάσεις και φυτεύσεις στον περιβάλ-
λοντα χώρο, αποσκοπώντας τόσο στην προστασία
των µνηµείων όσο και στην εξυπηρέτηση των
πολιτών και την αναβάθµιση της κεντρικής πλα-
τείας της πόλης.  

Οι εργασίες αναµένεται να ολοκληρωθούν εντός
του 2020.

Εφορείας Αρχαιοτήτων ∆υτικής Αττικής Εφορείας Αρχαιοτήτων ∆υτικής Αττικής 
Οι εργασίες στον Ι. Ν. Αγίου Ζαχαρία και την παλαιοχριστιανική βασιλική
στην πόλη της Ελευσίνας αναµένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2020.

Η ΓΣΕΕ για 17η Νοέµβρη: Ηµέρα Μνήµης και Τιµής, Σηµατωρός Σύγχρονων Κοινωνικών Αγώνων

Τα γεγονότα του Πολυτεχνείου αποτελούν µια κορυφαία στιγµή στην ιστορία των κοινωνικών κινηµάτων νοηµατοδοτώντας τον δια-
ρκή αγώνα για δηµοκρατία, ισονοµία, κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη.
Η 17η Νοέµβρη δεν εξαντλείται σε έναν επετειακό εορτασµό, αντιθέτως εµπνέει διαχρονικά εκπέµποντας ένα ηχηρό µήνυµα για
την αποτελεσµατικότητα και τη νικηφόρα προοπτική των µαζικών συλλογικών αγώνων. 
Φοιτητές, νεολαίοι και εργαζόµενοι ένωσαν τις δυνάµεις τους και εξεγέρθηκαν διεκδικώντας δυναµικά ελευθερία, λαϊκή κυριαρχία,
παιδεία, καθώς και ένα καλύτερο αύριο.  
Τα ιδανικά και η αξιακή αυτή κληρονοµιά είναι σηµατωροί που σήµερα επικεντρώνονται στην επιτακτική ανάγκη θωράκισης της
γενιάς της κρίσης ώστε να µην καταστεί σε µια «χαµένη γενιά», στην προστασία της εργασίας και στην άµβλυνση των ανισοτήτων,
στην ανάσχεση του φαινοµένου της «διαρροής εγκεφάλων» (brain drain), στην καταπολέµηση της µισαλλοδοξίας και των δια-
κρίσεων, στην κοινή προκοπή και ευηµερία.
Η ΓΣΕΕ συµµετέχει στις εκδηλώσεις µνήµης και απόδοσης φόρου τιµής στους αγωνιστές του Πολυτεχνείου που διοργανώνουν φοιτ-
ητικοί σύλλογοι και κοινωνικοί φορείς ενώ αντιπροσωπεία της θα καταθέσει στεφάνι. 
Παράλληλα, η Συνοµοσπονδία καλεί τον κόσµο της µισθωτής εργασίας να λάβει µέρος τόσο στην πορεία διαµαρτυρίας στην Αθήνα
στις 17 Νοεµβρίου, όσο και στις αντίστοιχες εκδηλώσεις που θα πραγµατοποιηθούν σε όλη τη χώρα.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στη ∆.Ο.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
την ΤΡΙΤΗ 19/11/2019
η συναλλαγή µε το κοινό

θα πραγµατοποιηθεί µέχρι
τις 9:00 λόγω της ετήσιας

γενικής συνέλευσης

Με αφορµή την
Παγκόσµια Ηµέρα
Χρόν ιας Αποφρακτι-
κής Πν ευµον οπάθει-
ας (ΧΑΠ), η οποία
εορτάζεται κάθε
χ ρόν ο, την  3η
Τετάρτη του Νοεµ-
βρίου, και σε
συν έχ εια των  δρά-
σεων  και
εκδηλώσεων  που
έχ ει αν απτύξει ο Οργαν ισµός Άθλησης & Φρον τίδας
Νεολαίας & 3ης Ηλικίας του ∆ήµου Ασπροπύργου, ο
Πρόεδρος του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.  κ. Ιωάν ν ης Κατσαρός
εν ηµερών ει ότι, τις επόµεν ες ηµέρες θα διεξαχ θούν
τρεις ν έες εν ηµερωτικές οµιλίες που θα φιλοξεν ηθούν
στους χ ώρους των  Κ.Α.Π.Η. του ∆ήµου.

Οι επιστηµον ικές οµιλίες µε θέµα: «Ο ρόλος της
Φυσικοθεραπείας στη Χρόν ια Αποφρακτική Πν ευµο-
ν οπάθεια (ΧΑΠ)», θα γίν ουν  από τους φυσικοθερα-
πευτές µε τη συµµετοχ ή και του επιστηµον ικού προ-
σωπικού που απασχ ολείται στις δοµές Υγείας του
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.

Αν αλυτικότερα, οι τρεις εκδηλώσεις θα πραγµατοποι-
ηθούν :

- ∆ευτέρα18
Νοεµβρίου, Α’
Κ Α Π Η
(10:00π.µ.)

- Τετάρτη
20Νοεµβρίου, Γ’
Κ Α Π Η
(10:00π.µ.)

- Πέµπτη 28
Νοεµβρίου, Β’
Κ Α Π Η
(10:00π.µ.)

Στόχ ος των  ηµερίδων  είν αι η εν ηµέρωση του κοιν ού
για την  πρόληψη και θεραπεία της Χ.Α.Π., αλλά και ο
καθοριστικός ρόλος της φυσικοθεραπείας και της
σωµατικής άσκησης στην  αν τιµετώπιση της ν όσου, µη
λησµον ών τας ότι η κύρια αιτία πρόκλησης Χ.Α.Π. παρ-
αµέν ει το κάπν ισµα (εν εργητική ή παθητικό).

