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ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Αραιές νεφώσεις κατα διαστήµατα. 

Η θερµοκρασία έως 19 βαθµούς Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Στυλιανός, Στέργιος, Στέλιος, Τέλης,
Τέλιος, Στέλλα, Στεργιανή, Στυλιανή,

Στέλλα, Τέλα, Στελίνα,Νίκων

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

Λιόσης Αναστάσιος Κ. 
Ειρήνης 2 & Αγίου ∆ηµητρίου, 2105580218

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Κατελανάκη Ελευθερία Μ.
Παγκάλου 42, 6972633469

ΜΑΝ∆ΡΑ 
Γιάννου Γεώργιος Ι.

Κοροπούλη Βαγγέλη 25, 

2105555844 08:00-23:00

Άνω Λιόσια,
Μοσχογιάννη Σπυριδούλα Σ.
∆ηµαρχείου 15, 2102475470

08:00-22:00

ΧΑΙ∆ΑΡΙ
Θεριού ΜαρίαΑγίας Παρασκευής 78, 

Πλησίον  Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής
- ∆άσος, 2105821897

Γεωργοπούλου Αδαµαν τία - Μαρία
Πλάτων ος 34, Όπισθεν  My Market 

- ∆άσος, 2105324590

ΧΧάάοοςς  σσττηηνν  ΚΚιιννέέτταα  
––  ΤΤοο  ββοουυννόό  κκααττέέββηηκκεε  σσττοο  δδρρόόµµοο

Άνθρωποι εγκλωβίστηκαν στα σπίτια τους
και κινδύνευσαν ζωές 

Ε
ικόν ες βιβλικής καταστροφής άφησε
πίσω της η κακοκαιρία «Γηρυόν ης»
στην  Κιν έτα, µε τα έν τον α καιρικά

φαιν όµεν α ν α προκαλούν  εκτεταµέν α προβ-
λήµατα και ζηµιές στην  περιοχή. ∆ρόµοι
«άν οιξαν » λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας,
αυτοκίν ητα παρασύρθηκαν  και σταµάτησαν
πάν ω σε δέν τρα, εν ώ αρκετά σπίτια
πληµµύρισαν  από τα ορµητικά λασπόν ερα.
Ταυτόχρον α, πέτρες µπάζα και διάφορα
φερτά υλικά βρέθηκαν  σε κεν τρικούς δρόµους
της περιοχής. Σηµειών εται ότι η Πυροσβεστι-
κή δέχθηκε στην  διάρκεια της ν ύχτας εκα-
τον τάδες κλήσεις για άν τληση υδάτων  και
απεγκλωβισµούς αν θρώπων  λόγω της κακο-
καιρίας κυρίως στην  Κιν έτα, αλλά και από
τριγύρω περιοχές.

Εν δεικτικό της δύσκολης ν ύχτας που πέρ-
ασε η Κιν έτα είν αι και οι δηλώσεις που έκαν ε στον  ΣΚΑΪ
ο γ.γ. Πολιτικής Προστασίας, Ν. Χαρδαλιάς. «Στην  Κιν έ-
τα κιν δύν ευσαν  ζωές», σηµείωσε, το πρωί της ∆ευτέρας
και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτης, Μιχάλης Χρυ-
σοχοΐδης. Αν αφέρεται επίσης ότι λόγω των  έν τον ων
βροχοπτώσεων  υπερχείλισε και το ρέµα Πίκκα, µε απο-
τέλεσµα ν α κλείσει η Εθν ική Οδός Αθην ών -Κορίν θου.

Να σηµειωθεί πως το βράδυ της Κυριακής έν α ιστιοφ-
όρο αν αποδογύρισε στη θαλάσσια περιοχ ή του
Αν τιρρίου, µε αποτέλεσµα ν α χάσουν  τη ζωή τους οι δύο
επιβαίν ον τες. Ο πρώτος από τους επιβαίν ον τες του
ιστιοφόρου, που βούλιαξε λόγω των  ισχυρών  αν έµων ,
εν τοπίστηκε ν εκρός χθες το βράδυ, εν ώ ο δεύτερος
αν ασύρθηκε, επίσης, ν εκρός, εχθές  το πρωί.

Κάτοικος Κινέτας: Ανεβήκαµε στην ταράτσα για να
σωθούµε

Την  ίδια ώρα αποκαλυπτικά είν αι και τα όσα είπε κάτοι-
κος της περιοχής για την  κακοκαιρία «Γηρυόν ης» που
σάρωσε τα πάν τα στο πέρασµά της στην  Κιν έτα. «Είχα-
µε 1.80 µ. ν ερό το λιγότερο στο σπίτι. Αν εβήκαµε στην
ταράτσα για ν α σωθούµε, δεν  είχαµε που αλλού ν α πάµε
και πήραµε την  Πυροσβεστική», δήλωσε ιδιοκτήτης εν ός
από τα ΙΧ που παρασύρθηκαν  λόγω της κακοκαιρίας.

Τα φερτά υλικά σε αυλή κατοικίας έφτασαν µέχρι
την µέση των παραθύρων.

Φερτά υλικά, χώµατα και λάσπες  κάλυψαν   τις αυλές
σπιτιών , εν ώ έχουν  προκληθεί πολλές ζηµιές και σε ΙΧ.

Στην Κινέτα ο Ευθύµιος Λέκκας

Στην  Κιν έττα µετέβη  ο καθηγητής ∆υν αµικής Τεκτον ι-
κής Εφαρµοσµέν ης Γεωλογίας & ∆ιαχείρισης Φυσικών
Καταστροφών  Ευθύµης Λέκκας µε το ∆ρ. Μιχάλη ∆ιακάκη
και τη Ναυσικά - Ιωάν ν α Σπύρου, προκειµέν ου ν α
πραγµατοποιήσουν  αυτοψία στην  περιοχ ή που
πληµµύρισε λόγω του κύµατος κακοκαιρίας "Γηρυόν ης".

Όπως αν αφέρεται σε σχετική αν ακοίν ωση "σκοπός
της αυτοψίας από την  επιστηµον ική οµάδα του Εθν ικού
και Καποδιστριακού Παν επιστηµίου Αθην ών  είν αι η
καταγραφή επιπτώσεων , η διερεύν ηση των  αιτιών  των
καταστροφικών  γεγον ότων  και η σύν ταξη προτάσεων
προς την  Πολιτεία για τη µείωση της διακιν δύν ευσης από
παρόµοια µελλον τικά γεγον ότα στην  περιοχή".

Γ. Πατούλης: «Η ασφάλεια των πολιτών πρωτα-
ρχικός µας στόχος – Αναγκαία η εγρήγορση όλων
µας»

Σε πλήρη αν άπτυξη είν αι όλος ο µηχαν ισµός της Περ-
ιφέρειας Αττικής προκειµέν ου ν α αν τιµετωπιστούν  τα 

προβλήµατα που  προκλήθηκαν   από τις ισχυρές
βροχοπτώσεις στην  Κιν έτα και ευρύτερα στην  περιοχή
των  Μεγάρων . Στην  περιοχή µετέβη  και ο Περιφερει-
άρχης Γ. Πατούλης, προκειµέν ου ν α πραγµατοποιήσει
αυτοψία.

Με εν τολή του Περιφερειάρχη Αττικής το στελεχ ιακό
δυν αµικό της Περιφέρειας, µε το συν τον ισµό του αρµό-
διου Αν τιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Βασίλη
Κόκκαλη και του Αν τιπεριφερειάρχη ∆υτικής Αττικής Ελε-
υθέριου Κοσµόπουλου επιχειρούν  στην  Κιν έτα προκει-
µέν ου ν α αν τιµετωπιστούν  άµεσα τα προβλήµατα που
υπάρχουν .

