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Στην σύµβασης οριζόντιας συνεργασίας µεταξύ της Περιφέρειας Αττική και του
∆ήµου Ασπροπύργου προτίθεται να προχωρήσει η Περιφέρεια Αττικής
µετά από εισήγηση του Γιώργου Πατούλη.

Χωµατερή µε επικίνδυνα
απόβλητα σε εταιρία
στον Ασπρόπυργο
σελ. 3

Συνάντηση εργασίας µε τον
Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο
είχε ο Αργύρης Οικονόµου

«Να πληρωθούν
οι εργαζόµενοι της
Χαλυβουργικής»

φ ωτ ό α ρ χ ε ί ο υ

Συνελήφθη ένας
66χρονος

ζήτησε ο ∆ήµαρχος Ελευσίνας
από τον ιδιοκτήτη της εταιρίας
σελ. 3

Γ. Κώτσηρας: «∆εν θα ξεχάσουµε
τη Μάνδρα και τη Νέα Πέραµο»

σελ. 3

Θανάσης Σχίζας: Με υψηλές ταχύτητες θα «τρέξει»
και φέτος η Τεχνική Υπηρεσία του δήµου Φυλής.
σελ. 6

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
. Μέχρι την Τρίτη 19/11/2019
σελ. 8

Νέα διάκριση για τους Παιδικούς Σταθµούς
Άνω Λιοσίων στο MAKE A WISH Ελλάδος

σελ. 7

∆ιαπιστώθηκε
ανεξέλεγκτη διάθεση
στο έδαφος
διαφόρων αποβλήτων
σελ. 2

Λ. Μενδώνη:
Να βάλουµε την
Ελευσίνα σε
τροχιά επιτυχίας

Η υπουργός Πολιτισµού έκανε ιδιαίτερη αναφορά
στην ιστορικότητα της πόλης
σελ. 2-4

Ξεκινούν σήµερα οι αιτήσεις για
ένταξη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο
του ∆ήµου Αχαρνών
σελ. 7

2-θριάσιο
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας & Παναγούλη - Πλατεία
Ωρολογίου, 2105575614
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Παππά Ιωάννα Κ.
Νέζη Νικολάου 44, 2105547707
ΜΑΝ∆ΡΑ

Πέππας Ιωάννης, Υψηλάντου 1 &
Στρατηγού Ρόκα , 2105555236
08:00-23:00

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΟΕ
Μεγάλου Αλεξάνδρου 61, 2102484258
08:00-22:00

ΧΑΙ∆ΑΡΙ
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
Επαύλεως 2 & Καραϊσκάκη, Χαϊδάρι, 12461,
2105983427

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

Νεφώσεις µε πιθανότητα βροχών.
Η θερµοκρασία έως 19 βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Πλάτων ας, Πλάτων , Πλατων ία, Πλατών α

Πλάτων ος του Μεγαλοµάρτυρα

ΘΡΙΑΣΙΟ

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 Γρηγορίου 4, 19300 Ασπρόπυργος
Χειρόγραφα δηµοσιευόµενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. Υπογεγραµµένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφηµερίδας

Χωµατερή µε επικίνδυνα απόβλητα
σε εταιρία στον Ασπρόπυργο
∆ιαπιστώθηκε ανεξέλεγκτη διάθεση στο έδαφος διαφόρων
αποβλήτων - συνελήφθη ένας 66χρονος

Μ

ία παράν οµη χ ωµατερή µέσα
στην οπ οία υπ ήρχ αν και
επικίν δυν α απόβλητα, εν τόπισαν αστυν οµικοί σε π εριφραγµέν ο
οικόπεδο έκτασης δέκα στρεµµάτων
στον Ασπρόπυργο.Επθεωρήτές περιβάλλον τος και αστυν οµικοί του Τµήµατος Περιβαλλον τικής Προστασίας της
∆ιεύθυν σης Ασφάλειας Αττικής έκαν αν
έλεγχ ο στο οικόπεδο και βρέθηκαν
µπροστά στην παράν οµη χ ωµατερή.
Σηµειών ουµε εδώ πως η ίδια εταιρία
είχ ε ελεγχ θεί και πριν απο περίπου 2
µην ες, χ ωρίς όµως ν α έχ ει συµµορφωθεί µε τον ν όµο Προστασίας του Περιβάλλον τος
Στην αυτοψία που διεν εργήθηκε απο τους υπαλλήλους του Σώµατος Επιθεώρησης του Υ πουργείου Περιβάλλον τος παρουσία της διευθύν τριας επιθεωρητών κας Σόν ιας Ελευθεριάδου, διαπιστώθηκε αν εξέλεγκτη διάθεση
στο έδαφος διαφόρων αποβλήτων .
Μέσα στο υπαίθριο περιφραγµέν ο οικόπεδο έκτασης δέκα στρεµµάτων υπήρχ αν διάσπαρτα και εκτεθειµέν α
στις καιρικές συν θήκες διάφορα στερεά απόβλητα, µεταξύ των οποίων πλαστικά, µπάζα, καλώδια, µεταλλικοί
κύλιν δροι, στρώµατα καθώς και έν α σκουριασµέν ο όχ ηµα.
Επίσης, στο έδαφος εν τοπίσθηκαν απόβλητα ορυκτέλαιων καθώς και συσκευασίες επικίν δυν ων υλικών .
Τα στερεά απόβλητα και τα επικίν δυν α υγρά και έλαια ήταν αν εξέλεγκτα στην άτυπη χ ωµατερή, χ ωρίς ν α
έχ ουν ληφθεί τα απαραίτητα µέτρα προστασίας, θέτον τας σε κίν δυν ο το περιβάλλον και τη δηµόσια υγεία.
Οι αστυν οµικοί συν έλαβαν έν αν 66χ ρον ο που ήταν προσωριν ά υπεύθυν ος της επιχ είρησης διαλογής αν ακυκλώσιµων υλικών , για παράβαση του ν όµου περί Ποιν ικής Προστασίας του Περιβάλλον τος, εν ώ αν αζητήθηκε
στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας ο 28χ ρον ος ηµεδαπός ιδιοκτήτης της επιχ είρησης, εν αν τίον του οποίου
σχ ηµατίζεται δικογραφία.

Λ. Μενδώνη: Να βάλουµε την
Ελευσίνα σε τροχιά επιτυχίας

Η υπουργός Πολιτισµού έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ιστορικότητα της πόλης
«Τα χρονικά περιθώρια είναι πλέον πολύ στενά.
Οφείλουµε να βάλουµε την Ελευσίνα-Πολιτιστική
Πρωτεύουσα 2021 σε τροχιά επιτυχίας. ∆εν έχουµε
δικαίωµα, δυνατότητα να αφήσουµε την Ελευσίνα µε
όλη την ιστορικότητα της µεγάλης διαχρονίας της
και την κοινωνία της πόλης αβοήθητη και όχι ικανή
να διοργανώσει µε απόλυτη επιτυχία τον θεσµό»,
δήλωσε η υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού,
Λίνα Μενδώνη, χθες, κατά τη συνέντευξη Τύπου που
διοργανώθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Πολιτισµού.

Στη συν άν τηση, όπου το θέµα της Ελευσίν ας – Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ευρώπης 2021 βρέθηκε στο
επίκεν τρο, πραγµατοποιήθηκε παρουσία των δυο γεν ικών γραµµατέων Πολιτισµού και Σύγχ ρον ου Πολιτισµού,
Γ. ∆ιδασκάλου και Ν. Γιατρωµαν ωλάκη αν τίστοιχ α, καθώς και του ν έου δηµάρχ ου Ελευσίν ας Α. Οικον όµου, του
αν τιδηµάρχ ου για θέµατα πολιτισµού ∆. Λιάσκου, επίσης της προέδρου ∆. Γερουλάν ου και του αν τιπροέδρου Γ.
Εριφυλλίδη του ν έου ∆Σ της δηµοτικής Αν ών υµης Εταιρείας – Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ελευσίν α 2021.
Η κ. Μεν δών η ξεκίν ησε µε την πρόσφατη αξιολόγηση στην οποία προχ ώρησε η αν εξάρτητη επιτροπή Ευρωπαίων εµπειρογν ωµόν ων , µια διαδικασία που ορίζεται από τον θεσµό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ευρώπης
(ΠΠΕ), µε την τελική αξιολόγηση ν α προβλέπεται για τον Νοέµβριο του 2020.
Σύµφων α, λοιπόν , µε τα πορίσµατα που αφορούν την έκθεση αξιολόγησης του Σεπτεµβρίου 2019, το πρόγραµµα ΠΠΕ Ελευσίν α 2021 αν τιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα σε καίριους τοµείς, µε αποτέλεσµα ν α υπάρχ ει
«σοβαρός κίν δυν ος ν α µην πετύχ ει τα υψηλά πρότυπα που απαιτούν ται από µια ΠΠΕ και µε σοβαρές συν έπειες για τη φήµη της πόλης, της Ελλάδας και της επων υµίας ΠΠΕ.
Η κατάσταση αυτή είν αι ιδιαίτερα αν ησυχ ητική επειδή έχ ουν αποµείν ει µόν ο 15 µήν ες έως το άν οιγµα του
έτους της ΠΠΕ».
Συν εχ ίζεται στη σελ. 4
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Η Περιφέρεια Αττικής αγοράζει το Attica TV;
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Στην σύµβασης οριζόντιας συνεργασίας µεταξύ της Περιφέρειας Αττική και του ∆ήµου
Ασπροπύργου προτίθεται να προχωρήσει η Περιφέρεια Αττικής
µετά από εισήγηση του Γιώργου Πατούλη.