Σύµφων α µε τον  Παγκόσµιο Οργαν ισµό Υγείας, η
Χ.Α.Π. αποτελεί διεθν ώς, την  πέµπτη αιτία θαν άτου
και όπως εκτιµάται, έως το 2030 θα κατατάσσεται ως η
τρίτη αιτία θαν άτου και η πέµπτη αιτία αν απηρίας παγ-
κοσµίως. Στην  Ελλάδα υπολογίζεται ότι πάσχ ουν  από
τη Χ.Α.Π. περίπου 600.000 άν θρωποι, εκ των  οποίων
οι περισσότεροι από τους µισούς αγν οούν  ότι
ν οσούν .

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 2105570159 - site: http://www.ecocarpet.gr - email: info@ecocarpet.gr

Ο Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. του ∆ήµου Ασπροπύργου
συνεχίζει τις ενηµερωτικές ηµερίδες

«Ο ρόλος της Φυσικοθεραπείας στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια (ΧΑΠ)»



ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ 
ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ‘ΤΙΤΑΝ’ – ΠΑΝΟΡΑΜΑ

Τ
ο Σάββατο 9 Νοεµβρίου το
απόγευµα οι κάτοικοι του
οικισµού στην Αγ.Σωτήρα ,

µετά από πρόσκληση του ∆.Σ.
του Συλλόγου παρευρέθησαν και
γιόρτασαν τα 50 χρόνια ζωής. Χαι-
ρετισµούς απηύθυναν ο Πρόεδρ-
ος, ο ∆ήµαρχος Μάνδρας κ.Στάθ-
ης και οι Βουλευτές της περ-
ιοχής. Στη συνέχεια τα παιδιά του
µικρού χορευτικού του Συλλόγου
Πελοποννησίων Ελευσίνας άνοι-
ξαν µε τραγούδια την εκδήλωση
συνοδευόµενα από τη  δασκάλα
τους Ντίνα Νικολοπούλου και στη
συνέχεια χόρεψαν παραδοσια-
κούς χορούς  υπό την καθοδήγηση της χοροδιδασκάλου Ντίνας Τριλίκη.

Η χορωδία του Οικισµού στη συνέχεια τραγούδησε και χόρεψε νησιώτικα και η βραδιά  έκλεισε µε το
µεγάλο χορευτικό των Πελοποννησίων Ελευσίνας δίνοντας έναν εύθυµο  τόνο στη γιορτή .

Ήταν πράγµατι µια όµορφη εκδήλωση µε αναφορά στο χθες και στη συνέχεια του  Οικισµού. ∆εν έλει-
ψε βέβαια το κέρασµα σε όλους και οι ευχαριστίες εκ µέρους της  ∆ιοίκησης στην Πρόεδρο των Πελο-
ποννησίων Ελευσίνας Ντίνα Τριλίκη για την συµµετοχή τους στην επετειακή εκδήλωση.
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Οι Εκδόσεις Ελκυστής
σας προσκαλούν  στην
παρουσίαση του βιβλίου
"Χάρτιν ος Πύργος" της
ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΤΑΡΑ
ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
Σοφία Κατάρα την  Κυρ-
ιακή 24 Νοεµβρίου 2019
στις 18:00 µ.µ. στην  Αίθ-
ουσα Μελίν α Μερκούρη
του ∆ηµαρχ είου Άν ω
Λιοσίων , Αθήν α.

Χαιρετισµό θα απε-
υθύν ει ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ, Πρόε-
δρος του Πολιτιστικού
Συλλόγου "Η Γρίζα".

Για το βιβλίο θα µιλή-
σουν  ο ΣΠΥΡΟΣ
ΜΠΡΕΜΠΟΣ, Λαογραφ-
ικός Ερευν ητής της
Αρβαν ίτικης Πολιτιστικής
Κληρον οµιάς, και η
συγγραφέας.

Αποσπάσµατα θα δια-
βάσει η ∆ρ. ΕΙΡΗΝΗ
ΚΟΥΜΠΟΥΡΗ, Εκπαι-
δευτικός, Πρόεδρος του
Οµίλου Φίλων  της ∆ηµο-
τικής Πιν ακοθήκης Αχ α-
ρν ών  "Χρήστος Τσεβάς".

Η παρουσίαση γίν εται
υπό την  αιγίδα του
∆ήµου Φυλής.

Ο Σύνδεσµος Επιχειρήσεων ∆υτικής Αττικής  θα τιµήσει τον Πρύτανη του
Πανεπιστηµίου Πειραιώς, Άγγελο Κότιο για την πολύτιµη συνεισφορά του  

Ο Σύνδεσµος Επιχειρήσεων ∆υτικής Αττικής  την Τετάρτη 27 Νοεµβρίου 2019 και ώρα 18:00 στο
αµφιθέατρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Συγκολλήσεων στην Ελευσίνα (Τραπεζούντος 96  & ∆ιγενή

Ακρίτα/ απέναντι από το Practiker ΝΕΟΑΚ) στα πλαίσια Συνεδρίασης  της Τακτικής Γενικής Συνέλευ-
σης, θα τιµήσει τον Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Πειραιώς, Καθηγητή Τµήµατος ∆ιεθνών και Ευρω-

παϊκών Σπουδών κ. Άγγελο Κότιο για τη πολύτιµη συνεισφορά του,  στην αναπτυξιακή στρατηγική της
περιοχής της ∆υτικής Αττικής.

