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ΠΕΤΣΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡ∆ΑΛΙΑΣ
ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΜΕ 2 ΝΕΑ ΣΧΕ∆ΙΑ
ΓΙΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

«Περνάµε από τη φάση του αυτοσχεδιασµού στη
φάση των επιστηµονικών δεδοµένων, σε όλες τις
διαδικασίες διαχείρισης κρίσεων». σελ. 3

ΣΕ ΑΧΑΡΝΕΣ ΚΑΙ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

Εξαρθρώθηκε µεγάλο κύκλωµα
λαθρεµπορίας καυσίµων
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σελ. 7

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ:

σελ. 2

ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ ΚΑΝΟΥΜΕ
ΠΙΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟ ΧΑΪ∆ΑΡΙ
σελ. 3

Ο ∆ήµος Μάνδρας-Ειδυλλίας
ανοίγει "Πύλη εισόδου"...

σελ. 9

Επίδοµα παιδιού Α21: Μέχρι 15/1 ανοικτή η αίτηση του ΟΠΕΚΑ

σελ. 11

ΣΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Η Μελέτη διευθέτησης ρέµατος Σαρανταπόταµου σε µη
οριοθετηµένα τµήµατα της Μαγούλας και
η Έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2020

σελ. 4

«Άλλαξε τις συνήθειές σου, µείωσε τα απόβλητά σου»
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ‘’ΑΓΚΑΛΙΑΖΟΥΝ’’ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. 200 ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΤΗ ∆ΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ

σελ. 16

2-θριάσιο
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΚΙΟΚΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΙΟΚΑ ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας 20,
2105573243
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Λουκοπούλου Σοφία Σ.
Βενιζέλου Ελευθερίου 39,2105560390
ΜΑΝ∆ΡΑ

Μαρτζέλης Χρήστος Ι.
Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 56,
2105555550 08:00-23:00
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Αεράκης Νικόλαος Λ.
Αιγαίου Πελάγους 32,
2102470189 08:00-22:00

ΧΑΙ∆ΑΡΙ
Κον τον ής Αλέξαν δρος - Ειρην αίος Ι.
Ιερά Οδός 310 & Κύπρου 2,
2110122466
08:00-14:00 & 17:00-23:00

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2,6,10,14,18,22,26,30
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Αραιή συννεφιά
Η θερµοκρασία έως 18 βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Βαρβάρα, Ρούλα, Ρίτσα,Σεραφείµ,
Σεραφειµία, Σεραφείµα, Σεραφίν α,
Σεραφειµή

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

Εξαρθρώθηκε µεγάλο κύκλωµα
λαθρεµπορίας καυσίµων

– Οι αποθήκες σε Αχαρνές και Ασπρόπυργο
Για την υπόθεση σχηµατίσθηκε
δικογραφία κακουργηµατικού χαρακτήρα
σε βάρος 72 συνολικά ατόµων

Μεγάλο κύκλωµα λαθρεµπορίας και ν οθείας καυσίµων εξαρθρώθηκε την Παρασκευή 29/11 από τις
υπηρεσίες του Υπουργείου Οικον οµικών και της
Οικον οµικής Αστυν οµίας.
Αν αλυτικά οι τοποθετήσεις του ∆ιευθυν τή της
∆ιεύθυν σης Οικον οµικής Αστυν οµίας και του Εκπροσώπου Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. στο πλαίσιο κοιν ής
συν έν τευξης Τύπου µε τον ∆ιοικητή της Α.Α.∆.Ε.
Πιτσιλή Γεώργιο, τον Πρόεδρο του Σ.Ε.Κ. Αδαµόπουλο Θεόδωρο, τη Γεν ική Γραµµατέα του Υπουργείου
Οικον οµικών Καλύβα Αθην ά, τον ∆ιευθυν τή Στρατηγικού
Σχ εδιασµού του Σ.∆.Ο.Ε. Γρηγόριο Γρηγοριάδη και τον
Προϊστάµεν ο της Γεν ικής ∆ιεύθυν σης Τελων είων Μουρατίδη Κων σταν τίν ο