Να σηµειωθεί ότι στις επιχειρήσεις λαµβάν ουν  µέρος
πάν ω από 28 µηχαν ήµατα της Περιφέρειας Αττικής προ-
κειµέν ου, ν α συµβάλλουν  στη διάν οιξη και τον  καθαρι-
σµό των  δρόµων . Στις προσπάθειες συµµετέχουν  και
µηχαν ήµατα του δήµου Μεγαρέων .

Επιπλέον , µε εν τολή του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη
και υπό το συν τον ισµό του Αν τιπεριφερειάρχη Λ.
Κοσµόπουλου, κλιµάκια της περιφέρειας έχουν  µεταβεί
στην  περιοχή προκειµέν ου ν α καταγράψουν  τις ζηµιές
που έχουν  προκληθεί στις επιχειρήσεις και σε υποδο-
µές. Στην  περιοχή βρίσκεται και κλιµάκιο της ∆Ε∆∆ΗΕ το
οποίο εκτελεί εργασίες-αποµάκρυν ση πεσµέν ων
καλωδίων - για την  αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

Να σηµειωθεί ότι η ευρύτερη περιοχή έχει
κηρυχθεί σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης από
τον Σεπτέµβριο του 2018, περίοδο κατά την οποία
εκδηλώθηκαν και πάλι έντονα καιρικά φαινόµενα.

Με αφορµή τα προβλήµατα που έχ ουν  προκληθεί ο
Περιφερειάρχ ης Γ. Πατούλης επισηµαίν ει ότι, η ασφά-
λεια των  πολιτών  είν αι πρωταρχ ικός στόχ ος της Περ-
ιφέρειας. «Για την  καλύτερη αν τιµετώπιση αυτών  των
προβληµάτων  είν αι αν αγκαία η εγρήγορσή όλων  µας».

Γ. ΚΩΤΣΗΡΑΣ: «Θα είµαστε δίπλα στην Κινέτα και
στους κατοίκους της.»

Μετά την  καταστροφική καταιγίδα, ο Βουλευτής της
Νέας ∆ηµοκρατίας Γιώργος Κώτσηρας συνόδευσε τον
Υπουργό Υποδοµών Κώστα Καραµανλή κατά τη διάρ-
κεια της επίσκεψης που πραγµατοποίησε στην Κινέτα,
όπου είχαν την ευκαιρία να συνοµιλήσουν µε τους
κατοίκους και να διαπιστώσουν τις ζηµιές της θεοµηνίας
από κοντά.

Ο κ. Κώτσηρας δήλωσε πως θα παραµείνει δίπλα
στην πληγείσα περιοχή και στους κατοίκους της, ώστε να
αντιµετωπιστούν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο και µε
την αρωγή της Πολιτείας οι καταστροφές που προκ-
λήθηκαν.

Συνεχίζεται στη σελ. 4
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Συν εχ ίζεται στη σελ. 13

ΝΝίίκκοοςς  ΙΙ..  ΜΜεελλεεττίίοουυ
- Υποψήφιος για το ∆.Σ της Κ.Ε.∆.Ε.

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών
Σπύρος Βρεττός εξέφρασε την
επιθυµία του να παραχωρηθ-
εί µερικώς στον ∆ήµο Αχα-
ρνών, το κολυµβητήριο
Ολυµπιακών διαστάσεων που
λειτουργεί ήδη στις αθλητικές
εγκαταστάσεις της βάσης Τατο-
ΐου, στην σχολή Ικάρων.

∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρ-
ος Βρεττός:

«Πριν λίγο καιρό επισκέφ-
θηκα τις αθλητικές εγκαταστά-
σεις της βάσης Τατοΐου, σχο-
λής Ικάρων, που βρίσκεται
στον ∆ήµο µας. 

Ένα εξαιρετικό κολυµβητήρ-
ιο ολυµπιακών διαστάσεων
που λειτουργεί ήδη και θα
µπορούσε να παραχωρηθεί
µερικώς στον ∆ήµο Αχαρνών.

Με επιστολή µου προς το
υπουργείο Εθνικής Αµύνης,
εξέφρασα την επιθυµία µας
αυτή ενώ σε συνάντηση µου
µε τον Αρχηγό του ΓΕΑ και
τον ∆ιοικητή της Σχολής Ικα-
ρών εξέφρασα και δια ζώσης
την ανάγκη οι δύο πλευρές να
βρουν µία χρυσή τοµή προς
όφελος των Συνδηµοτών
µας».

∆ήµαρχος Αχαρνών Σπ. Βρεττός: 

Το κολυµβητήριο ολυµπιακών διαστάσεων 
στην βάση Τατοΐου θα µπορούσε 
να παραχωρηθεί µερικώς στον ∆ήµο 

Εκλογές Κ.Ε.∆.Ε. - Πέµπτη 28
Νοεµβρίου 2019

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ∆ΗΜΟΙ

Η
επικείµενη εκλογή των οργάνων
της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων
Ελλάδος (Κ.Ε.∆.Ε.) αποτελεί µια

ιδιαίτερη πολιτική και θεσµική αξία.

Πραγµατοποιείται σε µια σηµαντική χρο-
νική περίοδο που η ελληνική κοινωνία
περιµένει από την Αυτοδιοίκηση να δια-
δραµατίσει τον σηµαντικότερο ίσως ρόλο
για την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής,
την ευηµερία και την αναπτυξιακή προο-
πτική του τόπου.  

Θεωρώ υποχρέωση µου να συνεχίσω
να συµβάλω στο κορυφαίο όργανο της
αυτοδιοικητικής οικογένειας, µε τη γνώση,
την εµπειρία και τη σύγχρονη προοπτική
που απαιτεί η σηµερινή πραγµατικότητα. 

Όλα τα προηγούµενα χρόνια, κατέβαλα
κάθε δυνατή προσπάθεια, µε τους συνα-
δέλφους του ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Ε. µε πνεύµα
ουσιαστικής συνεργασίας και ευρωπαϊκής
προοπτικής να κρατήσουµε το θεσµό στο
ύψος των απαιτήσεων και των αναγκών
µιας ελληνικής κοινωνίας που από τον
Έβρο µέχρι την Κρήτη, την Ερεικούσα
µέχρι το Αγαθονήσι και την Καστοριά
µέχρι το Καστελόριζο και τη Στρογγύλη,
βιώνει ακόµα τις επιπτώσεις της µακροχρ-
όνιας κοινωνικής και οικονοµικής κρίσης.  

Με αίσθηµα ευθύνης και γνωρίζοντας 

καλά τις αυξηµένες πλέον υποχρεώσεις
του ∆ιοικητικού Συµβούλου, έχω την τιµή
να συµµετέχω και πάλι στο ψηφοδέλτιο της
νίκης, «ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ∆ΗΜΟΙ»,
ως Υποψήφιος για το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της Κ.Ε.∆.Ε.

Ζητώ την ανανέωση της εµπιστοσύνη
σας, ζητώ µε την ψήφο σας να µου δώσε-
τε τη δύναµη να συνεχίσω µέσα από το
∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Ε., να προσφέρω τις υπηρ-
εσίες µου στην ιδέα και τις αξίες της
«Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Με εκτίµηση,
Νικόλαος Ι. Μελετίου

∆ήµαρχος Ασπροπύργου
Αντιπρόεδρος ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Ε.

Σ
το πλαίσιο των  δράσεων  Κοιν ων ικής Πολιτικής
του ∆ήµου Ασπροπύργου, πραγµατοποιήθηκε
µε επιτυχ ία από τη ∆ιεύθυν ση Κοιν ων ικής

Προστασίας σε συν εργασία µε τον  Ειδικό ∆ιαβαθµικό
Σύν δεσµο Νοµού Αττικής (Ε∆ΣΝΑ), η επιδηµιολογική
έρευν α «ΕΞΕΤΑΣΟΥ ∆ΩΡΕΑΝ». Την  επιστηµον ική
ευθύν η έφερε το Τµήµα ∆ηµόσιας Υγείας του Παν επι

στηµίου ∆υτικής Αττικής σε συν εργασία µε πιστο-
ποιηµέν ους φορείς. 