Στα Άνω Λιόσια 
ο "Χάρτινος Πύργος" 
την Κυριακή 24 Νοεµβρίου 
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Η
Κοινωφελής Επιχείρηση του
∆ήµου Ελευσίνας (Κ.Ε.∆.Ε.)
και το Συµβούλιο Κοινότητας

Ελευσίνας σας προσκαλούν στην
Ενηµερωτική Εσπερίδα µε θέµα
«Σακχαρώδης ∆ιαβήτης: µια Σύγχρ-
ονη Μάστιγα»,που θα πραγµατοποι-
ηθεί   στην αίθουσα ∆ηµοτικού
Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Κατα-
στήµατος Ελευσίνας, τη ∆ευτέρα 18
Νοεµβρίου 2019 και ώρα 19.00.

Στην εκδήλωση θα αναπτυχθούν
θέµατα, που αφορούν τη νόσο του
Σακχαρώδους ∆ιαβήτη από εξειδικε-
υµένους οµιλητές. 

Στο πέρας της εκδήλωσης, οι
οµιλητές θα απαντήσουν σε ερωτή-
σεις.

Πρόγραµµα Ενηµερωτικού Σεµι-
ναρίου

19.00-19.10 Χαιρετισµός-Εισαγω-
γή

Γιαννίκος Ι. - Τατάκης Φ.
19.10-19.20 Παχυσαρκία και

Σακχαρώδης ∆ιαβήτης 
Κουρούνης Γ. Παθολόγος

19.20-19.30 Σακχαρώδης ∆ιαβήτ-
ης και Χειρουργικές Επεµβάσεις

Κοπανάκη Ε. Αναισθησιολόγος 
19.30-19.50 Σακχαρώδης ∆ιαβήτ-

ης-Αυτοέλεγχος-Γλυκαιµικοί Στόχοι 
Κυριαζής Ι.  MD, PHD FNSCOPE

Παθολόγος µε Εξειδίκευση στο Σ∆.
∆/ΝΤΗΣ ΕΣΥ Παθολογική Κλινική
ΓΝΑ ΚΑΤ, Υπεύθυνος ∆ιαβητολογι-
κού Ιατρείου και Ιατρείου Παχυσα-
ρκίας ΓΝΑ ΚΑΤ

19.50-20:10 Σακχαρώδης ∆ιαβήτ-
ης, µια σύγχρονη µάστιγα 

Χαλβατσιώτης Παναγιώτης Επίκο-
υρος Καθηγητής Παθολογίας, Β’
Προπ. Παθολογική Κλινική-Μονάδα
Έρευνας & ∆ιαβητολογικό Κέντρο
Πανεπιστηµίου Αθηνών, Παν/µιακό
ΓΝΑ «ΑΤΤΙΚΟΝ»

20:10-20:30 Συµπεράσµατα Εκδή-
λωσης-Ερωτήσεις και συζήτηση µε
το κοινό

ΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ
ΤΑΤΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

(ΚΕ∆Ε)
ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ       (ΣΚΕ) 

1 7  ΝΟΕΜΒΡΗ  2 0 1 9  -  46 Χρόνια µετά
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΓΕΡΣΗ 

ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 
ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

Σας καλούµε την  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΗ 2019  και ώρα  11:30 π.µ.
στην Κεντρική Πλατεία της Μαγούλας  για την εκδήλωση εορτασµού της
ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ του ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
11:30΄ π.µ.     –   Προσέλευση Τµηµάτων 
11:45΄ π.µ.     –   Επιµνηµόσυνη δέηση
12:00   π.µ.    –    Οµιλίες - ∆ρώµενα 

O  ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΜΙΧΑΣ

Ενηµερωτική Εσπερίδα στο ∆ηµαρχείο
Ελευσίνας τη ∆ευτέρα 18 Νοεµβρίου 2019 

«Σακχαρώδης ∆ιαβήτης: 
µια Σύγχρονη Μάστιγα»

Νέα Τοπική Σύµβουλος Άνω Λιοσίων 
ορκίστηκε η Λία Καψή 

Ο
ρκίστηκε εχ θές το
πρωί , εν ώπιων
του ∆ηµάρχ ου

Φυλής Χρήστου Παππού
και αν έλαβε καθήκον τα , η
Τοπική Σύµβουλος της
παράταξης «Νέα Εποχ ή»
στη ∆ηµοτική Κοιν ότητα
Άν ω Λιοσίων  Λία Καψή-
Καπίρη.

Η ν έα Τοπική Σύµβου-
λος αν απληρών ει τη θέση
του Γιώργου Μάµαλη ο
οποίος υπέβαλλε την  παρ-
αίτησή του την  Παρασκε-
υή 8/11/19, µετά το
ασυµβίβαστο που
προκύπτει από το διορι-
σµό του, ως  µόν ιµου υπαλλήλου του ∆ήµου Φυλής. 

Ο ∆ήµαρχ ος Φυλής καλωσόρισε τη Λία Καψή στη ∆ιοίκηση του ∆ήµου για µια
ακόµη θητεία και της ευχ ήθηκε καλή επιτυχ ία στα  καθήκον τά της. 

Από την  πλευρά της η κ. Καψή, εµφαν ώς συγκιν ηµέν η, διαβεβαίωσε το Χρήστο
Παππού πως θα συν εχ ίσει ν α εργάζεται και ν α προσφέρει στην  τοπική κοιν ων ία
µε τον  ίδιο ζήλο σε ότι της ζητηθεί.   
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Μάνδρα: 2 χρόνια µετά την ανείπωτη τραγωδία 

∆
ύο  χρόνια από την φονική πληµµύρα στην
Μάνδρα συµπληρώνονται  σήµερα  15
Νοεµβρίου,  που στοίχισε την ζωή σε 24

ανθρώπους και έφερε δεκάδες ακόµα σε κατάστα-
ση εκτάκτου ανάγκης.