∆ιευθυν τής της ∆ιεύθυν σης Οικον οµικής Αστυν οµίας,
Ταξίαρχ ος ∆ουρβετάκης Εµµαν ουήλ:

Ξεκιν ών τας την τοποθέτησή µου θα ήθελα ν α επισηµάν ω ότι επιβεβαιών εται για άλλη µια φορά ότι η συν εργασία µεταξύ των Φορέων αποδίδει σηµαν τικά αποτελέσµατα όπως και στη συγκεκριµέν η περίπτωση µε την
εξάρθρωση της εγκληµατικής οργάν ωσης, που προαν αφέρθηκε.
Πρόκειται για εγκληµατική οργάν ωση µε διαρκή και
επιχ ειρησιακά δοµηµέν η δράση, τα µέλη της µετέφεραν
συστηµατικά από την Βουλγαρία στη χ ώρα µας, µεγάλες
ποσότητες χ ηµικών διαλυτών , τις οποίες διακιν ούσαν σε
πρατήρια υγρών καυσίµων σε περιοχ ές της Αττικής.
Ακολούθως προέβαιν αν στην αν άµειξη των διαλυτών
µε καύσιµα κιν ητήρων , µε σκοπό την αποφυγή καταβολής των αν αλογούν των φόρων και δασµών και ταυτόχ ρον α την απόκτηση παράν οµου περιουσιακού οφέλους
από τη διάθεση τους στην αγορά.
Για την επίτευξη των σκοπών της οργάν ωσης, τα µέλη
της χ ρησιµοποιούσαν δυο εταιρείες στην Βουλγαρία, µε
εν αλλασσόµεν ους -κατά διαστήµατα- ρόλους, καθώς είτε
δηλών ον ταν ως αποστολείς και µεταφορείς των εν λόγω
χ ηµικών διαλυτών σε «εικον ικές» ελλην ικές εταιρείες είτε
µόν ο ως µεταφορείς αυτών .
Επίσης, για τη διακίνηση των διαλυτών, χρησιµοποιούσαν «εικονικά» παραστατικά, µε αποδέκτες
εταιρείες «φαντάσµατα» που δήθεν δραστηριοποίονταν στην εµπορία τέτοιων προϊόντων.
Στην πραγµατικότητα, οι χηµικοί διαλύτες αρχικά
παραδίδονταν είτε σε εταιρεία που διαχειρίζονταν
µέλος του εγκληµατικού δικτύου είτε αποθηκεύονταν
προσωρινά σε δυσπρόσιτες και δυσεπιτήρητες
κτηριακές εγκαταστάσεις σε περιοχές της Αττικής
(Ασπρόπυργος-Αχαρνές), στις οποίες σε ορισµένες
περιπτώσεις χρησιµοποιούνταν κλειστά κυκλώµατα
παρακολούθησης.
Σηµειών εται δε, ότι κατά την κίν ηση των φορτηγών
οχ ηµάτων που εισέρχ ον ταν από τη Βουλγαρία λαµβάν ον ταν µέτρα προστασίας προς αποφυγή ελέγχ ων και
αποκάλυψης της παράν οµης δραστηριότητας, διαθέτον τας προς τούτο προποµπούς Ι.Χ.Ε. αυτοκίν ητα στα
οποία επέβαιν αν µέλη της εγκληµατικής οργάν ωσης.
Στη συν έχ εια, οι χ ηµικοί διαλύτες παραλαµβάν ον ταν ,
αυθηµερόν ή τις επόµεν ες ηµέρες, από τους χ ώρους
προσωριν ής αποθήκευσης µε διαδικασία µετάγγισης από
παλετοδεξαµεν ές σε βυτία και κατέληγαν σε 21 επιχ ειρήσεις – πρατήρια υγρών καυσίµων , σε διαφορές περιοχ ές
της Αττικής.
Εκεί αν αµιγν ύον ταν παραν όµως µε καύσιµα κιν ητήρων , µε σκοπό την αύξηση του τελικού όγκου τους µε
αποτέλεσµα µε τον τρόπο αυτό ν α αποφεύγουν την
καταβολή των αν αλογούν των δασµών , φόρων και
λοιπών επιβαρύν σεων .