Γ. Κώτσηρας:
«∆εν θα ξεχάσουµε
τη Μάνδρα και τη
Νέα Πέραµο»

Στην σύµβασης οριζόν τιας συν εργασίας µεταξύ της
Περιφέρειας Αττική και του ∆ήµου Ασπροπύργου
προτίθεται ν α προχ ωρήσει η Περιφέρεια Αττικής µετά
από εισήγηση του Γιώργου Πατούλη.
Το περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής καλείται ν α
εγκρίν ει την σχ ετική απόφαση σύν αψης προγραµµατικής σύµβασης οριζόν τιας συν εργασίας µεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής, του ∆ήµου Ασπροπύργου και
της ∆ηµοτικής Επιχ είρησης Τηλεόρασης ∆ήµου Ασπροπύργου ATTICA TV, στην επόµεν η συν εδρίασή του,
την Τετάρτη 20 Νοεµβρίου.

Με αφορµή τη συµπλήρωση 2 χρόνων από την
καταστροφική πληµµύρα του 2017 που έπληξε τη
Μάνδρα και τη Νέα Πέραµο ο Βουλευτής της νέας
∆ηµοκρατίας Γ. Κώτσηρας, έκανε την ακόλουθη
δήλωση: «∆εν θα ξεχάσουµε τη Μάνδρα. ∆εν θα
ξεχάσουµε τη Νέα Πέραµο. Οφείλουµε να µην
λησµονήσουµε και, παράλληλα, να κάνουµε τα
πάντα ώστε να µην ξαναζήσουµε ανάλογες τραγικές
στιγµές. Το οφείλουµε στη µνήµη των ανθρώπων
που έχασαν τη ζωή τους.»

Η συν εργασία περιλαµβάν ει την εκπόν ηση και εφαρµογή προγράµµατος παροχ ής υπηρεσιών αν αφορικά
µε την αν άληψη και εκτέλεση τηλεοπτικών παραγωγών , συν ολικού προϋπολογισµού 210.040,65 € (µη
συµπεριλαµβαν οµέν ου Φ.Π.Α.).
∆εξιά στην ηµερήσια διάταξη το θέµα, όπως θα παρουσιαστεί στην ερχ όµεν η συν εδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου (Θ.12)

Συνάντηση εργασίας µε τον Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο
είχε ο Αργύρης Οικονόµου

«Να πληρωθούν οι εργαζόµενοι της Χαλυβουργικής»
ζήτησε ο ∆ήµαρχος Ελευσίνας από τον ιδιοκτήτη της εταιρίας

Σ

υν άν τ ησ η
εργασίας µε
τον
ιδιοκτήτη της εταιρίας
ΧΑ ΛΥ Β Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Η
ΑΕ, κ. Κων σταν τίν ο Αγγελόπ ουλο
είχ ε ο δήµαρχ ος
Ελευσίν ας
κ.
Αργύρης Οικον όµου, την Τρίτη 12
Νοεµβρίου.
Η
συν άν τηση
π ραγµατοπ οιήθηκε
στο
∆ηµαρχ είο
Ελευσίν ας και σ΄
αυτήν µετείχ αν ο Γεν ικός Γραµµατέας του ∆ήµου Γ.
Παν αγιωτούλιας, ο αν τιδήµαρχ ος Τεχ ν ικών Υ πηρεσιών Θ. Μαυρογιάν ν ης και ο αν τιδήµαρχ ος Οικον οµικών Υ πηρεσιών Π. Κουκουν αράκης. Παρέστησαν
ακόµη οι δικηγόροι κ.κ. Γ. Αν αγν ωστόπουλος και Ν.
Γρηγοριάδης από την πλευρά της Χαλυβουργικής οι
οποίοι και υπέβαλαν το αίτηµα συν άν τησης.
Από την εταιρεία έγιν ε γν ωστό πως αδυν ατεί ν α
συν εχ ίσει την παραγωγή προϊόν των χ άλυβα καθώς οι
συν θήκες της αγοράς επιβάλουν το κλείσιµο της εταιρείας.
Επισηµάν θηκε ακόµα ότι από την πλευρά Αγγελόπουλου υπάρχ ει διάθεση ν α αν τιµετωπιστεί το εργατικό προσωπικό, για όσο διάστηµα δεν έχ ει πληρωθεί.

Οι εκπ ρόσωπ οι
της εταιρίας στη
συν άν τηση
δεν
προσήλθαν για ν α
γν ωσ τ οπ οιήσ ουν
συγκεκριµέν η πρόταση, αλλά αν έφεραν ότι στις
5
∆εκεµβρίου
στη
Γεν ική Συν έλευση
της εταιρίας
θα
ξεκαθαριστεί
το
ιδιοκτησιακό καθεστώς και µετά την
αν άληψη
των
υποχ ρεώσεων του
ν έου ιδιοκτήτη, ν α καθοριστεί ν έα συν άν τηση µε το
δήµο, προκειµέν ου ν α συζητηθεί αν έχ ουν διαµορφωθεί ν έες συν θήκες για το µέλλον της εταιρίας.
Η δηµοτική Αρχή Ελευσίνας αποδεχόµενη το
αίτηµα για νέα συνάντηση, ζήτησε να δοθεί λύση
στο θέµα των εργαζοµένων και να πληρωθούν ως
τις 5 ∆εκεµβρίου που είναι προγραµµατισµένη η
Γενική Συνέλευση της εταιρίας και θα ξεκαθαρίσει
το ιδιοκτησιακό καθεστώς.
Ο δήµαρχ ος Ελευσίν ας κ. Οικον όµου αν έφερε χ αρακτηριστικά πως «σε έν α αόριστο σεν άριο δε µπορούµε ν α πάρουµε θέση» και ξεκαθάρισε πως «η Ελευσίν α έχ ει απαιτήσεις από τη Χαλυβουργική και διεκδικήσεις στην περιοχ ή».

ΟΑΦΝΤΗ ∆ΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

∆ράσεις για την πρόληψη από
σοβαρές ασθένειες

Στα πλαίσια των δράσεων του Οργανισµού Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας & 3ης Ηλικίας για την
ενηµέρωση των µελών του & την πρόληψη από
σοβαρές ασθένειες, την Πέµπτη 21 Νοεµβρίου
θα πραγµατοποιήσει στα ΚΑΠΗ σε συνεργασία µε
το Κέντρο Υγείας Ελευσίνας διάλεξη για τον
καρκίνο του µαστού... ενώ θα ακολουθήσει
επίδειξη αυτοεξέτασης.
Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα να συνταγογραφηθεί η µαστογραφία (απαιτείται ονοµατεπώνυµο
και ΑΜΚΑ).
Για πληροφορίες απευθυνθείτε στις Γραµµατείες
και το νοσηλευτικό προσωπικό των ΚΑΠΗ.
Περισσότερα στη σελίδα 9
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Τέσσερις νέοι θεµατικοί
Αντιπεριφ ερειάρχες στην Περιφ έρεια
Αττικής µε απόφ αση
του Περιφ ερειάρχη Γ. Πατούλ η

Με απόφαση του Περιφερειάρχ η Αττικής Γ. Πατούλη
ορίστηκαν τέσσερις ν έοι
θεµατικοί Αν τιπ εριφερειάρχ ες.

Ειδικότερα η περιφερειακή
σύµβουλος Ελέν η ∆ουν δουλάκη
αν αλαµβάν ει
Αν τιπεριφερειάρχ ης Πολιτισµού,
η π εριφερειακή
σύµβουλος Μαρία Κουρή
Αν τιπ εριφερειάρχ ης
για
θέµατα Ηλεκτρον ικής ∆ιακυβέρν ησης, ο π εριφερειακός σύµβουλος Βασίλης
Γιαν ν ακόπουλος Αν τιπεριφερειάρχ ης Μεταφορών
και Επ ικοιν ων ιών και ο
π εριφερειακός σύµβουλος
Αθαν άσιος Βαθιώτης, Αν τιπ εριφερειάρχ ης ∆ηµόσιας
Υ γείας.
Με αφορµή τον ορισµό των
ν έων θεµατικών Αν τιπεριφερειαρχ ών ο κ. Πατούλης
δήλωσε τα εξής:

