
ΒΒρρααββεείίοο  σσττοονν
∆∆ήήµµοο  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  

από το Ελληνικό ∆ίκτυο
Υγιών Πόλεων

Επίσης ο ∆ήµος Ασπροπύργου, τιµήθηκε 
από τα 227 µέλη ∆ήµους και Περιφέρειες του 

∆ικτύου µε την εκπροσώπηση του στο νέο
∆ιοικητικό Συµβούλιο 

για την περίοδο 2019-2023.  

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

Κ 2239Αρ. Φύλλου 3797 ∆ευτέρα 25 Νοεµβρίου 2019 Έτος 25ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr

ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΕ ΓΙΑ ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ
ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

σσεελλ..  22--44

∆∆ιιαακκόόππηηκκεε  ηη  κκυυκκλλοοφφοορρίίαα  σσεε
ΝΝέέαα  κκααιι  ΠΠααλλααιιάά  ΕΕθθννιικκήή  ΟΟδδόό

ΑΑθθηηννώώνν  ––  ΚΚοορρίίννθθοουυ

Σύσκεψη υπό την προεδρία του 
Άδωνι Γεωργιάδη στο ΥΠΑΝ,

µε τη συµµετοχή του κ. Αθανασίου Μπούρα και του
Σωµατείου Εργαζοµένων των Ναυπηγείων.

σσεελλ..  88

ΚΟΜΙΣΙΟΝ: Ζητά επιστροφήΚΟΜΙΣΙΟΝ: Ζητά επιστροφή
πόρων €180 εκατ. για το Θριάσιοπόρων €180 εκατ. για το Θριάσιο

σσεελλ..  33

Σε επιφυλακή η Περιφέρεια Αττικής για τα καιρικά 
φαινόµενα που ενδεχοµένως θα πλήξουν την Αττική

Επιστολή  Γ. Πατούλη προς τους ∆ηµάρχους να
προχωρήσουν άµεσα σε προληπτικές ενέργειες σσεελλ..  55

σσεελλ..  22

13, 14 & 15 ∆εκεµβρίου 2019 
το 11ο Χριστουγεννιάτικο Φιλανθρωπικό

Μπαζάρ του ∆ήµου Ασπροπύργου σσεελλ..  99

«Κανένα παιδί µόνο»
Κυριάκος Μητσοτάκης: Αναλαµβάνω

προσωπικά την επίβλεψη του σχεδίου
για τα ασυνόδευτα παιδιά σσεελλ..  88σσεελλ..  66



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: 6908604269

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 ∆ευτέρα 25 Νοεµβρίου 2019

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Κρύο και καταιγίδες.

Η θερµοκρασία έως 17 βαθµούς Κελσίου

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
4,8,12,16,20,24,28,
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Κοροπούλη Βαγγέλη 15, 
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Άνω Λιόσια,
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2102471445  08:00-22:00

ΧΑΙ∆ΑΡΙ
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ΒΒρρααββεείίοο  σσττοονν  ∆∆ήήµµοο  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  
από το Ελληνικό ∆ίκτυο Υγιών Πόλεων

Επίσης ο ∆ήµος Ασπροπύργου, τιµήθηκε από τα 227 µέλη ∆ήµους 
και Περιφέρειες του ∆ικτύου µε την εκπροσώπηση του στο νέο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο για την περίοδο 2019-2023.  

Σ
το πλαίσιο του 15ου Παν ελλήν ιου
Συν εδρίου του Ελλην ικού ∆ικτύου
Υγιών  Πόλεων  «Καν είς δε µέν ει

πίσω!», που πραγµατοποιήθηκε στις 14
µε 16 Νοεµβρίου 2019, στο αµφιθέατρο
του Ιδρύµατος Ιατροβιολογικών  Ερευν ών
της Ακαδηµίας Αθην ών , συµµετείχ ε, για
µια ακόµη φορά ο ∆ήµος Ασπροπύργου,
αφού αποτελεί µέλος του ∆ικτύου από το
2015. 

Κατά τη διάρκεια των  εργασιών  του
Συν εδρίου αν απτύχ θηκε από το ∆ήµο
µας, ο Πυλών ας, «Άν θρωποι» της Πολιτι-
κής των  Υγειών  Πόλεων  για τη Βιώσιµη
Αν άπτυξη. Παράλληλα, τη δεύτερη µέρα
του Συν εδρίου παρουσιάστηκαν  οι περι-
βαλλον τικές και εκπαιδευτικές δράσεις του
∆ήµου Ασπροπύργου, όσο  αφορά την
περιβαλλον τική πληροφόρηση και την
προστασία της Υγείας και Ασφάλειας των
πολιτών . Την  παρουσίαση συν έταξε και
επιµελήθηκε η Προϊσταµέν η της ∆ιεύθυ-
ν σης Περιβάλλον τος και Πολιτικής Προστασίας του
∆ήµου, κ. Ελέν η Βερούτη. 

Στο Συνέδριο παρέστη ο ∆ήµαρχος Ασπροπύρ-
γου, κ. Νικόλαος Μελετίου, ο οποίος αναφέρθηκε
στη σηµασία της θεµατολογίας του Συνεδρίου, του
έργου που έχει επιτελέσει όλα αυτά τα χρόνια, αλλά
και των στόχων της ∆ηµοτικής Αρχής για τα επό-
µενα τέσσερα χρόνια. «Οι στόχοι της Βιώσιµης
Ανάπτυξης όπως τέθηκαν από τον Παγκόσµιο
Οργανισµό Υγείας αλλά και από τους συµµετέχον-
τες στο Συνέδριο, αποτελούν για µας του βασικούς
άξονες σχεδιασµού στον τοµέα της Υγείας, της
Πρόληψης και του Περιβάλλοντος. 

Ο ∆ήµος µας, µια περιοχή µε την υψηλότερη
βιοµηχανική συγκέντρωση στην Αττική, µε τις
µεγαλύτερες βιοµηχανίες, εθνικής και στρατηγικής
σηµασίας για τη χώρα, όπως ναυπηγεία, διυλι-
στήρια, τσιµεντοβιοµηχανίες, χώρους αποθήκευ-
σης (logistics), µονάδες διακίνησης υγραερίου,
χηµικές βιοµηχανίες κ.λπ., απαιτεί την καθηµερι-
νή µέριµνα και φροντίδα για τους κατοίκους». 

Τη δεύτερη µέρα, πραγµατοποιήθηκε και η Ετήσια
Γεν ική Συν έλευση του ∆ικτύου, η  οποία είχ ε και εκλο-
γοαπολογιστικό χ αρακτήρα. Στη συν έχ εια εξελέγη η
εφορευτική επιτροπή και έγιν ε εκλογή  του ν έου ∆ιοικ-
ητικού Συµβουλίου για την  περίοδο 2019-2023. 

Την  Παρασκευή 22 Νοεµ-
βρίου 2019, µετά από ν έα πρω-
τοβουλία του Αν τιπροέδρου της
Βουλής και Βουλευτή ∆υτικής
Αττικής, Θαν άση Μπούρα,
πραγµατοποιήθηκε σύσκεψη
στο Υπουργείο Αν άπτυξης και
Επεν δύσεων , υπό την  προε-
δρία του Υπουργού, κ. Άδων ι
Γεωργιάδη και µε τη συµµετοχή
του Υφυπουργού, κ. Νίκου
Παπαθαν άση, του Γεν ικού
Γραµµατέα Βιοµηχ αν ίας, κ.
Πελοπίδα Καλλίρη, του κ. Αθα-
ν ασίου Μπούρα και του Σωµα-
τείου Εργαζοµέν ων  των  Ναυ-
πηγείων .

Κατά τη διάρκεια της
σύσκεψης, έγιν ε λεπτοµερής
εν ηµέρωση από τους κ. κ. Γεωργιάδη και Παπαθαν άση και χαράχθηκαν  µε ακρίβεια όλες οι διαδικασίες, ώστε ν α
ολοκληρωθεί γρήγορα η µεταβίβαση του Ναυπηγείου στο ν έο επεν δυτή, ν α λειτουργήσει καν ον ικά το Ναυπηγείο
και ν α πληρωθούν  οι εργαζόµεν οι όλα τα δεδουλευµέν α. 

Το σωµατείο των  εργαζοµέν ων  εξέφρασε στον  Υπουργό την  πλήρη ικαν οποίησή του, εν ώ ο κ. Γεωργιάδης
δεσµεύτηκε ν α τους εν ηµερών ει για όλα τα επόµεν α βήµατα.

Συνεχίζεται στη σελ. 4

Σύσκεψη υπό την προεδρία του Υπουργού Ανάπτυξης 
Άδωνι Γεωργιάδη µε τη συµµετοχή του κ. Αθανασίου Μπούρα

και του Σωµατείου Εργαζοµένων των Ναυπηγείων.
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H Σιωπή δεν είναι πάντα χρυσός7ΜΙΛΑ!!!!
∆ράσεις µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα 

για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Σήµερα 25 Νοεµβρίου στις 6:00 µ.µ στην αίθουσα «Στέκι» του Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Ελευσίνας 

Σ
υν ελήφθησαν  στις
Αχ αρν ές, ύστερα
από καταδίωξη,

από αστυν οµικούς της
ΟΠΚΕ, 3 άτοµα ηλικίας
17, 21 και 23 ετών , µέλη
σπείρας, που κατηγορ-
ούν ται για τα αδικήµατα
της ληστείας, κλοπής,
φθοράς ξέν ης ιδιοκτησίας,
βία κατά υπαλλήλων  κατ’
εξακολούθηση, σύσταση
και συµµορία και παραβά-
σεις του Κ.Ο.Κ.

Όπως προέκυψε από
την  έρευν α, οι δράστες
είχαν  συστήσει εγκληµα-
τική οµάδα µε σκοπό την
διάπραξη ληστειών  σε
πρατήρια υγρών  καυ-
σίµων  και πεζούς σε διά-
φορες περιοχές της Αττι-
κής.

Ως προς τον  τρόπο
δράσης, οι κατηγορούµε-
ν οι µετέβαιν αν  ν υκτερι-
ν ές και µεταµεσον ύκτιες
ώρες σε διαν υκτερεύον τα
πρατήρια υγρών  καυ-
σίµων  ή αν αζητούσαν
πεζούς σε ερηµικούς δρό-
µους. 

Στη συν έχεια, όταν  οι
συν θήκες το ευν οούσαν ,
εισέρχον ταν  σε αυτά και
αφού ακιν ητοποιούσαν  

τους υπαλλήλους µε
χρήση όπλων , εφοδίαζαν
το όχηµα τους µε καύσιµα
και διέφευγαν . Εν αλλακτι-
κά και κατά το ίδιο χρο-
ν ικό διάστηµα, αφού
εν τόπιζαν  κυρίως ηλικιω-
µέν α άτοµα που
κιν ούν ταν  µόν α τους, τα
προσέγγιζαν  και µε
χ ρήση σωµατικής βίας
τους αφαιρούσαν  χρήµα-
τα και προσωπικά αν τι-
κείµεν α.Για τις µετακιν ή-
σεις τους χ ρησιµοποι-
ούσαν  αυτοκίν ητα παλαι-
ού κυρίως τύπου τα οποία
είχαν  αφαιρέσει λίγο πριν
τη διάπραξη των
ληστειών  και κιν ούν ταν
µε αυτά προς αν αζήτηση
των  «στόχων » τους σε
διάφορες περιοχ ές της
Αττικής.

Σε έρευν α που πραγ-
µατοποιήθηκε στο κλεµ-
µέν ο όχηµα που χρησι-
µοποιούσαν  βρέθηκαν
και κατασχ έθηκαν  δια-
ρρηκτικά εργαλεία, φακός,
γάν τια και περιλαίµια.

Από την  µέχρι στιγµής
έρευν α, έχουν  εξιχν ιασθ-
εί 3 περιπτώσεις
ληστειών  και µια 1 κλοπή
αυτοκιν ήτου.