Παρόλο που έχουν ενεργοποιηθεί τα έργα που
θα διασφαλίσουν την ασφάλεια των πολιτών σε
περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινοµένων, οι
κάτοικοι ζουν ακόµα µε τους φόβους τους, µε το
νέο κύµα κακοκαιρίας να ξυπνά άσχηµες µνήµες.
Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι ίδιοι, µε τις πρώτες
σταγόνες βροχής µετακινούν τα αυτοκίνητα τους,
στους πλησιέστερους λόφους.

«∆εν  ν οµίζω πως θα µπορέσουµε πλέον  ν α
σταµατήσουµε ν α λειτουργούµε εν στικτωδώς.
Τους αν θρώπους και τα ζώα µας δεν  καταφέρα-
µε ν α τα σώσουµε τότε και αυτό µε τα αµάξια,
µάλλον , το κάν ουµε για ν α µην  ν ιώθουµε πως
θα υπάρξουν  στο µέλλον  και τέτοιου είδους
απώλειες» σηµειών ει κάτοικος της περιοχής.

Παρά τις τεράστιες προσπάθειες να επανέλθει ο
δήµος σε ρυθµούς κανονικότητας, τα σηµάδια από
χώµα και νερό στους τοίχους υπάρχουν ακόµα σε
πολλά σηµεία. Πωλητήρια σπιτιών, µαγαζιά που
έβαλαν λουκέτο και  κατεστραµµένες από την
πληµµύρα επιχειρήσεις είναι η µια πλευρά της
Μάνδρας, µε τους κατοίκους να υποστηρίζουν
πως οι εισπράξεις τους είναι µειωµένες κατά 50%.

Για τους κατοίκους, ένας από τους µεγαλύτερους
βραχνάδες ήταν οι αποζηµιώσεις, οι οποίες όπως
αναφέρουν δόθηκαν από νωρίς, σε όσους τις
δικαιούνταν. Ωστόσο, τα επιδόµατα, 5.000 ευρώ
για κατοικίες και 8.000 ευρώ για καταστήµατα, λίγοι
τα αξιοποίησαν στο 100%. Σε άλλους δεν έφταναν
να επιδιορθώσουν ούτε τις προσόψεις των
κτιρίων τους και άλλοι αποφάσισαν να φύγουν ορι-
στικά από την περιοχή.

Η πορεία των  έργων
Πριν από µερικές ηµέρες, την ∆υτική Αττική

επισκέφτηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος 

Πατούλης, πραγµατοποιώντας αυτοψία στα εν
εξελίξει έργα.

Μάλιστα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την
ολοκλήρωση των αντιπληµµυρικών και των έργων
οδοποιίας, που θα «θωρακίσουν τη Μάνδρα και
εκτελούνται µε χρηµατοδότηση άνω των 32 εκ
ευρώ, της Περιφέρειας», υπογραµµίζοντας ότι για
τη νέα διοίκηση «αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα η
προστασία της ζωής και της περιουσίας των
πολιτών».

Το έργο «Εκτροπή χειµάρρου Αγίας Αικατε-
ρίνης και  διευθέτηση χειµάρρου Σούρες
Θριασίου» πεδίου προϋπολογισµού 10.949.200
ευρώ δηµοπρατήθηκε στις 22-05-2018 και η
σύµβαση υπογράφηκε στις 3-08-2018.Μέχρι
σήµερα, οι εργασίες που υλοποιήθηκαν σύµφωνα
µε την µελέτη και τα συµβατικά τεύχη αφορούν:

1) Στον χείµαρρο Αγίας Αικατερίνης έργα συνο-
λικού µήκους 1.510,00µ.

Στον xείµαρρο Αγ. Αικατερίνης γίνεται µερική
εκτροπή της πληµµυρικής παροχής του, δια
µέσου της οδού Κάλβου, ο οποίος θα εκβάλει
στον xείµαρρο Σούρες (έργο συµβολής). Η υπό-
λοιπη πληµµυρική παροχή θα διοχετεύεται προς
τον υφιστάµενο αγωγό Κοροπούλη της πόλης.

Ο διαχωρισµός των παροχών, επιτυγχάνεται µε
την κατασκευή τεχνικού έργου (µερισµού –κεφα-
λής) που έχει κατασκευαστεί εντός της κοίτης του
ρέµατος Αγίας Αικατερίνης και εκτός της πόλης της
Μάνδρας (στην επέκταση του σχεδίου πόλης).
Πλησίον του έργου µερισµού στα ανάντη έχει
κατασκευαστεί λεκάνη ηρεµίας. Επιπλέον, έχουν
κατασκευαστεί εργασίες αντιστήριξης στην οδό
Ηπείρου και στην οδό Κάλβου όπου διέρχεται ο
ορθογωνικός αγωγός.

2) Στον χείµαρρο Σούρες έργα διευθέτησης
συνολικού µήκους 1780,00 µ.

Στον χείµαρρο Σούρες υλοποιείται επένδυση
των πρανών µε συρµατοκιβώτια. Έχουν κατασκε-
υαστεί επίσης τα τεχνικά έργα όπου το ρέµα δια-
σταυρώνεται µε οδούς. Μάλιστα, οι εργασίες του 

έργου έχουν ολοκληρωθεί και το έργο είναι λει-
τουργικό, πράγµα που σηµαίνει ότι η υπολογι-
σµένη πληµµυρική παροχή του χειµάρρου Αγίας
Αικατερίνης εκτρέπεται προς τον χείµαρρο Σούρ-
ες. 

Ο χείµαρρος Σούρες στον οποίο γίνονται
επίσης και έργα διευθέτησης µε την επένδυση
των πρανών µε συρµατοκιβώτια, λειτουργεί και
µπορεί να παραλάβει όλη την πληµµυρική παρ-
οχή.