«Στόχ ος µας είν αι όλοι
µαζί, εν ωµέν οι, ν α αν αβαθµίσουµε την Αττική µας
και ν α τη βάλουµε σε
τροχ ιά αν άπτυξης. Τα επόµεν α τέσσερα χ ρόν ια θα
δουλέψουµε µε στρατηγική,
σύν θεση, εν ότητα, προσήλωση στο καθήκον και
όραµα. Στην προσπάθεια
αυτή
δεν
π ερισσεύει
καν είς, ο καθέν ας αν αλαµβάν ει συγκεκριµέν ες αρµοδιότητες
και
ευθύν ες.
Οφείλουµε ν α είµαστε επιτελικοί, γρήγοροι και αποφασιστικοί µε στόχ ο την
παραγωγή έργου προς όφελος των πολιτών . Προς την
κατεύθυν ση αυτή ως µια
π ολύ καλά οργαν ωµέν η
οµάδα, αξιοπ οιούµε τις
γν ώσεις και την εµπειρία
του κάθε συν εργάτη µας
ξεχ ωριστά. Εύχ οµαι καλή
δύν αµη και επιτυχ ία στα
ν έα τους καθήκον τα».
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ΠΡΟΣ: 1. Π∆Ε Αττικής
2. ΠΕΚΕΣ Αττικής (δια της
Π∆Ε Αττικής)
3. ∆ιευθύν σεις ΠΕ & ∆Ε Αττικής (δια της Π∆Ε Αττικής )
4. ΚΕΣΥ Αττικής (δια της Π∆Ε
Αττικής )
5. ΚΠΕ Αττικής (δια της Π∆Ε
Αττικής )
6. Σχ ολικές Μον άδες ΠΕ & ∆Ε
(δια των ∆ιευθύν σεων Αττικής)
ΚΟΙΝ: 1) ∆ήµος Ελευσίν ας
2)Αν τιπεριφέρεια ∆υτικής Αττικής

ΘΕΜΑ : Υλοποίηση συνεδρίου
µε θέµα: «Ετερότητες: ένταξη
στη γενική εκπαίδευση, στην
ειδική αγωγή και στην επαγγελµατική εκπαίδευση»

Ο ∆ήµος Ελευσίν ας, το ΕΕΕΕΚ
Ελευσίν ας, η ∆ιεύθυν ση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτ. Αττικής
θα υλοπ οιήσουν συν έδριο µε
θέµα: «Ετερότητες: έν ταξη στη
γεν ική εκπαίδευση, στην ειδική
αγωγή και στην επ αγγελµατική
εκπαίδευση». Θα πραγµατοποιηθεί στις 22 και 23 Νοεµβρίου 2019
στο ΕΕΕΕΚ Ελευσίν ας (Γεωργίου
Κουβίδη 134, Ελευσίν α 192 00).
Το συν έδριο εστιάζει στους παρακάτω θεµατικούς άξον ες: ∆ιαπολιτισµική εκπ αίδευση, Ειδική
Αγωγή, Επαγγελµατική εκπαίδευση και στοχ εύει ν α παρουσιάσει
τη σύγχ ρον η και διεθν ή βιβλιογραφία, βέλτιστες πρακτικές για την
έν ταξη στη γεν ική εκπαίδευση,
στην ειδική αγωγή και στην επαγγελµατική εκπαίδευση.

ται ν α το π αρακολουθήσουν ,
π αρακαλούν ται
να
συµπληρώσουν τη φόρµα, που θα
βρουν στην παρακάτω ηλεκτρον ική
διεύθυν ση
https://docs.google.com/f orms/d/
1ef xResNEoDGZLSUdM0ukgcC4KgHhlCLM1Eto-qDaw8/edit
.
Θα χ ορηγηθεί βεβαίωση συµµετοχ ής.

Παρακαλούν ται
οι
∆ιευθυν τές/ν τριες των σχ ολικών
µον άδων ν α διευκολύν ουν την
προσέλευση των εκπαιδευτικών ,
που επιθυµούν ν α παρακολουθήσουν το σεµιν άριο και ν α εξασφαλίσουν την οµαλή λειτουργία των
σχ ολικών µον άδων . Επ ισυν άπτον ται το πρόγραµµα του συν εδρίου και η σχ ετική πρόσκληση.
Ο ∆ιευθυντής της ∆/νσης
∆.Ε. ∆υτικής Αττικής

ΞΕΝΟΦΩΝ Α. ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ
Εσωτερική διανοµή
Φ. Πολιτιστικών Θεµάτων

Οι εκπαιδευτικοί που εν διαφέρον -

Συνεχίζεται απο τη σελ. 2

Όπως τόν ισε η κ. Μεν δών η, µε την έγκριση του πρωθυπουργού και του Υπουργικού Συµβουλίου, συστήθηκε ∆ιυπουργική Επιτροπή για την επιτάχυν ση των διαδικασιών
υλοποίησης του θεσµού ΠΠΕ 2021 για την πόλη της Ελευσίν ας. Στην επιτροπή αυτή συµµετέχουν εκπρόσωποι από
τα υπουργεία Εσωτερικών , Αν άπτυξης, Εξωτερικών , Περιβάλλον τος, Υποδοµών και Μεταφορών , Τουρισµού, κατά
περίπτωση από τα άλλα υπουργεία αν κριθεί αν αγκαίο,
καθώς και από φορείς όπως ο ΕΟΤ και η Περιφέρεια Αττικής.
«Η αν άγκη της ∆ιυπουργικής Επιτροπής ήταν επιβεβληµέν η
προκειµέν ου ν α αν τιµετωπιστούν γρήγορα και όπου χρειαστεί και µε ν οµοθετική πρωτοβουλία θέµατα τα οποία µπορούν ν α απεµπλέξουν την αδυν αµία, η οποία είν αι αποτέλεσµα της χρόν ιας ολιγωρίας», σηµείωσε η υπουργός Πολιτισµού, προσθέτον τας ότι ο διευθύν ων σύµβουλος και ο καλλιτεχν ικός διευθυν τής θα οριστούν από το ν έο ∆Σ της δηµοτικής Αν ών υµης Εταιρείας – Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ελευσίν α 2021, στην οποία ο δήµος Ελευσίν ας είν αι ο µον αδικός
µέτοχος.
«Το µόλις δυο ηµερών ∆Σ έχει ήδη ξεκιν ήσει την επικοιν ων ία µε πολιτιστικούς οργαν ισµούς και µε µεµον ωµέν ους
καλλιτέχν ες ώστε ν α αξιοποιηθούν στο έπακρο οι πολιτιστικές δυν ατότητες των φορέων ή των µεµον ωµέν ων καλλιτεχν ών , αλλά και ν α δουν πώς θα µπορέσουν ν α υλοποιηθούν οι δεσµεύσεις τις οποίες έχει αν αλάβει η ΠΠΕ – Ελευσίν α 2021», δήλωσε η κ. Μεν δών η. Επίσης, συµπλήρωσε ότι
η Εταιρεία θα «πρέπει ν α βρει χορηγούς µε βάση συγκεκριµέν ες αν άγκες και προτάσεις», εν ώ σύµφων α µε το Οργαν όγραµµά της προβλέπον ται συγκεκριµέν ες θέσεις που πρέπει
ν α πληρωθούν για ν α µπορέσει ν α λειτουργήσει και ν α φέρει
σε πέρας το έργο της.

Έθιµο Μεσοσπορίτισσας
Επίσης, όπως εν ηµέρωσε η υπουργός, το ΥΠΠΟΑ αποφάσισε, δια της αρµόδιας διεύθυν σης Νεότερης Πολιτιστικής
Κληρον οµιάς, ν α ετοιµάσει τον φάκελο της υποψηφιότητας
του εθίµου της Μεσοσπορίτισσας στην Ελευσίν α ώστε αρχές
του 2020 ν α κατατεθεί για τον εθν ικό κατάλογο της άυλης

πολιτιστικής κληρον οµιάς και το πρώτο τρίµην ο του 2021 ν α
προωθηθεί για έν ταξη στον κατάλογο της άυλης πολιτιστικής
κληρον οµιάς της UNESCO. «Η Μεσοσπορίτισσα είν αι µια
µικρή εκκλησία η οποία βρίσκεται µέσα στον αρχαιολογικό
χώρο της Ελευσίν ας. Την παραµον ή των Εσοδίων της
Θεοτόκου, δηλαδή στις 20 Νοεµβρίου, γίν εται έν α καταπληκτικό έθιµο που στην πραγµατικότητα είν αι η αν αβίωση του
αν τίστοιχου εθίµου της αρχαιότητας», δήλωσε µεταξύ άλλων
η κ. Μεν δών η. Επίσης, αν ακοίν ωσε ότι η Φλόγα για τους
Ολυµπιακούς Αγών ες του Τόκιο το 2020 θα περάσει από την
Ελευσίν α, κάτι που επιθυµούσε ιδιαίτερα ο ∆ήµος Ελευσίν ας.
Σαλαµίνα και Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων Πειραιά
Σηµαν τικά όµως είν αι και τα έργα υποδοµής που σχεδιάζον ται ν α γίν ουν στη Σαλαµίν α, µε αφορµή τους εορτασµούς
για τα 2.500 χρόν ια από τη Ναυµαχία της Σαλαµίν ας που
συµπληρών ον ται το 2020 και τα οποία δεν θα αφορούν µόν ο
την περίοδο των εορτασµών . Όπως επισήµαν ε η κ. Μεν δών η, σχεδιάζον ται έργα υποδοµής για κάθε µία από τις τρεις
πόλεις που εµπλέκον ται στην επέτειο: τη Σαλαµίν α, τη
Σπάρτη και τις Θερµοπύλες. «Ακόµα κι αν δεν προλάβουν
ν α έχουν τελειώσει το 2020, πρέπει ν α έχουν ξεκιν ήσει για
ν α προικοδοτηθούν οι πόλεις µε κάποιες πολιτιστικές υποδοµές», υπογράµµισε η υπουργός Πολιτισµού, επισηµαίν ον

