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Έκλεψαν συλλεκτική
BMW M4 στον Ασπρόπυργο
σελ. 9

ΠΑΡΩΝ ΣΤΗΝ 1Η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ
∆.Σ. ΤΟΥ ΟΛΕ Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Ενηµέρωση για
την αποµάκρυνση
οκτώ συνολικά
ναυαγίων
Ο νέος ∆ιευθύνων Σύµβουλος διαβεβαίωσε
τον κ. Αργύρη Οικονόµου
ότι ο Οργανισµός στις αποφάσεις του θα
λαµβάνει υπόψη τις απόψεις του ∆ήµου και
της κοινωνίας των πολιτών

∆ήµος Μεγαρέων: ∆ήλωση ζηµιών φυτικής
παραγωγής από τις πληµµύρες
σελ. 3
Αποστολή Κλιµακίου Ιατροφαρµακευτικής
Συνδροµής του ΙΣΑ στην πληγείσα Αλβανία

σελ. 5

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦ ΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Ο ∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΛΟΓΩ ΜΙΚΡΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Πρόσκοποι
και
Μικρασιάτες
της Ελευσίνας
Τίµησαν τη θυσία
των προσκόπων
στη Μικρασία

σελ. 2-4

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: Εντυπωσιακή η ανταπόκριση των παιδιών
στο Ευρωπαϊκό πρόγραµµα «EDWARD»
σελ. 3

σελ. 8

σελ. 8

2-θριάσιο

Πέµπτη 28 Νοεµβρίου 2019

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΓΚΙΟΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ -ΓΚΙΟΚΑ ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας 20, 2105573243

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Κουγιουµτζόγλου 1 - Πλατεία Εθν. Αντιστάσεως,
2105561131
ΜΑΝ∆ΡΑ

Παρών στην συνεδρίαση του ∆.Σ. του ΟΛΕ
ο ∆ήµαρχος Ελευσίνας

Ενηµέρωση για αποµάκρυνση οκτώ
συνολικά ναυαγίων

Ο νέος ∆ιευθύνων Σύµβουλος διαβεβαίωσε τον κ. Αργύρη Οικονόµου
ότι ο Οργανισµός στις αποφάσεις του θα λαµβάνει υπόψη τις απόψεις του ∆ήµου
Ελευσίνας και της κοινωνίας των πολιτών

Λουκόπουλος Σωτήριος Ν.
Στρατηγού Ρόκα 84, 2105556375
08:00-23:00
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Τζώνης Κωνσταντίνος Ε.
Κυκλάδων 31, 2102482990
08:00-22:00

ΧΑΙ∆ΑΡΙ
Παπαθεοδώρου Αν τιγόν η Θ.
Αγων ιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου 46,
2105815897
08:00-14:00 &17:00-23:00
Αποστολοπούλου Ελέν η ∆.
Καραϊσκάκη 72, 2155155727

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

Αραιή συννεφιά
Η θερµοκρασία έως 19 βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ειρήναρχος
Ιεροµάρτυρος Ειρηνάρχου

ΘΡΙΑΣΙΟ

ιδιοκτησία:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφηµερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις
Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nοµικός σύµβουλος: Μιχάλης Κοντίνος
τηλ.: 6977982173
∆ιεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερµοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6908604269
Συνδροµές Ετήσιες: 20€
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000
20060191531

∆ιεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου Γρηγορίου 4, 19300 Ασπρόπυργος
Χειρόγραφα δηµοσιευόµενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. Υπογεγραµµένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφηµερίδας

Απο προηγούµενη συνάντηση του ∆ηµάρχου
Ελευσίνας µε το νέο προεδρείο του ΟΛΕ
Την 21-11-2019 στην έδρα του Ο.Λ.Ε. Α.Ε., συν εδρίασε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργαν ισµού για πρώτη
φορά µε τη ν έα του σύν θεση, µε Πρόεδρο τον κ.
Κουµπέτσο Γεώργιο και ∆ιευθύν ον τα Σύµβουλο τον κ.
Απόστολο Καµαριν άκη.
Στη συν εδρίαση του ∆.Σ. παραβρέθηκε µετά από
πρόσκληση ο ∆ήµαρχ ος Ελευσίν ας, στα πλαίσια προηγηθείσας συν εν ν όησης µε τον ΟΛΕ.
Λαµβάν ον τας το λόγο ο ν έος ∆ιευθύν ων Σύµβουλος
καλωσόρισε το ∆ήµαρχ ο κ. Αργύρη Οικον όµου και τον
διαβεβαίωσε ότι ο Οργαν ισµός στις αποφάσεις του θα
λαµβάν ει υπόψη τις απόψεις του ∆ήµου Ελευσίν ας και της
κοιν ων ίας των πολιτών της για θέµατα που τους αφορούν , προσδιόρισε δε ως µέγιστη πρόκληση για όλους και
έτος ορόσηµο το 2021, όταν η πόλη της Ελευσίν ας θα
είν αι Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.
Ο ∆ήµαρχ ος στην αν ταπάν τησή του ευχ αρίστησε τον
∆ιευθύν ον τα Σύµβουλο για την πρωτοβουλία πρόσκλησής του, επισηµαίν ον τας την πρόθεσή του για την
παρουσία του ∆ήµου Ελευσίν ας στο ∆.Σ. του ΟΛΕ σε
θέµατα που αφορούν την πόλη. Ευχ ήθηκε δε καλή
επιτυχ ία στο έργο της ν έας ∆ιοίκησης.

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ο ∆ΗΜΟΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ ΛΟΓΩ ΜΙΚΡΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Σ

ε συν έχ εια της µε αρ. πρωτ. 42874/02-10-2019
αν οικτής πρόσκλησης εκδήλωσης εν διαφέρον τος
για τη σύσταση της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης και λόγω του ότι δεν επετεύχ θη ο απαραίτητος
αριθµός συµµετοχ ών παρατείν ουµε την ηµεροµην ία
υποβολής επιβολής υποψηφιοτήτων , έως την
10/12/2019.
Σύµφων α µε τις διατάξεις του άρθρου 76 του
Ν.3852/2010 όπως αν τικαταστάθηκε µε το άρθρο 78 του
Ν.4555/2018, στους δήµους µε πληθυσµό µεγαλύτερο
από πέν τε χ ιλιάδες (5.000) κατοίκους, συγκροτείται µε
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου «∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης», ως όργαν ο µε συµβουλευτικές αρµοδιότητες.

Στη συν έχ εια συζητήθηκαν τα θέµατα της Η.∆., µεταξύ
των οποίων ήταν :
Εν ηµέρωση για τις εν έργειες του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. για την
αποτροπή θαλάσσιας ρύπαν σης από τη βύθιση του
πλοίου “ΚΛΑΙΡΗ Τ”, καθώς και για τις εν έργειες για την
αποµάκρυν σή του.
Εν ηµέρωση για την προκήρυξη διαγων ισµού για την
αν έλκυση και αποµάκρυν ση οκτώ συν ολικά ν αυαγίων
και επικίν δυν ων & επιβλαβών πλοίων καθώς και για την
έγκριση πρακτικού εν ός διαγων ισµού αποµάκρυν σης
τριών ακόµη ν αυαγίων από τον χ ώρο αρµοδιότητας του
ΟΛΕ.
Προτάθηκε η ∆ΩΡΕΑΝ πρόσβαση στο διαδίκτυο
σε χρήστες και επισκέπτες σε τµήµα της χερσαίας
ζώνης Λιµένα Ελευσίνας

Επίσης, προτάθηκε η λήψη απόφασης για την παροχ ή ∆ΩΡΕΑΝ πρόσβασης στο διαδίκτυο σε χ ρήστες και
επισκέπτες σε τµήµα της χ ερσαίας ζών ης Λιµέν α Ελευσίν ας.
Συνεχίζεται στη σελ. 4

Η διάρκεια της θητείας της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης ακολουθεί τη θητεία των ∆ηµοτικών Αρχ ών .
Η δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από
εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοιν ων ίας και
από δηµότες, που συµµετέχ ουν σε αριθµό ίσο µε το έν α
τρίτο (1/3) του αριθµού των µελών εκπροσώπων
φορέων . Οι δηµότες ορίζον ται µετά από κλήρωση µεταξύ
των εγγεγραµµέν ων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στο
∆ήµο και στον οποίο µπορεί ν α εγγράφεται κάθε δηµότης που είν αι εγγεγραµµέν ος στους εκλογικούς καταλόγους
του ∆ήµου.
Συνεχίζεται στη σελ. 13
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θριάσιο-3

Μενίδι: Ε∆Ε για τηνA Ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για
«ταινία» σύλληψης
τα αντιπληµµυρικά έργα στην Κινέτα
ληστή (βιντεο)

Ό

λα ξεκίνησαν τα ξηµερώµατα της Παρασκευής, όταν ένας Ροµά έκλεψε αυτοκίνητο
από το Περιστέρι. Το αυτοκίνητο είχε
σύστηµα GPS Tracker µε το οποίο µπορεί κανείς
να εντοπίσει το αυτοκίνητο και έτσι ο ιδιοκτήτης
του κάλεσε την αστυνοµία.