ΧΧεειιρροοππέέδδεεςς  σσεε  33  µµέέλληη
σσππεείίρρααςς  σσττηηςς  ΑΑχχααρρννέέςς  

Ο
«Συµβουλευτικός Σταθµός
Υποστήριξης Γυν αικών  Θυµά-
των  Βίας» του ∆ήµου Ελευ-

σίν ας, µε αφορµή την  Παγκόσµια
Ηµέρα για την  Εξάλειψη της Βίας κατά
των  Γυν αικών , που σύµφων α µε τον
ΟΗΕ έχ ει θεσπιστεί ν α εορτάζεται
στις 25  Νοεµβρίου, διοργαν ών ει δρά-
σεις ευαισθητοποίησης της τοπικής
κοιν ων ίας σε θέµατα έµφυλης και
εν δοοικογεν ειακής βίας. Πιο συγκεκρι-
µέν α τα στελέχ η του Σταθµού θα
βρίσκον ται σήµερα ∆ευτέρα 25 Νοεµ-
βρίου στις από τις 10:00 π.µ. έως τις
12:00 π.µ., στην  είσοδο του ∆ηµα-
ρχ είου Ελευσίν ας, προκειµέν ου ν α
διαν είµουν  έν τυπο υλικό και ν α
εν ηµερώσουν  τους δηµότες σχ ετικά µε τη λειτουργία και τις παρεχ όµεν ες υπηρεσίες του Συµβουλευτικού Σταθ-
µού.Επίσης το απόγευµα της ίδιας µέρας ο «Συµβουλευτικός Σταθµός Υποστήριξης Γυν αικών  Θυµάτων  Βίας»,
κατόπιν  πρόσκλησης της Αν τιδηµάρχ ου Κοιν ων ικής Προστασίας, Παιδείας, Απασχ όλησης και Πολιτισµού του
∆ήµου Μεγαρέων , θα συµµετέχ ει στην  εκδήλωση του ∆ήµου Μεγαρέων  που υλοποιείται µε αφορµή την   Παγκό-
σµια Ηµέρα για την  Εξάλειψη της Βίας κατά των  Γυν αικών . Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στις ώρα 18:30 στο
Στρατουδάκειο Πολιτιστικό Κέν τρο και τα στελέχ η του Συµβουλευτικού Σταθµού θα παρουσιάσουν  τα εξής θέµα-
τα:

- «Συµβουλευτικά Κέν τρα Υποστήριξης Γυν αικών : Ο θεσµός και ο ρόλος τους στην  πρόληψη και κατα-
πολέµηση της έµφυλης βίας» - εισηγήτρια Θάλεια Τζερέτα, Κοιν ων ική Λειτουργός Συµβουλευτικού Σταθµού Υπο-
στήριξης Γυν αικών  Θυµάτων  Βίας ∆ήµου Ελευσίν ας.

- «Εν δοικογεν ειακή Βία: Το εν  κρυπτώ έγκληµα»  -  εισηγήτρια Πην ελόπη Μουρτζούκου, Νοµικός Συµβου-
λευτικού Σταθµού Υποστήριξης Γυν αικών  Θυµάτων  Βίας ∆ήµου Ελευσίν ας.

Η ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισµού του ∆ήµου Ελευσίνας και ο Σύλλογος
Εθελοντών Θριασίου Πεδίου ∆υτικής Αττικής µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Εξάλειψης της Βίας

κατά των Γυναικών σας προσκαλούν στην εσπερίδα ευαισθητοποίησης µε Θέµα:
¨Η καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών έχει τη δική µας φωνή7 Μίλα!!!¨ την ∆ευτέρα 

25 Νοεµβρίου 2019 στις 6:00 µ.µ στην αίθουσα «Στέκι» του N.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. 
Να είστε όλοι µαζί µας!!!

Ο ∆ήµαρχος  Ελευσίνας                 Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών 
Αργύριος Οικονόµου                 Θριασίου Πεδίου Γιάννης Καλυµνάκης

ΠΛΗΜΜΥΡΙΣΕ ΓΙΑ ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
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Ανοιχτή επιστολή της Greenpeace
σε ΕΛΠΕ και Energean Oil and Gas:
“Επαναπροσδιορείστε άµεσα το 
επιχειρηµατικό σας µοντέλο”

15/11/2019

Με αν οιχ τή επιστολή προς τις δύο µεγάλες ελλην ικές
πετρελαϊκές εταιρείες ΕΛΠΕ και Energean Oil & Gas,
το ελλην ικό τµήµα της Greenpeace ζητά ν α επαν απρ-
οσδιορίσουν  άµεσα το επιχ ειρηµατικό τους µον τέλο
και ν α το ευθυγραµµίσουν  µε την  παγκόσµια προ-
σπάθεια αποτροπής της κλιµατικής κατάρρευσης.

Οι σηµεριν ές παραγωγικές δραστηριότητές τους, και
ιδιαίτερα τα σχ έδια για εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού
αερίου, συν τελούν  στην  κλιµατική κρίση και απειλούν
ευθέως το αν αφαίρετο δικαίωµα όλων  των  Ελλήν ων
στη ζωή, στην  πρόσβαση σε έν α υγιές βιώσιµο φυσικό
περιβάλλον  και φυσικούς πόρους και στις προοπτικές
βιώσιµης οικον οµικής αν άπτυξης της χ ώρας.

Με δεδοµέν ο ότι τα χ ρον ικά περιθώρια για την  απο-
τροπή της κλιµατικής κατάρρευσης στεν εύουν
επικίν δυν α,  ζητάµε από τις δύο ελλην ικές πετρελαϊ-
κές:

Να αποσυρθούν  άµεσα από όλες τις σχ εδιαζόµεν ες
εξορύξεις υδρογον αν θράκων  στην  Ελλάδα.

Να αν ακοιν ώσουν  σχ έδιο δράσης και χ ρον οδιάγρ-
αµµα για την  πλήρη απαν θρακοποίηση των  παραγω-
γικών  δραστηριοτήτων  τους τα επόµεν α χ ρόν ια και εν
γέν ει την  ευθυγράµµιση του επιχ ειρηµατικού τους
µον τέλου µε τους στόχ ους της Συµφων ίας για το Κλίµα
των  Παρισίων  και τις υποδείξεις της επιστήµης για τον
1,5°C.

Στο τέλος των  αρχ αιρεσιών , ο ∆ήµος Ασπροπύργου,
τιµήθηκε από τα 227 µέλη ∆ήµους και Περιφέρειες του
∆ικτύου µε την  εκπροσώπηση του στο ν έο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο. 

Τη τελευταία µέρα του Συν εδρίου, ο ∆ήµος Ασπροπύρ-
γου ήταν  µεταξύ των  ∆ήµων  που έλαβαν  τιµητική διάκρ-
ιση για τη δέσµευση του στην  Προαγωγή της Υγείας και
την  εκπλήρωση των  κριτηρίων , που έχ ει θέσει ο Π.Ο.Υ.
Ευρώπης για τους ∆ήµους µέλη των  Εθν ικών  ∆ικτύων
κατά την  χ ρον ική περίοδο 2014-2018. 

Το βραβείο παρέδωσε ο Πρόεδρος του Ε∆∆ΥΠΠΥ και
Περιφερειάρχ ης Αττικής, κ. Γεώργιος Πατούλης στην
Αν τιδήµαρχ ο Κοιν ων ικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτι-
σµού και Νεολαίας του ∆ήµου Ασπροπύργου, κ. Σοφία
Μαυρίδη. 

Συν εχ ίζεται από τη σελ. 2

«Κεραµίδα» σε χιλιάδες ιδιοκτήτες Ι.Χ.
- Ποια θα περνάνε από ΚΤΕΟ κάθε χρόνο

Τ
ο υπουργείο Υποδοµών  εξετάζει πολύ σοβαρά
το εν δεχ όµεν ο ν α είν αι πιο συχ ν οί οι έλεγχ οι
στα παλιά αυτοκίν ητα ώστε µε αυτό τον  τρόπο

ν α εν ισχ υθεί η οδική ασφάλεια.
Με την  ηλεκτρον ική διασταύρωση των  βάσεων

δεδοµέν ων  των  υπουργείων  Υποδοµών  και Οικον ο-
µικών , που θα υποδείξει τα αν έλεγκτα από ΚΤΕΟ Ι.Χ.
ν α βρίσκεται προ των  πυλών , τα σεν άρια για αλλαγές
στους ελέγχ ους πυκν ών ουν . Συγκεκριµέν α, µεταξύ
των  σεν αρίων  που βρίσκον ται υπό επεξεργασία,
είν αι η εν τατικοποίηση των  ελέγχ ων  ΚΤΕΟ για τα
παλαιότερα οχ ήµατα, µε τις πληροφορίες ν α θέλουν
τον  επαν έλεγχ ο ν α πραγµατοποιείται κάθε χ ρόν ο
αν τί κάθε διετία που ισχ ύει σήµερα.

Ο πρώτος τεχ ν ικός έλεγχ ος εν ός οχ ήµατος διεν ερ-
γείται, σύµφων α µε το ισχ ύον  καθεστώς, τέσσερα
χ ρόν ια µετά την  πρώτη κυκλοφορία του Ι.Χ. και στη
συν έχ εια κάθε διετία µετά τον  πρώτο έλεγχ ο. Οι υπό
επεξεργασία σκέψεις θέλουν  τον  επαν έλεγχ ο των  Ι.Χ.
ν α γίν εται κάθε χ ρόν ο αν τί για κάθε δύο έτη για τα
παλαιά αυτοκίν ητα. Αυτό, ωστόσο, που παραµέν ει ν α
διευκριν ιστεί είν αι ο ορισµός του παλαιού οχ ήµατος. Τ

Τα επικρατέστερα σενάρια αυτή τη στιγµή
θέλουν την πύκνωση των ελέγχων ΚΤΕΟ να αφορά
σε οχήµατα άνω των 10 ετών (οχήµατα µε 1η
άδεια κυκλοφορίας πριν από το 2010) ή άνω των
15 ετών (οχήµατα µε 1η άδεια κυκλοφορίας πριν
από το 2005).

Η πύκν ωση των  τεχ ν ικών  ελέγχ ων  για τα παλαιά
οχ ήµατα αποτελεί, µεταξύ άλλων , µια µορφή αν τικι-
ν ήτρου για τους κατόχ ους τους. Η κατεύθυν ση της
κυβέρν ησης παραµέν ει η αν αν έωση του στόλου των
οχ ηµάτων , τα οποία µετρούν  περίπου 15 χ ρόν ια
κατά µέσον  όρο ηλικίας. Ταυτόχ ρον α, τα µέτρα που
προωθούν ται για τη βελτίωση των  δεδοµέν ων  εισαγω-
γής ν εότερων  οχ ηµάτων  επίσης κιν ούν ται προς την
ίδια κατεύθυν ση.

Σύµφων α µε τα σηµεριν ά δεδοµέν α, περίπου το 8%
των  οχ ηµάτων  απορρίπτεται λόγω εκποµπής υπερβο-
λικών  ρύπων , εν ώ 4 στα 10 Ι.Χ. εκτιµάται ότι παρα-
µέν ουν  αν έλεγκτα από ΚΤΕΟ. Το ποσοστό των
επικίν δυν ων  για το περιβάλλον  οχ ηµάτων  υπολογίζε-
ται ότι είν αι σηµαν τικά µεγαλύτερο, καθώς οι ιδιοκτή-
τες Ι.Χ. που αποφεύγουν  τον  έλεγχ ο ΚΤΕΟ είν αι
συν ήθως εκείν οι που έχ ουν  υποψίες ότι το όχ ηµά
τους δεν  θα «περάσει» τον  έλεγχ ο.

Σε εκκρεµότητα η ηλεκτρονική διασταύρωση
Σύµφων α µε τις εκτιµήσεις, οι απώλειες για τα δηµό-

σια ταµεία αν έρχ ον ται σε 100 εκατ. ευρώ ετησίως.
Εάν  από την  άλλη, αύριο περν ούσαν  από ΚΤΕΟ όλα
τα υπόχ ρεα οχ ήµατα, τότε τα δηµόσια ταµεία θα
συγκέν τρων αν  200 εκατ. ευρώ και 100 εκατ. ευρώ
κάθε επόµεν ο έτος. Οπως επισηµαίν ουν  µάλιστα
εκπρόσωποι των  ιδιωτικών  ΚΤΕΟ, όσο παραµέν ει σε
εκκρεµότητα η ηλεκτρον ική διασταύρωση τόσο διατ-
ηρείται πρόσφορο το έδαφος σε επιτήδειους ν α διακι-
ν ούν  πλαστά πιστοποιητικά ελέγχ ου από ΚΤΕΟ. Το
ύψος των  προστίµων  για εκπρόθεσµο έλεγχ ο σχ ετίζε-
ται µε την  ηµεροµην ία εκπν οής της προθεσµίας και
τον  τύπο του οχ ήµατος και κυµαίν εται από 10 έως
124 ευρώ.