Σκοπός, αυτής της έρευν ας ήταν  η καταγραφή της
υγείας του γεν ικού πληθυσµού της ευρύτερης περ-
ιοχ ής της Ο.Ε.∆.Α. ∆υτικής Αττικής και η διερεύν ηση
τυχ όν  επιπτώσεων  από την  έκθεσή τους σε δυν ητι-
κά βλαπτικούς κιν δύν ους από το περιβάλλον .

Υλοποιήθηκε σε τυχ αιοποιηµέν ο δείγµα 106
κατοίκων  του ∆ήµου Ασπροπύργου, εκ των  οποίων
οι 92 ήταν  εν ήλικες και οι 14 έφηβοι/παιδιά. Η έρευν α
διεξήχ θη σε ειδικά διαµορφωµέν ους χ ώρους στο κτίρ-
ιο της ∆ιεύθυν σης Κοιν ων ικής Προστασίας
(9,10/11/2019), καθώς και στο κτίριο του Α΄ΚΑΠΗ
(23/11/2019). Κατά  τη διάρκεια της δράσης, το παρόν
έδωσε  η Αν τιδήµαρχ ος Κοιν ων ικής Προστασίας, Παι-
δείας, Πολιτισµού και Νεολαίας του ∆ήµου, κ. Σοφία
Μαυρίδη, η οποία µεταξύ άλλων  αν αφέρθηκε, στο
πλήθος δράσεων  που πραγµατοποιεί ο ∆ήµος αν αφο-
ρικά µε την  πρόληψη της υγείας και της περιβαλλον τι-
κής αποτύπωσης. Στόχ ος της ∆ηµοτικής Αρχ ής, είν αι
η εξασφάλιση περισσότερων  προγραµµάτων  υγείας,
µε κύριο γν ώµον α την  καλυτέρευση της ποιότητας
ζωής των  κατοίκων  της πόλης. 

    ∆∆∆∆ΗΗΗΗΜΜΜΜ ΟΟΟΟΣΣΣΣ    ΑΑΑΑΣΣΣΣΠΠΠΠΡΡΡΡΟΟΟΟΠΠΠΠΥΥΥΥΡΡΡΡΓΓΓΓΟΟΟΟΥΥΥΥ

ΟΟλλοοκκλληηρρώώθθηηκκεε  ηη  δδρράάσσηη  
««ΕΕΞΞΕΕΤΤΑΑΣΣΟΟΥΥ  ∆∆ΩΩΡΡΕΕΑΑΝΝ»»
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ΚΚαακκοοκκααιιρρίίαα  ««ΓΓηηρρυυόόννηηςς»»::  ΣΣεε  88  χχλλµµ..  τταα  µµππάάζζαα  σσττηηνν  ΑΑθθηηννώώνν––ΚΚοορρίίννθθοουυ
«∆εν  τολµώ ν α κάν ω πρόβλεψη» για το πότε θα αν οίξει πλήρως το ρεύµα προς Κόριν θο 
είπε εκπρόσωπος της Ολυµπίας Οδού

Στην περιοχή της Κινέτας και στο τµήµα της εθνικής οδού Αθηνών–Κορίνθου στην περιοχή αυτή
εντοπίζονται τα σηµαντικότερα προβλήµατα από το πέρασµα της κακοκαιρίας «Γηρυόνης» καθώς τα συνεργεία της Ολυµπίας Οδού προσπαθούν να λύσουν
το πρόβληµα που δηµιουργήθηκε από τα φερτά υλικά που έπεσαν από τα Γεράνεια Όρη.Σύµφωνα µε τον εκπρόσωπο της Ολυµπίας Οδού Νίκο Χανδάνο
που µίλησε στον ΘΕΜΑ 104,6, τα µπάζα απλώθηκαν σε µήκος 8 χλµ. µε το σηµαντικότερο πρόβληµα να εντοπίζεται στο 61ο-62ο χλµ. όπου τα φερτά υλικά
ήταν τόσα πολλά µε αποτέλεσµα να «καβαλήσουν» το στηθαίο και να περάσουν στο ρεύµα προς Αθήνα.

Περίπου στις 12 εχθές το µεσηµέρι αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο ρεύµα προς την Αθήνα, ενώ από τις δύο και µισή δόθηκε στην κυκλοφορία και το
ρεύµα προς την Κόρινθο, αλλά τα οχήµατα κινούνται από µία λωρίδα. 

Ο κ. Χανδάνος είπε, επίσης, ότι σε λίγη ώρα θα άνοιγε το ρεύµα προς Αθήνα (σ.σ. σύµφωνα µε την ενηµέρωση της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προ-
στασίας αυτό συνέβη λίγο πριν τις 12) ενώ για το ρεύµα προς Κόρινθο σε πρώτη φάση θα αντιδροµηθεί µια λωρίδα από το ρεύµα προς Αθήνα, στην επίµαχη
περιοχή, προκειµένου να αποφορτιστεί η κατάσταση.Υπενθυµίζεται ότι η Τροχαία για λόγους ασφαλείας διέκοψε την κυκλοφορία στην εθνική οδό Αθη-
νών–Κορίνθου στο ρεύµα προς Κόρινθο από το ύψος της Ελευσίνας και στο ρεύµα προς Αθήνα στο ύψος των διοδίων του Ισθµου.

Ερωτηθείς για την πλήρη αποκατάσταση του ρεύµατος πρός Κόρινθο ο κ. Χανδάνος είπε ότι «θέλει πολλή δουλειά, θα δουλεύουµε µε τα συνέργεια όλο
το απόγευµα. Ο όγκος των φερτών υλικών είναι τεράστιος. ∆εν τολµώ να κάνω πρόβλεψη». Ο ίδιος είπε, επίσης, ότι είναι ξεκάθαρο ότι είναι µια επιβαρ-
υµένη περιοχή καθότι δεν υπάρχουν δέντρα για να κρατήσουν τη γη.

Αίσιο τέλος για τον  44χρον ο που δεν  είχε δώσει σηµεία ζωής
Είχε να δώσει σηµεία ζωής από το απόγευµα της Κυριακής και υπήρχε φόβος ότι είχε κατευθυνθεί προς Κινέτα όπου επλήγη από την θεοµηνία.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 44χρονος επικοινώνησε µε τους δικούς του και είναι καλά στην υγεία του.Είχε να δώσει σηµεία ζωής από το απόγευµα

της Κυριακής και υπήρχε φόβος ότι είχε κατευθυνθεί προς Κινέτα όπου επλήγη από την θεοµηνία.

Συν εχ ίζεται από τη σελ. 2
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Ο ∆ηµοτικός Οργανισµός Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Πολιτισµού και οι Κοι-
νωνικές ∆οµές του ∆ήµου Μάνδρας - Ειδ-
υλλίας διοργανώνουν ενηµερωτικές
εκδηλώσεις στη Μάνδρα και τα Βίλια µε
θέµα την πρόληψη και αντιµετώπ ιση
προβληµάτων όρασης και ακοής.

Η πρώτη χρονικά εκδήλωση θα πραγ

µατοποιηθεί στην αίθουσα ΚΑΠΗ Μάνδρ-
ας την Τετάρτη 27 Νοεµβρίου 2019 στις
10:00 π .µ. και θα ακολουθήσει την Παρ-
ασκευή 29 Νοεµβρίου 2019 στις 10:00
π.µ. η δεύτερη που θα διεξαχθεί στην
στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Βιλίων.

∆ήµος Μάνδρας - Ειδυλλίας

Ενηµερωτικές εκδηλώσεις στη
Μάνδρα και τα Βίλια 

Με θέµα την πρόληψη και αντιµετώπιση 
προβληµάτων όρασης και ακοής.