Αµέσως άρχισε η καταδίωξή από την αστυνοµία
µε περιπολικά να κινούνται µε ταχύτητα προκειµένου να σταµατήσουν τον δράστη. Αφού αυτός
κατευθυνόταν προς την περιοχή του Μενιδίου,
όπου σύµφωνα µε πληροφορίες τα αυτοκίνητα
διαλύονται και γίνονται ανταλλακτικά, κατάφεραν να
τον σταµατήσουν και να τον συλλάβουν. Οι
αστυνοµικοί καταφέρνουν να τον εγκλωβίσουν σε
αδιέξοδο και τελικά να τον συλλάβουν. Στη
συνέχεια ανέβασαν το βίντεο στα social media.
Το βίντεο που προκάλεσε αναστάτωση στην
ΕΛ.ΑΣ. ανέβηκε από τον αστυνοµικό στον προσωπικό του λογαριασµό στο Facebook. Αφού
υπέπεσε στην αντίληψη της ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ.,
αποφασίστηκε να διαταχθεί ∆ιοικητική Έρευνα για
το αδίκηµα της καταγραφής και δηµοσιοποίησης
οπτικοακουστικού υλικού χωρίς άδεια.

Συγκεκριµένα, η ΓΑ∆Α σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι «σχετικά µε βίντεο που αναρτήθηκε σε
µέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιστοσελίδες και
απεικονίζει δραστηριότητα αστυνοµικών κατά τη
διάρκεια καταδίωξης οχήµατος και σύλληψης ατόµου, ανακοινώνεται ότι διατάχθηκε η διενέργεια
διοικητικής έρευνας για την άνευ αδείας καταγραφή και δηµοσιοποίηση του υλικού».
Το βίντεο γυρίστηκε τα ξηµερώµατα της 22ης
Νοεµβρίου κατά τη διάρκεια νυχτερινής βάρδιας
περιπολικού της Άµεσης ∆ράσης στο Μενίδι. Οι
αστυνοµικοί καταδιώκουν µαζί µε άντρες της
ΟΠΚΕ ύποπτο όχηµα, το οποίο τελικά βγαίνει
εκτός δρόµου, µπαίνει σε άλσος και συγκρούεται
σε δέντρο. Τελικά οι ύποπτοι συλλαµβάνονται.
Μάλιστα, στο βίντεο ο ένας από αυτούς φαίνεται
ότι κλαίει και βρίσκεται σε απόγνωση.

Πολλοί ήταν, πάντως, αυτοί στους κόλπους της
ΕΛ.ΑΣ. που σηµείωναν ότι το βίντεο απέσπασε
θετικά σχόλια από πλήθος χρηστών του διαδικτύου, που επιδοκίµασαν το έργο της Άµεσης
∆ράσης. Χιλιάδες ήταν οι προβολές του βίντεο
αλλά και τα like που απέσπασε.

Ερώτηση σχετικά µε τα την χρηµατοδότηση
των αντιπληµµυρικών έργων στην περιοχή της
Κινέτας και της αποζηµίωσης των πληγέντων
από τα καταστρεπτικά πληµµυρικά φαινόµενα
της καταιγίδας «Γηρυόνης», κατέθεσε ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.
Ενάµιση χρόνο µετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2018 που άφησαν πίσω τους νεκρούς, αποψι λωµένο φυσι κό περι βάλλον,
έπληξαν την υποδοµή της περιοχής και προκάλεσαν πολλές ζηµιές σε σπίτια, και µετά την
προηγούµενη απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά µε τα ποσά που διατέθηκαν
από τα Ευρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταµεία, κατά την περίοδο 2014-2020, µε 75
εκατ. ευρώ να έχουν προβλεφθεί για έργα στην
Περιφέρεια Αττικής και επιπλέον 95 εκατ. ευρώ
να έχουν διατεθεί στο επιχειρησιακό πρόγραµµα
«Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη,» ο κ. Ανδρουλάκης επανέρχεται ρωτώντας εάν αυτά τα έργα έχουν όντως
πραγµατοποιηθεί, τόσο στην περιοχή της Κινέτας, όσο και στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής.
Επιπλέον, σχετικά µε τα αντιπληµµυρικά έργα
σε αυτές τις περιοχές ως µέτρα αντιµετώπισης
των πυρκαγιών αλλά και πρόληψης συνοδών
καταστρεπτικών φαινοµένων όπως τα πληµµυρικά φαινόµενα αυτής της εβδοµάδας, ο ευρωβουλευτής ρωτά την Επιτροπή για περαιτέρω
δυνατότητες αποζηµίωσης των πληγέντων από

τα πληµµυρικά φαινόµενα, σύµφωνα µε το
ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Ακολουθεί η ερώτηση:

Τα ξηµερώµατα της 25ης Νοεµβρίου, λόγω
της καταρρακτώδους βροχής ως συνέπεια της
καταιγίδας «Γηρυόνης» µεγάλες καταστροφές
προκλήθηκαν στην Κινέτα τόσο σε υποδοµές
όσο και σε ιδιωτικές κατοικίες. Όπως φαίνεται η
κύρια αιτία για τις πληµµύρες ήταν οι πυρκαγιές του 2018 καθώς υπήρχε έντονη παρουσία
φερτών υλικών που αύξησαν τον όγκο του
νερού και κορµών, ακόµα και ολόκληρων, που
έφραξαν κρίσιµες διατοµές.
Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Γνωρίζει εάν έχουν πραγµατοποιηθεί αντιπληµµυρικά έργα στις περιοχές της Κινέτας και
Ανατολικής Αττικής, που είχαν πληγεί από τις
καταστροφικές πυρκαγιές;
Ποιο ποσοστό από αυτά που αναφέρονται
στην απάντησή της στην ερώτησή µου E004205/2018, έχει ήδη αξιοποιηθεί και για
ποιες ενέργειες στο πλαίσιο της προσαρµογής
στην κλιµατική αλλαγή και της πρόληψης κινδύνων;
Τι δυνατότητες αποζηµίωσης των πληγέντων
υπάρχουν σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πλαίσιο;

∆ήµος Μεγαρέων: ∆ήλωση ζηµιών φυτικής παραγωγής
από τις πληµµύρες

Οι παραγωγοί που έχ ουν υποστεί ζηµιές από τις
πληµµύρες που σηµειώθηκαν στις 25 Νοεµβρίου
2019 µπορούν ν α υποβάλουν δήλωση ζηµιάς στην
αν ταποκρίτρια του ΕΛΓΑ κατά τις εργάσιµες ηµέρες
και ώρες, µέχ ρι την Τρίτη 10 ∆εκεµβρίου 2019.
Απαιτούµεν ο δικαιολογητικό η εν ιαία δήλωση καλλιέργειας ασφάλισης φυτικής παραγωγής στα πλαίσια
του ΟΣ∆Ε έτους 2019.
Πληροφορίες παρέχ ον ται στο τηλέφων ο 22960
22318.

4-θριάσιο
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

Γ΄ Αντιπρόεδρος
Βουλευτής ∆υτικής Αττικής
– ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Κατά τη διάρκεια της Συν εδρίασης της ∆ιεθ-

ν ούς Γραµµατείας της ∆ιακοιν οβουλευτικής
Συν έλευσης της Ορθοδοξίας,

η οποία διεξήχθη στην Αθήν α,

ο Αν τιπρόεδρος της Βουλής, Θαν άσης

Μπούρας, συν αν τήθηκε µε µέλη της ∆.Σ.Ο
και ως Αν απληρωτής Γεν ικός Γραµµατέας

του ∆.Σ.Ο., είχε την ευκαιρία ν α υποδεχτεί
τους Προέδρους και τους Εισηγητές της

Συν έλευσης στο Ελλην ικό Κοιν οβούλιο.

Κεν τρικό θέµα της Συν έλευσης αποτέλεσε το
ζήτηµα της αν αγν ώρισης της αυτοκεφαλίας
της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκραν ίας.
Ο Αν τιπρόεδρος της Βουλής τόν ισε την

αυτον οµία και την αν εξάρτητη φύση του
κοιν οβουλευτικού θεσµού.

Επισήµαν ε, επίσης, τη συλλογική

προσπάθεια διαχείρισης των κοιν ών
προβληµάτων της ∆.Σ.Ο.

Συγκεκριµέν α, υπογράµµισε τις πρόσφατες
αποφάσεις της Κοιν οβουλευτικής Συν έλευσης του Συµβουλίου της Ευρώπης και του

Παν αφρικαν ικού Κοιν οβουλίου που ήραν τις
κυρώσεις, που είχαν επιβάλει σε βάρος
Ρώσων και Σουδαν ών Βουλευτών .

Τα µέλη αφού ολοκλήρωσαν τις συζητήσεις,
αν αν έωσαν το ραν τεβού τους για την επό-

µεν η Συν εδρίαση της ∆ιεθν ούς Γραµµατείας,
των Προέδρων και των Εισηγητών των
Επιτροπών της ∆.Σ.Ο.