τας ότι για τη Σπάρτη έχει ήδη ξεκιν ήσει η εκπόν ηση
µελέτης για την αποκατάσταση του ν υν αρχαιολογικού
µουσείου της πόλης, σε συν εργασία µε τον ∆ήµο Σπάρτης και µε χρηµατοδότηση του Ιδρύµατος Σ. Νιάρχος, εν ώ
για τις Θερµοπύλες θα υπάρξουν αν ακοιν ώσεις σε επόµεν η συν άν τηση.
Για τη Σαλαµίν α σχεδιάζον ται µια σειρά έργων στην
Κυν όσουρα, σε χώρο που αν ήκει στο ελλην ικό ∆ηµόσιο.
Το πρώτο αφορά έν α εγκαταλειµµέν ο λατοµείο, µε στόχο
η αν άπλασή του ν α οδηγήσει σε έν α υπαίθριο θέατρο για
πολιτιστικές εκδηλώσεις. Τα άλλα έργα αφορούν τα προπολεµικά ν αυτικά οχυρά, που βρίσκον ται περίπου 200 µ.
από τον παραπάν ω χώρο. «Έτσι, µαζί µε το θέατρο, ν α
δηµιουργήσουν µια ουσιαστική πολιτιστική υποδοµή που
θα φιλοξεν ήσει γεγον ότα και κάποιες µόν ιµες δραστηριότητες του ∆ήµου Σαλαµίν ας προκειµέν ου και η Σαλαµίν α ν α
αποκτήσει µια πολιτιστική υποδοµή, εκτός από το αρχαιολογικό µουσείο που διαθέτει», τόν ισε η κ. Μεν δών η. Επίσης
συµπλήρωσε ότι, µε αφορµή τον εορτασµό, προβλέπεται η
εκπόν ηση εν ός ερευν ητικού εν άλιου προγράµµατος για τον
εν τοπισµό του θαλάσσιου χώρου όπου έγιν ε η Ναυµαχία της
Σαλαµίν ας (επισηµάν θηκε ότι υπάρχ ουν προβλήµατα
ρύπαν σης και ορατότητας που πρέπει ν α αν τιµετωπιστούν
ειδικά), εν ώ ως προς την εξυγίαν ση της περιοχής -για τη ν αυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα υπάρχουν συµβατικές
υποχρεώσεις και δεσµεύσεις της ελλην ικής πολιτείας ως το
2052- έχει δροµολογηθεί και πρόκειται ν α συστηµατοποιηθεί
η αν έλκυση των 56 βυθισµέν ων ‘κουφαριών ’ πλοίων που
σκουριάζουν µέσα στον θαλάσσιο χώρο.
Επίσης, η κ. Μεν δών η εν ηµέρωσε ότι κατά την πρόσφατη
επίσκεψή της στην Κίν α, ετέθη στις συζητήσεις -και στο
επίπεδο του πρωθυπουργού- το Μουσείο Εν αλίων Αρχαιοτήτων στο Πειραιά (ΣΙΛΟ). «Το κτίριο του ΣΙΛΟ είν αι δεδοµέν ο ότι θα φιλοξεν ήσει το Μουσείο Εν αλίων Αρχαιοτήτων .
Αυτό που προτείν αµε στην κιν εζική πλευρά, γιατί κι εκείν οι
έχουν εξαιρετικά σηµαν τικές εν άλιες αρχαιότητες, σε έν α
τµήµα του ΣΙΛΟ ν α φιλοξεν ηθούν και δικά τους εν άλια
αρχαία», επισήµαν ε η κ. Μεν δών η.
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Ένας αυτοκινούµενος λειοτεµαχιστής στη µάχη
για την καθαριότητα της πόλης των Αχαρνών

θριάσιο-5
ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
σε συνεργασία µε την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ και το ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
(Κ.Α.Π.Η) ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ
∆ιοργανώνουν για όλους
τους κατοίκους
∆ΩΡΕΑΝ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Μια ακόµη εν ισχ υτική κίν ηση στην προσπάθεια
που καταβάλλεται εδώ και 2,5 µήν ες, προκειµέν ου ν α
καθαριστεί η π όλη π ραγµατοπ οίησε ο ∆ήµος
Αχ αρν ών .
Συγκεκριµέν α µετά από συν τον ισµέν ες εν έργειες
και προσωπικές επαφές του ∆ηµάρχ ου κ. Σπύρου
Βρεττού ο ∆ήµος έχ ει τη δυν ατότητα ν α χ ρησιµοποιεί
έν αν αυτοκιν ούµεν ο λειοτεµαχ ιστή.
Πρόκειται για έν α βαρέως τύπου µηχ άν ηµα το οποίο
χ ρησιµεύει για τον τεµαχ ισµό ογκωδών αν τικειµέν ων
και απορριµµάτων πρασίν ου.Εν δεικτικό είν αι πως το
αίτηµα είχ ε υποβληθεί από το ∆ήµαρχ ο ήδη από τις
πρώτες µέρες από την αν άληψη των καθηκόν των του
προς τον Ε∆ΣΝΑ και µετά την ολοκλήρωση των
απαραίτητων διαδικασιών για την υπογραφή της
σύµβασης και τη µεγάλη ζήτηση ο λειοτεµαχ ιστής
λειτουργεί πλέον στις Αχ αρν ές.
Ο Ειδικός ∆ιαβαθµικός Σύν δεσµος Νοµού Αττικής
(Ε∆ΣΝΑ) είν αι ο αρµόδιος φορέας για την προσωριν ή

αποθήκευση, µεταφόρτωση και εν γέν ει αξιοποίηση
και διάθεση στερεών αποβλήτων κ.α. και διαθέτει τον
κατάλληλο εξειδικευµέν ο µηχ αν ολογικό εξοπλισµό.
Μέσω της σύµβασης που υπεγράφη θα αν αλάβει την
παροχ ή υπηρεσιών λειοτεµαχ ισµού και µεταφοράς
ογκωδών και απορριµµάτων πρασίν ου, την τεχ ν ική
επίβλεψη των συγκεκριµέν ων εργασιών µε δικό του
τεχ ν ικό π ροσωπ ικό, καθώς επ ίσης και τις
απαιτούµεν ες εργασίες συν τήρησης του εξοπλισµού.
Εκτιµάται πως η λύση αυτή θα βοηθήσει σε µεγάλο
βαθµό στην προσπάθεια που όλο αυτό το διάστηµα
βρίσκεται εν εξελίξει για τον καθαρισµό της πόλης των
Αχ αρν ών .
Αποτελεί δε µία ακόµη απόδειξη πως η παρούσα
∆ηµοτική Αρχ ή είν αι απ οφασισµέν η µε κάθε
π ρόσφορο µέσο ν α κερδίσει το στοίχ ηµα της
καθαριότητας, καθώς θεωρεί πως αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση για κάθε περαιτέρω δράση εξέλιξης και
αν άπτυξης του ∆ήµου Αχ αρν ών .

•1ο Κ.Α.Π.Η
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
(Λ. ΦΥ ΛΗΣ
165)
10:00 – 16:00
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ – ΩΡΛ – ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ
12:00 – 16:00 ΟΥ ΡΟΛΟΓΟΣ - ∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
ΚΑΙ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥ ΡΓΟΣ
•
Κ.Α.Π.Η ΖΕΦΥ ΡΙΟΥ (ΣΟΛΟΜΟΥ & ΑΓ.
ΦΑΝΟΥ ΡΙΟΥ )
10:00 – 11:30 ΟΥ ΡΟΛΟΓΟΣ - ∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥ ΡΓΟΣ

Όσοι εν διαφέρον ται ν α εξεταστούν ν α επικοιν ων ήσουν µε την Γραµµατεία του Κ.Α.Π.Η (Λεωφ. Φυλής
165), ΩΡΕΣ 9:00-14:00,τηλ. 210 2470872 , 2480782.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥ ΛΗΣ
ΠΑΠΠΟΥ Σ ΧΡΗΣΤΟΣ

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

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ
« ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ»
ΣΤΟ Κ.Α.Π.Η ΖΕΦ ΥΡΙΟΥ

Σ ΑΣ Π ΡΟΣ ΚΑΛΟΥ ΜΕ Σ ΤΗ Ν ΕΝ Η ΜΕΡΩΤΙ ΚΗ
ΟΜΙ ΛΙ Α ΜΕ ΘΕΜΑ « ΜΥ ΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗ ΘΕΙ Σ ΓΙ Α
ΤΙ Σ ΑΛΛΕΡΓΙ ΕΣ » ΑΠ Ο ΤΗ Ν ΑΛΛΕΡΓΙ ΟΛΟΓΟ
κ . ΧΛΙ ΒΑ ΑΙ ΚΑΤΕΡΙ Ν Η
(ΑΤΤΙ ΚΟ Π . Π . Γ Ν ΟΣ ΟΚΟΜΕΙ Ο)
Π ΑΡΑΣ ΚΕΥ Η 22 Ν ΟΕΜΒΡΙ ΟΥ 2019
ΩΡΑ 9: 00π . µ Κ. Α. Π . Η Ζ ΕΦΥ ΡΙ ΟΥ ΚΑΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ∆ΕΚΕΜΒΡΙ ΟΥ 2019
ΩΡΑ 10: 00π . µ 1ο Κ. Α. Π . Η ΑΝ Ω ΛΙ ΟΣ Ι ΩΝ

Θανάσης Σχίζας: Με υψηλές ταχύτητες θα «τρέξει» και
φέτος η Τεχνική Υπηρεσία του δήµου Φυλής.