Την  ίδια στιγµή, εκτιµάται ότι αν έλεγκτα παραµέν ουν
και 700.000 δίκυκλα, τα οποία υποχ ρεούν ται πλέον
ν α «περάσουν » την  πόρτα των  ΚΤΕΟ. Ακόµη έν α
φαιν όµεν ο το οποίο άρχ ισε πρόσφατα ν α µπαίν ει σε
τάξη είν αι αυτό της πώλησης µεταχ ειρισµέν ων  αυτοκι-
ν ήτων , µε «πειραγµέν ους» χ ιλιοµετρητές.

Σήµερα στους δρόµους όλης της χ ώρας εκτιµάται ότι
κυκλοφορούν  500.000 έως 1 εκατ. οχ ήµατα µε «γυρι-
σµέν ους» µετρητές. Η µεγάλη απόκλιση στις εκτιµή-
σεις συν ίσταται στο γεγον ός ότι δεν  υπάρχ ει ακόµη
σαφής εικόν α ή καταγραφή των  περιπτώσεων  αυτών .
Ωστόσο, η πρόσφατη ν οµοθεσία επιτρέπει το τσε-
κάρισµα των  χ ιλιοµέτρων  κατά παλαιότερους ελέγχ ους
ΚΤΕΟ, καλύπτον τας έν α µέρος του κεν ού της κατα-
γραφής.

Πηγή: Εφηµερίδα Καθηµερινή
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Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου και ο
Πρόεδρος του Πνευµατικού Κέντρ-
ου του ∆ήµου , σας προσκαλούν
στη διάλεξη του «Ανοιχτού Πανεπι-
στηµίου», που θα δώσει ο οµιλητής
∆ρ.  Μάνος ∆ανέζης  Αστροφυ-
σικός, Μέλος του Σώµατος Οµότι-
µων  Καθηγητών του Πανεπι-
στηµίου Αθηνών  *,  ο οποίος θα
αναπτύξει το θέµα : «Επιστήµη και
Νέος Πολιτισµός»,   τη ∆ευτέρα, 25
Νοεµβρίου 2019,στις 19:30, στην
Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πνευµα-
τικού Κέντρου
του ∆ήµου Ασπροπύργου
(¨∆ηµήτριος Καλλιέρης¨)  Αλέκου
Παναγούλη 13.

* Γεννήθηκε στον Πειραιά και πήρε πτυχίο Μαθηµα-
τικών από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο
Αθηνών και ∆ίπλωµα Προγραµµατιστή Η/Υ από τη Bull
General Electric. Εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή
στην Αστροφυσική στο Παρίσι, στο Observatoire de
Paris µε την Επίβλεψη της Prof Vera Doazan και την
παρουσίασε στο Τµήµα Φυσικής του Πανεπιστηµίου
Αθηνών - Επίβλεψη καθ. Σωτήρης Σβολόπουλος, µε
βαθµό “Άριστα” µε θέµα: «Συµβολή στη Μελέτη των Βe
Αστέρων - το διπλό σύστηµα AX Mon». 

Τα επιστηµονικά του ενδιαφέροντα είναι:  Φασµα-
τοσκοπική µελέτη θερµών αστέρων εκποµπής στην
ορατή περιοχή του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος και
στο υπεριώδες (UV) µέσω δορυφορικών δεδοµένων
(IUE, HST), Φασµατοσκοπική µελέτη Ενεργών Γαλα-
ξιακών Πυρήνων (AGNs) στην ορατή και υπεριώδη
φασµατική περιοχή, αστρικές ατµόσφαιρες, διπλά
συστήµατα αστέρων και  Ιστορία και Φιλοσοφία των
Θετικών Επιστηµών. ∆ιετέλεσε επίκουρος καθηγητής
Αστροφυσικής, του Τµήµατος Φυσικής, του Τοµέα Αστρ-
οφυσικής, Αστρονοµίας και Μηχανικής του Εθνικού

και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών και
σήµερα είναι µέλος του Σώµατος Οµοτίµων Καθηγητών
του ΕΚΠΑ. 

Έχει δηµοσιεύσει περισσότερες από 300 επιστηµονι-
κές εργασίες σε διεθνή περιοδικά µε κριτές και πρακ-
τικά διεθνών συνεδρίων.

Έχει συγγράψει είκοσι πέντε βιβλία Φυσικής -
Αστροφυσικής Ιστο-

ρίας και Φιλοσοφίας των Θετικών Επιστηµών και
κοινωνικού ενδιαφέροντος. Έχει δώσει περισσότερες
των 500 διαλέξεων. Σεναριογράφος- παρουσιαστής -
επιστηµονικός επιµελητής 151 επιστηµονικών docu-
menters. Μεταξύ αυτών η σειρά «Το Σύµπαν που αγάπ-
ησα» και η σειρά «Έτσι βλέπω τον κόσµο» στην ΕΤ3.  

Του έχουν απονεµηθεί πολλές τιµητικές  διακρίσεις,
όπως: Α΄ Έπαινος από το Υπουργείο Παιδείας, τα βρα-
βεία «Αρώνη» και «Πέτρου Κοσκορόζη», από το Πανε-
πιστήµιο Αθηνών, το "Hellenic - American University
prize" στο 1ο φεστιβάλ Επιστηµονικών ταινιών, καθώς
και τιµητικές  διακρίσεις από δήµους, επιστηµονικές
ενώσεις, αστρονοµικές ενώσεις και σωµατεία.

∆ιάλεξη του Αστροφυσικού Μάνου ∆ανέζη
Σήµερα 25 Νοεµβρίου στις 19:30, στο Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου Ασπροπύργου

M
ε εντολή του Περιφερειάρχη
Αττικής Γ. Πατούλη και το
συντονισµό του

Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής
Προστασίας κ. Β. Κόκκαλη
βρίσκονται σε επιφυλακή οι
υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής,
λόγω αναµενόµενης σηµαντικής
επιδείνωσης των καιρικών
φαινοµένων που ενδεχοµένως να
πλήξουν την Αττική µε ισχυρές
βροχές και καταιγίδες, από τις
βραδινές ώρες της Κυριακής (24-11-
2019) µέχρι τη ∆ευτέρα (25-11-2019).

Ειδικότερα δόθηκε εντολή έκτακτης
σύγκλησης των Συντονιστικών
Οργάνων Πολιτικής Προστασίας σε
όλες τις Περιφερειακές Ενότητες για
τον καλύτερο συντονισµό των
απαιτούµενων ενεργειών και
επισηµάνθηκε προς όλους τους
∆ήµους της Περιφέρειας,  να
βρίσκονται σε επιφυλακή οι
αρµόδιες υπηρεσίες τους καθώς και
οι Εθελοντικές τους Οργανώσεις.
Ιδιαίτερη εντολή δόθηκε στις
Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας
να θέσουν σε επιφυλακή το
µηχανισµό που αφορά στον έλεγχο
και καθαρισµό ρεµάτων και
υδροφρεατίων. Επίσης απεστάλη
σχετική ενηµέρωση προς την ΓΑ∆Α
και την Περιφερειακή ∆ιοίκηση
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αττικής
για τον καλύτερο συντονισµό.

Επισηµαίνεται ότι ο
Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής
Προστασίας κ. Κόκκαλης
πραγµατοποίησε από το πρωί του
Σαββάτου 23-11-2019) αυτοψίες σε
διάφορα σηµεία υδατορεµάτων της
Αττικής, για να διαπιστωθεί αν
υπάρχει τυχόν πρόβληµα ώστε να
ενηµερωθούν οι εµπλεκόµενες
υπηρεσίες για την άµεση λήψη
µέτρων.

Περαιτέρω ζητήθηκε από τις
αρµόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας
Αττικής όπως προβούν σε
προληπτικό έλεγχο και καθαρισµό
(όπου απαιτείται) αντιπληµµυρικών
υποδοµών αρµοδιότητας της
Περιφέρειας (υδατορέµατα, φρεάτια
οµβρίων). Για το ίδιο λόγο
καλούνται και οι ∆ήµοι να προβούν

σε αποµάκρυνση ογκωδών
αντικειµένων και φερτών υλικών που
βρίσκονται περιµετρικά κάδων
απορριµµάτων καθώς και να
ελέγξουν τα φρεάτια υδροσυλλογής
για τυχόν εµφράξεις.     

Λόγω της ενδεχόµενης εκδήλωσης
κατά τόπους επικίνδυνων καιρικών
φαινοµένων γίνεται έκκληση προς
όλους τους πολίτες να
ενηµερώνονται για την εξέλιξη των
καιρικών φαινοµένων, να
αποφεύγουν άσκοπες µετακινήσεις
κατά την διάρκεια εκδήλωσής τους
και να λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα
αυτοπροστασίας, όπως

• Να ασφαλίσουν αντικείµενα τα
οποία αν παρασυρθούν από τα
έντονα καιρικά φαινόµενα ενδέχεται να
προκαλέσουν καταστροφές ή

τραυµατισµούς.
• Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια

και οι υδρορροές των κατοικιών δεν
είναι φραγµένα και λειτουργούν
κανονικά.

•Να αποφεύγουν να διασχίζουν
χειµάρρους και ρέµατα, πεζοί ή µε
όχηµα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων
και βροχοπτώσεων, αλλά και για
αρκετές ώρες µετά το τέλος της
εκδήλωσής τους 

•Να αποφεύγουν τις εργασίες
υπαίθρου και δραστηριότητες σε
θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές
κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των
έντονων καιρικών φαινοµένων
(κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

•Να προφυλαχτούν αµέσως κατά τη
διάρκεια µιας χαλαζόπτωσης. Να
καταφύγουν σε κτίριο ή σε
αυτοκίνητο και να µην εγκαταλείπουν
τον ασφαλή χώρο, παρά µόνο όταν
βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε.
Η χαλαζόπτωση µπορεί να είναι πολύ
επικίνδυνη και για τα ζώα.

•Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω
από µεγάλα δέντρα, κάτω από
αναρτηµένες πινακίδες και γενικά από
περιοχές, όπου ελαφρά αντικείµενα
(π.χ. γλάστρες, σπασµένα τζάµια κλπ.)
µπορεί να αποκολληθούν και να
πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από
µπαλκόνια).

•Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες
των κατά τόπους αρµοδίων φορέων,

Σε επιφυλακή η Περιφέρεια Αττικής για τα καιρικά φαινόµενα που ενδεχοµένως θα πλήξουν την Αττική
Επιστολή  Γ. Πατούλη προς τους ∆ηµάρχους της Αττικής να προχωρήσουν άµεσα σε προληπτικές ενέργειες



«Υπάρχ ει, ωστόσο, και µία πληγή
του προσφυγικού που µπορούµε ν α
κλείσουµε αµέσως και µόν οι µας. Μας
το επιβάλλει ο πολιτισµός, η αν θρωπιά,
η ευαισθησία, η ίδια η παράδοσή µας.
Μιλώ για την  προστασία των  αν ήλικων
παιδιών  που βρέθηκαν  εδώ ασυν όδευ-
τα. Χωρίς καν έν αν  δίπλα τους και
χ ωρίς ελπίδα µπροστά τους. ∆εν  πρέ-
πει ν α τα αφήσουµε ν α χ αθούν  µέσα
στην  εκµετάλλευση και στο έγκληµα»,
συν έχ ισε ο πρωθυπουργός και τόν ισε:
«Οι µικρές ψυχ ές του κόσµου δεν  µπο-
ρεί ν α γίν ον ται θύµατα των  εν όχ ων
του κόσµου. Γι' αυτό και αν αλαµβάν ω
προσωπικά την  υπόθεσή τους,
συγκεν τρών ον τας όλες τις σχ ετικές
αρµοδιότητες στο Γραφείο του πρωθυ-
πουργού».

Ο κ. Μητσοτάκης αν εφερε ότι θα
συν εργαστούµε µε την  Ευρωπαϊκή
Έν ωση και διεθν είς οργαν ισµούς, µε
ιδρύµατα, µη κυβερν ητικές οργαν ώσεις
και φορείς που εν διαφέρον ται. «Όλοι
µαζί, τώρα, θα πετύχ ουµε περισσότε-
ρα. Ξεκιν ώ µε µία αυστηρή προειδο-
ποίηση: Όσοι εγκληµατίες τολµούν  ν α
βασαν ίζουν  και ν α εµπορεύον ται παι-
διά, ν α ξέρουν  ότι το κράτος θα τους
κυν ηγήσει αµείλικτα. Και θα τους
τιµωρήσει χ ωρίς οίκτο, σώζον τας τα
αθώα πλάσµατα από τα χ έρια τους»,
ξεκαθάρισε.