Συν εχ ίζεται από τη σελ. 2
Υ πεν θυµίζεται ότι Συν άν τηση γν ωριµίας µε το ∆ήµαρχ ο Ελευσίν ας κ. Αργύρη
Οικον όείχ αν πραγµατοποίησαν την Τρίτη 22 Οκτωβρίου ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΟΛΕ ΑΕ, Κουµπέτσος Γεώργιος και ο ∆ιευθύν ων Σύµβουλος του
Οργαν ισµού, Καµαριν άκης Απόστολος –Υ πον αύαρχ ος Λ.Σ (ε.α.). Η συν άν τηση
που πραγµατοποιήθηκε στο ∆ηµαρχ είο Ελευσίν ας είχ ε εθιµοτυπικό χ αρακτήρα και
έγιν ε µε αφορµή την αν άληψη καθηκόν των του ν έου προέδρου και διευθύν ον τα
συµβούλου αν τίστοιχ α, στον Οργαν ισµό Λιµέν ος Ελευσίν ας.
Στη τότε συν άν τηση συζητήθηκαν θέµατα σχ ετικά µε την παράκτια ζών η της
Ελευσίν ας, µεταξύ των οποίων ήταν η µεταφορά του λιµαν ιού και η διαχ είριση των
ν αυαγίων .
Οι εκπρόσωποι των δύο φορέων -δήµου και ΟΛΕ- είχ αν συµφων ήσει στην αν άπτυξη στεν ής συν εργασίας, προς όφελος των κατοίκων και της πόλης, και συν έργειας εν όψει της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας το 2021.
Επίσης είχ αν αποφασίσει ότι στο επόµεν ο χ ρον ικό διάστηµα θα καθοριστεί και
ν έα συν άν τηση στην οποία θα συζητηθούν εκτεν ώς όλα τα ζητήµατα που άπτον ται του παραλιακού µετώπου. Στη συν άν τηση παρέστη και ο Γεν ικός Γραµµατέας
του ∆ήµου Ελευσίν ας, Ιωάν ν ης Παν αγιωτούλιας.
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Αγώνας ∆ρόµου στον ∆ιοµήδειο Κήπο:

Ό λ α τ α π α ι δ ιά ή τ α ν ν ικ η τ έ ς

θριάσιο-5

Οι ηµεροµην ίες πληρωµής
επιδοµάτων και ∆ώρου
Χριστουγέν ν ων του ΟΑΕ∆

λαίας, Αθλητικών & Πολιτιστικών Υπηρεσιών του
∆ήµου Χαϊδαρίου.
Τα παιδιά που νίκησαν στους αγώνες 600, 1000
και 2000 µέτρων βραβεύτηκαν στη συνέχεια.
Κυρίως όµως, όπως ανέφερε και ο ∆ήµαρχος Βαγγέλης Ντηνιακός, σηµασία έχει η συµµετοχή και
όλα τα παιδιά που έλαβαν µέρος είναι νικητές.

Με µεγάλη συµµετοχή παιδιών από τα ∆ηµοτικά
Σχολεία και τα Γυµνάσια της πόλης διεξήχθη την
Κυριακή 24/11/2019 η
αθλητική διοργάνωση
Αγώνας Ανώµαλου ∆ρόµου στον ∆ιοµήδειο Βοτανικό Κήπο που διοργάνωσε η ∆ιεύθυνση Νεο-

Κανένα πρόβληµα για τα σχολεία της Αττικής
µετά τον δυνατό σεισµό ανοιχτά των Κυθήρων

Νωρίτερα από κάθε άλλη χ ρον ιά, θα καταβληθεί το
∆ώρο Χριστουγέν ν ων έτους 2019 από τον ΟΑΕ∆.
Συγκεκριµέν α, τα επιδόµατα θα προπληρωθούν ως
εξής:
Από τη ∆ευτέρα 9 ∆εκεµβρίου 2019 θα αρχ ίσει ν α
καταβάλλεται το ∆ώρο Χριστουγέν ν ων 2019 στους επιδοτούµεν ους αν έργους και στις δικαιούχ ους της ειδικής
παροχ ής προστασίας µητρότητας.
Επίσης, από τη ∆ευτέρα 9 ∆εκεµβρίου 2019 θα ξεκιν ήσουν ν α προπληρών ον ται τα επιδόµατα αν εργίας,
τα επιδόµατα µακροχ ρον ίως αν έργων καθώς και τα
βοηθήµατα αν εργίας των αυτοτελώς και αν εξαρτήτως
απασχ ολουµέν ων . Η καταβολή θα γίν ει από τις 9
∆εκεµβρίου 2019 µέχ ρι και τις 6 Ιαν ουαρίου 2020.
Οι πιστώσεις των επιδοµάτων θα γίν ουν στους τραπεζικούς λογαριασµούς των δικαιούχ ων .
Ο έλεγχ ος για την αυτοπρόσωπη παρουσία των τακτικά επιδοτουµέν ων αν έργων , των δικαιούχ ων του
βοηθήµατος των αυτοτελώς και αν εξαρτήτως απασχ ολουµέν ων , καθώς και των µακροχ ρον ίως αν έργων
(µέσα στα χ ρον ικά διαστήµατα που τους έχ ουν οριστεί) εξακολουθεί ν α ισχ ύει.

Κλιµάκιο τεσσάρων µηχανικών της Περιφέρειας
Αττικής ξεκίνησε αυτοψίες σε όλα τα δηµόσια κτίρια

Με εντολή του Περιφερει άρχη Αττι κής Γ.
Πατούλη κλιµάκιο µηχανικών της Περιφέρειας
που βρίσκεται στα Κύθηρα
πραγµατοποι εί
αυτοψίες στα δηµόσια
κτίρια και στα σχολεία,
εξαιτίας της σεισµικής
δόνησης
που
σηµειώθηκε εχθές το
πρωί

Σε συνεχή επι κοι νωνία µε τον ∆ήµαρχο
Κυθήρων Ε. Χαρχαλάκη βρίσκεται ο Περιφερει άρχης Αττι κής Γ.
Πατούλης προκειµένου
να
ενηµερώνεται
συνεχώς γι α το αν
υπάρχουν προβλήµατα
στο νησί, εξαιτίας της
ι σχυρής
σει σµι κής
δόνησης
που

σηµειώθηκε το πρωί,
ανοιχτά των Κυθήρων.
Με εντολή του Περιφερειάρχη και υπό τον
συντονισµό της Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Β.
Θ ε ο δ ω ρ ακο πο ύ λο υ Μπόγρη, κλιµάκιο τεσσάρων µηχανικών της
Περι φέρει ας
Αττι κής
που βρίσκεται στο νησί
γιατί εκτελεί έργα στην

περι οχή πραγµατοποι εί αυτή την ώρα
αυτοψί ες σε όλα τα
δηµόσια κτίρια και στα
σχολεία, για τυχόν
ζηµι ές που έχουν
προκληθεί από το σεισµό.
Για την ασφάλεια των
µαθητών αλλά και προκειµένου οι µηχανικοί
να επιθεωρήσουν την
κατάσταση των σχολικών κτιρίων, όλα τα
σχολεία στα Κύθηρα

παρέµειναν βεβαίως
κλειστά.
Όπως ενηµερώθηκε
ο κ. Πατούλης από τον
καθηγητή γεωδυναµι κής κ. Ε. Λέκκα ο σεισµός
εί χε
µεγάλο
εστιακό βάθος και δεν
τί θεται το παραµι κρό
θέµα ασφάλειας για τα
σχολεία της Αττικής. Οι
µαθητές µπορούν από
σήµερα να παρακολουθήσουν κανονι κά τα
µαθήµατα τους.
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6-θριάσιο

«Παραµυθένια» Κυριακή για µικρούς και µεγάλους στη Χασιά

Παρουσία του Χρήστου Παππού, στο ∆ηµαρχείο Νικόλαος Λιάκος η παρουσίαση του εκπαιδευτικού παραµυθιού
«Ο υπέροχος κόσµος της Μελένιας- Η φτερωτή Ποδηλατούλα», της συγγραφέως Λίας Λάππα.

Μια κυριολεκτικώς παραµυθέν ια Κυριακή πέρασαν µικροί και µεγάλοι στην
∆ηµοτική Κοιν ότητα Φυλής , στην
εκδήλωση π ου π ραγµατοπ οιήθηκε,
παρουσία του Χρήστου Παππού, στο
∆ηµαρχ είο Νικόλαος Λιάκος και αφορούσε στην παρουσίαση του εκπαιδευτικού π αραµυθιού «Ο υπ έροχ ος
κόσµος της Μελέν ιας- Η φτερωτή Ποδηλατούλα», της συγγραφέως Λίας
Λάππα.
Η Τοπική Σύµβουλος Ελέν η Πίν η που
είχ ε την πρωτοβουλία της οργάν ωσης ,
ευχ αρίστησε θερµά την Αν τιδήµαρχ ο
Φυλής Ελέν η Λιάκου και τον Πρόεδρο
του Τοπ ικού Συµβουλίου ∆ιον ύση
Βλάχ ο για τη στήριξη της εκδήλωσης και
προαν ήγγειλε
πως η συγκεκριµέν η
δράση αν οίγει έν α κύκλο πολύπλευρων
παρουσιάσεων που έχ ουν σκοπό ν α
φέρουν , γον είς και παιδιά, πιο κον τά
στο µαγικό κόσµο του βιβλίου και του
θέατρου .
Η συγγραφέα του βιβλίου
Λία Λάππα υπογράµµισε πως
είναι απαραίτητο «µικροί και
µεγάλοι να βάλουν όριο στην
χρήση του internet και να εντάξουν
στη ζωή τους την άθληση και τις
δραστηριότητες που δεν
αποξενώνουν τον άνθρωπο από
την κοινωνία