Α

παιτητικό χαρακτήρισε το Τεχνικό Πρόγραµµα για το 2020 ο Αντιδήµαρχος
Τεχνικών Έργων Θανάσης Σχίζας την
Πέµπτη 14 Νοεµβρίου, µιλώντας στους εργαζόµενους της Υπηρεσίας. Στην «οικογενειακή»
γιορτή που οργανώθηκε, µε αφορµή την ανανέωση της θητείας του στο τιµόνι της Τεχνικής
Υπηρεσίας, οι εργαζόµενοι µε µεζέ κρασί και
εύθυµη διάθεση -καθώς έχει ολοκληρωθεί το
νέο Τεχνικό Πρόγραµµα- ευχήθηκαν στον
Αντιδήµαρχο καλή νέα θητεία .
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Ο Θανάσης Σχίζας στο σύντοµο χαιρετισµό του
ευχαρίστησε τους εργαζόµενους στην Τεχνική
Υπηρεσία για την αποτελεσµατικότητα και τους
εντατικούς ρυθµούς της δουλειάς τους υπογραµµίζοντας πως : «Τα τελευταία πέντε χρόνια έχετε
καταφέρει µε τη δουλειά σας να βγάλετε την Τεχνική Υπηρεσία έξω από τα στενά όρια του γραφείου
και να την εγκαταστήσετε σε όλες τις γειτονιές του
∆ήµου.
Σε κάθε µικρό ή µεγάλο έργο που γίνεται εσείς
είστε οι πρωταγωνιστές. Σας ευχαριστώ από την
καρδιά µου που από την πρώτη µέρα που ανέλαβα την υπηρεσία υπηρετήσατε πιστά το όραµα του
∆ηµάρχου µας για µια λειτουργική πόλη µε
σύγχρονες υποδοµές .
Χάρη στη δουλειά σας όλα τα έργα που εξασφάλισε µε κόπο ο Χρήστος Παππούς υλοποιούνται
µε πρωτόγνωρες για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
ταχύτητες .
Ταχύτητες που θα διατηρηθούν αφού όλοι
γνωρίζεται πόσο απαιτητικό είναι το Τεχνικό Πρό

γραµµα που έχουµε καταρτίσει για το νέο έτος»
κατέληξε καταχειροκροτούµενος ο Αντιδήµαρχος
Τεχνικών Έργων που έχει καταφέρει µε την
ευγένεια και την εργατικότητά του να κάνει µια
γροθιά και µια οικογένεια, όλους τους εργαζόµενους στην υπηρεσία .
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Μέχρι τα µέσα ∆εκεµβρίου θα έχει ολοκληρωθεί η έκδοση των
96.000 αδειών οδήγησης που είχαν παγώσει για 1,5 χρόνο

Γ. Πατούλης: « Σε συνεργασία µε τους
εργαζόµενούς µας που επέδειξαν υψηλό
αίσθηµα καθήκοντος, δίνουµε τέλος στην
ταλαιπωρία των πολιτών»

Μ

ε γοργούς ρυθµούς προχ ωρά η διαδικασία έκδοσης των αδειών οδήγησης, οι οποίες εκκρεµούν
εδώ και 1,5 περίπου χ ρόν ο. Σύµφων α µε τις εκτιµήσεις της Γεν ικής ∆ιεύθυν σης Μεταφορών και Επικοιν ων ιών η διαδικασία έκδοσης αν αµέν εται ν α ολοκληρωθεί µέχ ρι το πρώτο 15ηµερο του ∆εκέµβρη.
Από την πρώτη στιγµή αν άληψης των καθηκόν των
του ο Περιφερειάρχ ης Αττικής Γ. Πατούλης ζήτησε ν α
τεθεί το θέµα σε απόλυτη προτεραιότητα για ν α επιλυθεί.
Μετά τις σχ ετικές κατευθύν σεις του Περιφερειάρχ η
και σε συν εργασία µε το Γεν ικό ∆ιευθυν τή Μεταφορών
και Επικοιν ων ιών Η. ∆όλγυρα, το προσωπικό στις
∆ιευθύν σεις όλων των Γεωγραφικών Τοµέων της Περ-

ιφέρειας επιτάχ υν ε τις διαδικασίες για την έκδοση των
αδειών . Προς την κατεύθυν ση αυτή οι εργαζόµεν οι
πραγµατοποιούν υπερωριακή εργασία και τα Σαββατοκύριακα, γεγον ός το οποίο έχ ει συµβάλει καθοριστικά στην επιτάχ υν ση των διαδικασιών .
Σύµφων α µε την επίσηµη εν ηµέρωση από το Τµήµα
∆ιαβατηρίων της Ελλην ικής Αστυν οµίας, από τις 1009-2019 έως και σήµερα έχ ουν αποσταλεί συν ολικά για
εκτύπωση πάν ω από 58.000 άδειες οδήγησης και
έχ ουν εκτυπωθεί ήδη πάν ω από 53.000.
Απ ό τα συγκεκριµέν α στοιχ εία π ροκύπ τει το
συµπέρασµα ότι η ολοκλήρωση της έκδοσης των
96.000 αδειών οδήγησης που εκκρεµούν θα ολοκληρωθεί αρκετά ν ωρίτερα από το αν αµεν όµεν ο. Σύµφων α
µε τις µέχ ρι τώρα εκτιµήσεις, η έκδοση των αδειών θα
έχ ει ολοκληρωθεί µέχ ρι τις 15 ∆εκεµβρίου.
Ο Περιφερειάρχ ης Αττικής Γ. Πατούλης εξέφρασε
την ικαν οποίηση του για τη σχ ετική εξέλιξη και ευχ αρίστησε όλους τους εργαζόµεν ους των ∆ιευθύν σεων
Μεταφορών της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίοι εργάζον ται υπερωριακά, προκειµέν ου ν α επιταχ υν θούν οι
διαδικασίες έκδοσης αδειών .
Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχ ης Αττικής επισηµαίν ει τα εξής:
«Θέλω ν α εκφράσω την ικαν οποίηση µου για τους
γρήγορους ρυθµούς έκδοσης των αδειών οδήγησης και
ν α συγχ αρώ
τους εργαζόµεν ούς µας, οι οποίοι
απασχ ολούν ται υπερωριακά ακόµα και τα Σαββατοκύριακα προκειµέν ου ν α λάβει τέλος η ταλαιπωρία
χ ιλιάδων συµπολιτών µας. Με υψηλό αίσθηµα καθήκον τος, συµβάλλουν ουσιαστικά σε αυτή µας την προσπάθεια και τους ευχ αριστώ θερµά. Προτεραιότητά µας
είν αι η ταχ ύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των
πολιτών και αυτό θα το αποδεικν ύουµε καθηµεριν ά µε
πράξεις».

Νέα διάκριση για τους Παιδικούς Σταθµούς Άνω
Λιοσίων στο MAKE A WISH Ελλάδος

Μ

ια ν έα µεγάλη διάκριση, στο χ ώρο της αν θρωπιστικής δραστηριότητας, πέτυχ αν οι “Παιδικοί Σταθµοί Άν ω Λιοσίων ”. Βραβεύτηκαν µε το 1ο βραβείο Μεγάλης Συµµετοχ ής (2018-2019),
από τον Οργαν ισµό “Make Α Wish- Κάν ε µια ευχ ή Ελλάδος”, που
σκοπό του έχ ει ν α κάν ει πραγµατικότητα τις επιθυµίες παιδιών (318 ετών ), µε σοβαρές και απειλητικές για την ζωή τους ασθέν ειες.
Το βραβείο αυτό, µαζί µε έν α µεγάλο "Μπράβο" αν ήκει στους
γον είς, που τα παιδιά τους φιλοξεν ούν ται ή φιλοξεν ήθηκαν στους
Παιδικούς και Βρεφον ηπιακούς Σταθµούς Άν ω Λιοσίων . Γιατί µε τη
συµµετοχ ή τους στήριξαν τις πρωτοβουλίες του Νοµικού
Προσώπου και τα φιλαν θρωπικά Baazar που έγιν αν για τη βοήθεια
του Οργαν ισµού. Το ν όηµα αυτής της µεγάλης προσπάθειας
συµπυκν ών εται στο µήν υµα του Make Α Wish, “όταν εύχ εσαι ελπίζεις
και όταν ελπίζεις παλεύεις”.
Αξίζει έν α τεράστιο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ σε όλους! Στους γον είς, στα παιδιά και στους
συν εργάτες µου στους “Παιδικούς Σταθµούς Άν ω Λιοσίων ”, τόν ισε µετά την τελετή βράβευσης ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου Παν αγιώτης Καµαριν όπουλος.
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Ξεκινούν σήµερα
οι αιτήσεις για ένταξη στο
Κοινωνικό Παντοπωλείο
του ∆ήµου Αχαρνών