Οι εργασίες που αποµένουν προς υλοποίηση
είναι η µετατόπιση των δικτύων στη σωστή τους
θέση, στις οδούς Κάλβου, Π.Ε.Ο. και Ηπείρου
που έχουν προσωρινά µετακινηθεί για την κατασ-
κευή του αγωγού.

Όπως αναφέρουν πηγές, όταν τα παραδώσουν
οι ∆ΕΚΟ (∆.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., ΕΥ∆ΑΠ, κλπ.) αναµένε-
ται στη συνέχεια να γίνουν τα ασφαλτικά στις οδούς,
έτσι ώστε να ολοκληρωθεί πλήρως το έργο.

Παράλληλα η Περιφέρεια Αττικής µετά από
εκπόνηση προµελέτης (µέσω προγραµµατικής
σύµβασης µε το ΙΓΜΕ), θα δηµοπρατήσει άµεσα τη
µελέτη: «Οριοθέτηση, ∆ιευθέτηση και  έργα
ανάσχεσης ρεµάτων Σούρες και Αγίας Αικατερίνης
ανάντη πόλεως Μάνδρας», προϋπολογισµού:
1.757.030,60 ευρώ.

Η µελέτη αφορά σε τµήµατα των ρεµάτων Σούρες
(ή Σκυλόρεµα) και Αγίας Αικατερίνης (ή Κατσιµήδι)
στα ανάντη των ήδη οριοθετηµένων τµηµάτων (µε
το προηγούµενο έργο) τα οποία εκτείνονται βόρ-
εια και βορειοδυτικά των παραρεµάτιων περιοχών
της πόλης της Μάνδρας αντιστοίχως.

Αναφορικά µε τη βελτίωση χάραξης και διαπλάτ-
υνσης της περιφερειακής οδού Αθηνών –
Θηβών, το υπό κατασκευή έργο χωρίζεται σε δύο
διακριτά τµήµατα. 

Το πρώτο τµήµα αφορά στην επισκευή βλαβών
και βελτίωση της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθήνας –
Θήβας ΠΕΟΑΘ, µήκους περίπου 5 χλµ. και το
δεύτερο στην αποκατάσταση των φθορών σε µήκος
περίπου 3,5 χλµ.
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Η αρχή του έργου χωροθετείται στη συµβολή της
υφιστάµενης ΠΕΟΑΘ µε τον ανισόπεδο κόµβο 1
της Αττικής που αφορά στη χιλιοµέτρηση της υφι-
στάµενης οδού, βορειοδυτικά του οικισµού Νέα
Ζωή. Τα έργα που κατασκευάζονται ειναι:

– Πλήρης κατασκευή αρτηρίας τετράιχνης διατο-
µής µήκους περίπου 2,3 χλµ., εκ των οποίων τα
δύο πρώτα αφορούν σε βελτίωση της υφιστάµενης
Π.Ε.Ο.Α.Θ. µε τον κατάλληλο ηλεκτροφωτισµό.

– Πλήρης κατασκευή αρτηρίας δίιχνης διατοµής
µήκους περίπου 2,8 χλµ. Εκ των οποίων τα 1,4
χλµ. αφορούν σε νέα χάραξη και τα 1,4 χλµ. σε
βελτίωση της υφιστάµενης Π.Ε.Ο.Α.Θ.

– Πλήρης κατασκευή ενός ισόπεδου κυκλικού
κόµβου, τριών ισόπεδων κόµβων µορφής Τ και
ενός ισόπεδου κόµβου µορφής διασταύρωσης,
µε ηλεκτροφωτισµό.

– Κατασκευή εγκάρσιου οδικού δικτύου µήκους
περίπου 1 χλµ.

Κατασκευή µίας γέφυρας.

Το τµήµα από τη Νέα Ζωή Μάνδρας έως την
Αγία Σωτήρα, περιλαµβάνει την επισκευή των
βλαβών που υπέστη η υφιστάµενη Π.ΕΟ.Α.Θ. από
τα ακραία πληµµυρικά φαινόµενα της 15-11-2017.
Οι βλάβες της οδού επικεντρώνονται α) στην
υποσκαφή και καταστροφή τόσο του οδοστρώµατος
όσο και της υποδοµής του, και β) στην υποσκαφή
και καταστροφή των πρανών της οδού. Τα έργα
που κατασκευάζονται στα πλαίσια της εργολαβίας
είναι η:

-Αποκατάσταση των βλαβών µε ενιαία επιφάνεια
αντιολισθηρού τάπητα σε όλο το µήκος και πλάτος
επέµβασης της οδού.

– Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης συνολικού
µήκους περίπου 1,6 χλµ. για την προστασία της
οδού στα τµήµατα που οδεύει παράλληλα µε το
ρέµα Σούρες. Κατασκευή οριζόντιας, κάθετης
σήµανσης και ασφάλισης.

Παράλληλα θα γίνει  κατασκευή υδραυλικών
έργων µε σκοπό να συγκεράζονται τρεις απαιτή-

σεις: προστασία των
ακροβάθρων της γέφ-
υρας, διευθέτηση τους
ρέµατος και διατήρηση
των υπαρχόντων αγρο-
τικών οδών που
εξυπηρετούν τις παρα-
κείµενες λειτουρ-
γούσες επιχειρήσεις.

Κατά τις ίδιες πηγές,
«η ανακατασκευή του αγωγού ύδρευσης κατέστη
απαραίτητη κυρίως για να καταστεί δυνατή η απο-
κατάσταση των βλαβών στο β τµήµα της οδού αφού
αυτός είναι κατεστραµµένος και βρίσκεται εντός
παρόδιας τάφρου και πρανών που πρέπει να ανα-
κατασκευαστούν και δευτερευόντως για να αποφ-
ευχθεί να καταστεί µη λειτουργική η ολοκλήρωση
του αγωγού τροφοδότησης του οικισµού Πανορά-
µατος που κατασκευάζεται από τον ∆ήµο Μάνδρ-
ας».