«Στόχ ος µας είν αι ο ∆ήµος Φυλής ν α
γίν ει αρωγός σε αυτήν την προσπάθεια
πολιτιστικής αν αγέν ν ησης και άν θησης
του τόπου µας. Το ∆ηµαρχ είο Φυλής
Νικόλαος Λιάκος αν οίγει τις πόρτες του
για ν α φιλοξεν ήσει αν θρώπους του
πν εύµατος του αθλητισµού και των
γραµµάτων » είπε η Ελέν η Πίν η εν ώ
καλωσορίζον τας την δηµοσιογράφο και
συγγραφέα του βιβλίου Λία Λάππα υπογράµµισε πως είν αι απαραίτητο «µικροί
και
µεγάλοι ν α βάλουν όριο στην
χ ρήση του internet και ν α εν τάξουν
στη ζωή τους την άθληση και τις δραστηριότητες που δεν αποξεν ών ουν
τον άν θρωπο από την κοιν ων ία».
Η Λία Λάππα έχ ον τας στο πλευρό της
δυο πολύτιµους συµµάχ ους, τον πρωταθλητή Ελλάδος στην ποδηλασία και
τον πρόεδρο των χ ρηστών internet,
ξεκίν ησε την παρουσίαση του παραµ-

48

υθιού λέγον τας πως «συγν ώµη γον είς
αλλά εγώ ήρθα σήµερα εδώ κυρίως για τα
παιδιά. Θέλω όλα τα παιδιά µπροστά
και τους γον είς πίσω» και αµέσως µετά
ζήτησε ν α κλείσουν τα κιν ητά και ν α
συγκεν τρωθούν στην έδρα. Τα φώτα
έσβησαν και το κουβάρι του παραµυθιού που ήταν η άν ιση µάχ η αν άµεσα
στην εξάρτηση από το διαδίκτυο και
την χ αρά της πραγµατικής ζωής, άρχ ισε ν α ξετυλίγεται ευχ άριστα µέσα από
πολύχ ρωµες εικόν ες και τη διαδραστική
παρουσίαση της συγγραφέως, που σε
άψογη συν εργασία και πολύ συζήτηση
µε τα παιδιά παρουσίασε µια ιστορία

στην οποία πρωταγων ιστεί η αγάπη, το
θάρρος, η επικοιν ων ία και η αλληλεγγύη.
Ο Πρωταθλητής Ελλάδος στην ποδηλασία Χρήστος Βολικάκης µίλησε στα
παιδιά για την µεγάλη αξία του αθλητισµού και εξέφρασε τη χ αρά του για την
πολύ µεγάλη συµµετοχ ή. Μετά το τέλος
του παραµυθιού τα παιδιά ζωγράφισαν
τους ήρωες του εν ώ η Λία Λάππα συν επικουρούµεν η από τον Πρόεδρο Χρηστών internet Νίκο Βασιλάκο εν ηµέρωσαν τους γον είς για τους έν τεκα κιν δύν ους που απειλούν τα παιδιά όταν
οι γον είς δεν βάζουν όρια στη χ ρήση
του.
Ο ∆ήµαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς συν εχ άρη την συγγραφέα, τον
πρωταθλητή ποδηλασίας και τον πρόεδρο των χ ρηστών internet για την παρουσίαση και επεσήµαν ε στους γον είς
«είν αι πολύ σηµαν τικό ν α περν άτε
χ ρόν ο µε τα παιδιά σας, ν α τους µιλάτε και ν α τους λέτε ιστορίες βγαλµέν ες
από τη ζωή. Οι παππούδες και οι

γον είς µας, είχ αν το χ ρόν ο και µας
έλεγαν κάθε βράδυ και µια διαφορετική
ιστορία, εµείς δεν προλαβαίν ουµε ν α
κάν ουµε το ίδιο στα παιδιά µας και αυτό
πρέπει ν α το ξαν ασκεφτούµε και ν α
ρυθµίσουµε καλύτερα το χ ρόν ο µας,
γιατί αυτή η επαφή µε το παιδί µέν ει
αν εξίτηλη στο µυαλό και την ψυχ ή του

ως µια ευχ άριστη και ζεστή εµπειρία
που δέν ει την οικογέν εια» επεσήµαν ε
ο Χρήστος Παππούς.
Η εκδήλωση που στέφτηκε µε απόλυτη επιτυχ ία, αφού η συµµετοχ ή ήταν
άν ευ προηγουµέν ου,ολοκληρώθηκε µε
µικρούς και µεγάλους ν α µην έχ ουν
καταλάβει πώς πέρασε τόσο γρήγορα
και ευχ άριστα ο χ ρόν ος και µε τη
συγγραφέα ν α υπογράφει τα βιβλία που
πρόσφερε στα παιδιά ο ∆ήµος Φυλής.
Το επόµεν ο ραν τεβού των παιδιών µε
το θέατρο αυτή τη φορά είν αι την ερχ όµεν η Παρασκευή. Στο πλαίσιο των
εκδηλώσεων που εγκαιν ιάστηκαν την
Κυριακή 24 Νοεµβρίου τα παιδιά θα
απολαύσουν µια ξεχ ωριστή θεατρική
παράσταση µε τίτλο «Η Έµπν ευση µου
είπε παραµύθιαA ν α σας πω!» που θα
παρουσιάσει η θεατρική οµάδα Piedi
Sporchi, την Παρασκευή 29 Νοεµβρίου
2019, στις 18:30, στο ∆ηµοτικό Σχ ολείο
της ∆ηµοτικής Κοιν ότητας Φυλής.

Πέµπτη 28 Νοεµβρίου 2019

Αποστολή Κλιµακίου Ιατροφαρµακευτικής
Συνδροµής του ΙΣΑ στην πληγείσα Αλβανία

θριάσιο-7

Ελάχιστα τα προβλήµατα στο
Χαϊδάρι από τον ‘’Γηρυόνη’’
Έλαβε όλα τα προληπτικά µέτρα η Πολιτική
Προστασία του ∆ήµου Χαϊδαρίου

Τ

ην αποστολή της Οµάδας Εκτάκτων Αν αγκών και Ιατροφαρµακευτικής Συν δροµής του Ιατρικού
Συλλόγου Αθην ών στις πληγείσες από
το σεισµό περιοχ ές της Αλβαν ίας ζήτησε µε εν τολή του ο Περιφερειάρχ ης
Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης, εν ώ εξέφρασε τη ειλικριν ή συµπαράστασή του
προς τους πολίτες της Αλβαν ίας που
δοκιµάζον ται από την καταστροφή.
Το κλιµάκιο του ΙΣΑ που πρόκειται ν α
αν αχ ωρήσει τις επόµεν ες ώρες για την
Αλβαν ία π εριλαµβάν ει δύο γεν ικούς
ιατρούς, Ορθοπ εδικό, Παθολόγο και
ν οσηλευτή και θα µεταφέρει µε κιν ητή
µον άδα φάρµακα και υγειον οµικό υλικό
που έχ ουν συγκεν τρωθεί από την εθελον τική προσφορά των πολιτών της

Ξεκίνησαν τα µαθήµατα στο
Κοινωνικό Φροντιστήριο του
∆ήµου Αγίων Αναργύρων
-Καµατερού

ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟ ΑΓΙΑΣΜΟ
ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥ ΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟ
∆ΗΜΟ
ΑΓΙΩΝ
ΑΝΑΡΓΥ ΡΩΝΚΑΜΑΤΕΡΟΥ , ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΟΠΟΙΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥ ΝΤΑΙ ΣΤΟ
2Ο ΓΥ ΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥ ΡΩΝ.
To Κοιν ων ικό Φρον τιστήριο του ∆ήµου
λειτουργεί υπό την αιγίδα της Κοιν ων ικής Υ πηρεσίας και σε συν εργασία µε
την Έν ωση Γον έων και Κηδεµόν ων και
είν αι έν ας θεσµός που έχ ει αποδειχ τεί
πολύτιµος για παιδιά και γον είς που δεν

Αττικής στο Ιατρείο Κοιν ων ικής Αποστολής του ΙΣΑ.
«Η σκέψη µας είν αι κον τά στους
συν αν θρώπους της γειτον ικής χ ώρας
που χ τυπήθηκαν από το φον ικό σεισµό», αν έφερε ο Περιφερειάρχ ης Αττικής και Πρόεδρος του ΙΣΑ κ. Γιώργος
Πατούλης. Στέλν ον τας µήν υµα συµπαράστασης και αλληλεγγύης στον γειτον ικό λαό που επλήγη, αλλά και στο
ιατρικό προσωπικό της Αλβαν ίας που
δίν ει µάχ η για τη διάσωση των πολιτών
µέσα από τα συν τρίµµια, ο Περιφερειάρχ ης Αττικής δήλωσε ότι «ο ΙΣΑ θα
εν ώσει τις δυν άµεις του, µε τις υγειον οµικές αρχ ές της περιοχ ής για ν α σωθούν όσο το δυν ατόν περισσότερες
αν θρώπιν ες ζωές».
έχ ουν τη δυν ατότητα ν α αν τεπεξέλθουν οικον οµικά στα έξοδα εν ός φρον τιστηρίου.