Η

Αντιδήµαρχος της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και το τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «∆οµή Παροχής
Βασικών Αγαθών, Κοινωνικό Παντοπωλείο
∆ήµου
Αχαρνών
µε
κωδικό
ΟΠΣ(MIS)5001330 του επιχειρησιακού
προγράµµατος Αττική 2014-2020» σας
ενηµερώνουν ό,τι οι ενδιαφερόµενοι που
επιθυµούν να ενταχθούν στο Κοινωνικό
Παντοπωλείο του ∆ήµου Αχαρνών µπορούν
να προσέλθουν από 18/11/2019 έως
13/12/2019 και τις ώρες 9:00πµ- 14:00µµ
στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, το οποίο εδρεύει επί των οδών Αχαρνέων Ιππέων και
Μεγάλου Βασιλείου, στην περιοχή Προφήτης Ηλίας των Εργατικών Κατοικιών, προκειµένου να καταθέσουν σχετική αίτηση µε
πλήρη δικαιολογητικά.
Στο
http://www.acharnes.gr/
C o n te n tFi l e s /5 2 /D o cu m e n ts /2 0 1 9 /
aitisi%20gia%20entaxi.doc επισυνάπτεται
η αίτηση ένταξης στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, καθώς και το έντυπο µε τα δικαιολογητικά, τα οικονοµικά κριτήρια ένταξης
Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΣΑΧΣΑΝΙ∆Η ΕΛΕΝΗ
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Ενηµερωτική Εσπερίδα στο ∆ηµαρχείο
Ελευσίνας τη ∆ευτέρα 18 Νοεµβρίου 2019

«Σακχαρώδης ∆ιαβήτης:
µια Σύγχρονη Μάστιγα»

Η

Κοινωφελής Επιχείρηση του
∆ήµου Ελευσίνας (Κ.Ε.∆.Ε.)
και το Συµβούλιο Κοινότητας
Ελευσίνας σας προσκαλούν στην
Ενηµερωτική Εσπερίδα µε θέµα
«Σακχαρώδης ∆ιαβήτης: µια Σύγχρονη Μάστιγα»,που θα πραγµατοποιηθεί
στην αί θουσα ∆ηµοτι κού
Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Ελευσίνας, τη ∆ευτέρα 18
Νοεµβρίου 2019 και ώρα 19.00.
Στην εκδήλωση θα αναπτυχθούν
θέµατα, που αφορούν τη νόσο του
Σακχαρώδους ∆ιαβήτη από εξειδικευµένους οµιλητές.

Στο πέρας της εκδήλωσης, οι
οµιλητές θα απαντήσουν σε ερωτήσεις.
Πρόγραµµα Ενηµερωτικού Σεµιναρίου
19.00-19.10 Χαιρετισµός-Εισαγωγή
Γιαννίκος Ι. - Τατάκης Φ.
19.10-19.20 Παχυσαρκί α και
Σακχαρώδης ∆ιαβήτης
Κουρούνης Γ. Παθολόγος

19.20-19.30 Σακχαρώδης ∆ιαβήτης και Χειρουργικές Επεµβάσεις
Κοπανάκη Ε. Αναισθησιολόγος
19.30-19.50 Σακχαρώδης ∆ιαβήτης-Αυτοέλεγχος-Γλυκαιµικοί Στόχοι
Κυριαζής Ι. MD, PHD FNSCOPE
Παθολόγος µε Εξειδίκευση στο Σ∆.
∆/ΝΤΗΣ ΕΣΥ Παθολογική Κλινική
ΓΝΑ ΚΑΤ, Υπεύθυνος ∆ιαβητολογικού Ιατρείου και Ιατρείου Παχυσαρκίας ΓΝΑ ΚΑΤ
19.50-20:10 Σακχαρώδης ∆ιαβήτης, µια σύγχρονη µάστιγα
Χαλβατσιώτης Παναγιώτης Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας, Β’
Προπ. Παθολογική Κλινική-Μονάδα
Έρευνας & ∆ιαβητολογικό Κέντρο
Πανεπιστηµίου Αθηνών, Παν/µιακό
ΓΝΑ «ΑΤΤΙΚΟΝ»
20:10-20:30 Συµπεράσµατα Εκδήλωσης-Ερωτήσεις και συζήτηση µε
το κοινό
ΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ
ΤΑΤΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
(ΚΕ∆Ε)
ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(ΣΚΕ)

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

. Μέχρι την Τρίτη 19/11/2019

Η Τεχ ν ική Υ πηρεσία του ∆ήµου Ασπροπύργου εν ηµερών ει ότι επί της οδού Αγίου
Γεωργίου ξεκίν ησαν την Παρασκευή 15/11/2019 εργασίες ασφαλτόστρωσης από
την χ ιλιοµετρική θέση Χ.Θ 0+000( Οδός Μεγαριδος ) έως την χ ιλιοµετρική θέση
1+300 ( Λακιωτης. )
Οι εργασίες θα διαρκέσουν µέχ ρι την Τρίτη 19/11/2019.

Συν ίσταται ιδιαίτερη προσοχ ή στους διερχ όµεν ους οδηγούς καθώς οι εργασίες θα
πραγµατοποιηθούν µε ταυτόχ ρον η διέλευση οχ ηµάτων .
Η δυσλειτουργία που θα προκληθεί για λίγες ηµέρες στο σηµείο , είν αι πολύ µικρή
µπροστά στην ολοκλήρωση εν ός κεν τρικού οδικού άξον α του ∆ήµου .

Εγκύκλιος ΥΠΕΣ για άµεσες προσλήψεις

καλεί µεταξύ άλλων και του δήµους να καταθέσουν ψηφιακά τον ετήσιο
προγραµµατισµό προσλήψεων και για µόνιµο προσωπικό.

Το Υ πουργείο Εσωτερικών µε εγκύκλιό
µε τίτλο: Ετήσιος προγραµµατισµός προσλήψεων τακτικού και εποχ ικού προσωπικού του δηµοσίου τοµέα έτους 2020
∆ΙΠΑΑ∆/Φ.2.9/67/οικ.39231
καλεί
µεταξύ άλλων και του δήµους ν α καταθέσουν ψηφιακά τον ετήσιο προγραµµατισµό προσλήψεων και για µόν ιµο προσωπικό.
Η εγκύκλιος αν αφέρεται στη θέσπιση
συστήµατος πολυετούς και ετήσιου στρατηγικού σχ εδιασµού προσλήψεων τακτικού και εποχ ικού προσωπικού για τους
φορείς του ∆ηµοσίου (Ν.4590/2019 και
Ν. 4622/2019 άρθ. 51)
Σύµφων α µε το άρθρο 51 του

ν .4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάν ωση, λειτουργία και διαφάν εια της
Κυβέρν ησης, των κυβερν ητικών οργάν ων και της κεν τρικής δηµόσιας
διοίκησης», οι προσλήψεις προσωπικού
φορέων Γεν ικής Κυβέρν ησης διεν εργούν ται βάσει ετήσιου π ρογραµµατισµού.Όπ ως όµως διευκριν ίζεται στο
άρθρο 117 παρ. 2 του προαν αφερθέν τος ν όµου, «ειδικά για τον ετήσιο προγραµµατισµό π ροσλήψεων του έτους
2020 εφαρµόζον ται αν αλογικά οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 7 του
ν .4590/2019 (Α’ 17), ως ίσχ υσαν πριν
από την τροποποίησή τους µε τον παρόν τα ν όµο».
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6978087309

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ
ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ. ΚΟΥΡΕΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΞΕΡΩΝ
ΧΟΡΤΩΝ ΤΗΛ. 6932154263
ΓΑΜΟΣ

Ο ARTUR DOZHLANI TOY SIMO ΚΑΙ ΤΗΣ AFERDITA
ΤΟ ΓΕΝΟΣ HAJDARMATAJ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ
ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ Η
ΝΙΝΑ ΙΩΣΗΦΙ∆ΟΥ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΜΠΕΝΤΑΡΕΒΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ
ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

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)
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ΕΠΣ∆Α: Τα αποτελέσµατα η βαθµολογία και η
επόµεν η αγων ιστική στην ∆υτική Αττική

Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(8η αγωνιστική)

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ – ∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 3-3
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ – ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ
ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ 2-0
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ – ΑΣ ΠΥ ΡΡΙΧΙΟΣ
ΑΣΠ/ΡΓΟΥ 4-0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥ ΛΑΣ – ΒΥ ΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 1-3
ΘΡΑΣΥ ΒΟΥ ΛΟΣ ΦΥ ΛΗΣ – ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 1-3
ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ – ΠΑΟ ΚΟΥ ΝΤΟΥ ΡΩΝ 2-1
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ – ΠΑΝΕΛΕΥ ΣΙΝΙΑΚΟΣ 0-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. ΠΑΝΕΛΕΥ ΣΙΝΙΑΚΟΣ 20
2. Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 20
3. ΠΑΟ ΚΟΥ ΝΤΟΥ ΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 17
4. ΒΥ ΖΑΣ 17
5. ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 14
6. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 14
7. ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ 11
8. ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ 10
9. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 9
10. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥ ΛΑΣ 9
11. ∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 5
12. ΑΣ ΠΥ ΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ 4
13. ΘΡΑΣΥ ΒΟΥ ΛΟΣ ΦΥ ΛΗΣ 2
14. ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ 2

Η επόµενη 9η Αγωνιστική

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥ ΛΑΣ
ΒΥ ΖΑΣ – ΘΡΑΣΥ ΒΟΥ ΛΟΣ ΦΥ ΛΗΣ
∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ – ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ
ΠΑΟ ΚΟΥ ΝΤΟΥ ΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
ΠΑΝΕΛΕΥ ΣΙΝΙΑΚΟΣ – Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ – ΑΣ ΠΥ ΡΡΙΧΙΟΣ
ΑΣΠ/ΡΓΟΥ