Σ
υγκίνησε παρουσιάζοντας το βιβ-
λίο της στα Άνω Λιόσια η δασκά-
λα Σοφία Κατάρα

“Ο σεισµός του ‘99 δεν αποτελεί παρε-
λθόν κι αυτό µας το θύµισε ο σεισµός του
περασµένου Ιουλίου, που χαρακ-
τηρίστηκε ως µετασεισµός, εκείνου του
µεγάλου. Μπορεί το θέµα του βιβλίου
µου να περιστρέφεται γύρω από αυτό,
όµως, απλά, αποτελεί την αφορµή. Γιατί
η αιτία είναι η καταστροφή των αναµνή-
σεών µου από το σεισµό. Τα παιδιά µου
δεν θα δουν που µεγάλωσα, πως έζησα
τα παιδικά µου χρόνια”, σηµείωσε
κλείνοντας την παρουσίαση του βιβλίου
της ΧΑΡΤΙΝΟΣ ΠΥΡΓΟΣ, στο κοινό των
Άνω Λιοσίων, η συγγραφέας Σοφία
Κατάρα.

Καθηλώνοντας τον κόσµο, το βράδυ
της Κυριακής 24 Νοεµβρίου 2019 την
αίθουσα ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ του
∆ηµαρχείου, η συγγραφέας ανέφερε ότι
ο σεισµός διευκόλυνε την αστικοποίηση,
η οποία, όπως είπε, επέφερε µια ριζική
αλλαγή στη νοοτροπία και στη φιλοσοφία
των ανθρώπων του τόπου της, του ιστο-
ρικού ∆ήµου Αχαρνών. Πρόσθεσε,
όµως, ότι απλά επιτάχυνε µια πορεία
που ήδη είχε δροµολογηθεί. “Η αντιπαρ-
οχή ισοπέδωσε την ανθρωπιά”, κατέληξε
η Σοφία Κατάρα, που, λίγο πριν, είχε
εκφράσει τα συναισθήµατά της µε ένα

καλαίσθητο βίντεο, επενδυµένο από τη
µουσική του Στέφανου Κορκολή.  

Αποσπάσµατα του βιβλίου διάβασε µε
ευαισθησία η συνάδελφος της συγγραφ-
έως Ρένα Κουµπούρη, ενώ το προλόγι-
σαν δύο άνθρωποι µε ιδιαίτερη ευαισθη-
σία στην προστασία της πολιτιστικής
κληρονοµιάς: Ο πρώην Αντιδήµαρχος
Φυλής Σπύρος Μπρέµπος και ο Πρόε-
δρος του Συλλόγου Αρβανίτικου Πολιτι-
σµού Η ΓΡΙΖΑ Γιώργος Καραϊσκάκης. 

Και οι δύο αναφέρθηκαν, µε θερµά
λόγια, στη συγγραφέα, αλλά, κυρίως, στο
πόνηµά της, που όπως είπαν, αποδίδει
µια βαθειά νοσταλγία για ένα τόπο κι ένα
τρόπο ζωής που, δυστυχώς, δεν είναι
όπως παλιά.  

Στην παρουσίαση φώναξαν δυναµικό
“παρών” εκπαιδευτικοί και γονείς. Από
πλευράς ∆ήµου Φυλής παρευρέθηκαν  η

Αντιδήµαρχος Ελένη Λιάκου, η αναπλ.
∆ήµαρχος Χρυσούλα Κουράση και ο
Γενικός Γραµµατέας Αργύρης Αργυρό-
πουλος.    

“Ο σεισµός του ‘99 δεν αποτελεί παρελθόν κι αυτό µας το θύµισε ο σεισµός του περασµένου Ιουλίου”

Συγκίνησε µε το βιβλίο της στα Άνω Λιόσια η δασκάλα Σοφία Κατάρα
Στην παρουσίαση φώναξαν δυναµικό “παρών” εκπαιδευτικοί και γονείς.
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ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Γ.Ν.Ε. ΘΡΙΑΣΙΟΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Γ.Ν.Ε. ΘΡΙΑΣΙΟ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ: Απλήρωτοι για τον Οκτώβριο οι εργαζόµενοι της 
εργολαβικής εταιρείας ΑΝΟ∆ΙΚΗ στο Νοσοκοµείο ΘΡΙΑΣΙΟ 

Εµπνευσµένη
θεατρική 
Παράσταση στο
∆ηµοτικό Σχολείο
Φυλής την 
Παρασκευή 29
Νοεµβρίου 

Ελευσίνα: 22/11/2019
Αρ. Πρωτ.: 265 

ΠΡΟΣ Υπουργό Υγείας
Υπουργό Εργασίας                                               

∆ιοικητή 2ης ΥΠΕ
∆ιοικητή ΓΝΕ ΘΡΙΑΣΙΟ

ΘΕΜΑ: Απλήρωτοι για τον Οκτώβριο οι εργαζόµενοι της
εργολαβικής εταιρείας ΑΝΟ∆ΙΚΗ στο Νοσοκοµείο ΘΡΙΑΣΙΟ 

Σοβαρό πρόβληµα επιβίωσης αντιµετωπίζουν δεκάδες
καθαριστές/καθαρίστριες στο νοσοκοµείο ΘΡΙΑΣΙΟ που είναι
απλήρωτοι για τον Οκτώβριο, λόγω της συστηµατικής καθυ-
στέρηση πληρωµών από την εργολαβική εταιρεία ΑΝΟ∆ΙΚΗ.

Ενώ χρειάστηκε η παρέµβαση του Σωµατείου µας για να
πληρωθούν τα ηµεροµίσθια του Ιουλίου, Αυγούστου και
Σεπτεµβρίου και το επίδοµα αδείας στους εργολαβικούς
συναδέλφους.

Χαρακτηριστικό είναι, επίσης, ότι οι τριάντα εργαζόµενοι στη
σίτιση υπέγραψαν, στις 30 Αυγούστου 2019, σύµβαση ετή-
σιας διάρκειας µε το νοσοκοµείο ΘΡΙΑΣΙΟ, αν και οι όροι της
προκήρυξης (µε αριθµ. Πρωτ. 11615/Φ 419) για την πρό-
σληψη τους, ανέφεραν ρητώς ότι η διάρκεια σύµβασης θα
είναι «από την ηµεροµηνία υπογραφής της και για 24
µήνες». 

Επιπλέον, η υπογραφή της σύµβασης προηγήθηκε της
εγκυκλίου του υφυπουργού Υγείας (µε ηµερ. 12 Σεπτεµ-
βρίου 2019) για µονοετή διάρκεια των ατοµικών συµβάσεων
εργασίας και δεν δικαιολογείται ο περιορισµός της διάρκειας
της σύµβασης από δύο έτη σε ένα.

Ζητάµε να αποσυρθεί η απαράδεκτη εγκύκλιος του υφυ-
πουργού Υγείας, που δίνει τη δυνατότητα στις διοικήσεις των
νοσοκοµείων να επιλέγουν είτε τη σύναψη συµβάσεων ορι-
σµένου χρόνου ή την ανάθεση σε εργολαβικές εταιρείες, για
την κάλυψη των αναγκών στις υπηρεσίες καθαριότητας,
φύλαξης, εστίασης και σίτισης των νοσοκοµείων µε «γνώµο-
να το δηµοσιονοµικό όφελος». 

Αν και έχει επανειληµµένα αποδειχθεί ότι η ανάθεση υπηρ-
εσιών των Νοσοκοµείων σε εργολαβικές εταιρείες οδηγεί
µόνο στην αύξηση των επιχειρηµατικών κερδών και παρ-
αβίαση και των στοιχειωδών εργατικών δικαιωµάτων και
µισθούς – πείνας για τους εργολαβικούς εργαζόµενους. Ενώ
και η επέκταση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, αντί
για την µονιµοποίηση των ήδη εργαζόµενων και την πρό-
σληψη όσων επιπλέον χρειάζονται για την κάλυψη των
αναγκών, έχει σαν αποτέλεσµα την ανακύκλωση της ανε-
ργίας και το χτύπηµα της µόνιµης δουλειάς µε πλήρη
δικαιώµατα.