Φέτος θα λειτουργήσουν τµήµατα
Γυµν ασίου, Λυκείου, προπαρασκευής
για τις εισαγωγικές εξετάσεις στα Παν επιστηµιακά Ιδρύµατα. ∆ηλώσεις συµµετοχ ής µαθητών γίν ον ται στη ∆ιεύθυν ση της σχ ολικής µον άδας τους.

Τηλέφων α επικοιν ων ίας:
Γιώργος Γκατζέλης, ειδικός σύµβουλος
∆ηµάρχ ου για θέµατα εκπαίδευσης και
δια βίου µάθησης τηλ:6973770245
Αριστείδης Μήτσιος, σύµβουλος Τοπικής Κοιν ότητας Αγίων Αν αργύρων και
Τακτικό Μέλος Πρωτοβάθµιας Σχ ολικής
Επιτροπής τηλ: 6971891405

Ελάχιστα ήταν τα προβλήµατα στο Χαϊδάρι από την
σφοδρή βροχόπτωση τη
∆ευτέρα ενώ οι αρµόδιες
υπηρεσί ες του ∆ήµου
βρίσκονταν σε πλήρη λειτουργία.
Για προληπτικούς λόγους
η Πολιτική Προστασία του
∆ήµου Χαϊδαρίου τοποθέτησε σάκους µε άµµο σε
σηµεία όπου παρουσιάζονται προβλήµατα όπως στο

Κολυµβητήριο και σε εισόδους σχολικών κτιρίων. Επίσης έγινε νέος καθαρισµός φρεατίων από φερτά υλικά των προηγούµενων βροχοπτώσεων.
Η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος του ∆ήµου πραγµατοποιούσε καθαρισµούς
στα στόµια των φρεατίων πριν αλλά και κατά την διάρκεια της βροχόπτωσης.
Στο ∆ηµαρχείο και στην ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος η ∆ιοίκηση και η Πολιτική Προστασία του ∆ήµου βρίσκονταν κατά τις νυχτερινές ώρες σε ετοιµότητα για την αντιµετώπιση τυχόν προβληµάτων.
Με αποτέλεσµα, ακόµη
και στα σηµεία της πόλης
που είναι επίφοβα για
πληµµυρι κά φαι νόµενα
να µην υπάρξει ιδιαίτερο
πρόβληµα.
Η ∆ιοίκηση του ∆ήµου
εκφράζει τις ευχαριστίες
της σε όλα τα υπηρεσιακά
στελέχη για την συνδροµή τους στην αποτελεσµατική διαχείριση των
συνεπειών της σφοδρής
βροχόπτωσης.
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8-θριάσιο

Πρόσκοποι και Μικρασιάτες της Ελευσίνας

τίµησαν τη θυσία των προσκόπων στη Μικρασία

Ε

κδήλωση µε τίτλο «Θυσίας µν ήµη» για ν α τιµηθεί η
µν ήµη των προσκόπων που έχασαν τη ζωή τους µε
βίαιο τρόπο στα χωρία της Μικράς Ασίας Αϊδίν ιο το
1919, Σώκια και Κάτω Παν αγιά το 1922, πραγµατοποιήθηκε
το Σάββατο 24 Νοεµβρίου, στο ∆ηµαρχείο Ελευσίν ας, που
γέµισε µε προσκόπους κάθε ηλικίας. Παράλληλα στο ισόγειο
«αίθριο» του κτηρίου φιλοξεν ήθηκε έκθεση φωτογραφίας µε
εικόν ες από τη Μικρασία. Την εκδήλωση συν διοργάν ωσαν το
1ο Σύστηµα Προσκόπων Ελευσίν ας και ο Σύλλογος Μικρασιατών Ελευσίν ας.
Ξεκιν ών τας ο αρχηγός του 1ου Συστήµατος Προσκόπων ,
∆. Ελέν ης ευχαρίστησε τους παριστάµεν ους για τη συµµετοχή τους, αλλά και όσους βοήθησαν για την προετοιµασία
της εκδήλωσης και εν συν εχεία ο Αρχιµαν δρίτης Γερµαν ός
(που εκπροσωπούσε το Μητροπολίτη Μεγαρίδος και
Σαλαµίν ος) δεήθηκε προσευχή και ακολούθησε η αν άκρουση του Εθν ικού Ύµν ου.
Ο Βουλευτής ∆υτ. Αττικής Γ. Κώτσηρας απεύθυν ε σύν τοµο χαιρετισµό τον ίζον τας πως «έν ας λαός που θυµάται, έχει
σηµεία αν αφοράς» και στη συν έχεια τον διαδέχτηκε στο
βήµα ο αν τιδήµαρχος Λ. Παππάς, µεταφέρον τας χαιρετισµό
του δηµάρχου Ελευσίν ας, κ. Αργύρη Οικον όµου.
Ο κ. Παππάς εκθείασε τον ηρωισµό των 57 συν ολικά
προσκόπων που σφαγιάστηκαν στα τρία χωρία της Μικρασίας και επεσήµαν ε πως τα τραγικά αυτά περιστατικά
«συν θέτουν ίσως την πιο αιµατηρή πτυχή του παγκόσµιου
προσκοπισµού και αυτή την πτυχή τη βίωσε ο ελλην ικός

προσκοπισµός. Η σφαγή δεκάδων αθώων προσκόπων ,
δεκάδων παιδιών έρχεται ν α προστεθεί στη σφαγή χιλιάδων
ελλήν ων της Μικράς Ασίας. Ελλήν ων που εκδιώχθηκαν βίαια
από την πατρίδα τους και βρήκαν καταφύγιο στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, στα ν ησιά και την ηπειρωτική Ελλάδα.
Οικογένειες για σχεδόν 100 χρόνια τώρα,
διατηρούν άσβεστη τη µνήµη της Μικρασίας
στην Ελευσίνα

Πολλοί από αυτούς έφτασαν στην Ελευσίν α και εδώ
ξαν άχτισαν τη ζωή τους από την αρχή. Πρόκοψαν ,
δηµιούργησαν , οικογέν ειες και για σχεδόν 100 χρόν ια τώρα,
διατηρούν άσβεστη τη µν ήµη της Μικρασίας εδώ στην Ελευσίν α».
Ακολούθως ο ∆. Ελέν ης εξήγησε το λόγο για τον οποίο έγιν ε
η εκδήλωση του Σαββάτου. Η πρόεδρος του Συλλόγου Μικρασιατών κα. Γεωργία Γιατζόγλου αν αφέρθηκε στα ιστορικά
γεγον ότα της Μικρασιατικής καταστροφής τον ίζον τας ότι
«οφείλουµε ν α διατηρήσουµε ζων ταν ή τη µν ήµη των προγόν ων µας» εν ώ διάβασε αποσπάσµατα από το βιβλίο του Γ.
Καψή «Χαµέν ες Πατρίδες».
Μέλη από τη χορωδία του συλλόγου τραγούδησαν δύο
παραδοσιακά µικρασιάτικα τραγούδια, µουσικής συν οδείας
µπουζουκιού, ακολούθησε η απαγγελία ποιηµάτων , ο ύµν ος
των προσκόπων και η προβολή εικόν ων µε ταυτόχρον η
περιγραφή γεγον ότων και αν αφορών στη θυσία προσκόπων

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: Εντυπωσιακή η ανταπόκριση των
παιδιών στο Ευρωπαϊκό πρόγραµµα «EDWARD»

και Μικρασιατών το 1922. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε µε
προσκλητήριο ν εκρών και απον οµή αν αµν ηστικών δώρων
σε εκπροσώπους του δήµου και της στρατιωτικής ηγεσίας.
Παρόν τες στην εκδήλωση ήταν επίσης ο πρόεδρος του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Ελευσίν ας Γ. Ηλιόπουλος, οι αν τιδήµαρχοι Γ. Κουρούν ης και Μ. Μίχας, η πρόεδρος του ΠΑΚΠΑ
Σ. Άν θη-Γκιόκα, οι τοπικοί σύµβουλοι Χ. ∆ελαπόρτας και Χ.
∆εδεηλίας, εκπρόσωποι πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων της πόλης και φυσικά πλήθος κόσµου εν τός και εκτός
της αίθουσας συν εδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Μ

ια ενηµερωτική και
άκρως εποικοδοµητική δράση, το
project «EDWARD» υλοποιήθηκε στον ∆ήµο Ασπροπύργου, µε πρωτοβουλία της
Αντιδηµάρχου Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού και Νεολαίας, κ.
Σοφίας Μαυρίδη, σε συνεργασία µε την Κοινωφελή
Επιχείρηση του ∆ήµου
Ασπροπύργου (Κ.Ε.∆.Α.).