Τον  Ιαν ουάριο του 2020 η δίκη για τις φον ι-
κές πληµµύρες στη Μάν δρα

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

ΚΑΝΕΙΣ ∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΞΕΧΑΣΕΙ
Ο ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΠΑΝΤΑ ΘΑ ΦΟΒΙΖΕΙ
ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 

Κοµµατική Οργάνωση Μάνδρας - Ειδυλλίας του ΚΚΕ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

«2 χρόνια από τις φονικές πληµµύρες της Μάνδρας. Η ζωή µας δεν
µπορεί να θυσιάζεται στο βωµό της ανάπτυξης των κερδών τους»
είναι το σύνθηµα της εκδήλωσης που διοργανώνει η Κοµµατική
Οργάνωση Μάνδρας - Ειδυλλίας του ΚΚΕ την Κυριακή 24 Νοέµβρη
στις 12 το µεσηµέρι στο Καφενείο Καλογήρου (Κεντρική Πλατεία Μάν-
δρας).
Θα µιλήσει ο Γιώργος Τάτσης, µέλος της ΕΠ της ΚΟΑ και Γραµµατέας
της ΤΕ Βορειοδυτικής Αττικής του ΚΚΕ. 
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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)

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
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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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 60 Τ.Μ. ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ,
ΜΕΧΡΙ 250 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

ΤΗΛ. 6995177554 (κα. ΜΑΡΙΕΤΤΑ)

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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Συν εχ ίζεται από τη σελ. 3

∆έκα νέα τζιπ  θα προστεθούν στο
στόλο των αστυνοµικών τµηµάτων
της ∆υτικής Αττικής.

Από τα µέσα ∆εκεµβρίου θα διπλασια-
στούν  και οι οµάδες ∆ίκυκλης Αστυν ό-
µευσης (∆ΙΑΣ) µε στόχ ο ν α περν άν ε
κάθε 13 λεπτά από κάθε σηµείο επιτήρη-
σης, εν ώ θα παραµέν ουν  στους δρόµο-
υς και αργά το βράδυ έως τα ξηµερώµατα.

Μια ν έα δίκυκλη οµάδα, η ∆ΡΑΣΗ
(πρώην  ∆ΕΛΤΑ), που θα υπάγεται στην
ΟΠΚΕ (Οµάδες Πρόληψης και Καταστο-
λής Εγκλήµατος) θα κάν ει την  εµφάν ισή
της στο ∆ήµο Μεγαρέων . 

Συγκεκριµέν α, πέν τε µηχ αν άκια θα
κυκλοφορούν  και θα ελέγχ ουν  όλες τις
περιοχ ές του ∆ήµου, συµπεριλαµβαν ο-
µέν ου και του Βλυχ ού, όπως χ αρακτηρι-
στικά αν έφερε ο Υπουργός στο ∆ήµαρχ ο
Μεγαρέων .

Όσον  αφορά θέµατα της Τροχ αίας µεγάλη
σηµασία θα δοθεί στο ν α εξαλειφθεί το
φαιν όµεν ο καταλήψεων  πεζοδροµιών
από παρκαρισµέν α αυτοκίν ητα και
µηχ αν άκια εν ώ προτεραιότητα αποτελεί
και η διευκόλυν ση µε όλους τους τρόπο-
υς, διέλευσης ατόµων  ΑµεΑ.

Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυµατίες 
Λεωφορείο των ΚΤΕΛ µε µαθητές τυλίχθηκε στις φλόγες στην Πέλλα

Παν ικός επικράτησε το πρωί της Πέµπτης 14 Νοεµβρίου), όταν  λεωφορείο του ΚΤΕΛ Πέλλας που µεταφέρει µαθητές
πήρε φωτιά στο χ ωριό Αρχ άγγελος. Συγκεκριµέν α το πρωιν ό λεωφορείο που ξεκίν ησε από την  Αριδαία και είχ ε προορι-
σµό τον  Αρχ άγγελο κάηκε µε συν έπεια ν α ακιν ητοποιηθει στην  άκρη του δρόµου.
Το ευχ άριστο είν αι πως δεν  υπήρξαν  τραυµατίες καθώς πρόκειται για έν α δροµολόγιο που µεταφέρει µαθητές αλλά και
λόγω της ηµέρας (Πέµπτη) θα µετέφερε πολλούς επιβάτες. 

ΠΗΓΗ: pellanews.gr

35.000 προσλήψεις σε
∆ήµους και Περιφέρειες

Εντός του Ιανουαρίου – αν
όχι προς τα τέλη του
τρέχοντος έτους – πρέπει

να αναµένεται η προκήρυξη και η
έναρξη αιτήσεων για το νέο µεγά-
λο πρόγραµµα Κοινωφελούς
Εργασίας που θα αφορά 35.000
ανέργους.

Οι προσλήψεις που θα τρέξουν
από το 2020 αφορούν  θέσεις
εργασίας σε ∆ήµους, Περιφέρειες και
Κέν τρα Κοιν ων ικής πρόν οιας της
χ ώρας, καθώς και σε 37 υπηρεσίες
του υπουργείου Περιβάλλον τος και
Εν έργειας (φορείς διαχ είρισης προ-
στατευόµεν ων  περιοχ ών ).

Οι υπηρεσίες του υπουργείου
Εργασίας έχ ουν  επιδοθεί σε έν αν  

αγών α δρόµου προκείµεν ου ν α
ολοκληρωθούν  όλες οι τεχ ν ικές
λεπτοµέρειες για την  αν αµόρφωση
των  Προγραµµάτων  Απασχ όλησης
Κοιν ωφελούς Χαρακτήρα. 