Επίσης είπε ότι ταχ ύτατα θα συγκρ-
οτηθούν  δοµές φιλοξεν ίας για τα 4.000
παιδιά που σήµερα βιών ουν  άθλιες
συν θήκες.

«Η κάθε δοµή θα στεγάζει µικρές οµά-
δες, που θα τρέφον ται και θα ζουν
όπως απαιτεί η τρυφερή ηλικία τους. Με
τη βοήθεια δασκάλων , γιατρών  και
ψυχ ολόγων  και µε τη θαλπωρή που,
δυστυχ ώς, δεν  έχ ουν  από τους γον είς
τους», σηµείωσε και συµπλήρωσε: 

«Πρωταγωνιστές στην προσπάθ-
ειά µας θα είναι δύο πραγµατικοί
εκπρόσωποι της Κοινωνίας των
Πολιτών: Ως Εθνική Συντονίστρια
διάλεξα µία γυναίκα µε παιδεία,
γνώση και µεγάλη πείρα στην αντι-
µετώπιση του ανθρώπινου πόνου,
την Ειρήνη Αγαπηδάκη. 

Στο πλευρό της, ένας σταθερός
υποστηρικτής του Κράτους ∆ικαίου
και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας,
ο γνωστός συγγραφέας Απόστολος
∆οξιάδης. Η Ελλάδα δίνει σήµερα
πρώτη το σύνθηµα της ανθρωπιάς:
Κανένα παιδί µόνο!».

Από την  πλευρά της η κυρία Ειρήν η
Αγαπηδάκη ευχ αρίστησε τον  πρωθυ-
πουργό για την  τιµή που της έκαν ε
όπως είπε, ν α την  εµπιστευτεί σε έν α
τόσο δύσκολο και ευαίσθητο ζήτηµα. 

«Έχ ω βαθιά επίγν ωση των  δυσκο-
λιών  και των  προκλήσεων , αλλά έχ ω
και εµπιστοσύν η στους έλλην ες
πολίτες ότι αυτή η προσπάθεια θα βρει
µία θέση στην  καρδιά τους», τόν ισε.

«Είν αι καθοριστικό ότι τον ίστηκε η
σηµασία της Κοιν ων ίας των  Πολιτών ,
γιατί ως τώρα είχ αµε µάθει, στην  Ελλά-
δα, ν α βλέπουµε το κράτος από τη µία
και τους πολίτες απέν αν τι, ουσιαστι-
κά», δήλωσε ο Απόστολος ∆οξιάδης.
«Η Κοιν ων ία των  Πολιτών  ακριβώς
γεφυρών ει αυτό το χ άσµα, άλλοτε
απαιτών τας κι άλλοτε συν εργαζόµεν η

δηµιουργικά µε το κράτος, όχ ι µε
φων ασκίες αλλά µε συν εργασίες. Στο
σχ έδιο του πρωθυπουργού, το «Καν έ-
ν α παιδί µόν ο», ν οµίζω µπορεί ν α
φαν εί πολύ καθοριστικά η µεγάλη
σηµασία που µπορεί ν α παίξει. 

Όσο κι αν  δεν  είν αι αυτον όητο, µε
την  ολοκλήρωση του προγράµµατος
«Καν έν α παιδί µόν ο» η Ελλάδα θα
δώσει έν α µάθηµα πολιτισµού στην
Ευρώπη, γιατί πιστεύω ότι καµία άλλη
ευρωπαϊκή χ ώρα δεν  έχ ει συν ολικά
αν τιµετωπίσει το πρόβληµα των
ασυν όδευτων  µε τον  τρόπο που θα
γίν ει», πρόσθεσε.

Το πρόγραµµα «Καν έν α παιδί µόν ο»
αποτελεί συν ολικό σχ έδιο της κυβέρν -
ησης για την  προστασία και τη φρον -
τίδα των  ασυν όδευτων  παιδιών  που
έχ ουν  φτάσει στη χ ώρα µας µέσω των
προσφυγικών -µεταν αστευτικών  ροών
και ζουν  υπό άθλιες συν θήκες. 

Στόχ ος είν αι η µεταφορά 2.500
ασυν όδευτων  αν ηλίκων  που βρίσκον -
ται σε καταυλισµούς όπως η Μόρια και
1.300 που αγων ίζον ται ν α επιβιώσουν
εκτός οργαν ωµέν ων  κέν τρων  σε δοµές
µακροχ ρόν ιας φιλοξεν ίας, οι οποίες θα
ειδικεύον ται στην  πολύπλευρη παρ-
οχ ή της φρον τίδας που απαιτούν  τα
παιδιά.
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Μ έγαρα: Έως 16/12 
η προθεσµία σύνδεσης
οικιών µε το νέο δίκτυο 
ύδρευσης, περιοχή Λόφου
Αγ. ∆ηµητρίου

Ο ∆ήµος Μεγαρέων  εν ηµερών ει ότι
έχει ήδη ολοκληρωθεί το ν έο δίκτυο
και στο λόφο Αγίου ∆ηµητρίου.
Η τροφοδότηση του παλαιού δικτύου
πρόκειται ν α διακοπεί οριστικά στις 16
∆εκεµβρίου 2019. Όσες οικίες δεν
έχουν  συν δεθεί µέχρι τότε µε το ν έο
δίκτυο θα πάψουν  ν α υδροδοτούν ται.
Για την  σύν δεση των  οικιών  µε το ν έο
δίκτυο πρέπει ν α καλέσετε σύν τοµα
τον  υδραυλικό σας.
Για τεχν ικούς λόγους οι οικίες επί της
οδού Αγ. Αν των ίου, στο τµήµα από
Σιθν ίδων  έως ∆ογάν η, θα συν δεθούν
αποκλειστικά τη ∆ευτέρα 16.12.2019.
Για πληροφορίες καλέστε στην  Τεχν ι-
κή Υπηρεσία του ∆ήµου, τηλ.
2296081042 κα Κατερίν α Μουρελάτου.

Επιλύεται το πρόβληµα έλλειψης
µηχανικών στους ∆ήµους

Με τον πι ο δραστι κό τρόπο το Υπουργεί ο
Εσωτερι κών επι λύει  ένα χρόνι ο πρόβ-
ληµα στο χώρο της Τοπι κής Αυτο-

δι οί κησης, που έθετε εµπόδι α στην σύνταξη
τεχνι κών µελετών γι α την απορρόφηση κον-
δυλί ων από τα δι άφορα χρηµατοδοτι κά προ-
γράµµατα.
Με δι άταξη που προστί θεται  από τον υπουργό
Εσωτερι κών κ. Τάκη Θεοδωρι κάκο στο
νοµοσχέδι ο γι α τον εκσυγχρονι σµό της εκλογι -
κής νοµοθεσί ας, επι λύεται  το τεράστι ο πρόβ-
ληµα έλλει ψης µηχανι κών στους ∆ήµους, καθώς
δί νεται  η δυνατότητα να συνάπτονται  συµβάσει ς
µε φορεί ς της Γενι κής Κυβέρνησης, όπως η

ΕΕΤΑΑ και  να χρησι µοποι -
ούνται  οι  µηχανι κοί  τους γι α τη
σύνταξη τεχνι κών µελετών,
που εί ναι  απαραί τητες γι α τη
χρηµατοδότηση έργων.

Επί σης µε άλλη ρύθµι ση
δηµι ουργεί ται  Μητρώο ∆εδο-
µένων Τοπι κής Αυτοδι οί κησης
που θα συµβάλει  στη χάραξη

αποτελεσµατι κών και  στοχευµένων πολι τι κών
στο χώρο των ΟΤΑ.

Σύµφωνα µε τι ς συγκεκρι µένες ρυθµί σει ς:

Λήγει  ο αποτυχηµένος θεσµός της «δι οι κητι κής
υποστήρι ξης» και  αντι καθί σταται  από ένα
σύγχρονο και  αποτελεσµατι κό εργαλεί ο υπο-
στήρι ξης των δοµών τεχνι κών υπηρεσι ών και
υπηρεσι ών δόµησης των ΟΤΑ - όπως αναφέρει
το ΥΠΕΣ. Με το νέο σύστηµα οι  ΟΤΑ:
α) µπορούν να συνάπτουν σύµβαση «ορι ζόντι ας
συνεργασί ας» µε φορεί ς της Γενι κής Κυβέρν-
ησης, την ΕΕΤΑΑ και  τι ς Αναπτυξι ακές τους

Εται ρεί ες και  να τους αναθέτουν την τεχνι κή τους
υπηρεσί α γι α δι αδι κασί ες εποπτεί ας και
επί βλεψης δηµοσί ων συµβάσεων µελετών και
έργων,

β) µπορούν να συνάπτουν σύµβαση µε τι ς ως
άνω δοµές γι α την υποστήρι ξη στην άσκηση των
συνήθων αρµοδι οτήτων των τεχνι κών υπηρεσι ών
και  των υπηρεσι ών δόµησης, µε τη δι κλεί δα ότι
η αρµοδι ότητα έκδοσης των δι οι κητι κών πρά-
ξεων ασκεί ται  από δηµόσι ο όργανο

Θεσπί ζεται  γι α πρώτη φορά Μητρώο ∆εδοµέ-
νων Τοπι κής Αυτοδι οί κησης στο οποί ο
καταχωρούνται  όλα τα στοι χεί α που αφορούν
την οι κονοµι κή και  δι οι κητι κή λει τουργί α των
ΟΤΑ, τα στοι χεί α του ενεργητι κού τους, καθώς
και  τα αντί στοι χα στοι χεί α που αφορούν τα
νοµι κά τους πρόσωπα. Η λει τουργί α του
Μητρώου θα επι τρέψει  γι α πρώτη φορά από
ι δρύσεως ΟΤΑ, τη χάραξη αποτελεσµατι κών
και  στοχευµένων πολι τι κών τοπι κής αυτο-
δι οί κησης.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Αναλαµβάνω προσωπικά την επίβλεψη του σχεδίου για τα ασυνόδευτα παιδιά
Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα συγκροτηθούν δοµές φιλοξενίας για τα

4.000 παιδιά που σήµερα βιώνουν άθλιες συνθήκες
«Όλοι αναγνωρίζουµε την εθνική πρόκ-

ληση του Μεταναστευτικού που αντιµετωπίζει
η χώρα µας. Γνωστά είναι, επίσης, τα προβ-
λήµατα στα νησιά µας και οι οργανωµένες
πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, µε τη συµπα-
ράσταση όλων των Ελλήνων. Όπως φανερές
είναι και οι µεγάλες ευθύνες των γειτόνων
µας, αλλά και της Ευρώπης. Για ένα πρόβ-
ληµα ευρωπαϊκό, που εκδηλώνεται στα ανα-
τολικά όρια της ηπείρου µας», ανεφερε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης σε παρέµβασή του για
τη φροντίδα των ασυνόδευτων παιδιών που
βρισκονται στην Ελλάδα µε το προγραµµα
«Κανένα παιδί µόνο».
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Την  Τετάρτη 27 Νοεµβρίου 2019 και ώρα
19:00  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ελευσίν ας,
θα συν εδριάσει η  αρµόδια Οικον οµική Επι-
τροπή του ∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ , για τη
λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέµατα
της ηµερήσιας διάταξης:    

1. Έγκριση τεχ ν ικής προδιαγραφής
και κατάρτιση των  όρων  της διακήρυξης του
Αν οικτού Ηλεκτρον ικού  ∆ιαγων ισµού για
την  «Προµήθεια Αστικού Εξοπλισµού»,
προϋπολογισµού δαπάν ης 69.936,00 €
συµπεριλαµβαν οµέν ου Φ.Π.Α. 

2. Έγκριση τεχ ν ικής προδιαγραφής
και κατάρτιση των  όρων  της διακήρυξης του
Αν οικτού Ηλεκτρον ικού  ∆ιαγων ισµού για
την  «Προµήθεια Λοιπών  Ειδών  Υγιειν ής &
Καθαριότητας του Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
∆ήµου Ελευσίν ας», προϋπολογισµού
δαπάν ης 73.000,00 € συµπεριλαµβαν οµέ-
ν ου Φ.Π.Α. 

3. Λήψη απόφασης για την  παράταση
της υπ’ αριθµ. 25688/6-12-2017 σύµβασης
µε τίτλο: «Τηλεφων ικά Τηλεγραφικά και
Τηλετυπικά τέλη Εσωτερικού ∆ηµοτικών
Υπηρεσιών » αξίας 29.625,60 €.