Οι µαθητές των Κέν τρων
∆ηµιουργικής
Απασχ όλησης
(Κ∆ΑΠ), των Βρεφικών και των
Παιδικών Σταθµών του ∆ήµου
µας, είχ αν την ευκαιρία ν α εν ηµερωθούν για θέµατα σχ ετικά µε
την οδική ασφάλεια, όπως τη
χ ρησιµότητα της ζών ης ασφαλείας, του κράν ους ποδηλάτου,
κ.α. Μέσα από φωτογραφικό
υλικό και βιωµατικές ασκήσεις, οι
εκπαιδευτικοί µαζί µε την Αν τιδήµαρχ ο και τον κ. Σωτήρη Γιαν ν όπουλο εκπρόσωπο της «My
Grand Road», εξήγησαν στους
µαθητές την σπουδαιότητα της
µείωσης των τροχ αίων ατυχ ηµάτων , τους τρόπους αποφυγής

τους αλλά και τους καν όν ες οδικής
κυκλοφορίας, εν ώ στη συν έχ εια
το κάθε παιδί, µε τον δικό του
τρόπο αποτύπωσε σε ζωγραφιές
ή κατασκευές το µήν υµα που εξέλαβε. Με βάση τη συγκεκριµέν η
παιδαγωγική τεχ ν οδιαδικασία, η
ασφαλής οδική συν είδηση, άρχ ισε ν α «εγγράφεται» πρώιµα στους
εγκεφάλους των µικρών πολιτών
µας.
Η Αν τιδήµαρχ ος, κ. Σοφία
Μαυρίδη, σε δήλωσή της αν έφερε
χ αρακτηριστικά: «Για εµάς η οδική
ασφάλεια απαιτεί βασική δράση
πρόληψης και αποτελεί σηµαν τικό
στοιχ είο στην εκπαίδευση των
παιδιών . Εδώ και έν αν χ ρόν ο
από την περίοδο που ήµουν
Πρόεδρος της ΚΕ∆Α, οργαν ώσαµε και υλοποιήσαµε βιωµατικές
δράσεις για τα παιδιά, αλλά και για
τους γον είς τους, µε σκοπό ν α

µάθουν
να
σ υµπ εριφέρον τ αι
στον δρόµο, αλλά και το τι πρέΣοφία Μαυρίδη
πει
ν α κάν ουν όταν βρίσκον ται
Αντιδηµάρχος Κοινωνικής
µέσα στο αυτοκίν ητο. Εκτός από
Προστασίας, Παιδείας
το πρόγραµµα EDWARD για τους
και Πολιτισµού
επόµεν ους µήν ες έχ ουµε σχ εδιά«Εκτός από το πρόγραµµα σει 12 δράσεις για την οδική ασφEDWARD για τους επόµενους άλεια που απευθύν ον ται σε όλες
µήνες έχουµε σχεδιάσει 12 τις ηλικίες».
Αξίζει ν α σηµειωθεί ότι, το
δράσεις για την οδική
πρόγραµµα «EDWARD», αποτεασφάλεια που απευθύνονται
λεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής
σε όλες τις ηλικίες».
Επιτροπής και διοργαν ώθηκε σε
δεκάδες πόλεις στην
Ευρώπη
αποσκοπών τας στην ευαισθητοποίηση
των
πολιτών , προκειµέν ου
να
µειωθούν
τα
τροχ αία ατυχ ήµατα,
εν ώ η συµµετοχ ή του
∆ήµου Ασπροπύργου
ήταν η µον αδική από
πλευράς της Ελλάδας.

Για την πρωτοβουλία αυτή
που έλαβε και εν έταξε τον
Ασπρόπυργο στο εν λόγω πρόγραµµα, η Αν τιδήµαρχ ος, κ.
Σοφία Μαυρίδη προσκλήθηκε
στις Βρυξέλλες σε ειδική εκδήλωση, εν ώ φωτογραφικό υλικό από
τις δράσεις στους βρεφικούς
αλλά και στους παιδικούς σταθµούς αν αρτήθηκε στην ιστοσελίδα του προγράµµατος.

Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα
χ αρακτηρίστηκε εν θέρµως από
τον ∆ήµαρχ ο Ασπροπύργου, κ.
Νικόλαο Μελετίου, ο οποίος
δηλών ει την πλήρη ηθική υποστήριξη του σε ζητήµατα και
πρωτοβουλίες τέτοιου είδους,
όπως και δεσµεύεται και για την
παρουσίαση άλλων παρόµοιων
προγραµµάτων που θα συν δράµουν στην εδραίωση ασφαλούς
οδικής
συν είδησης
στους
πολίτες του Ασπρόπυργου.
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Στην Ελευσίνα ο Κ. Μητσοτάκης
– Συνάντηση µε το κλιµάκιο της ΕΜΑΚ

Στην Ελευσίνα βρέθηκε λίγο πριν
αναχωρήσει για την Ιταλία ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέφθηκε το στρατιωτικό αεροδρόµιο
όπου βρισκόταν το αεροσκάφος C-130
που θα µετέφερε στην Αλβανία το κλιµάκιο της ΕΜΑΚ για να συνδράµει τις εκεί
Αρχές στον εντοπισµό επιζώντων από
τον καταστροφικό σεισµό των 6,4 Ρίχτερ.
Ο κ. Μητσοτάκης συνοµίλησε µε τα στελέχη της Ειδικής Μονάδας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία πρόκειται να
συνδράµουν τις αλβανικές αρχές στις
επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και
τους ευχήθηκε καλή δύναµη στην αποστολή τους
.«Έγινε ένας µεγάλος σεισµός, είναι
πάρα πολύ σηµαντικό να είµαστε πάντο

τε σε ετοιµότητα και να βοηθούµε όπου
χρειάζεται. Εύχοµαι να κινηθούµε γρήγορα και να σώσουµε ζωές. Αυτό το κάνετε
µε πολύ µεγάλη υπευθυνότητα και πολύ
µεγάλη σοβαρότητα. Είµαστε πολύ υπερήφανοι που έχουµε τη δυνατότητα και
επιχειρησιακά να συνδράµουµε τη γειτονική χώρα. Καλό σας ταξίδι και καλή
δύναµη. Σας ευχαριστώ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός µιλώντας
στους άνδρες της ΕΜΑΚ, παρουσία του
αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του
Πολίτη Γιώργου Κουµουτσάκου, του
Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Χαρδαλιά και του Υπαρχηγού Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώµατος, Αντιστράτηγου Στέφανου
Κολοκούρη.

θριάσιο-9

Έκλεψαν συλλεκτική BMW
M4 στον Ασπρόπυργο

ΠαραβατικότηταςA συν έχ εια στην ∆υτική Αττική καθώς παρά την αυξηµέν η
αστυν όµευση οι κλοπές πλέον αποτελούν καθηµεριν ό φαιν όµεν ο και εφιάλτη
για τους πολίτες.
Αυτήν τη φορά επιτήδειοι έκλεψαν µία
συλλεκτική
BMW M4 Perf ormance
Edition από την περιοχ ή του Ασπροπύργου. Το αυτοκίν ητο βρισκόταν σε
κλειστό χ ώρο, αλλά αυτό δεν φάν ηκε ν α
ήταν πρόβληµα για τους ληστές, οι
οποίοι το εξαφάν ισαν σήµερα τα ξηµερώµατα της Τετάρτης. Συγκεκριµέν α,
παραβίασαν µία πόρτα, άν οιξαν την

γκαραζόπορτα καιA αποχ ώρησαν σαν
κύριοι.
Πρόκειται για µία από τις 40 (αριθµηµέν ες) BMW M4 Perf ormance Edition η
οπ οία αν ήκει στον οδηγό αγών ων
Αν δρέα Κεχ αγιά, τον οποίο γν ωρίζουµε
από τις εµφαν ίσεις του στο παν ελλήν ιο
πρωτάθληµα αν αβάσεων (τρέχ ει µε Ford
Sierra).
Η συγκεκριµέν η BMW έχ ει πιν ακίδα µε
αριθµό κυκλοφορίας ΙΥ Ζ 1212. Όποιος
είδε κάτι ή γν ωρίζει µπορεί ν α επικοιν ων ήσει µε το τηλέφων ο 6949 100380.

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

10-θριάσιο

Θέση Εργασίας:
Υπάλληλος Γραφείου Κίνησης

Περιγραφή Θέσης Εργασίας:
Η εταιρία ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ ΑΕ, βιοµηχανική εταιρία µε αντικείµενο την επεξεργασία ανθρακικού
ασβεστίου αναζητά να καλύψει τη θέση Υπάλληλος 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 γραφείου.
-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 Υποστήριξη.
-3-5 έτη εµπειρία σε ανάλογη θέση εργασίας.
-Καλός χειρισµός Η/Υ, διαχείριση email και πολύ
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καλή γνώση αγγλικών.
-Καλή γνώση διαδικασιών logistics.
-Γνώση στις διαδικασίες εξαγωγών θα εκτιµηθεί.
Επιθυµητές δεξιότητες:
-Προσανατολισµός στο αποτέλεσµα και θετική
στάση.
-Ευελιξία και άµεση επίλυση προβληµάτων.
-Οµαδικότητα και συνεργασία.
Η εταιρεία προσφέρει:
-Αποδοχές ανάλογες της εµπειρίας του υποψηφίου.
-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 υποψήφιους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.
Κωδικός αναφοράς:
ΥΓΚ

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΦΟΣ 6,60 Μ. ΜΗΚΟΣ,

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ, ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΜΕ

ΜΗΧΑΝΗ 46 HP, Y∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΡΕΒΕΡΣΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ

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

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ 6979578032

6978087309

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

θριάσιο-11
Όλο και περισσότεροι δήµοι αλλάζουν τον οδοφωτισµό
τους µε βήµατα γοργά µέσω ΣΕΑ/Σ∆ΙΤ