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(8η αγωνιστική)
ΑΠΟΛΛΩΝ Α. ΛΙΟΣΙΩΝ – ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 2-5
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 2-6
ΠΑΟ ΦΥ ΛΗΣ – Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ 2-2
ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. – ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥ ΡΟΙ 0-2
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ – ΑΣ ∆Υ ΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ 1-0
ΖΕΦΥ ΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥ ΛΗΣ 0-8
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ – ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ 9-0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 21
2. ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 21
3. ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥ ΛΗΣ 19
4. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥ ΡΟΙ 17
5. ΑΠΟΛΛΩΝ Α. ΛΙΟΣΙΩΝ 16
6. Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 15
7. ΑΣ ∆Υ ΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ 15
8. ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 15
9. ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ 9
10. Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ 7
11. ΖΕΦΥ ΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 6
12. ΠΑΟ ΦΥ ΛΗΣ 4
13. ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 0
14. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 0

Η επόµενη 9η Αγωνιστική
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – ΠΑΟ ΦΥ ΛΗΣ
Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥ ΣΙΝΑΣ – ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΑΣΠΡ.
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ – ΖΕΦΥ ΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥ ΡΟΙ – ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥ ΛΗΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ Α. ΛΙΟΣΙΩΝ
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ – Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ
ΑΣ ∆Υ ΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥ ΡΓΟΥ – ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ

θριάσιο-11

Ο Ασπρόπυργος 3-0 τον
ΟΦ Ιεράπετρας

∆ιαιτητής: Βεργέτης (Αρκαδίας) Βοηθοί: Κύριος
(Αρκαδίας), Κοττορός (∆ωδεκαν ήσου).

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ (προπον ητής Γιώργος Βαζάκας):
Παν αγόπουλος, Γκουγκούδης, Καµπούρης (85′ Λογοθέτης), Ζών ας, Ιωαν ν ίδης, Γκατσολάρι (74′ Νικολακάκης), Νικολάου, Κάκκο, Βασιλείου, Σρέσκοβιτς, Πίν το
(58′ Ζγκούρη).
ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (προπον ητής Γιάν ν ης Μάγγος):
Καραγκιολίδης, Μην άς (67′ Αποστολόπουλος), Χιν τζίδης, Σέχ ου, Τζελέπης, Σµίλτος, Βογιατζής, Σκόν δρας (58′ Χρυσοφάκης), Κατσικοχ έρης, Παπαδόπουλος,
Μπάµπης (38′ Καραγιάν ν ης).

Τα αποτελέσµατα στην Football League
– 8η αγωνιστική

Τρίκαλα – Αιγάλεω 2-1 (1′ Λώττας, 57′ Σταµατής – 88′
Ροτζέριο)
Ιων ικός – ∆ιαγόρας 3-2 (51′ Σµυρλής 88′ Βλαχ οµήτρος, 90′ Κρητικός – 16′ Γλυν ός, 54′ Μπαρµπαρούσης)
Βέροια – Θεσπρωτός 1-1 (68′ Σιµόν ι – 50′ Κόλλας)
Ασπρόπυργος – ΟΦ Ιεράπετρας 3-0 (12′ Πίν το, 29′
Σρέσκοβιτς, 89′ Ζγκούρη)
Ιάλυσος – ΠΟ Τριγλιας 1-2 (4′ Αυγεν ικού – 45′
Παπαδηµητρίου, 58′ Λεµον ής)
Καβάλα-Καλαµάτα 2-1 (78′ Παπαδόπουλος, 88′
Μαρκόπουλος – 23′ Αλεξόπουλος)
Νίκη Βόλου-Ολυµπιακός Β 2-0(Τσιώλης 52’ Κρουθ 73΄)
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1.Ιων ικός 16
2.Τρίκαλα 16
3.ΟΦ Ιεράπετρας 14
4.Καβάλα 14
5.Βέροια 12
6.Ολυµπιακός Β. 12
7.∆ιαγόρας 10
8.Ασπρόπυργος 10
9.Καλαµάτα 10
10.Τρίγλια 9
11.Αιγάλεω 8
12.Νίκη Βόλου 8
13.Θεσπρωτός 8
14.Ιάλυσος 5
ΕΠΟΜΕΝΗ (9Η)

ΟΦ Ιεράπετρας-Βέροια
Αιγάλεω-∆ιαγόρας
Θεσπρωτός-Τρίκαλα
Καλαµάτα-Ασπρόπυργος
Ολυµπιακός Βόλου-Ιων ικός
Ιάλυσος-Καβάλα
Τρίγλια-Νίκη Βόλου

Β' Εθνική (Νότος)

Αναλυτικά τα αποτελέσµατα της 7ης αγωνιστικής:

Έσπερος – Μαρούσι 97-96
∆ούκας – ΚΑΟ Μελισσίων 50-59
Παν ερυθραϊκός – ΝΕ Μεγαρίδος 96-73
Μαν δραϊκός – Εθν ικός 97-81
Ιων ικός ΝΦ – Παν ελευσιν ιακός 66-65
ΟΦΗ – Παπάγου 85-65
Λοκρός Αταλάν της – Πεν τέλη 73-81
Αιγάλεω – Πρωτέας Βούλας 86-81
Τα φύλλα αγών α:

ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ – ΝΕ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ 96-73

∆εκάλεπτα: 26-18, 54-47, 74-61, 96-73
∆ιαιτητές: Καλδίρης, Θεοδωρόπουλος, Γιακείµη
Πανερυθραϊκός (Χουχ ουλής): Παππάς 33 (3), ∆έλλιος 3 (1), Νικολακόπουλος 6, Καλλιαν ιώτης 17 (5/9
τρίπ., 6 ασ., 4 κλεψ.), Ντουζίδης 3, Βουγιούκας 12 ,
Σκάν δαλος 6 (1), Γιαουρτόγλου 10 (2), Στάθης 6 (2),
Αν των ίου, Στασιν όπουλος, Κόπτσας.
ΝΕ Μεγαρίδος (Μάν ταλος): Λάκκας 12 (1), Κον τόπουλος, Σπυρόπουλος 14 (2), Ψαρόπουλος 7,
Κατσουλάκος, Παπαν των άκος 6 (1), Σάλεχ 10 (1),
Κασπίρης 8 (2), Βούρτσης, Μαλούκος 8, Λουκάς,
Οικον οµόπουλος 8 (1).

ΜΑΝ∆ΡΑΪΚΟΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ 97-81

∆εκάλεπτα: 23-20, 49-51, 68-66, 97-81
∆ιαιτητές: Γρίβα-Σκαλτσής-Μαυρέλης

Μανδραϊκός (Κατσούν ης): Χάν ιας-Παν ταζής, Γεωργίου 2, Παπαν ικολάου, Λυτόπουλος 7, Μαλτέζος 7,
Σκούφης, Μαρούγκας, Ροδοστόγλου 15 (2), Τσιάκος
20, Βεσκούκης 16 (3), Μαγιν τόµπε 21 (3), Γκουαλτιέρι
9 (3)

Εθνικός (Αγγελόπουλος): Αγγελόπουλος 19 (2), Γεωργοπαπαδάκος Ν. 15 (4), Πέττας 18 (3), Γκιζογιάν ν ης
12 (1), Λεκάκης, Στέφος 7, Ασπρόπουλος, Πικέας,
Γεωργοπαπαδάκος Σ. 5 (1), Μαν ιάτης 3 (1), Κον τραφούρης 2, Σκιαθίτης,

Η Βαθµολογία (Σε 7 αγών ες):

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

Η επόµεν η αγων ιστική (8η, 24/11)
Μαρούσι – Αιγάλεω
ΚΑΟ Μελισσίων – Έσπερος
Μεγαρίδα – ∆ούκας
Εθν ικός – Παν ερυθραϊκός
Μαν δραϊκός – Ιων ικός ΝΦ
Πρωτέας Βούλας – ΟΦΗ
Παπάγου – Λοκρός Αταλάν της
Πεν τέλη – Παν ελευσιν ιακός

12-θριάσιο
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΞΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΠΙΝΑΚΑ∆ΕΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ. ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΛΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 6975304052
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

Ενοικιάζεται κατάστηµα 170 τµ στο κέντρο
του Ασπροπύργου ∆ηµητρίου
Λιάκου 14 – Πρώην «Ναϊάς».
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6974161382

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.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 60 Τ.Μ. ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ,
ΜΕΧΡΙ 250 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
ΤΗΛ. 6995177554 (κα. ΜΑΡΙΕΤΤΑ)

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
ΤΗΛΕΦ ΩΝΟ 6941638447
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ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Γ.Ν.Ε. ΘΡΙΑΣΙΟ