4. Έγκριση της 1ης Συµπληρωµατικής
Σύµβασης του 4ου Α.Π.Ε. του έργου:
«Συν τήρηση ∆ηµοτικών  Κτιρίων  ∆Ε Ελευ-
σίν ας 2017» και παράταση προθεσµίας
περαίωσης του έργου.

5. Λήψη απόφασης για την  εξειδίκευ-
ση πίστωσης ποσού 2.680,00 € για την
συµµετοχ ή εκπροσώπων  του ∆ήµου Ελευ-
σίν ας σε συν άν τηση εργασίας στις Βρυξέλ-
λες µε την  Επιτροπή εµπειρογν ωµόν ων  της
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης,
για την  πρόοδο του σχ εδίου “Eleusis 2021” 

6. Ορισµός υπολόγου και έγκριση
έκδοση εν τάλµατος  προπληρωµής, λόγω
αδυν αµίας έκδοσης καν ον ικού εν τάλµατος
ως απρόσφορου για την  δαπάν η συµµε-
τοχ ής εκπροσώπων  του ∆ήµου Ελευσίν ας
σε συν άν τηση εργασίας στις Βρυξέλλες µε
την  Επιτροπή εµπειρογν ωµόν ων  της Πολι-
τιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, για
την  πρόοδο του σχ εδίου “Eleusis 2021” 

7. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου
αν αφορικά µε το χ ειρισµό της ΠΡ 7985/17-
11-2016 προσφυγής, την  οποία άσκησε ο
Βασίλης Γερόλυµος κατά του ∆ήµου Ελευ-
σίν ας.

8. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου
αν αφορικά µε το χ ειρισµό της µε ΑΚ
9130/14-12-2016 αν ακοπής, την  οποία
άσκησε η εταιρεία «Θεόφιλος Τσοκάν ης &
ΣΙΑ Ε.Ε.» κατά του ∆ήµου Ελευσίν ας. 

9. Έγκριση περί χ ρηµατοδότησης της
κοιν ωφελούς Επιχ είρησης ∆ήµου Ελευ-
σίν ας από το ∆ήµο µας µην ός Οκτωβρίου
2019 του Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης.

«∆ιεκδικούµε Μαζί» µε την Ε.Σ.Α.µεΑ. 
·    Ο ∆ήµος Φυλής φιλοξενεί σήµερα 25 Νοεµβρίου 2019, από

τις 12:30 µ.µ. έως τις 14:30 µ.µ. στο Κέντρο Κοινότητας, στα Άνω
Λιόσια, την υπηρεσία «∆ιεκδικούµε Μαζί» της Ε.Σ.Α.µεΑ. 

Συνεχί ζεται  κανονι κά το πρόγραµµα της υπηρεσί ας της ΕΣΑµεΑ «∆ι εκδι κούµε
Μαζί » γι α την εβδοµάδα 25 -29 Νοεµβρί ου, στους ∆ήµους της Αττι κής.

·        Ο ∆ήµος Κορυδαλλού φι λοξενεί  στο Κέντρο Κοι νότητας, Ξενοφώντος και
Πελοπί δα, την υπηρεσί α «∆ι εκδι κούµε Μαζί » της Ε.Σ.Α.µεΑ. την Τρί τη 26 Νοεµβρί ου
2019, από τι ς 9:00 π.µ. έως τι ς 11:00 π.µ.

·        Ο ∆ήµος Αι γάλεω φι λοξενεί  στο χώρο της Πρόνοι ας, Μαρµαρά 26, την υπηρ-
εσί α «∆ι εκδι κούµε Μαζί » της Ε.Σ.Α.µεΑ., την Τρί τη 26 Νοεµβρί ου 2019, από τι ς 11:30
π.µ. έως τι ς 13:30 µ.µ.

·        Ο ∆ήµος Γαλατσί ου φι λοξενεί  στο Κέντρο Κοι νότητας, Αρχι µήδους 2 και  Ιππο-
κράτους, την υπηρεσί α «∆ι εκδι κούµε Μαζί » της Ε.Σ.Α.µεΑ., την Τρί τη 26 Νοεµβρί ου
2019, από τι ς 12.00 µ.µ. έως τι ς 14.00 µ.µ.

·        Ο ∆ήµος Αγί ων Αναργύρων-Καµατερού φι λοξενεί  στο Κέντρο Κοι νότητας, Λ.
∆ηµοκρατί ας και  Μέρλα,  την υπηρεσί α «∆ι εκδι κούµε Μαζί » της Ε.Σ.Α.µεΑ., την
Τετάρτη 27 Νοεµβρί ου 2019, από τι ς 10:00 π.µ. έως τι ς 12:00 µ.µ.

·        Ο ∆ήµος Ιλί ου φι λοξενεί  στην Κοι νωνι κή Υπηρεσί α (Νέστορος 101), την υπηρ-
εσί α «∆ι εκδι κούµε Μαζί » της Ε.Σ.Α.µεΑ., την Τετάρτη 27 Νοεµβρί ου 2019, από τι ς 12:30
µ.µ. έως τι ς 14:30 µ.µ.

·        Ο ∆ήµος Νέας Ιωνί ας φι λοξενεί  στο Κέντρο Κοι νότητας, Καρολί δου 4, την υπηρ-
εσί α «∆ι εκδι κούµε Μαζί » της Ε.Σ.Α.µεΑ., την Πέµπτη 28 Νοεµβρί ου 2019, από τι ς 9:00
π.µ. έως τι ς 11:00 π.µ.

·        Ο ∆ήµος Γλυφάδας φι λοξενεί  στο Κέντρο Κοι νότητας, Καραϊ σκάκη 34 και  Τσι -
τσάνη, την υπηρεσί α «∆ι εκδι κούµε Μαζί » της Ε.Σ.Α.µεΑ., την Πέµπτη 28 Νοεµβρί ου
2019, από τι ς 9:30 π.µ. έως τι ς 11:30 π.µ.

·        Ο ∆ήµος Αλί µου φι λοξενεί  στο Κέντρο Κοι νότητας, Αρι στοτέλους 25 και  Αυξεν-
τί ου, την υπηρεσί α «∆ι εκδι κούµε Μαζί » της Ε.Σ.Α.µεΑ., την Πέµπτη 28 Νοεµβρί ου 2019,
από τι ς 12:30 µ.µ. έως τι ς 14:30 µ.µ.

·        Ο ∆ήµος Κερατσι νί ου - ∆ραπετσώνας φι λοξενεί  στο Κέντρο Κοι νότητας, Μι κράς
Ασί ας 143, Κερατσί νι  (1ος όροφος), την υπηρεσί α «∆ι εκδι κούµε Μαζί » της Ε.Σ.Α.µεΑ.,
την Παρασκευή 29 Νοεµβρί ου 2019, από τι ς 10:00 π.µ. έως τι ς 12:00 µ.µ.

·        Ο ∆ήµος Παλαι ού Φαλήρου φι λοξενεί  στο Κέντρο Κοι νότητας, Αγί ου Αλεξάνδρ-
ου 77, την υπηρεσί α «∆ι εκδι κούµε Μαζί » της Ε.Σ.Α.µεΑ., την Παρασκευή 29 Νοεµβρί ου
2019, από τι ς 10:00 π.µ. έως τι ς 12:00 µ.µ.

·        Ο ∆ήµος Περάµατος φι λοξενεί  στο Β’ Κ.Α.Π.Η., Βοσπόρου 11 β, την υπηρεσί α
«∆ι εκδι κούµε Μαζί » της Ε.Σ.Α.µεΑ., την Παρασκευή 29 Νοεµβρί ου 2019, από τι ς 12:30
µ.µ. έως τι ς 14:30 µ.µ.

·        Ο ∆ήµος Καλλι θέας φι λοξενεί  στο Κέντρο Κοι νότητας, Ελ. Βενι ζέλου 156 (2ος
Όροφος), την υπηρεσί α «∆ι εκδι κούµε Μαζί » της Ε.Σ.Α.µεΑ., την Παρασκευή 29 Νοεµ-
βρί ου 2019, από τι ς 13:00 µ.µ. έως τι ς 15:00 µ.µ.

Η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία (Ε.Σ.Α.µεΑ.) αποτελεί την τρι-
τοβάθµια Οργάνωση των ατόµων µε αναπηρία και των οικογενειών τους στη
χώρα και τον αναγνωρισµένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας στα
ζητήµατα των δικαιωµάτων των ατόµων µε αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των
οικογενειών τους.

Κύρια αποστολή της είναι η καταπολέµηση των διακρίσεων σε βάρος των ατό-
µων µε αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους και η προώθηση,
προστασία και απόλαυση των ανθρωπίνων και συνταγµατικά κατοχυρωµένων
δικαιωµάτων τους. Ιδίως όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώµατα των ατόµων µε
αναπηρία, αυτά καθιερώνονται µε τη Σύµβαση του Οργανισµού των Ηνωµένων
Εθνών για τα ∆ικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρία, που η χώρα µας µαζί µε το
Προαιρετικό της Πρωτόκολλο επικύρωσε µε τον Ν. 4074/2012.

Η Ε.Σ.Α.µεΑ. οργανώνει συστηµατικές εκστρατείες ενηµέρωσης της ελληνικής
κοινωνίας, προωθεί τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία και των οικογενειών
τους, ασκεί συστηµατικό έλεγχο της νοµοθεσίας και υποβάλλει προτάσεις µε
στόχο τη συµπερίληψη των αναγκών των ατόµων µε αναπηρία, χρόνιες παθή-
σεις και των οικογενειών τους.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο και τις δράσεις της Ε.Σ.Α.µεΑ. µπορείτε
να βρείτε στην παρακάτω ιστοσελίδα: https://www.esamea.gr

Επικοινωνία: ∆ευτ.-Παρ., 8.00-16.00, τηλ.: +302109949837, φαξ.: +302105238967, e-
mail: esaea@otenet.gr 

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ : Συνεδρίαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής την Τετάρτη 27 Νοεµβρίου και ώρα 19:00  

Θα εξετασθεί η δαπάνη συµµετοχής εκπροσώπων του ∆ήµου 
Ελευσίνας σε συνάντηση εργασίας στις Βρυξέλλες µε την Επιτροπή
εµπειρογνωµόνων της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, 

για την πρόοδο του σχεδίου “Eleusis 2021” 
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ΚΟΜΙΣΙΟΝ: ΚΟΜΙΣΙΟΝ: 
Ζητά επιστροφήΖητά επιστροφή

πόρων €180 εκατ.πόρων €180 εκατ.
για το Θριάσιογια το Θριάσιο

Τ
ην διαδικασία ανάκτησης κονδυλίων
ύψους 180 εκατ. ευρώ ξεκίνησε η Κοµισι-
όν για τις καθυστερήσεις στα έργα στο

Θριάσιο Πεδίο.
Πρόκειται για πόρους µε τους οποίους είχε

χρηµατοδοτήσει τα έργα αυτά,  µε την προϋπόθε-
ση πως το Θριάσιο θα παραχωρηθεί µέχρι τον
περασµένο Μάρτιο σε ιδιώτη επενδυτή.

H σκλήρυνση της στάσης της ΕΕ προκύπτει
από την έκθεση µεταµνηµονιακής εποπτείας που
δηµοσιεύτηκε σήµερα και στην οποία αναφέρεται
ότι η µη αξιοποίηση του εµπορευµατικού συγκρ-
οτήµατος στο Θριάσιο καθυστερεί την ανάπτυξη
των σιδηροδροµικών εµπορευµατικών µεταφο-
ρών και την ανταγωνιστικότητα της χώρας.

Στην έκθεση, οι Βρυξέλλες µας «τραβούν» το
αυτί και για τις καθυστερήσεις στα µεγάλα δηµόσια
έργα, µεταξύ των οποίων είναι η γραµµή 4 του
µετρό Αθήνας, το Πάτρα – Πύργος, το τµήµα Άκτιο
– Αµβρακία και η προµήθεια νέων λεωφορείων
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Σύµφωνα µε την έκθεση, οι καθυστερήσεις
οφείλονται µεταξύ άλλων στις παράλογα υψηλές
εκπτώσεις ενώ αποτελεί έκπληξη ότι επιρρίπτον-
ται ευθύνες και στις τεχνικές εταιρείες, κάνοντας
λόγο για περιορισµένες δυνατότητες των κατασ-
κευαστών!