Όλο και περισσότεροι δήµοι της χ ώρας επιλέγουν ν α αλλάξουν στους δήµους
τους τον αν αχ ρον ιστικό και κοστοβόρο οδοφωτισµό εγκαθιστών τας LED οδοφωτιστικά, µέσω της Μεθόδου Σύµβασης ΣΕΑ/Σ∆ΙΤ που αποτελεί την πλέον συµφέρουσα οδό από τη σύµπραξη ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού τοµέα.
Οι δήµοι δεν βάζουν ούτε έν α ευρώ από το ταµείο τους ή ακόα καλύτερα δεν
επιβαρύν ται µε δάν εια και τόκους εν ώ ο ιδιώτης επεν δυτής αν αλαµβάν ει το 100%
της αρχ ικής επέν δυσης και του ρίσκου και αποπληρών εται σταδιακά σε βάθος
12ετίας από την εξοικον όµηση εν έργειας που επιτυγχ άν εται.
Παράλληλα, ο ∆ήµος βγαίν ει κερδισµέν ος γιατί αποκοµίζει αφεν ός έν α εγγυηµέν ο
µερίδιο της εξοικον όµησης εν έργειας και αφετέρου κέρδος από την 12ετή απαλλαγή του από τα έξοδα συν τήρησης εν ώ ταυτόχ ρον α κάποιοι δήµοι επωφελούν ται
από την εγκατάσταση ειδικών λογισµικών και εφαρµογών για τη δηµιουργία
έξυπν ων πόλεων .
Μεγάλοι εγχ ώριοι και παγκόσµιου βελην εκούς Όµιλοι επεν δύουν στα έργα οδοφωτισµού των ∆ήµων µε το µον τέλο ΣΕΑ/Σ∆ΙΤ.

H αγορά του οδοφωτισµού αν οίγει και προσελκύει όλο και περισσότερες εταιρείες
παγκόσµιου βελην εκούς αλλά και σοβαρούς Έλλην ες επεν δυτές µέσω των έργων
ΣΕΑ/Σ∆ΙΤ. Οι εταιρείες αυτές χ αρακτηρίζον ται από τις υψηλές προδιαγραφές που
ακολουθούν και την ικαν ότητά τους ν α ολοκληρών ουν έργα µεγάλων απαιτήσεων
τόσο στην Ελλάδα όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο.
Μιλάµε για µία αγορά που αν αµέν εται ν α ξεπεράσει το 1 µε -1.5 δις ευρώ και
όπου πλέον οι τοπικοί άρχ ον τες έχ ουν καταν οήσει τη σηµασία και τα οφέλη από
τη σύµπραξη δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, κάτι που σε Παν ευρωπαικό επίπεδο,
εδώ και χ ρόν ια, ακολουθείται µε µεγάλη επιτυχ ία.

25η Εθελοντική Αιµοδοσία
από την οµάδα «Κούρος»

Κάλεσµα σε µια ακόµα εθελοντική
αιµοδοσία, την 25η κατά σειρά, απευθύνει ο Κούρος την Κυριακή 1
∆εκεµβρίου.
Η αιµοδοσία θα γίνει στο Βυζάντειο
Ωδείο Μεγάρων (κτίριο Μουσικού
Οµίλου Μεγάρων) στην περιοχή Κουρκούρι και οι ενδιαφερόµενοι µπορούν
να προσέρχονται από τις 9:00 το
πρωί έως τις 13:00 το µεσηµέρι.
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12-θριάσιο
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Εκδήλωση για τη σηµασία της
Εθελοντικής Προσφοράς Μυελού των Οστών

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

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

Ενοικιάζεται κατάστηµα 170 τµ στο κέντρο
του Ασπροπύργου ∆ηµητρίου
Λιάκου 14 – Πρώην «Ναϊάς».
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6974161382
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανασυσκευασίας, που εδρεύει
στον Ασπρόπυργο, ζητεί εργαζόµενους για αποθήκες
στη Μάνδρα, Μαγούλα. Άµεση πρόσληψη, µισθός, ασφάλεια,
άνδρες - γυναίκες για φορτοεκφορτώσεις, παραλαβές,
πικαδόρους, ανασυσκευασία, χειριστές κλαρκ,
αποστολή βιογραφικών qualityproductionsolutions@gmail.com
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2105556064
Ωράριο : 9:00-16:00 ΚΙΝΗΤΟ 6982220794
ΥΠΕΥΘΥΝΗ Κα ΜΙΧΑ

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

Η Παν αθην αϊκή Οργάν ωση Γυν αικών – Παράρτηµα Ελευσίν ας σε
συν εργασία µε τον Σύλλογο ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙ∆ΑΣ, σας καλεί στην εν ηµερωτική 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!
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θριάσιο-13
µετανάστες µε τη χρήση πλαστών
εγγράφων.

Συνελήφθησαν, στι ς 22-11-2019
στον Άγιο Παντελεήµονα, τρεις (3)
αλλοδαποί, µέλη της σπείρας. Επιπλέον, στην ίδια επιχείρηση συνελήφθησαν επιπλέον τρείς (3) υπό
διακίνηση αλλοδαποί.

Εξαρθρώθηκε εγκληµατική οµάδα τα µέλη της
οποίας προωθούσαν παράνοµα µετανάστες µε
τη χρήση πλαστών εγγράφων
Συνελήφθησαν 3 αλλοδαπ οί
µέλη της σπ είρας

Εξαρθρώθηκε,

από

το

Τ µήµα

∆ι αχεί ρι σης Μετανάστευσης της
∆ιεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής,
εγκληµατική οµάδα, τα µέλη της
οποί ας προωθούσαν παράνοµα

Σε βάρος των δραστών, σχηµατίσθηκε ποινική δικογραφία για τα αδικήµατα της σύστασης συµµορίας, της
πλαστογραφίας, της αποδοχής και
δι άθεσης προϊ όντων εγκλήµατος
καθώς και για παράβαση του Κώδικα
Μετανάστευσης και Κοι νωνι κής
Ένταξης.
Ειδικότερα, όπως προέκυψε από
την έρευνα, οι δράστες διακινούσαν
τους µετανάστες τόσο αεροπορικά
όσο και οδικά, µε τη χρήση πλαστών
ή κλεµµένων ταξιδιωτικών εγγράφων ενώ επι πλέον δι ατηρούσαν
απόθεµα εγγράφων για κάθε χρήση
(άδεις διαµονής, διπλώµατα οδήγ-

TEBA: Ανακοινώθηκε η τρίτη διανοµή τροφίµων
και αγαθών για το 2019

Η Κοιν ων ική Σύµπραξη
Αν ατολικής Αττικής υλοποιεί το Πρόγραµµα Επισιτιστικής και Βασικής
Υ λικής Συν δροµής, το
οπ οίο χ ρηµατοδοτείται
από το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για Απόρους (ΤΕΒΑ) και το Υ πουργείο Εργασίας Κοιν ων ικής
Ασφάλισης και Κοιν ων ικής Αλληλεγγύης.
Το Πρόγραµµα αφορά τη
διαν οµή τροφίµων και
βασικών υλικών αγαθών
σε δικαιούχ ους, οι οποίοι
είν αι αποκλειστικά ωφελούµεν οι του Κοιν ων ικού
Εισοδήµατος Αλληλεγγύης
(ΚΕΑ), και έχ ουν κάν ει
τροπ οπ οίηση
της
αίτησης τους, ώστε ν α
είν αι δικαιούµεν οι και του
προγράµµατος «Επισιτιστικής και Βασικής Υ λικής
Συν δροµής
του
Ταµείου
Ευρωπ αϊκής
Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)».

Στην
Κοιν ων ική
Σύµπ ραξη Αν ατολικής
Αττικής, της οποίας επικεφαλής εταίρος είν αι ο
∆ήµος
Σαρων ικού,
συµµετέχ ουν συν ολικά
13 ∆ήµοι και συγκεκριµέν α οι ∆ήµοι Σαρων ικού,
Αχ αρν ών ,
ΒάρηςΒούλας-Βουλιαγµέν ης,
∆ιον ύσου,
Κρωπ ίας,
Λαυρεωτικής,
Μαραθών ος, Μαρκοπ ούλου,
Παιαν ίας,
Παλλήν ης,
Ρ αφ ή ν ας- Π ι κ ε ρµί ο υ ,
Σπάτων -Αρτέµιδος, Ωρωπού.

ησης κ.α).