Κύριος στόχ ος είν αι η 8µην η
απασχ όληση ν α συν δυαστεί µε εξει-
δικευµέν η και πιστοποιηµέν η θεωρη-
τική και πρακτική κατάρτιση σε αν τι-
κείµεν α που έχ ουν  ζήτηση από την
τοπική αγορά εργασίας, ώστε οι µακρ-
οχ ρόν ια άν εργοι που θα βγουν  από
τη ν έα Κοιν ωφελή ν α έχ ουν
µεγαλύτερες πιθαν ότητες οµαλής επα-
ν έν ταξης στην  αγορά εργασίας του
ιδιωτικού τοµέα.

Το ν έο πρόγραµµα που θα υλο-
ποιηθεί από τον  ΟΑΕ∆ θα απε-
υθύν εται κυρίως σε µακροχ ρόν ια
αν έργους και θα περιλαµβάν ει
απασχ όληση µε πλήρη εργασιακά και
ασφαλιστικά δικαιώµατα, η οποία θα
παρέχ εται µε την  µορφή έργων  µε
συγκεκριµέν α παραδοτέα. 

Τα έργα αυτά δεν  θα καλύπτουν
πάγιες και διαρκείς αν άγκες και θα
έχ ουν  µετρήσιµα αποτελέσµατα
όσον  αφορά τη βελτίωση της καθηµε-
ριν ής ζωής των  κατοίκων  των  Περιφ-
ερειών  (αν αβάθµιση υπηρεσιών ,
εξυπηρέτηση µεγαλύτερου πλήθους
κατοίκων  κλπ). 

Πρόκειται δηλαδή για στοχ ευµέν α
έργα των  ∆ήµων  και Φορέων  όπως η
συν τήρηση και αν αβάθµιση µικρών
υποδοµών , η βελτίωση των  παρεχ ό-
µεν ων  υπηρεσιών  προς τους
κατοίκους, ην  αν αβάθµιση και προ-
στασία του περιβάλλον τος κ.λπ. 

Ως βασικό καιν οτόµο στοιχ είο εµφ-
αν ίζεται η αποκλειστική στόχ ευση σε
αδύν αµες οµάδες της αγοράς
εργασίας. Συγκεκριµέν α, το πρόγραµ-
µα θα απευθύν εται σε αν έργους που
αν τιµετωπίζουν  ιδιαίτερο πρόβληµα
επαν έν ταξης στην  αγορά εργασίας
(µακροχ ρόν ια άν εργοι) και ιδίως σε
αυτούς που αν ήκουν  σε µεγαλύτερες
ηλικιακές οµάδες.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 

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

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

Ενοικιάζεται οικία (1ος ορ-
οφος) στη διασταύρωση
Ασπροπύργου κοντά στο
ΙΚΑ 86 τετραγωνικά µέτρα,
σε οικογένεια που να έχει
σταθερή εργασία
∆ιατίθεται και για επαγγε-
λµατικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.18)

Ενοικιάζεται επαγγε-
λµατικός χώρος 105 τετρα-
γωνικών µέτρων στο κέν-
τρο του Ασπροπύργου
(Σαλαµίνος & Κολοκο-
τρώνη). ∆εν διατίθεται για
χώρο εστίασης (προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατίας και πωλείται 
ο επαγγελµατικός εξοπλι-
σµός του. Τηλέφωνο επι-
κοινωνίας 6945334415

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ) 
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ 160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6973823418.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νε-
όκτιστα Ασπροπύργου στη
θέση ∆εµερτζή πίσω από το
∆ηµοτικό σχολείο κάθετα
στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ οχη
θέα στο Θριάσιο και τον κόλ-
πο του καραµαγκά.Μόνο για
οικογένειες τηλ.
6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γρα-
φεία (ισόγειο και 2ος όροφ-
ος) στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση. 
Τηλ. επικοινωνίας 
6974011586.   (21.2. 17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,
AIR
CONDITION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρ-
ικό κατάστηµα (Οδός Παγ-
κάλου) 300τµ + 100τµ βο-
ηθητικός χώρος. τηλ. επικοι-
νωνίας:
6934689242.(22.7.17)

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασκευή
γκαρσονιέρα 35 τ.µ., στον
ηµιώροφο, 1 υ/δ master, κα-
τασκευή '17, µπάνιο, προ-
κασκευασµενο, µεταφέρεται
στο χωρο σας, τιµή 6.500€,
συζητήσιµη , 10:00-22:00--
6970343665

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
Τοπος, µονοκατοικία 57 τ.µ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή
'85, µπάνιο, σε οικόπεδο 170
τ.µ., ενιαιο σαλονι - κουζινα,
τζάκι, πάρκιν, αποθήκη, κή-
πος, ελεύθερη, ανακαινι-
σµένη, ανακαίνιση '10, τιµή
30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
τοπος, µονοκατοικία 280
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), µπάνιο, καλή κατά-
σταση, τιµή 60.000€,
συζητήσιµη. 6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισό-
γεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το
1 master), κατασκευή '78,
µπάνιο, wc, σε οικόπεδο 400
τ.µ., θέα βουνό, ανοικτό
πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ε-
λεύθερη, άριστη κατάσταση,
ανακαίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643

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

ανάγκης, τιµή 20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρ-
σονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου -
4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
µπάνιο, επιπλωµένη, αυτό-
νοµη θέρµανση, κλιµατι-
σµός, πόρτα ασφαλείας, τέν-
τες, θέα θάλασσα, µεσίτες
δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ:
6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ηµιτελής µεζονέτα 162 τ.µ.,
2 επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή,
4 υ/δ (το 1 master), 2 µπά-
νια, σε οικόπεδο 183 τ.µ.,
πάρκιν, αποθήκη 25 τ.µ., τι-
µή 309.000€, συζητήσιµη

Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου πόλεως Ρουπακίου
400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφο-
ρίες στο 6977-646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΤΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.
6981035626

Κυρία Ελληνίδα αναλαµ-
βάνει τη φύλαξη παιδιών
στις περιοχές Μάνδρας - Μα-
γούλας & Ελευσίνας. Τηλ.
6979244790

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ 
ΚΙΝ 6947882562

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
(ΚΑΙ ΕΝΕΣΕΙΣ) ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ 
ΜΑΝ∆ΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ  6987708872

Ελληνίδα αποκλειστική
µε πείρα ζητά εργασία για
φροντίδα ηλικιωµένων στην
περιοχή του Θριασίου
Πεδίου.Τηλ. 6971700804

ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για οι-
κιακή βοηθός και φύλαξη
ηλικιωµένων στην περιοχή
του Θριασίου Πεδίου. Τηλ.
6944802271

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ
ΠΩΛΗΤΡΙΑ Η ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΠΡΩΙΝΟ 6ΩΡΟ ΣΤΙΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΠΕ∆ΙΟΥ  ΤΗΛ. 6947253136

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛ
6986712390 Κα Βάσω.
Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παι-
διών σε περιοχές της ∆υτι-
κής Αττικής µε χρόνια πρ-
οϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρ-
όπυργος.
Τηλέφωνο: 210-5573042. 
Fax: 210-5576988

"Εταιρεία καθαρισµών
στην Ελευσίνα, ζητεί
καθαρίστρια µε δίπλωµα ο-

δήγησης, κάτοικο περιοχής
θριασίου πεδίου.
τηλ: 210 5546957, 
6 9 7 6 4 3 6 8 8 2 "

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
«Ο∆ΗΓΟΣ Πωλητής, µε
δίπλωµα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γαλακ-
τοκοµικών προϊόντων στον
Ασπρόπυργο Αττικής. Επιθ-
υµητή προϋπηρεσία σε ex-
van πώληση.  Επικοινωνία
10:00-17:00, 2105577698 ,
email: info@dikomas.gr

Ζητούνται συνεργάτες
για πωλήσεις προϊόντων σε
εκθεσιακούς χώρους, ηλικίας
από 20 έως 35 ετών. Ώρες ε-
πικοινωνίας: 11 π.µ. έως 1
µ.µ. – κος Ηλίας - Τηλ.: 210
24 70 341 - 694 43 88 304
–email: ifonitonamea@g-
mail.com  

Ζητούνται Ηλεκτρο-
συγκολλητές, µε πτυχίο,
ανεξαρτήτως ηλικίας για µό-
νιµη εργασία σε επιχείρηση
στην Ελευσίνα Τηλ.
6955242052 
κα Μαρία 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ
ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
DELONGHI
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 694
25 18203

ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ
Τηλεόραση 14’’
παλαιού τύπου σε οικο-
γένεια που την έχει
ανάγκη. 6938025013
κος ∆ηµήτρης 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ RENAULT TWINGO 

Mοντέλο 2004, 1100 κυβικά

(τέλη 135 ευρώ)  µε 180.000

χλµ. στην τιµή των 1150 ευρώ.

(∆ιαθέτει airconditioner,

καινούρια µπαταρία,  

καινούρια µπουζοκαλώδια,

έχουν αλλαχθεί τα αµορτισέρ,

τακάκια, φίλτρα λαδιού κι έχει

γίνει ξεθάµπωµα φαναριών  

και πλύσιµο µηχανής)

Πληροφορίες 

στο 6948683400

Η εταιρεία Advisor Service Pack 
ζητά προσωπικό:

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

εργασίαΧειριστές µηχανηµάτων clark &
BTΟδηγό µε δίπλωµα ∆΄ κατηγορίας 

Μισθός πολύ ικανοποιητικός µε ένσηµα. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2105576682
∆ιεύθυνση γραφείου: Νίκης & Σπύρου Λούη

(Γερµανικά), Ασπρόπυργος 19300
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ
Κοντούλη και ∆ραγούµη Ίωνος, Κάτω Ελευ-
σίνα, 210 556 0948

ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνοµικό Τµήµα 210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία ∆ήµητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιµεναρχείο 210 55 42 454
Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόµιο Ελευσίνας 210 55 05 000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
∆ασονοµείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48 046
Ο. Α. Ε. ∆. 210 55 42 412
∆. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
∆. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.∆.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο ∆ιανοµής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19 776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46 019

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20 47
262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : 213
20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ :
213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ :
213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20 47
344 
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : 213
20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210 53
23 090
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210 58
21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 210 58 22
074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

Το Γραφείο Απασχόλησης του ∆ήµου
Ασπροπύργου ενηµερώνει τους
ενδιαφερόµενους ότι, ζητούνται οι
παρακάτω ειδικότητες:

•ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Άντρες - Γυναίκες
Αριθµός Υποψηφίων:30
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ
ΠΕΙ 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή όχι Απαρ-
αίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά 
Πρόσθετα προσόντα : Χρήση Η/Υ
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ -
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχοι
ΑΕΙ/ΤΕΙ, µε άριστη γνώση φορολο-
γικών, ασφαλιστικών και εργατικών
θεµάτων
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά 
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών

Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΠΩΛΗΤΕΣ 
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Λύκειο/ΙΕΚ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή – ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυµητό: Κάτοχος Ι.Χ. αυτοκινή-
του

•ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ Α∆ΕΙΑ)
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαρ-
αίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•Ο∆ΗΓΟΙ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ
ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 36 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτοι
Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•Μηχανικό Φορτηγών
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη σε φορτ-
ηγά VOLVO
Επιθυµητό: Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

•ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  

∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ..  ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  
ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr
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