Το κριτήριο του «δηµοσιονοµικού οφέλους», χωρίς καµία
αναφορά στην εξασφάλιση των δικαιωµάτων των εργαζοµέ-
νων και την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών, εντάσ-
σεται στο σχεδιασµό κυβερνήσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης
για λειτουργία των δηµόσιων µονάδων υγείας µε ιδιωτικοοι-
κονοµικά κριτήρια, µε όσο το δυνατό λιγότερο και φθηνότε-
ρο προσωπικό, για να µπορούν να ανταπεξέρχονται στον
ανταγωνισµό µεταξύ τους και µε τις αντίστοιχες ιδιωτικές
επιχειρήσεις υγείας, για τη σύναψη συµβολαίων µε ιδιωτικές
ασφαλιστικές εταιρείες. 

Ζητάµε να προχωρήσετε σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες,
ώστε:

► να πληρωθεί η µισθοδοσία του Οκτωβρίου στους συνα-
δέλφους στην καθαριότητα

► να επεκταθεί η διάρκεια της σύµβασης εργασίας, µε
5ήµερο, 8ωρο, των εργαζοµένων στη σίτιση στα δύο έτη,
όπως προβλέπεται από τους όρους της προκήρυξης.

Στην κατεύθυνση αυτή, συµµετέχουµε στην Παναττική
Στάση Εργασίας, την Τετάρτη 27 Νοεµβρίου, και Πορεία στα
Υπουργεία Οικονοµικών, Εργασίας και Υγείας και διεκδι-
κούµε την οριστική ανάκληση της ιδιωτικοποίησης των υπηρ-
εσιών των νοσοκοµείων, την πρόσληψη των εργολαβικών
εργαζοµένων µε µόνιµη σχέση εργασίας, τη µονιµοποίηση
των εργαζόµενων µε ελαστικές εργασιακές σχέσεις (επικο-
υρικοί, µέσω ΟΑΕ∆, µέσω ΚΕΕΛΠΝΟ, µε συµβάσεις ορι-
σµένου χρόνου) και την πρόσληψη όσων επιπλέον
µονίµων εργαζοµένων χρειάζονται για την κάλυψη των
πραγµατικών αναγκών. 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γραµµατέας

Βαρδαβάκης Μανώλης Ιωαννίδης Παναγιώτης

Σπύρος Βρεττός: Είµαστε απέναντι σε κάθε 
µορφή βίας κατά των γυναικών

Μήνυµα ∆ηµάρχου  Αχαρνών
Σπύρου Βρεττού:
«Υπ οχρέωσή µας να σταθούµε
απέναντι σε κάθε µορφή βίας κατά

των γυναικών.Πολεµάµε µε κάθε
µέσο να εξαλείψουµε τον φόβο
αλλά και να δώσουµε φωνή σε
όσες γυναίκες το έχουν ανάγκη».
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Συν επείς στο “ραν τεβού” τους για µία
ακόµη φορά “Οι Γιατροί της Αγάπης”
βρέθηκαν  το πρωί της Κυριακής στα
ΚΑΠΗ του ∆ήµου Φυλής για ν α προσφ-
έρουν   δωρεάν  εξετάσεις,  σε περίπου,
300 ∆ηµότες που αν ταποκρίθηκαν  στο
κάλεσµα. 

Λόγω µάλιστα της µεγάλης συµµετοχ ής
και του εν διαφέρον τος που εκδηλώθη-
κε, οι Γιατροί θα προσφέρουν  εκ ν έου
τις Υπηρεσίες και την  αγάπη τους και
σε ν έα τους  “εξόρµηση”,  αµέσως µετά
τις γιορτές των  Χριστουγέν ν ων . 

Την  πρωτοβουλία έφεραν  σε πέρας
προσφέρον τες τις υπηρεσίες τους εκτός 

από του Γιατρούς, η Κοιν ων ική
Υπηρεσία του ∆ήµου Φυλής και τα Κέν -
τρα Αν οιχ τής Προστασίας Ηλικιωµέ-
ν ων . 

Τις θερµές ευχ αριστίες του ∆ηµάρχ ου
Χρήστου Παππού εξέφρασε στους “Για-
τρούς της Αγάπης” ο ν έος Πρόεδρος
των  ΚΑΠΗ Φυλής  Μαρίν ος Σαρλάς, ο
οποίος είχ ε εγκάρδια συν οµιλία επίσης,
µε τους ηλικιωµέν ους καθώς και µε τον
∆ιευθυν τή της Κοιν ων ικής Υπηρεσίας
Γιάν ν η Τέγο, αλλά και τους εργαζόµεν ο-
υς στα ΚΑΠΗ, που για µία ακόµη φορά
συν έβαλαν  τα µέγιστα στο άρτιο αποτέ-
λεσµα. 

Τ
ην 21η Νοεµβρίου δηµοσιεύθηκε η αριθµ.82856/21.11.2019 Απόφ-
αση του Υπουργού Εσωτερικών, Π. Θεοδωρικάκου, µε την οποία
κατανέµονται, από τους ΚΑΠ των ∆ήµων, 28.000.000,00 ευρώ σε

όλους τους ∆ήµους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των
σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης χωρικής αρµο-
διότητάς τους.

Πρόκειται για την 4ηκατανοµή εκατοµµυρίων από τους ΚΑΠ ∆ήµων 2019
για λειτουργικά σχολείων. 

Είχαν ήδη προηγηθεί οι δύο κατανοµές από τον τέως ΥΠΕΣ, Αλέξη
Χαρίτση, και συγκεκριµένα

- 28.000.000,00 ευρώ την 26η Φεβρουαρίου και
- 28.050.000,00 ευρώ την 15η Απριλίου,
καθώς και η 3η ισόποση κατανοµή από τον Π.Θεοδωρικάκο την 11η

Σεπτεµβρίου.

Το ακριβές ποσό που λαµβάν ει κάθε ∆ήµος στη ∆υτική Αττική µε τη
ν έα Υπουργική Απόφαση είν αι 

Για την κατανοµή των 28 εκατοµµυρίων λήφθηκαν υπόψη δεδοµένα του
Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευµάτων για τη σχολική χρονιά 2017-2018
που αφορούν:

- στον αριθµό των µαθητών ανά σχολική βαθµίδα,
- στον αριθµό των σχολείων και στον αριθµό των τµηµάτων ανά κλιµατική

ζώνη,
- ενώ συνεκτιµήθηκε και η υλοποίηση του θεσµού του σχολικού τροχονό-

µου.

Τα ποσά θα καταβληθούν στους δικαιούχους ∆ήµους µε χρηµατικές εντο-
λές του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και
∆ανείων.

Οι Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις παρακαλούνται στο τέλος της Υπουργικής
Απόφασης να µεριµνήσουν για την άµεση απόδοση από τους ΟΤΑ χωρικής
αρµοδιότητάς τους στις οικείες Σχολικές Επιτροπές ή Σχολικές Εφορείες
(στην περίπτωση των µειονοτικών σχολείων), των πιστώσεων που τους
διατίθενται, επισηµαίνοντάς τους ότι πρέπει να προχωρήσουν επειγόντως
σε όλες τις απαιτούµενες προς τούτο ενέργειες.

(airetos.gr/)

Πιστοί στο καθήκον τους οι “Γιατροί 
της Αγάπης” την πρόσφεραν 

απλόχερα στα ΚΑΠΗ του ∆ήµου Φυλής 

28 εκατ. για δαπάνες των Σχολείων 
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Συνταγµατική Αναθεώρηση:
Πέρασε η πρόταση Πέρασε η πρόταση 
Ν∆ για Πτ∆ και Ν∆ για Πτ∆ και 
ψήφο αποδήµων ψήφο αποδήµων 
- Οι εννιά σηµαντικές αλλαγές

Με ευρύτατη πλειοψηφία έγιναν δεκτά από
το Σώµα η ψήφος των αποδήµων, η
πρόταση της Ν∆ για εκλογή Πρόεδρου

της ∆ηµοκρατίας, η βουλευτική ασυλία, ο νόµος
περί ευθύνης υπουργών και η θέσπιση λαϊκής
νοµοθετικής πρωτοβουλίας.