Περαιτέρω εξακριβώθηκε ότι, προκειµένου να επιτευχθεί επιτυχώς η
παράνοµη έξοδος των αλλοδαπών,
τα µέλη του κυκλώµατος τους
υποχρέωναν να διαµένουν σε διαµέρισµα στον Άγιο Παντελεήµονα,
καταβάλλοντας προς τούτο επιπλέον
χρηµατικό ποσό.
Μετά από κατ’ οίκον έρευνα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-38- δελτία ταυτότητας
-20- διαβατήρια
-11- άδεις διαµονής
-6- διπλώµατα οδήγησης
Φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
Θερµοκολλητής και άλλα σύνεργα
πρόσφορα για πλαστογραφία
-10- κινητά τηλέφωνα
∆ι άφορες αποδεί ξει ς µεταφοράς
χρηµάτων
Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στον
κ. Ει σαγγελέα Πληµµελει οδι κών
Αθηνών.
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Για τον λόγο αυτό και προκειµέν ου το ∆ηµοτικό µας
Συµβούλιο ν α προβεί στην συγκρότηση της ∆ηµοτικής
Επιτροπής ∆ιαβούλευσης του ∆ήµου Αχ αρν ών για την
δηµοτική περίοδο 2019 – 2023,
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Α. Οι δηµότες που είν αι εγγεγραµµέν οι στους εκλογικούς καταλόγους του ∆ήµου, ν α εκδηλώσουν το εν διαφέρον τους και ν α εγγραφούν στον ειδικό κατάλογο που
τηρείται στο ∆ήµο Αχ αρν ών , σύµφων α µε τις διατάξεις
του άρθρου 78 του Ν.4555/2018,
Β. Οι εκπρόσωποι των τοπικών συλλόγων και φορέων
ν α υποβάλλουν σχ ετικό αίτηµα εκδήλωσης εν διαφέρον τος, στο πρωτόκολλο του ∆ήµου (ισόγειο κτιρίου ∆ηµοτικών Υπηρεσιών ) ή µέσω e-mail στην ηλεκτρον ική
διεύθυν ση inf o@acharnes.gr.

Σκοπός και οφέλη του
προγράµµατος

Το Ταµείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας π ρος τους
Απ όρους (ΤΕΒΑ) υπ οστηρίζει δράσεις π ου
προάγουν την κοιν ων ική
συν οχ ή και συν εισφέρουν στην αν τιµετώπιση
των
συν επ ειών
της
φτώχ ειας και του κοιν ων ικού αποκλεισµού.
Στην Ελλάδα, µέσω του
Επ ιχ ειρησιακού
Προγράµµατος Επισιτιστικής
και
Βασικής
Υ λικής
Συν δροµής, το ΤΕΒΑ
συµβάλει στην αν ακούφιση χ ιλιάδων
οικογεν ειών , οι οποίες αν τιµετωπίζουν τις επιπτώσεις
της οικον οµικής κρίσης.
Η υλική βοήθεια
συν ίσταται στη διαν οµή
τροφίµων , ρουχ ισµού και
άλλων αν αγκαίων ειδών

ατοµικής χ ρήσης, εν ώ
συν οδεύεται και απ ό
µέτρα κοιν ων ικής έν ταξης, όπως καθοδήγηση και
στήριξη ώστε τα άτοµα
αυτά ν α µπορέσουν ν α
βγουν από τη φτώχ εια
και ν α εν σωµατωθούν
καλύτερα στην κοιν ων ία.

Η νέα διανοµή, η
οποία εντάσσεται στον
νέο κύκλο διανοµών
του ΤΕΒΑ 2018 – 2019
προβλέπεται να ξεκινήσει στις 4/12/2019 και
να έχει ολοκληρωθεί
στις 23/12/2019.

Όλες οι υποψηφιότητες υποβάλλονται έως τις
10/12/2019 στο πρωτόκολλο του ∆ήµου (ισόγειο κτιρίου
∆ηµοτικών Υπηρεσιών ) ή στην ηλεκτρον ική διεύθυν ση
inf o@acharnes.gr και πρέπει ν α περιλαµβάν ουν τα
απαραίτητα
στοιχ εία
επικοιν ων ίας
(Επων υµία
Φορέα/Ον οµατεπών υµο ∆ηµότη, Τηλέφων ο, ∆ιεύθυν ση,
Τ.Κ. , e-mail).
Για πληροφορίες µπορείτε ν α απευθύν εστε στα τηλέφων α: 2132072450, -457.
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ Ι. ΒΡΕΤΤΟΣ

14-θριάσιο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

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

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

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

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου
∆ηµοκρατίας και πωλείται
ο επαγγελµατικός εξοπλισµός του. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945334415
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ)
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ 160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6973823418.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου στη
θέση ∆εµερτζή πίσω από το
∆ηµοτικό σχολείο κάθετα
στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ οχη
θέα στο Θριάσιο και τον κόλπο του καραµαγκά.Μόνο για
οικογένειες τηλ.
6944636483
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία (ισόγειο και 2ος όροφος) στο κέντρο του Ασπροπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση.
Τηλ. επικοινωνίας
6974011586. (21.2. 17)

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικίαση ή πώληση) κεντρικό κατάστηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ + 100τµ βοηθητικός χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

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

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

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

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

Η εταιρεία Advisor Service Pack
ζητά προσωπικό:

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

ανάγκης, τιµή 20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου 4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
µπάνιο, επιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµός, πόρτα ασφαλείας, τέντες, θέα θάλασσα, µεσίτες
δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ:
6978415698
ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ηµιτελής µεζονέτα 162 τ.µ.,
2 επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή,
4 υ/δ (το 1 master), 2 µπάνια, σε οικόπεδο 183 τ.µ.,
πάρκιν, αποθήκη 25 τ.µ., τιµή 309.000€, συζητήσιµη

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

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

Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει τη φύλαξη παιδιών
στις περιοχές Μάνδρας - Μαγούλας & Ελευσίνας. Τηλ.
6979244790
ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ
ΚΙΝ 6947882562

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ

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

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

Ελληνίδα αποκλειστική
µε πείρα ζητά εργασία για
φροντίδα ηλικιωµένων στην
περιοχή του Θριασίου
Πεδίου.Τηλ. 6971700804
ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για οικιακή βοηθός και φύλαξη
ηλικιωµένων στην περιοχή
του Θριασίου Πεδίου. Τηλ.
6944802271

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

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛ
6986712390 Κα Βάσω.
Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παιδιών σε περιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρόνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553.

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

Ζητούνται συνεργάτες
για πωλήσεις προϊόντων σε
εκθεσιακούς χώρους, ηλικίας
από 20 έως 35 ετών. Ώρες επικοινωνίας: 11 π.µ. έως 1
µ.µ. – κος Ηλίας - Τηλ.: 210
24 70 341 - 694 43 88 304
–email: ifonitonamea@gmail.com
Ζητούνται Ηλεκτροσυγκολλητές, µε πτυχίο,
ανεξαρτήτως ηλικίας για µόνιµη εργασία σε επιχείρηση
στην Ελευσίνα Τηλ.
6955242052
κα Μαρία

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ
ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
DELONGHI
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 694
25 18203

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ RENAULT TWINGO
Mοντέλο 2004, 1100 κυβικά

(τέλη 135 ευρώ) µε 180.000

χλµ. στην τιµή των 1150 ευρώ.
(∆ιαθέτει airconditioner,
καινούρια µπαταρία,

καινούρια µπουζοκαλώδια,

έχουν αλλαχθεί τα αµορτισέρ,

τακάκια, φίλτρα λαδιού κι έχει
γίνει ξεθάµπωµα φαναριών
και πλύσιµο µηχανής)

Πληροφορίες

στο 6948683400

Πέµπτη 28 Νοεµβρίου 2019

Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου

Το Γραφείο Απασχόλησης του ∆ήµου
Ασπροπύργου ενηµερώνει τους
ενδιαφερόµενους ότι, ζητούνται οι
παρακάτω ειδικότητες:
•ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες - Γυναίκες
Αριθµός Υποψηφίων:30
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
•Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ
ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή όχι Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
•ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά
Πρόσθετα προσόντα : Χρήση Η/Υ
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

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

•ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών

Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
•ΠΩΛΗΤΕΣ
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Λύκειο/ΙΕΚ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή – ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυµητό: Κάτοχος Ι.Χ. αυτοκινήτου
•ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ Α∆ΕΙΑ)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
•Ο∆ΗΓΟΙ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ
ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 36 ετών
Εκπαιδευτικό
Επίπεδο:Απόφοιτοι
Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
•Μηχανικό Φορτηγών
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη σε φορτηγά VOLVO
Επιθυµητό: Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου
•ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

θριάσιο-15

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ
ΤΟΠΙΚΗ
ΜΟΝΑ∆Α
ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ
Κοντούλη και ∆ραγούµη Ίωνος, Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ
213
2006700-9213
2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360
∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνοµικό Τµήµα
210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία ∆ήµητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιµεναρχείο
210 55 42 454
Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόµιο Ελευσίνας
210 55 05 000
Ειρηνοδικείο
210 55 46 055
Ο. Σ. Ε.
210 55 46 521
Τελωνείο
210 55 46 502
∆ασονοµείο
210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας
210 55 48 046
Ο. Α. Ε. ∆.
210 55 42 412
∆. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
∆. Ε. Η. ( Βλάβες )
10507
Ε.Υ.∆.ΑΠ. ( Βλάβες )
1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου
210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14
210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο ∆ιανοµής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων
Αρχαιολογικό Μουσείο

210 32 19 776
210 55 46 019

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

210

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180
∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270
∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263 , 213 20 47
262 , 213 20 47 269 FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253 , 213 20
47 254 , 213 20 47 258 FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : 213
20 47 265 , 213 20 47 266 ,
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ :
213 20 47 256
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ :
213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20 47
344
∆/ΝΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
&
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : 213
20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367
ΤΜΗΜΑ
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210 53
23 090
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210 58
21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 210 58 22
074
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ
1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

16-θριάσιο

Πέµπτη 28 Νοεµβρίου 2019