Στην έκθεση επισηµαίνεται, επίσης, πως η
Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει άµεσα στην υλο-
ποίηση σχεδίων κινητικότητας εντός των µεγάλων
αστικών κέντρων καθώς έτσι θα ενισχυθούν οι
επενδύσεις στο συγκεκριµένο τοµέα των µεταφο-
ρών.Τονίζουν πως δεν έχει σηµειωθεί καµία
πρόοδος στην προσβασιµότητα του λιµανιού της
Θεσσαλονίκης. Το τελευταίο, όπως επι-
σηµαίνουν, ιδιωτικοποιήθηκε και έχει µεγάλες
προοπτικές ώστε να αποτελέσει πύλη προς τα
Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη, αλλά η προ-
σπάθεια τορπιλίζεται από την απουσία σιδηροδρ-

οµικής και οδικής σύνδεσης µε την ενδοχώρα.
Από την λίστα των προβληµατικών σηµείων δεν

απουσιάζει ούτε ο ΟΑΣΘ. 
Όπως αναφέρεται, µετά την κρατικοποίηση της

εταιρείας το 2017, ο αριθµός των οχηµάτων που
κυκλοφορούν περιορίστηκε στο µισό (από 550
σε 215 ηµερησίως), ενώ όλα τα λεωφορεία είναι
ηλικίας άνω των 15 ετών, µε την ποιότητα των
υπηρεσιών να είναι αρνητική. 

Το σχέδιο της προηγούµενης κυβέρνησης
προέβλεπε πως µέχρι τα τέλη του 2019 θα είχε
δηµιουργηθεί µια νέα εταιρεία κάτι που δεν έχει
γίνει µέχρι σήµερα. 

Επισηµαίνεται πως ο ΟΑΣΘ είχε το 2019
έσοδα 24 εκατ. Ευρώ ενώ µόνο οι δαπάνες µισθ-
οδοσίας είναι 66 εκατ. ευρώ. Επισηµαίνεται, πάν-
τως, η πρόθεση της σηµερινής κυβέρνησης για
εκπόνηση σχεδίου αναδιάρθρωσης.

Τ
ο µέτωπο των πολύ ι σχυρών
βροχών και  καται γί δων «Γηρυόν-
ης» προσέγγι σε πλέον τι ς ακτές

της ∆υτι κής Ελλάδας και  επηρεάζει  το
σύνολο της χώρας, κι νούµενο από τα δυτι -
κά προς τα ανατολι κά. 

Εξαι τί ας της κακοκαι ρί ας, δι ακόπηκε
τα ξηµερώµατα της ∆ευτέρας η κυκλοφο-
ρί α των οχηµάτων στη Νέα Εθνι κή Οδό
Αθηνών – Κορί νθου στο ύψος της Κι νέτας
λόγω συσσώρευσης υδάτων στο οδόστρω-
µα από την κακοκαι ρί α.Σύµφωνα µε την
αστυνοµί α, πραγµατοποι ούνται  εκτρο-
πές της κυκλοφορί ας των οχηµάτων στα
δι όδι α της Ελευσί νας, στο ρεύµα προς
Κόρι νθο και  στα δι όδι α Καλαµακί ου, στο
ρεύµα προς Αθήνα.

Η Γενι κή Γραµµατεί α Πολι τι κής Προ-
στασί ας, ανακοί νωσε ότι  δι ακόπηκε η
κυκλοφορί α των οχηµάτων γι α τον ί δι ο
λόγο και  στην Παλαι ά Εθνι κή Οδό Αθηνών
– Κορί νθου.

Αναστολή Προαστι ακούΑποφασί στηκε
η αναστολή όλων των δροµολογί ων του
Προαστι ακού Σι δηροδρόµου από το Κι άτο
προς Πει ραι ά και  αντί στροφα.Η Γενι κή
Γραµµατεί ας Πολι τι κής Προστασί ας
απευθύνει  έκκληση στους πολί τες να
αποφύγουν τι ς µετακι νήσει ς τους προς
τι ς περι οχές αυτές και  να ακολουθούν τι ς
οδηγί ες των Αρχών. 

Έντονη βροχόπτωση στην Αττι κήΣτο
νοµό Αττι κής και  στην πόλη της Αθήνας οι
βροχές που εκδηλώνονται  κατά τόπους,
έγι ναν πι ο έντονες κατά τη δι άρκει α της
νύχτας, δί νοντας έως και  τι ς πρώτες
πρωι νές ώρες ι σχυρές καται γί δες µε
σηµαντι κά ύψη βροχής. Το µεσηµέρι  της

∆ευτέρας ο και ρός αναµένεται  να
βελτι ωθεί

.Πολύ θυελλώδει ς άνεµοι  εντάσεων
οκτώ έως εννέα µποφόρ θα επι κρατήσουν
στο Αι γαί ο έως τι ς µεσηµερι ανές ώρες
της ∆ευτέρας, οπότε θα εξασθενήσουν
σηµαντι κά.Προβλήµατα στη Κορι νθί α -
∆ι ακοπή κυκλοφορί ας σε Νέα και
Παλαι ά Εθνι κή Οδό ΑθηνώνΚαταστροφ-
ι κό το πέρασµα της κακοκαι ρί ας Γηρυόν-
ης και  από την Κορι νθί α, καθώς υπε-
ρχεί λι σε το ρέµα της Πί κκας, µε αποτέ-
λεσµα το νερό να φτάσει  στο ύψος της
Εθνι κή οδού, µε κί νδυνο γι α τα δι ερχόµενα
αυτοκί νητα.

Με απόφαση της Πολι τι κής Προ-
στασί ας, δι εκόπη η κυκλοφορί α στο 61ο
χι λι όµετρο της Εθνι κής, από την Κι νέτα
έως τους Αγί ους Θεοδώρους, καθώς το
ρέµα κατέβαζε φερτά υλι κά προς την
περι οχή της Κι νέτας.

Τα νερά από το ρέµα έφτασαν µέχρι
τον κεντρι κό δρόµο, µε αποτέλεσµα οι
αρµόδι οι  να δώσουν εντολή γι α δι ακοπή
της κυκλοφορί ας και  στην παλι ά Εθνι κή
οδό, κόβοντας στην ουσί α, προσωρι νά,
κάθε δί οδο προς την Αθήνα.Η εντολή που
δόθηκε ήταν να κλεί σει  η Ολυµπί α οδός
από τα δι όδι α του Καλαµακί ου έως τους
Αγί ους Θεοδώρους και  η παλι ά Εθνι κή
από τα δι όδι α της Ελευσί νας προς Κόρι -
νθο, έως και  τα δι όδι α του Καλαµακί ου.

Στο σηµεί ο και  στην κατοι κηµένη περ-
ι οχή έσπευσαν δυνάµει ς της πυροσβεστι -
κής ενώ δόθηκε εντολή στους κατοί κους
µεµονωµένων σπι τι ών, να εί ναι  έτοι µοι ,
ώστε αν κρι θεί  απαραί τητο να εγκατα-
λεί ψουν τι ς οι κί ες τους

∆∆ιιαακκόόππηηκκεε  ηη  κκυυκκλλοοφφοορρίίαα  σσεε  ΝΝέέαα
κκααιι  ΠΠααλλααιιάά  ΕΕθθννιικκήή  ΟΟδδόό  ΑΑθθηηννώώνν  ––

ΚΚοορρίίννθθοουυ
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Για 11η συνεχόµενη χρο-
νιά, ο ∆ήµος Ασπροπύρ-
γου, διαµέσου του Κοινωνι-
κού Καταστήµατος
Αλληλεγγύης «Ο Πλησίον»,
διοργανώνει το Χριστου-
γεννιάτικο Φιλανθρωπικό
Μπαζάρ, στο Κλειστό
Γυµναστήριο Ασπροπύρ-
γου «Γεώργιος Θ. Τσόκας».
Καλούνται, όσοι επιθ-

υµούν να λάβουν µέρος,
είτε ως εκθέτες είτε για να
πραγµατοποιήσουν δράση
στο Μπαζάρ, να επικοινω-
νήσουν µε την υπεύθυνη,
Εντεταλµένη ∆ηµοτική
Σύµβουλο Νέων Κοινω-
νικών ∆οµών του ∆ήµου
Ασπροπύργου, κ. Γεωργία
Πηλιχού στο τηλέφωνο:
6932246156.

Η
τέχνη ανυψώνει το πνεύµα,
ανυψώνει τον άνθρωπο και την
φύση του. Θεραπεύει την ψυχή

και το σώµα. Σε έναν ευαίσθητο χώρο
όπως αυτό του Νοσοκοµείου, η τέχνη
εµφανίζεται αρωγός στην βελτίωση της
ψυχολογίας, της αλλαγής της διάθεσης
και την µετάδοσης αισιόδοξων µηνυµά-
των στους ασθενείς, εργαζόµενους,
συγγενείς, συνοδούς και επισκέπτες. 
Η Εικαστική Οµάδα των Εργαζοµένων

του ΓΝΕ Θριάσιο, µέσα από τις εικαστι-
κές αναζητήσεις καθενός δηµιουργού
ξεχωριστά, επιθυµεί για άλλη µια φορά
να συµβάλλει µέσα από την τέχνη , στην
αλλαγή του σκηνικού, µετατρέποντας για
λίγες µέρες ένα Νοσοκοµειακό Ίδρυµα
σε σηµείο µετάδοσης αισιόδοξων
µηνυµάτων προς όλους, αλλά κυρίως
προς εκείνους που αγωνίζονται για την
υγεία τους.
Τα εγκαίνια της 4ης Εικαστικής Έκθε-

σης των Εργαζοµένων πραγµατοποιήθηκαν παρουσία δεκάδων φίλων και επισκε-
πτών την Παρασκευή 22/11/2019 και ώρα 11:00 πµ στο κεντρικό Αµφιθέατρο του
Νοσοκοµείου. 
Η Έκθεση , την οποία αξίζει να επισκεφτείτε θα διαρκέσει  έως και 30/11/2019 και θα

λειτουργεί καθηµερινά 9:00 πµ-13:30 µµ.

Εγκαινιάσθηκε η 4η Εικαστική Έκθεση
Εργαζοµένων ΓΝΕ ΘΡΙΑΣΙΟ

∆ιάρκεια έως και 30/11/2019 καθηµερινά 9:00 πµ-13:30 µµ.

13, 14 & 15 ∆εκεµβρίου 2019 
το 11ο Χριστουγεννιάτικο Φιλανθρωπικό

Μπαζάρ του ∆ήµου Ασπροπύργου
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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 ∆ηµαρχείου, 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)

66 99 77 88 00 88 77 33 00 99

 Θέση Εργασίας: 
Υπάλληλος Γραφείου Κίνησης

Περιγραφή Θέσης Εργασίας:
Η εταιρία ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ ΑΕ, βιοµηχανική εται-
ρία µε αντικείµενο την επεξεργασία ανθρακικού
ασβεστίου αναζητά να καλύψει τη θέση Υπάλ-
ληλος Γραφείου Κίνησης στις εγκαταστάσεις
της στη ΒΙΠΕ Μάνδρας Αττικής για πενθήµερη
8ωρη απασχόληση. 

Αρµοδιότητες Θέσης Εργασίας:
-Τηλεφωνικό κέντρο.
-Εξυπηρέτηση πελατών – επικοινωνία &
διαχείριση παραπόνων.
-Επικοινωνία µε προµηθευτές. 
-∆ιαχείριση υποστηρικτικών εργασιών γραφ-
είου.
-Συνεργασία µε την οµάδα του γραφείου
κίνησης.
-Έκδοση Παραστατικών ∆ιακίνησης. 
-Σύνταξη οικονοµικών προσφορών. 
Προφίλ Υποψηφίου:
-Απόφοιτος ΤΕΙ / ΙΕΚ ή άλλης σχολής σχετικής
µε ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων – Γραµµατειακή Υπο-
στήριξη.  
-3-5 έτη εµπειρία σε ανάλογη θέση εργασίας.
-Καλός χειρισµός Η/Υ, διαχείριση email και πολύ

καλή γνώση αγγλικών.
-Καλή γνώση διαδικασιών logistics.
-Γνώση στις διαδικασίες εξαγωγών θα εκτιµηθ-
εί. 

Επιθυµητές δεξιότητες:
-Προσανατολισµός στο αποτέλεσµα και θετική
στάση.
-Ευελιξία και άµεση επίλυση προβληµάτων.
-Οµαδικότητα και συνεργασία.