Η εγκληµατική οργάν ωση διαρθρών ον ταν σε 4 αν εξάρτητες υποοµάδες, που συν δέον ταν – συν εργάζον ταν µε τον κεν τρικό πυρήν α στην Βουλγαρία, σχ εδιάζον τας και προγραµµατίζον τας την αγορά (ποσότητεςκόστος), τον χ ρόν ο και τρόπο πραγµατοποίησης κάθε
µεταφοράς-παράδοσης-παραλαβής και προσωριν ής
αποθήκευσης ποσοτήτων χ ηµικών διαλυτών .
Με βάση τα στοιχ εία που προέκυψαν από την
πολύµην η έρευν α η ∆ιεύθυν ση Οικον οµικής
Αστυν οµίας, προχ ώρησε σε ευρεία αστυν οµική επιχ είρηση την 27 και 28 Νοεµβρίου 2019 κατά την οποία συν ελήφθησαν 20 άτοµα.
Ειδικότερα στοιχ εία για την υπόθεση θα σας παραθέσει ο Εκπρόσωπος Τύπου της Ελλην ικής Αστυν οµίας,
Αστυν οµικός Υποδιευθυν τής Θεόδωρος Χρον όπουλος.
Εκπρόσωπος Τύπου της Ελλην ικής Αστυν οµίας,
Αστυν οµικός Υποδιευθυν τής Θεόδωρος Χρον όπουλος:

«Από τη διερεύν ηση της υπόθεσης προκύπτει ότι η
συν ολική ποσότητα χ ηµικών διαλυτών που διακιν ήθηκε
από τα µέλη της εγκληµατικής οργάν ωσης, από τις αρχ ές
του έτους 2018 µέχ ρι σήµερα, υπολογίζεται ότι υπερβαίν ει τους -2.000- τόν ους, µε τη συν ακόλουθη απώλεια
των δασµοφολορογικών επιβαρύν σεων ν α υπολογίζεται,
σε 2.500.000 ευρώ περίπου.
Κατά τη διάρκεια των επιχ ειρήσεων πραγµατοποιήθηκαν έρευν ες σε 20 πρατήρια υγρών καυσίµων , σε 6
αποθηκευτικούς χ ώρους και σε οικία, όπου συν ολικά
βρέθηκαν και κατασχ έθηκαν :
(24) τόν οι χ ηµικών διαλυτών , σε ισάριθµες υπέργειες
δεξαµεν ές,
(21) υπέργειες δεξαµεν ές χ ωρητικότητας 1000 λίτρων
κεν ές περιεχ όµεν ου,
οκτώ (8) δεξαµεν ές κεν ές περιεχ οµέν ου,
φορτηγό ∆.Χ. µε ξέν ες πιν ακίδες κυκλοφορίας,
βυτιοφόρο όχ ηµα και ∆.Χ. φορτηγό,
δύο (2) επικαθήµεν α και δυο (2) Ι.Χ.Ε. αυτ-τα,
κιν ητά τηλεφων ά και κάρτες sim,
το χ ρηµατικό ποσό των δεκαέξι χ ιλιάδες εξακοσίων
16.600 ευρώ,
κεν τρική µον άδα Η/Υ και φορητός υπολογιστής
Επιπρόσθετα, κατά τους διεν εργηθέν τες ελέγχ ους
πραγµατοποιήθηκε ποσοτική καταµέτρηση της στάθµης
των δεξαµεν ών των πρατηρίων και ελήφθησαν δείγµατα
από τις δεξαµεν ές, προκειµέν ου ν α αποσταλούν στο
Χηµείο του Κράτους, για ν α διερευν ηθεί η ύπαρξη ποιοτικών αποκλίσεων , σύµφων α µε τις ισχ ύουσες προδιαγραφές, εν ώ παράλληλα συλλέχ θηκε πλήθος στοιχ είων
για περαιτέρω επεξεργασία και έλεγχ ο.
Για την υπόθεση σχ ηµατίσθηκε δικογραφία κακουργηµατικού χ αρακτήρα σε βάρος (72) συν ολικά ατόµων για
τα – κατά περίπτωση – αδικήµατα της εγκληµατικής οργάν ωσης, του Εθν ικού Τελων ειακού Κώδικα, της οργάν ωσης της αγοράς πετρελαιοειδών , των καν όν ων ρύθµισης
της αγοράς προϊόν των και της παροχ ής υπηρεσιών που
αφορούν την αποθήκευση, κατοχ ή, διακίν ηση πετρελαιοειδών προϊόν των άν ευ αδείας
Οι 20 συλληφθέν τες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα
Πρωτοδικών Αθην ών .
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ:

ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΟΛΩΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΙΟ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟ ΧΑΪ∆ΑΡΙ

Με µεγάλη συµµετοχ ή µαθητών και µαθητριών από τα
σχ ολεία της πόλης πραγµατοποιήθηκε από τον ∆ήµο Χαϊδαρίου την Παρασκευή 29/11 η δράση εν ηµέρωσης και
ευαισθητοποίησης των δηµοτών και των µαθητών ∆ηµοτικών Σχ ολείων για την Αν ακύκλωση Συσκευασιών από
πλαστικό, γυαλί, χ αρτί, αλουµίν ιο και λευκοσίδηρο, στους
µπλε κάδους αν ακύκλωσης.

Σύν θηµα της δράσης που υποστηρίζεται από την τηλεόραση και το ραδιόφων ο του ΣΚΑΪ, το ΣΠΟΡ FM καθώς
και το SKAI.gr είν αι: «Αν ακύκλωσε στους Μπλε Κάδους
του ∆ήµου σου»
Οι µαθητές και µαθήτριες που αν ταποκρίθηκαν στην
πρόσκληση στο 2ο κλειστό Γυµν αστήριο του ∆ήµου Χαϊδαρίου εν ηµερώθηκαν για την Αν ακύκλωση Συσκευασιών
στον µπλε κάδο και τον µπλε κώδων α µε τη χ ρήση σειράς παιχ ν ιδιών Αν ακύκλωσης και άλλων δηµιουργικών
δραστηριοτήτων .

Όσοι συµµετείχ αν κέρδισαν µικρά συµβολικά δώρα αλλά
και πήραν µέρος στην κλήρωση δύο ποδηλάτων .

Όπως είπε κατά την απον οµή των βραβείων ο ∆ήµαρχ ος Βαγγέλης Ντην ιακός: Η αν ακύκλωση είν αι έν α από
τα κλειδιά για ν α κάν ουµε το Χαϊδάρι πιο φιλικό προς το
περιβάλλον . Με τη συµµετοχ ή όλων , µε τα ν έα παιδιά ν α
µπαίν ουν δυν αµικά µπροστά, βάζουµε στόχ ο ν α αλλάξουµε συν ήθειες, ν α κάν ουµε πιο οικολογική την πόλη και
την ζωή µας.

θριάσιο-3

ΠΕΤΣΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡ∆ΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΜΑΧΗ
ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΜΕ 2 ΝΕΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΓΙΑ
ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
«Περνάµε από τη φάση του αυτοσχεδιασµού στη φάση των επιστηµονικών
δεδοµένων, σε όλες τις διαδικασίες διαχείρισης κρίσεων».