Με εννιά σηµαντικές διατάξεις από τις συνολικά
49 που πρότειναν Ν∆ και ΣΥΡΙΖΑ και αφορούσαν
28 άρθρα του Συντάγµατος, η Ολοµέλεια της Βου-
λής σφράγισε σήµερα το νέο συνταγµατικό χάρτη
της χώρας.

Οι εννέα συνταγµατικές αλλαγές αφορούν:

- ∆ιαδικασία εκλογής του Προέδρου της ∆ηµο-
κρατίας και αποσύνδεση της από τη πρόωρη
διάλυση της Βουλής

- ∆υνατότητα στους Έλληνες του εξωτερικού να
ψηφίζουν στο τόπο διαµονής τους (έλαβε 212
ψήφους)

- Κατάργηση της αποσβεστικής προθεσµίας για
άσκηση δίωξης υπουργών υφυπουργών κοινή
πρόταση 274 ΝΑΙ, µηδέν ΌΧΙ, 23 «ΠΑΡΩΝ»

- Περιορισµό της βουλευτικής ασυλίας και προ-
στασία µόνο για κοινοβουλευτικά του καθήκοντα
και όχι για ζητήµατα ποινικού κώδικα

- Κατοχύρωση του ελάχιστου εγγυηµένου εισο-
δήµατος

- Λαϊκή νοµοθετική πρωτοβουλία µε υπογραφή
500.000 πολιτών

- Επιλογή µελών Ανεξάρτητων Αρχών από τα
3/5 της ∆ιάσκεψης των Προέδρων της Βουλής
και όχι από τα 4/5.

- ∆υνατότητα στη µειοψηφία να συγκροτεί δύο
Εξεταστικές Επιτροπές ανά κοινοβουλευτική
περίοδο

- Εξοµοίωση στρατιωτικών µε τακτικούς δικα-
στές

Αποφασιστικός ο ρόλος της κυβερν ητικής
πλειοψηφίας

Αποφασιστικό ρόλο στις νέες αναθεωρητέες
διατάξεις που εγκρίθηκαν µετά από ψηφοφορία,
είχε η κυβερνητική πλειοψηφία που προέκυψε
από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου και αριθµεί 158
βουλευτές.

Κατά την ψηφοφορία η Ν∆ απέρριψε όλες τις
προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ.

Από την πλευρά της, η αξιωµατική αντιπολίτευ-
ση υπερψήφισε τη κοινή πρόταση που είχε
καταθέσει µαζί µε τη Ν∆ για την κατάργηση της
αποσβεστικής προθεσµίας σε ό,τι αφορά την ποι-
νική ευθύνη υπουργών καθώς και τις δύο ξεχωρ-
ιστές προτάσεις, τη δική της και της Ν∆ για τη
λαϊκή νοµοθετική πρωτοβουλία.Όχι  είπε ο
ΣΥΡΙΖΑ στις δύο προτάσεις της Ν∆ που αφορούν
τη διαδικασία εκλογής του Προέδρου της ∆ηµο-
κρατίας και την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερι-
κού.
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Μ
ια νέα Υπηρεσία για την
επιτάχυνση και την καλύτε-
ρη οργάνωση της

εξυπηρέτησης των κατοίκων σε
θέµατα καθηµερινότητας ξεκίνησε
στο ∆ήµο Χαϊδαρίου.
Το Γραφείο ∆ηµότη – Θέµατα

Πολιτών είναι µια ενιαία  λειτουργία
υποδοχής,  καταγραφής και
προώθησης προς επίλυση όλων
των προβληµάτων που αφορούν την
καθαριότητα, το πράσινο, τις δηµοτι-
κές υποδοµές (καµένες λάµπες, λακ-
κούβες στο οδόστρωµα, φθορές στα
πεζοδρόµια κλπ).
Το Γραφείο ∆ηµότη λειτουργεί στη

σύγχρονη λογική της «υπηρεσίας
µιας στάσης». ∆εν εµπλέκει τους
πολίτες µε γραφειοκρατικές διαδι-
κασίες, καταγράφει άµεσα το πρόβ-
ληµα που αναφέρουν, ενηµερώνει
την αρµόδια ∆ιεύθυνση του ∆ήµου,

παρακολουθεί την πορεία αντι-
µετώπισης του προβλήµατος  και,
εφόσον χρειάζεται,  ενηµερώνει
τους πολίτες για την λύση που δόθη-
κε.
Σύντοµα µε το Γραφείο ∆ηµότη θα

διασυνδεθεί ειδική εφαρµογή στο
νέο σάιτ του ∆ήµου Χαϊδαρίου στο
πρότυπο του Haidari Agenda για την
αναφορά µέσω Ιντερνέτ όλων των
προβληµάτων της καθηµερινότητας.
Το Γραφείο ∆ηµότη λειτουργεί

στο ισόγειο του ∆ηµαρχείου και το
τηλέφωνο επικοινωνίας για τους
κατοίκους είναι το 213 2047300.

Τ
ην Παρασκευή 29.11.2019 και ώρες 9:00 – 13:00 στο 2ο κλειστό
Γυµναστήριο του ∆ήµου Χαϊδαρίου,  στο πλαίσιο της εκστρατείας που
πραγµατοποιείται  µε την υποστήριξη της ΚΕ∆Ε και τη συνεργασία του

ΣΚΑΙ,  θα πραγµατοποιηθεί  δράση ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των
δηµοτών και των µαθητών ∆ηµοτικών Σχολείων για την Ανακύκλωση
Συσκευασιών από πλαστικό, γυαλί, χαρτί, αλουµίνιο και λευκοσίδηρο, στους
µπλε κάδους ανακύκλωσης.

Σύνθηµα της δράσης : «Ανακύκλωσε στους Μπλε Κάδους του ∆ήµου σου» 

Στο ειδικά  διαµορφωµένο  σκηνικό του «Λούνα Παρκ της Ανακύκλωσης» µε
θέµα την Ανακύκλωση στον µπλε κάδο οι µαθητές των δηµοτικών σχολείων
θα ενηµερωθούν για την Ανακύκλωση Συσκευασιών στον µπλε κάδο και τον
µπλε κώδωνα µε τη χρήση σειράς παιχνιδιών Ανακύκλωσης και άλλων δηµιο-
υργικών δραστηριοτήτων.

Οι συµµετέχοντες θα κερδίσουν µικρά συµβολικά δώρα αλλά και θα έχουν
τη δυνατότητα να συµµετέχουν στην κλήρωση δύο ποδηλάτων.

Η εκστρατεία ενηµέρωσης για την ανακύκλωση υποστηρίζεται από την
τηλεόραση και το ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, το ΣΠΟΡ FM καθώς και το SKAI.gr
και  έχει στόχο να βάλουµε την ανακύκλωση στην καθηµερινότητά µας,
συµβάλλοντας και στην επιτυχία του τοπικού σχεδιασµού ανακύκλωσης του
∆ήµου.

Ο ∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ
ΣΤΗ ∆ΡΑΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕ ΣΤΟΥΣ
ΜΠΛΕ ΚΑ∆ΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΟΥ

ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Το Γραφείο 
∆ηµότη στον 
∆ήµο Χαϊδαρίου
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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. 

∆ιαγράφονται αυτοµάτως χρέη έως 10 ευρώ  στην εφορία σύµφωνα µε νέα διάταξη 
- έκπληξη που θα περιλαµβάνει το τελικό φορολογικό νοµοσχέδιο. 