Η εταιρεία προσφέρει:
-Αποδοχές ανάλογες της εµπειρίας του υποψ-
ηφίου.
-Φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
-∆υνατότητες εκπαίδευσης και ανάπτυξης. 
-Ευκαιρίες εξέλιξης. 

Οι ενδιαφερόµενοι/ες µπορούν να αποστείλουν
το βιογραφικό τους σηµείωµα στο email:
dida@iokal.com ή στο φαξ 210552396 . Όλες
οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εµπιστευτικές.
H εταιρία Θα επικοινωνήσει µόνο µε τους υπο-
ψήφιους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτή-
σεις της θέσης. 

Κωδικός αναφοράς:
ΥΓΚ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ 
ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ. ΚΟΥΡΕΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΞΕΡΩΝ

ΧΟΡΤΩΝ ΤΗΛ. 6932154263

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
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ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΝΕ ΘΡΙΑΣΙΟ  
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΤΡΙΤΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
στις 12:30 µ.µ.

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ
«Οι εξελίξεις στην Κοινωνική Ασφάλιση 

και  οι συνέπειες για εργαζόµενους  
και συνταξιούχους»

στο Αµφιθέατρο του Κέντρου Εγκαυµάτων

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ στα ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ στις 10:30 π.µ. 

Χρ. Σταϊκούρας: Σε µετρητά φέτος το κοινωνικό µέρισµα 
- Ανοιχτό παράθυρο για νέο επίδοµα θέρµανσης τον Ιανουάριο

Μιλών τας  στην  εκποµπή «Τώρα ότι συµβαίν ει» στο OPEN, ο υπο-
υργός Οικον οµικών  αν αφερόµεν ος στο κοιν ων ικό µέρισµα είπε «ότι
την  εβδοµάδα αυτή θα βγει η απόφαση για το µέρισµα. Θα δοθεί σε
συγκεκριµέν ες ευάλωτες οµάδες, σε χ ρήµα και στο χ έρι και δεν  θα
είν αι µόν ιµου χ αρακτήρα».

Θα πληρώσουµε τα αναδροµικά, θα δούµε το ύψος
Σε σχ έση µε τα αν αδροµικά ο κ. Σταϊκούρας ξεκαθάρισε: «Θα τα

πληρώσουµε λαµβάν ον τας υπόψιν  τις δηµοσιον οµικές προτεραιότητες
και το δηµοσιον οµικό περιθώριο. Όσον  αφορά το ύψος των  αν αδρο-
µικών , αυτό θα το δούµε»

Η µείωση του ΕΝΦΙΑ
Όσον  αφορά τον  ΕΝΦΙΑ ο υπουργός Οικον οµικών  τόν ισε «ότι για

την  ώρα έχ ουµε µειώσει τον  ΕΝΦΙΑ µέχ ρι τώρα 22%.Εχ ουµε υποσχ εθεί προεκλογικά 30%.Εκτιµούµε ότι θα
µειώσουµε τον  ΕΝΦΙΑ.Τον  Μάιο του 2020 θα έχ ουµε εικόν α για το πόσο θα µειώσουµε περαιτέρω τον  ΕΝΦΙΑ».

Η 13η σύνταξη
Σχ ετικά µε την  13η σύν ταξη ο υπουργός Οικον οµικών  είπε «ότι θα διατηρηθεί το κον δύλι των  800 εκατοµ-

µυρίων  για τους συν ταξιούχ ους»
Στο φορολογικό ν οµοσχ έδιο,ο υπουργός Οικον οµικών  αποκάλυψε «ότι θα εξαιρούν ται από την  υποχ ρέωση

των  ηλεκτρον ικών  δαπαν ών  και τα ποσά που καταβάλον ται για διατροφή διαζυγίου ,αλλά και τις δωρεές προς το
∆ηµόσιο και τα ιδρύµατα».Επίσης αν έφερε «ότι θα περιλαµβάν ει και διατάξεις για τα ηλεκτρον ικά βιβλία και ηλεκ-
τρον ική τιµολόγηση».Σχ ετικά µε το δηµοσίευµα για µαζική παραγραφή οφειλών  µέχ ρι 10 ευρώ στην  εφορία,ο κ.
Σταϊκούρας είπε «ότι ισχ ύει αυτή η πληροφορία. Αφορά 536,000 οφειλέτες».

Θα κάνουµε νέα φορολοταρία µε παροχές σε είδος
Τέλος για την  φορολοταρία ο κ. Σταϊκούρας τόν ισε «ότι αυτή δεν  απέδωσε τα αν αµεν όµεν α. Θα προχ ωρήσο-

υµε σε µια ν έα φορολοταρία, όπου θα δίν ουµε παροχ ές σε είδος, όπως αυτοκίν ητα, κάρτες απεριορίστων  διαδρ-
οµών  σε λεωφορεία».

Εποχικό επίδοµα ΟΑΕ∆: Εποχικό επίδοµα ΟΑΕ∆: Ποιοι πρέπει να 
κάνουν αιτήσεις µέχρι τις 2 ∆εκεµβρίου

Λ
ήγει  στι ς 2 ∆εκεµβρί ου 2019 και
ώρα 15:00  η προθεσµί α γι α
όσους υποβάλλουν αί τηση, µέσω

των ΚΠΑ 2 και  των ΚΕΠ και  ώρα 23:59
γι α όσους υποβάλλουν αί τηση µε ηλεκ-
τρονι κό τρόπο γι α το εποχι κό επί δοµα
του ΟΑΕ∆.

Η παραλαβή των δι και ολογητι κών θα
ολοκληρωθεί  την επόµενη εργάσι µη
µέρα (03/12/2019).

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του επιδό-
µατος

∆ι και ούχοι  του εποχι κού επι δόµατος
εί ναι  εργαζόµενοι  των εξής κλάδων:

Οι κοδόµοι , λατόµοι , ασβεστοποι οί ,
πλι νθοποι οί , αγγει οπλάστες, δασεργά-
τες, ρητι νοσυλλέκτες, καπνεργάτες, µου-
σι κοί  µέλη των οι κεί ων επαγγελµατι κών
σωµατεί ων, υποδηµατεργάτες, µι σθω-
τοί  ναυπηγοεπι σκευαστι κής ζώνης, χει -
ρι στές εκσκαπτι κών-ανυψωτι κών-οδο-
ποι ητι κών-γεωτρητι κών µηχανηµάτων,
ηθοποι οί , τεχνι κοί  κι νηµατογράφου και
τηλεόρασης, ταξι θέτες θεάτρου-κι νηµα-
τογράφου, χει ρι στές και  βοηθοί  χει ρι -
στών κι νηµατογράφου, ελεγκτές κι νηµα-
τογράφου και  θεάτρου, ταµί ες κι νηµατο-
γράφου και  θεάτρου, µι σθωτοί  τουρι στι -
κού και  επι σι τι στι κού κλάδου και  σµυρ-
ι δεργάτες, χορευτές - µέλη των οι κεί ων
κλαδι κών ή οµοι οεπαγγελµατι κών
σωµατεί ων, καθώς και  των τεχνι κών
απασχολούµενών σε ζωντανές οπτι κοα-
κουστι κές εκδηλώσει ς-µέλη των οι κεί ων
κλαδι κών ή οµοι οεπαγγελµατι κών
σωµατεί ων.

Τα δι και ολογητι κά γι α τι ς ηµέρες
ασφάλι σης, το ει σόδηµα και  την άδει α
δι αµονής γι α τους πολί τες τρί των
χωρών, αναζητούνται  αυτεπάγγελτα από
τον ΟΑΕ∆ µέσω των Πληροφορι ακών
Συστηµάτων του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ), της Γ.Γ.Π.Σ. και  του υπουργεί ου
Εσωτερι κών, αντί στοι χα.

Πληροφορί ες σε σχέση µε τους όρους,
τι ς προϋποθέσει ς, το ύψος του εποχι κού 

επι δόµατος και  τα δι και ολογητι κά
εί ναι  δι αθέσι µες στον δι αδι κτυακό τόπο
του Οργανι σµού (www.oaed.gr).

Προϋποθέσεις
1. Οι  οι κοδόµοι  θα πρέπει  να έχουν

πραγµατοποι ήσει  από 73 µέχρι  163
πραγµατι κές ηµέρες εργασί ας το
προηγούµενο έτος (2018) αποκλει στι κά
σε οι κοδοµι κές εργασί ες. Το επί δοµα
ανέρχεται  φέτος σε 752,14 ευρώ από
678,06 ευρώ που πήραν πέρυσι . Οι
δι και ούχοι  θα πρέπει  να έχουν την ι δι ότ-
ητα του οι κοδόµου κατά την περί οδο
καταβολής του βοηθήµατος (10/9 – 30/11).
∆εν το δι και ούνται  όσοι  λαµβάνουν
εκπαι δευτι κό επί δοµα από προγράµ-
µατα του ΟΑΕ∆.

2. Οι  σµυρι δορύκτες Νάξου θα πρέ-
πει  να έχουν πραγµατοποι ήσει  από 50 –
240 ηµέρες ασφάλι σης στον κλάδο τους
µέσα στο 2018. Το επί δοµα ανέρχεται
σε 1.016,40 ευρώ γι α το 2019 από 916,30
ευρώ πέρυσι .

3. Οι  δασεργάτες – ρητι νοσυλλέκτες
Νάξου θα πρέπει  να έχουν πραγµατο-
ποι ήσει  από 50 – 240 ηµέρες ασφάλι -
σης στον κλάδο τους το προηγούµενο
έτος. Το επί δοµα ανέρχεται  σε 711,48
ευρώ γι α το 2019 από 641,41 ευρώ πέρυ-
σι .

4. Γι α τους µι σθωτούς της ναυπηγοε-

πι σκευαστι κής ζώνης απαι -
τούνται  από 50 – 230 ηµέρες
ασφάλι σης στον κλάδο τους το
προηγούµενο έτος µε το επί δο-
µα στα 711,48 ευρώ από 641,41
ευρώ πέρυσι .

5. Οι  λοι πές κατηγορί ες
επαγγελµάτων (καπνεργάτες,
αγγει οπλάστες, µουσι κοί , ηθο-
ποι οί , τραγουδι στές, υποδηµα-
τοποι οί ) θα πρέπει  να έχουν
πραγµατοποι ήσει  από 50 έως
210 ηµέρες ασφάλι σης τον
προηγούµενο χρόνο. Το επί δο-

µα εί ναι  στα 508,20 ευρώ (από 458,15
ευρώ πέρυσι ), ενώ γι α τους αγγει οπλά-
στες, κεραµοποι ούς, πλι νθοποι ούς εί ναι
711,48 ευρώ φέτος από 641,41 ευρώ το
2018.

6. Οι  µι σθωτοί  τουρι στι κών και  επι σι -
τι στι κών επαγγελµάτων πρέπει  να
έχουν πραγµατοποι ήσει  75 τουλάχι στον
ηµεροµί σθι α ενώ κατά τη χρονι κή
περί οδο από 1η Οκτωβρί ου έως 31
∆εκεµβρί ου του προηγούµενου έτους τα
ένσηµά τους δεν θα πρέπει  να ξεπερ-
νούν τα 50. 

Το επί δοµα εί ναι  φέτος στα 508,40
ευρώ από 458,15 ευρώ πέρυσι .

7. Οι  χει ρι στές εκσκαπτι κών, ανυψω-
τι κών οδοποι ητι κών κ.λπ. µηχανηµάτων
παί ρνουν επί δοµα 508,20 ευρώ φέτος,
εφόσον εντός του 2018 πραγµατοποί ησαν
από 70 ως 210 ηµέρες ασφάλι σης στον
κλάδο τους και  δι ατηρούν την ι δι ότητα του
µι σθωτού του οι κεί ου κλάδου κατά την
περί οδο καταβολής του βοηθήµατος
(10/9 – 30/11).

∆εν εί ναι  δι και ούχοι  όσοι  συγκεν-
τρώνουν προϋποθέσει ς γι α να λάβουν
επί δοµα ανεργί ας από τον ΟΑΕ∆. Στη
περί πτωση που το επί δοµα ανεργί ας
συµπί πτει  µε την περί οδο καταβολής
του βοηθήµατος (10/9 – 30/11), τότε το
εποχι κό βοήθηµα συµψηφί ζεται  µε το
αντί στοι χο ποσό της τακτι κής ανεργί ας.

Black Friday τώρα και στα
σούπερ µάρκετ! 