θριάσιο-13

Ελευσίνα: 14/11/2019
Αρ. Πρωτ.: 254
Πέµπτη συν εχ όµεν η Στάση Εργασίας και Συγκέν τρωση
στα γραφεία της 2ης Υ γειον οµικής Περιφέρειας (Υ ΠΕ)
πραγµατοποίησαν , την Πέµπτη 14 Νοεµβρίου, εργαζόµεν οι του ν οσοκοµείου ΘΡΙΑΣΙΟ, µε απόφαση του
Σωµατείου τους, µε βασικά αιτήµατα την κάλυψη των
µεγάλων ελλείψεων προσωπικού, τη µον ιµοποίηση των
εργαζοµέν ων µε ελαστικές εργασιακές σχ έσεις και την αν αµόρφωση του Οργαν ισµού του ν οσοκοµείου, ώστε ν α
αν ταποκρίν εται στις σύγχ ρον ες αν άγκες. Στην αν ακοίν ωσή τους αν αφέρουν - µεταξύ άλλων -τα εξής:
Στη συν άν τηση µε αν τιπροσωπεία µας, ο διοικητής της 2ης Υ ΠΕ αν ακοίν ωσε την παράταση της σύµβασης των
επικουρικών µέσω ΕΣΠΑ και δεσµεύτηκε για τη διατήρηση των υπαρχ όν των θέσεων επικουρικών γιατρών . Ζήτησε επιπλέον εν ηµέρωση για τα προβλήµατα του ακτιν ολογικού τµήµατος, τη σύµβαση των εργαζοµέν ων στη
σίτιση καθώς και συγκεκριµέν ες προτάσεις για την αν αµόρφωση του οργαν ισµού του ν οσοκοµείου.
Για τα Κέν τρο Υ γείας Μεγάρων , αν ακοίν ωσε ότι θα γίν ει προσπάθεια για 24ωρη λειτουργία, τις ηµέρες του µήν α
που δεν εφηµερεύει το Θριάσιο ν οσοκοµείο, µε την πρόσληψη εν ός επικουρικού γιατρού και µετακίν ηση γιατρών από το Τζάν ειο ν οσοκοµείο για εφηµερίες.
Παραµέν ουν τα µεγάλα προβλήµατα που προκαλεί η µεγάλη έλλειψη προσωπικού και η υποχ ρηµατοδότηση του
Θριασίου ν οσοκοµείου και των Κέν τρων Υ γείας Ελευσίν ας και Μεγάρων .

Συνεχίζουµε τον αγώνα για:
► να ενισχυθεί µε µόνιµο προσωπικό το Νοσοκοµείο ΘΡΙΑΣΙΟ και να τροποποιηθεί ο Οργανισµός για
να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες. Να µονιµοποιηθούν οι εργαζόµενοι µε ελαστικές εργασιακές σχέσεις.
► να ενισχυθούν µε γιατρούς βασικών ειδικοτήτων και νοσηλευτικό προσωπικό τα Κέντρα Υγείας Ελευσίνας και Μεγάρων
► πλήρη κρατική χρηµατοδότηση των δηµόσιων µονάδων υγείας, κατάργηση των πληρωµών των ασθενών και των εισφορών για υγειονοµική περίθαλψη.

ΤΡΙΤΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ στις 12:30 µ.µ.
Έκτακτη Γενική Συνέλευση στο Αµφιθέτρο του νοσοκοµείου
Συµµετέχ ουµε στην Παν αττική Μέρα ∆ράσης, που προτείν εται από την πρόσφατη σύσκεψη 15 σωµατείων
εργαζοµέν ων σε δηµόσια ν οσοκοµεία, µε Στάση Εργασίας (11 π.µ. – 1 µ.µ.) την Πέµπτη 21 Νοεµβρίου, Συγκέν τρωση στην είσοδο του ν οσοκοµείου και παρέµβαση στη διοίκηση.
Στηρίζουµε και συµµετέχ ουµε σε αγων ιστικές πρωτοβουλίες για ν α δυν αµώσει η κοιν ή δράση εν άν τια στην στρατηγική Ευρωπαϊκής Έν ωσης και κυβερν ήσεων για την επέκταση της δράσης των επιχ ειρηµατικών οµίλων στους
τοµείς της υγείας και της πρόν οιας.
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ο Γραµµατέας
Βαρδαβάκης Μαν ώλης
Ιωαν ν ίδης Παν αγιώτης

Κατερίνη: Τραγικό φινάλε για την 17χρονη και τη µητέρα της

Νεκρές
εν τοπ ίστηκαν
η
17χ ρον η και η µητέρα της, οι
οποίες είχ αν εξαφαν ιστεί από
την Κατερίν η, από τις 8 Νοεµβρίου.
Το αυτοκίν ητο στο οποίο επέβαιν αν η κοπέλα και η µητέρας
της εν τοπίστηκε σε χ αράδρα
βάθους 120 µέτρων , στο 27ο
χ λµ Κατερίν ης -Ελασσόν ας.
Σύµφων α
µε
τα
π ρώτα
στοιχ εία, οι σοροί των δύο
γυν αικών βρέθηκαν εκτός οχ ήµατος.
Το
µπ λε
αυτοκίν ητο
εν τοπ ίστηκε απ ό drone της
Αστυν οµίας, στα πλαίσια των
ερευν ών για τον εν τοπισµό των δύο αγν οουµέν ων . Χαρακτηριστικό του πόσο απόκρυµν ο είν αι το σηµείο είν αι
ότι το drone έφτασε σε βάθος 105 µέτρων και µόν ο τότε ήταν ορατό έν α τµήµα του αυτοκιν ήτου.
Ο πατέρας και σύζυγος της 17χ ρον ης και της µητέρας της, είχ ε εκφράσει την αν ησυχ ία του για την κόρη και τη
γυν αίκα του, µιλών τας στον ΑΝΤ1, εν ώ είχ ε απευθύν ει έκκληση σε όποιον είχ ε δει κάτι, ν α συµβάλει στις έρευν ες για τον εν τοπισµό τους.

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

14-θριάσιο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

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

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύργου
(πλησίον ΙΚΑ και στάσης λεοφωρείου), 126 τεραγωνικά
µέτρα, κατάλληλο για φαρµακείο.Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945106860
Ενοικιάζεται οικία (1ος οροφος) στη διασταύρωση
Ασπροπύργου κοντά στο
ΙΚΑ 86 τετραγωνικά µέτρα,
σε οικογένεια που να έχει
σταθερή εργασία
∆ιατίθεται και για επαγγελµατικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.18)

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος 105 τετραγωνικών µέτρων στο κέντρο του Ασπροπύργου
(Σαλαµίνος & Κολοκοτρώνη). ∆εν διατίθεται για
χώρο εστίασης (προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου
∆ηµοκρατίας και πωλείται
ο επαγγελµατικός εξοπλισµός του. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945334415
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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 Νεόκτιστα 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 κόλπο του καραµαγκά.Μόνο για
οικογένειες τηλ.
6944636483
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία (ισόγειο και 2ος όροφος) στο κέντρο του Ασπροπύργου, 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 (ενοικίαση ή πώληση) κεντρικό κατάστηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ + 100τµ βοηθητικός χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
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, κατασκευή '17, µπάνιο, προκασκευασµενο, 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, κήπος, ελεύθερη, ανακαινισµένη, ανακαίνιση '10, τιµή
30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
τοπος, µονοκατοικία 280
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), µπάνιο, καλή κατάσταση, τιµή 60.000€,
συζητήσιµη. 6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το
1 master), κατασκευή '78,
µπάνιο, wc, σε οικόπεδο 400
τ.µ., θέα βουνό, ανοικτό
πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, άριστη κατάσταση,
ανακαίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα, µονοκατοικία 90 τ.µ., 3
υ/δ, κήπος 60 τ.µ., καρποφόρα δέντρα, πωλείται λόγω

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

ανάγκης, τιµή 20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου 4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
µπάνιο, επιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµός, πόρτα ασφαλείας, τέντες, 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 µπάνια, σε οικόπεδο 183 τ.µ.,
πάρκιν, αποθήκη 25 τ.µ., τιµή 309.000€, συζητήσιµη

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

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

Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει τη φύλαξη παιδιών
στις περιοχές Μάνδρας - Μαγούλας & 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

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

Ελληνίδα αποκλειστική
µε πείρα ζητά εργασία για
φροντίδα ηλικιωµένων στην
περιοχή του Θριασίου
Πεδίου.Τηλ. 6971700804
ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για οικιακή 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 παιδιών σε περιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρόνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
«Ο∆ΗΓΟΣ Πωλητής, µε
δίπλωµα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γαλακτοκοµικών προϊόντων στον
Ασπρόπυργο Αττικής. Επιθυµητή προϋπηρεσία σε exvan 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 επικοινωνίας: 11 π.µ. έως 1
µ.µ. – κος Ηλίας - Τηλ.: 210
24 70 341 - 694 43 88 304
–email: ifonitonamea@gmail.com
Ζητούνται Ηλεκτροσυγκολλητές, µε πτυχίο,
ανεξαρτήτως ηλικίας για µόνιµη εργασία σε επιχείρηση
στην Ελευσίνα Τηλ.
6955242052
κα Μαρία

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 210-5573042.
Fax: 210-5576988
"Εταιρεία καθαρισµών
στην
Ελευσίνα,
ζητεί
καθαρίστρια µε δίπλωµα ο-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ
ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
DELONGHI
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 694
25 18203

ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ
Τηλεόραση 14’’
παλαιού τύπου σε οικογένεια 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
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Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου

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

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης ∆ήµου
Ασπροπύργου, Σαλαµίνος 20, Όπισθεν
∆ηµαρχείου. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2132006489
& 2105576704 Email για αποστολή
Βιογραφικών: info@apasxolisiasp.gr

θριάσιο-15

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
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 Ελευσίνα, 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
Αρχαιολογικό Μουσείο

210 32 19 776
210 55 46 019

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

210

∆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

16-θριάσιο

∆ευτέρα 18 Νοεµβρίου 2019