παραµένει στα 500 ευρώ και δεν µειώνεται στα 300 το όριο συναλλαγών µε µετρητά

∆ιαγράφονται αυτοµάτως χρέη έως 10 ευρώ που
έχουν ήδη συσσωρευθεί στην εφορία σύµφωνα µε
νέα διάταξη - έκπληξη που θα περιλαµβάνει το
τελικό φορολογικό νοµοσχέδιο. Παράλληλα παραµέ-
νει στα 500 ευρώ και δεν µειώνεται στα 300 το όριο
συναλλαγών µε µετρητά

Σύµφωνα µε τις τελικές διατάξεις του φορολογικού
νοµοσχεδίου που θα κατατεθεί στην Βουλή δεν
αλλάζει στα 300 ευρώ και παραµένει στα 500 ευρώ
το όριο συναλλαγών µε µετρητά, µετά και τις σχετι-
κές αντιδράσεις φορέων και πολιτών στην πρόβ-
λεψη που είχε τεθεί στην δηµόσια διαβούλευση.

Όσο αφορά την διάταξη για την διαγραφή χρεών, ουσιαστικά απαλλάσσονται 536.000 µικροοφειλέτες,
από την υποχρέωση να εξοφλήσουν ποσά έως 10 ευρώ που εµφανίζονται ώς ληξιπρόθεσµα στο
TAXISnet. Η διαγραφή προστίµων και οφειλών προς το ∆ηµόσιο ύψους κάτω των 10 ευρώ είναι µια
κίνηση «εξορθολογισµού» του συστήµατος συλλογής δηµοσίων εσόδων.

Με την διάταξη αυτή το υπουργείο Οικονοµικών µειώνει και το γραφειοκρατικό κόστος αφού η διαδι-
κασία µόνο για την ενηµέρωση των οφειλετών που χρωστούν µικροποσά που προέκυψαν για παρά-
δειγµα, από τόκους για λάθος ταυτότητα πληρωµής δόσεως ή υπόλοιπα οφειλης λόγω θανάτου κλπ

Τέλος µε άλλη διάταξη δεν χάνουν τελικά την αυτόµατη έκπτωση 5% στα εισοδήµατα από ενοίκια, όσοι
ιδιοκτήτες ακινήτων ζητήσουν µείωση φόρου 40% της δαπάνης ανακαίνισης από το 2020 και µετά. Οι
δύο εκπτώσεις φόρου θα ισχύουν κανονικά, παράλληλα και αθροιστικά.

Σε δύο «κύµατα» οι αυξήσεις στις αποδοχές τωνΣε δύο «κύµατα» οι αυξήσεις στις αποδοχές των
µισθωτών - Τι έρχεται µε τον νέο χρόνοµισθωτών - Τι έρχεται µε τον νέο χρόνο

Α
υξήσεις σε δυο δόσεις
στις καθαρές αποδοχές
τους θα δουν από τον

Ιανουάριο του 2020 οι µισθω-
τοί.

Το πρώτο «κύµα» θα αφορά
στη µείωση της παρακράτησης
φόρου η οποία θα αγγίξει και
στα 27 ευρώ τον µήνα ειδικά για
όσους έχουν παιδιά. Το δεύτε-
ρο κύµα θα έρθει από την 1η
Ιουλίου και θα αφορά στη µείω-
ση των ασφαλιστικών εισφορών.

Η ενεργοποίηση της νέας
κλίµακας και  η αλλαγή στην
έκπτωση φόρου που οδηγεί σε
έµµεσο αφορολόγητο όριο ανά-
λογα µε τον αριθµό των παιδιών
θα αλλάξει από την 1η Ιανουα-
ρίου 2020 την παρακράτηση
φόρου σε µισθούς και συντά-
ξεις.

Ειδικότερα, µε την εφαρµογή
της νέας φορολογικής κλίµακας
οι µηνιαίες κρατήσεις φόρου
εισοδήµατος θα µειωθούν από
την 1η-1-2020:

έως 14,75 ευρώ για όσους
µισθωτούς και συνταξιούχους
λαµβάνουν πάνω από 617
ευρώ κάθε µήνα και  δεν
βαρύνονται µε παιδιά

έως 13,33 ευρώ για όσους
µισθωτούς και συνταξιούχους
λαµβάνουν πάνω από 633
ευρώ κάθε µήνα και βαρύνονται
µε 1 τέκνο

έως 16,67 ευρώ για όσους
µισθωτούς και συνταξιούχους

λαµβάνουν πάνω από 650
ευρώ κάθε µήνα και βαρύνονται
µε 2 τέκνα

έως 26,67 ευρώ για όσους
µισθωτούς και συνταξιούχους
λαµβάνουν πάνω από 682
ευρώ κάθε µήνα και βαρύνονται
µε 3 παιδιά.

Οι µειώσεις αυτές θα προκα-
λέσουν ισόποσες αυξήσεις στα
καθαρά ποσά αποδοχών που
λαµβάνουν κάθε µήνα οι παρα-
πάνω µισθωτοί  και  συντα-
ξιούχοι.

Οι αλλαγές στη φορολογική
κλίµακα και τα νέα αφορολόγητα
όρια που θα ενεργοποιηθούν
από την 1-1-2020 προβλέπουν:

Νέα φορολογική κλίµακα:
Μείωση του ελάχιστου φορολο-
γικού συντελεστή από το 22%
στο 9% για το τµήµα του ετησίου
εισοδήµατος µέχρι τις 10.000
ευρώ, συντελεστής φόρου 22%

(όπως και σήµερα) για το τµήµα
του ετησίου εισοδήµατος από τα
10.000,01 έως τα 20.000
ευρώ, συντελεστής φόρου 28%
(αντί 29%) για το τµήµα του
ετησίου εισοδήµατος από τα
20.000,01 έως τα 30.000
ευρώ, συντελεστής φόρου 36%
(αντί 37%) για το τµήµα του
ετησίου εισοδήµατος από τα
30.000,01 έως τα 40.000 ευρώ
και συντελεστής φόρου 44%
(αντί 45%) για το τµήµα του
ετησίου εισοδήµατος πάνω από
τα 40.000 ευρώ.

Νέα αφορολόγητα όρια: Για
φορολογούµενους χωρίς παι-
διά ανέρχεται σε 8.636 ευρώ,
9.000 ευρώ σε κάθε µισθωτό
και συνταξιούχο µε 1 εξαρτώµε-
νο τέκνο, 10.000 ευρώ σε κάθε
µισθωτό και συνταξιούχο µε 2
εξαρτώµενα τέκνα, 11.000 ευρώ
για φορολογούµενους µε τρία
παιδιά.

Ανακοινώθηκαν τα 
αποτελέσµατα για τις
µετεγγραφές στις ΑΕΝ

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Ναυτιλίας οι
µετεγγραφές των σπ ουδαστών ΑΕΝ
(ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) Β ́ και Ε ́Eξαµήνων

Το υπουργείο Ναυτιλίας ανακοίνωσε σήµερα
τους π ίνακες µε τα αποτελέσµατα για τις µετεγ-
γραφές σπουδαστών στις ΑΕΝ.

Σύµφωνα µε την απόφαση οι ΑΕΝ  στις οποίες
φοιτούν µέχρι σήµερα οι µετεγγραφέντες σπου-
δαστές να τους ενηµερώσουν ενυπογράφως
σχετικά.
Επ ίσης µε µέριµνα των ∆ιευθύνσεων Σπου-
δών µετεγγραφόµενοι σπουδαστές θα εφοδια-
στούν µε τα ανάλογα εκπαιδευτικά βιβλία από
την ΑΕΝ στην οποία φοιτούν και όχι από την
ΑΕΝ στην οποία µετεγγράφονται.
Η ολοκλήρωση των µετεγγραφών θα πρέπει
να  πραγµατοποιηθούν εντός δεκαπενθήµερ-
ου απ ό την κοινοπ οίηση της απ όφασης.
Μετεγγραφή που κατόπ ιν συναίνεσης ενδιαφ-
ερόµενου σπουδαστή δεν εκτελεστεί εντός της
τασσόµενης στην π αρούσα π ροθεσµίας,
ακυρούται.
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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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Την  τρίτη ηµέρα των  δωρεάν  εξετάσεων  στο Α΄ΚΑΠΗ παραβρέθηκε και ο Αν τιπρόεδρος του
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ. Αν τών ιος Κον αξής. 