Στη µάχη για τις εκπτώσεις
µεγάλες αλυσίδες
Στη µάχ η των  εκπτώσεων  µπαίν ουν  και τα σούπερ

µάρκετ, εν όψει του Black Friday , καθώς ήδη µεγάλες
εταιρίες τροφίµων  θα συµµετέχ ουν  την  επόµεν η
Παρασκευή 29 Νοεµβρίου στην  µεγάλη ηµέρα των
εκπτώσεων .

Τα περισσότερα µεγάλα σούπερ µάρκετ αλλά και οι
γν ωστές αλυσίδες της χ ώρας ετοιµάζον ται την
ερχ όµεν η Παρασκευή 29 Νοεµβρίου ν α αν οίξουν  τις
πόρτες τους µε προσφορές και εκπτώσεις προκειµέν ου
ν α γεµίσουν  το καλάθι της ν οικοκυράς.

Τα My  Market συµµετέχ ουν  και φέτος στην  Black
Friday , προσφέρον τας στους πελάτες δώρα και
προσφορές, εν ώ για όσους προτιµήσουν  ν α κάν ουν
τις αγορές τους από το online κατάστηµα της αλυσίδας
θα υπάρξουν  ιδιαίτερες εκπλήξεις.
Η Black Friday  στα My  Market θα διαρκέσει φέτος

από τις 25 Νοεµβρίου έως και τις 3 ∆εκεµβρίου.
Συγκεκριµέν α, θα συµµετέχ ουν  σε κλήρωση δώρων

τεχ ν ολογίας, θα κερδίζουν  εκπτωτικό κουπόν ι 5 ευρώ
επιπλέον  των  προσφορών  αλλά και θα έχ ουν  τη
δυν ατότητα σε προσφορές αποκλειστικά µέσω
διαδικτύου.

Με εκπτώσεις σε µια µεγάλη γκάµα προϊόν των , εκτός
των  τροφίµων  που θα φθάσει έως και 50% σκοπεύει
ν α λάβει µέρος και η αλυσίδα «Γαλαξίας».

Σκλαβεν ίτης και Βασιλόπουλος θα συµµετάσχ ουν  και
αυτοί µε τη σειρά τους στην  ηµέρα των  εκπτώσεων  µε
προσφορές σε είδη σπιτιού αλλά και σε άλλα είδη που
αν αµέν εται ν α αν ακοιν ωθούν  τις επόµεν ες ηµέρες.

Υπολογίζεται πως οι πωλήσεις τη συγκεκριµέν η
περίοδο «εκτοξεύον ται» σε όλο το λιαν εµπόριο,
εξαιτίας της µεγάλης ζήτησης και της «σπουδής» που
δείχ ν ουν  οι καταν αλωτές ν α αξιοποιήσουν  τις
ευκαιρίες που προσφέρουν  οι εταιρείες.
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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

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!

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

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.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925 & 6949073467 
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ΕΠΣ∆Α: Τα αποτελέσµατα η βαθµολογία
στην Α΄και Β΄κατηγορία

Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(9η αγωνιστική)

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
5-0
∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ – ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ 0-2
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 5-1
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 4-2
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ – Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ
2-0
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ
ΑΣΠ/ΡΓΟΥ 4-1
ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ – ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 7-0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 23
2. ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 20
3. Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 20
4. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 20
5. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 17
6. ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 14
7. ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ 14
8. ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 12
9. ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 10
10. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 9
11. ∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 5
12. ΛΑΜΠΕΡΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 5
13. ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 4
14. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 2

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(9η αγωνιστική)

Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΑΣΠΡ. 0-2
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ – ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 5-1
ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 0-3
ΑΣ ∆ΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ 0-1
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ – ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 2-2
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – ΠΑΟ ΦΥΛΗΣ 1-0
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ Α. ΛΙΟΣΙΩΝ 3-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 24
2. ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 22
3. ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 22
4. Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 18
5. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 18
6. ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 18
7. ΑΠΟΛΛΩΝ Α. ΛΙΟΣΙΩΝ 16
8. ΑΣ ∆ΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 15
9. ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 9
10. Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 7
11. ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 6
12. ΠΑΟ ΦΥΛΗΣ 4
13. ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 3
14. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 3

Καλαµάτα - Ασπρόπυργος 2-2
Football League: Νέα γκέλα για Καλαµάτα, απόδρ-
αση για Βέροια
Η Καλαµάτα έµεινε στο 2-2 µε τον Ασπρόπυργο,
ενώ η Βέροια νίκησε στην Κρήτη.

∆ιαιτητής της αν αµέτρησης ήταν  ο Αγγελάκης του
Συν δέσµου Μακεδον ίας µε βοηθούς τους Γιάν τση και
Χριστοδούλου, αµφότεροι του Συν δέσµου Ηµαθίας.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Σάκης Θεοδοσιάδης): Στεφαν άκος, Τσου-
βαλτσίδης (46' Στεργίδης), Κων σταν τιν όπουλος,
Μάκος, Ιν τζίδης (58' Ιν τζίδης), Μπάµπης, Ζαχ αρό-
πουλος, Oσµάν αγκιτς, Αλεξόπουλος, Καζβιρόπουλος
(71' Ράκιτς), Βουκµίροβιτς.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ (Γιώργος Βαζάκας): Παν αγόπουλος,
Γκουγκούδης, Ιωαν ν ίδης, Ζών ας, Καµπούρης, Νικολά-
ου, Γκατζολάρι (79' Ζαχ αρός), Κάκκο, Πίν το (57'
Ζγκούρι), Σρέτσκοβιτς, Βασιλείου (59' Νικολακάκης).

Τα αποτελέσµατα της 9ης αγωνιστικής:

powered by  Rubicon Project
Θεσπρωτός - Τρίκαλα 1-2 (23/11)
Ιάλυσος Ρόδου - Καβάλα 0-0
Αιγάλεω - ∆ιαγόρας Ρόδου 0-2
Καλαµάτα - Ασπρόπυργος 2-2
ΟΦ Ιεράπετρας - Βέροια 0-1
Ολυµπιακός Βόλου - Ιων ικός 1-1
Τρίγλια - Νίκη Βόλου 0-0

Η βαθµολογία (µετά από 8 αγώνες):

1. Τρίκαλα 19 11-6
2. Ιων ικός 16 10-7
3. Καβάλα 15 13-7
4. Ολυµπιακός Βόλου 15 11-10
5. Βέροια 15 11-7
6. ΟΦ Ιεράπετρας 14 9-9
7. ∆ιαγόρας Ρόδου 13 13-8
8. Έν ωση Ασπροπύργου 11 11-10
9. Καλαµάτα 11 10-10
10. Τρίγλια 10 7-13
11. Νίκη Βόλου 9 8-10
12. Αιγάλεω 8 7-12
13. Θεσπρωτός 8 10-16
14. Ιάλυσος Ρόδου 6 3-9

Β' Εθνική – 8η αγων. (Νότος): Μεγάλη
ανατροπή ο Πανελευσινιακός, άνετες

νίκες για Μεγαρίδα

Αν αλυτικά το πρόγραµµα της 8ης αγων ιστι-
κής της Β' Εθν ικής:

Μαρούσι – Αιγάλεω 102-73
ΚΑΟ Μελισσίων  – Έσπερος 69-73
ΝΕ Μεγαρίδος – ∆ούκας 75-52
Μαν δραϊκός – Ιων ικός ΝΦ 78-60
Πρωτέας Βούλας – ΟΦΗ 61-49
Παπάγου – Λοκρός Αταλάν της 80-70
Πεν τέλη – Παν ελευσιν ιακός  68-74
Εθν ικός – Παν ερυθραϊκός  84-95 

ΝΕ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ – ∆ΟΥΚΑΣ 75-52

∆εκάλεπτα: 16-11, 45-24, 60-35, 75-52
∆ιαιτητές: Σκαλτσής-Λαζαρίδης-Τεφτίκης
ΝΕ Μεγαρίδος (Μάν ταλος): Λάκκας 7, Κον τόπουλος 2,
Σπυρόπουλος, Ψαρόπουλος 8, Κατσουλάκος 10 (3),
Παπαν των άκος 6, Σάλεχ  8 (1), Κασπίρης 10 (2),
Βούρτσης 4, Μαλούκος 10, Λούκας 4, Οικον οµόπου-
λος 6
∆ούκας (Αγγέλου): Σεργιέν κο 8, Αρσεν ικός, Σακελλα-
ρίου 4 (1), Ζαραϊδών ης 6, Γραµµατικός, Ζαρκαδούλας
6 (2), Γκίν ης 8 (2), Μαράν τος 18 (2), Κορκον τζέλος,
Λαγός 2, Τζέµης

ΜΑΝ∆ΡΑΪΚΟΣ – ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΦ 78-60

∆εκάλεπτα: 19-13, 35-24, 49-41, 78-60
∆ιαιτητές: Αν αστασίου-Ουσταµπασίδης-Γεράν ιος
Μαν δραϊκός (Κατσούν ης): Χάν ιας-Παν ταζής 4, Γεω-
ργίου 3, Παπαν ικολάου, Λυτόπουλος 9, Καραµπάτσος
6, Σκούφης 15 (4), Μαρούγκας, Ροδοστόγλου 21,
Τσιάκος 6, Βεσκούκης 11 (1), Μαγιν τόµπε 2, Γκουα-
λτιέρι 1
Ιων ικός ΝΦ (Σταθούλης): Παπαν δρέου 3, Καρβούν ης
2, Περδικάρης 11 (1), Παλαιοχ ωρίτης 21 (1), Γερ-
ον ίκος, Πρισκοµάτης, Βαφιάς 2, ∆ουρούν τος, Κον τός,
Μαν τζιώρης 15 (1), Γιαν ν ίκος 6

ΠΕΝΤΕΛΗ – ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 68-74

∆εκάλεπτα: 17-11, 36-31, 56-46, 68-74
∆ιαιτητές: Κων σταν τιν όπουλος-Ζιώγας-Σκουλαρίκης
Πεν τέλη (Χαρτοµατσίδης): Μπουργάν ος 5 (1), Ευαγγε-
λούλης, Ντιµπ 13 (2), Κούσουλας 9 (1), Καρούζος 15
(2), Μπέλη 4, Κουκάκης, Μπίγκος 5 (1), Σαλτουρίδης,
Τάγαρης 15, Φωτόπουλος 2, Παν έτης
Παν ελευσιν ιακός (Καραχ άλιος-Βούλγαρης): Μπάλας 11
(2), ∆ρακωτός, Καράµπελας, Κεφαλάς Κ.Α. 3, Κεφαλάς
Κ. Β. 6, Σταθόπουλος 9, Πετρογιάν ν ος, Κατσαν εβάκ-
ης, Παπαδιον υσίου 16 (1), Κρασάκης, Αν αγν ωστό-
πουλος 6, Ψαρόπουλος 23 (2)
Η βαθµολογία (Σε 8 αγών ες):
1. Παπάγου 14 (6-2)
2. Έσπερος 14 (6-2)
----------------------------------------
3. Μεγαρίδα 14 (6-2)
4. Μαρούσι 13 (5-3)
5. Παν ελευσιν ιακός 13 (5-3)
6. Αιγάλεω 13 (5-3)
7. Μαν δραϊκός 13 (5-3)
8. Πεν τέλη 13 (5-3)
9. Παν ερυθραϊκός 13 (5-3)
10. Εθν ικός 12 (4-4)
11. Πρωτέας Βούλας 11 (3-5)
12. ΟΦΗ 11 (3-5)
--------------------------------------------
13. ΚΑΟ Μελισσίων  10 (2-6)
14. Λοκρός Αταλάν της 10 (2-6)
15. ∆ούκας 9 (1-7)
16. Ιων ικός ΝΦ 9 (1-7)

ΕΠΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ: Τα αποτελέσµατα
στην Α΄κατηγορία Βοιωτίας

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9η αγωνιστική

Μαυροµµάτι – Ένωση 0-1
Κεραυνός – Αµβρυσσέας ανεβλήθη
Παµβαγιακός – Ορχοµενός 2-1
Παναλίαρτος – Θήβα 0-0
Αρµατηλάτης – Λεοντάρι 0-3
∆άφνη Ερυθρών – Υψηλάντης 0-3 α.α
Κυπάρισσος – Κόκκινο 5-1
Ρεπό: Ελλοπ ιακός
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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
εργασία..Χειριστές µηχανηµάτων clark BT . Οδηγό µε δίπλωµα ∆΄ κατηγορίας. ηλεκτροσυγκολλητές 
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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