Οι εξετάσεις που πραγµατοποιήθηκαν  σ’ όλους τους συµµετέχ ον τες ήταν  οι εξής: 
α) γεν ικές εξετάσεις αίµατος µε σκοπό τον  προσδιορισµό βιολογικών  δεικτών  όπως HDL, ολική

χ οληστερόλη, τριγλυκερίδια, γλυκόζη, θυροειδικές ορµόν ες, ηπατικοί δείκτες, γλυκοζιωµέν η αιµοσφαι-
ρίν η, καθώς και βαρέα µέταλλα( σε υποσύν ολο συµµετεχ όν των ), β) σπιροµέτρηση, γ) κλιν ική εξέτα-
ση( αν απν ευστική λειτουργία, µυοσκελετικά προβλήµατα, ψυχ ική υγεία, θυροειδική λειτουργία, καρδιο-
µεταβολικός κίν δυν ος, µεταβολικός κίν δυν ος και αλλεργικά ν οσήµατα).

Όλοι οι συµµετέχ ον τες εξετάστηκαν  δωρεάν  και θα λάβουν  τα ιατρικά τους αποτελέσµατα τις αµέ-
σως επόµεν ες ηµέρες. 

Συν εχ ίζεται από τη σελ. 3

Τι έδειξε η νέα µελέτη για τους
νέους και την άσκηση

Η µελέτη, που δηµοσιεύθηκε στο
ιατρικό περιοδικό «The Lancet
Child and Adolescent Health» και
περιέλαβε πληροφορίες µόνο για
τους µαθητές και όχι για εφήβους
εκτός σχολικού συστήµατος, βρήκε
ότι  το ποσοστό των ανεπαρκώς
ασκούµενων εφήβων και των δύο
φύλων σταδιακά µειώνεται διεθνώς:
ήταν 82,5% το 2001, υποχώρησε
στο 81,6% το 2010 και µειώθηκε
περαιτέρω στο 81% το 2016.

Σχεδόν σε όλες τις χώρες τα
κορίτσια ασκούνται λιγότερο από τα
αγόρια και η «ψαλίδα» τείνει να διε-
υρυνθεί στις περισσότερες χώρες
(στο 73%). Το 2016 ανεπαρκή
σωµατική άσκηση έκαναν το 77,6%
το αγοριών και το 84,7% των κορι-
τσιών, ενώ το 2001 τα αντίστοιχα
ποσοστά ήσαν 80,1% και 85,1%.

Αντίθετα στην Ελλάδα, το ποσοστό

των νέων που δεν ασκούνται όσο
χρειάζεται, αυξάνεται µε το πέρασµα
του χρόνου, αντί να µειώνεται. Το
2016 στην Ελλάδα δεν ασκούνταν
επαρκώς το 89,1% των κοριτσιών
(θέση 104 στην παγκόσµια κατάταξη)
και το 80% των αγοριών (θέση 76).
Το 2001 στη χώρα µας δεν
ασκούνταν επαρκώς το 88,3% των
κοριτσιών (θέση 93 στη διεθνή κατά-
ταξη) και το 79,2% των αγοριών
(θέση 47), συνεπώς παρατηρείται
µια µικρή αύξηση στα ποσοστά
µεταξύ 2001-2016.

Ερευνητές: Ανεπαρκής η σωµατική
δραστηριότητα

Οι ερευνητές επισηµαίνουν ότι η
ανεπαρκής καθηµερινή σωµατική
δραστηριότητα υποσκάπτει την τωρι-
νή και τη µελλοντική υγεία των νέων
και τονίζουν ότι το θέµα πρέπει να
αντιµετωπισθεί πιο αποφασιστικά,
ιδίως όσον αφορά τα κορίτσια. Η τακ-

τική και επαρκής σωµατική άσκηση
ευνοεί την καρδιαγγειακή, πνευµο-
νική και µυϊκή υγεία, καθώς επίσης
τη νοητική κατάσταση, αλλά και την
οµαλή κοινωνικοποίηση, οφέλη
που συνεχίζονται και µετά την εφη-
βεία.

Η σωµατική δραστηριότητα περι-
λαµβάνει, πέρα από την άσκηση σε
σπορ και παιγνίδια, τις δουλειές του
νοικοκυριού, το περπάτηµα (π.χ.
µέχρι το σχολείο), το ποδήλατο κ.α.
Στόχος του ΠΟΥ είναι έως το 2030
να έχει µειωθεί κάτω από το 70%
των ποσοστό των ανεπαρκώς
ασκούµενων εφήβων και των δύο
φύλων, κάτι που δεν φαίνεται εύκο-
λο.

Σε ποιες χώρες βρίσκονται οι πιο
τεµπέληδες µαθητές

Οι χώρες µε τους πιο?τεµπέλ-
ηδες µαθητές είναι οι Φιλιππίνες
(ποσοστό 93% στα αγόρια) και η

Νότια Κορέα (94% στα κορίτσια),
ενώ τα χαµηλότερα ποσοστά εµφ-
ανίζουν δύο χώρες-έκπληξη, το
Μπαγκλαντές και  η Ινδία, όπου
µόνο το 63% και το 72% αντίστοιχα
των αγοριών δεν γυµνάζονται αρκε-
τά, κάτι που η µελέτη αποδίδει
κυρίως στο ότι  οι  έφηβοι  εκεί
παίζουν πολλά σπορ όπως
το?κρίκετ. Ψηλά στην παγκόσµια
κατάταξη βρίσκονται  και  οι  ΗΠΑ
λόγω της συστηµατικής σωµατικής
άσκησης που κάνουν οι µαθητές στα
αµερικανικά σχολεία.

Η µελέτη δείχνει ότι η ψηφιακή
επανάσταση που έχει κάνει τις οθό-
νες αναπόσπαστο εργαλείο της καθ-
ηµερινότητας, έχει αντίκτυπο στη
ζωή των εφήβων, ωθώντας τους να
κάνουν περισσότερη καθιστική ζωή.
Αυτό, σε συνδυασµό µε το ότι κοι-
µούνται ολοένα λιγότερο, ενέχει κιν-
δύνους για την υγεία τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Η µεγάλη πλειονότητα των εφήβων δεν ασκείται σωµατικά όσο πρέ-
πει. Το 81% των µαθητών 11 έως 17 ετών στον κόσµο δεν φθάνουν τη
συνιστώµενη τουλάχιστον µία ώρα άσκησης µέτριας έως µεγάλης έντα-
σης κάθε µέρα, σύµφωνα µε µια νέα παγκόσµια µελέτη επιστηµόνων
του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας (ΠΟΥ), την πρώτη του είδους της
σε τέτοια διεθνή κλίµακα.

Η κατάσταση στην Ελλάδα, όσον αφορά το επίπεδο σωµατικής
άσκησης των εφήβων, είναι χειρότερη από το µέσο παγκόσµιο όρο και
µάλιστα επιδεινώνεται διαχρονικά. Ενώ το 2001 η χώρα µας βρισκόταν
-µεταξύ 146 χωρών- στην 59η θέση της παγκόσµιας κατάταξης µε ποσο-
στό 83,6% ανεπαρκώς ασκούµενων µαθητών, το 2016 είχε πέσει στη
87η θέση µε ποσοστό 84,5%.

Όλο και πιο τεµπέληδες οι Έλληνες µαθητές. Προβληµατίζουν τα νέα στοιχεία του ΠΟΥ
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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



16-θριάσιο Τρίτη 26 Νοεµβρίου 2019