Την παρουσί αση δύο ολοκληρωµένων
σχεδίων για την αντιµετώπιση πληµµυρικών
φαινοµένων και δασικών πυρκαγιών µε τις
κωδικές ονοµασίες “∆άρδανος” και “Ιόλαος”,
έκανε προχθές ο διευθυντής Σχεδιασµού και
Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓ Πολιτικής Προστασίας Φοίβος Θεοδώρου, παρουσία του κυβερνητικού εκπροσώπου Στέλιου
Πέτσα και του ΓΓ Πολιτικής Προστασίας Ν. Χαρδαλιά.
Τα σχέδια περιλαµβάνουν αναλυτικά κάθε
ενέργει α όλων των εµπλεκόµενων φορέων
ξεχωριστά κωδικοποιώντας όλα όσα περιλαµβάνονται στον υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο, έτσι
ώστε να µην υπάρχει δικαιολογία για κανέναν
φορέα σε περίπτωση εκδήλωσης φυσικών φαινοµένων.
Ο κ. Πέτσας δήλωσε ότι υλοποιούνται οι
προτεραιότητες που έχει δώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και υπογράµµισε:
«Πρώτο µέληµα του κράτους ήταν, είναι και θα

είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Η
έγκαιρη πρόληψη και διαχείριση των καταστάσεων που προκαλούν τα έκτακτα φαινόµενα
βρίσκονται στο κέντρο του σχεδιασµού µας .Το
κράτος είναι εδώ. Η καρδιά της Πολιτικής Προστασίας χτυπάει εδώ.
Η προστασία και ασφάλεια όλων των πολιτών
είναι καθήκον µας.
Θα συνεχίσουµε να δουλεύουµε ακατάπαυστα
για τον ιερό αυτό σκοπό».
Από την πλευρά του, ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε: «Περνάµε από τη φάση του αυτοσχεδιασµού
στη φάση των επιστηµονικών δεδοµένων, σε
όλες τις διαδικασίες διαχείρισης κρίσεων».
Ο κ. Χαρδαλιάς υπογράµµισε ότι τις επόµενες ηµέρες θα δοθεί για διαβούλευση το σχέδιο
νόµου για την πολιτική προστασία, ενώ µέχρι
τέλος Φεβρουαρίου, σύµφωνα και µε τις εντολές
του πρωθυπουργού, θα έχουν ολοκληρωθεί και
όλα τα υπόλοιπα σχέδια για τις φυσικές καταστροφές.

Η χριστουγεν ν ιάτικη γιορτή της ∆/ν σης Κοιν ων ικής Πολιτικής, για τα άπορα παιδιά, θα µετον οµαστεί σε εκδήλωση ΕΛΕΝΗΣ ΣΑΧΣΑΝΙ∆Η.

Κλειστές παρέµειναν εχθές οι Υπηρεσίες του ∆ήµου Αχαρνών σε ένδειξη
πένθους για το θάνατο της Ελένης Σαχσανίδη

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
µετά από την τοποθέτηση
του ∆ηµάρχ ου και των
∆ηµοτικών
Συµβούλων ,
αποφάσισε οµόφων α και
εξέδωσε ψήφισµα επί της
αν αγγελίας θαν άτου της
δηµοτικής συµβούλου &
Αν τιδηµάρχ ου Κοιν ων ικής
Πολιτικής, Πρόν οιας, Ισότητας & ∆ηµόσιας Υ γείας
Σαχ σαν ίδη Ελέν ης, το
οποίο έχ ει ως εξής:

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Αχ αρν ών εκφράζει τη θλίψη του για το θάν ατο της δηµοτικής συµβούλου
& Αν τιδηµάρχ ου Κοιν ων ικής Πολιτικής, Πρόν οιας,
Ισότητας & ∆ηµόσιας Υ γείας Σαχ σαν ίδη Ελέν ης.
Να αν αρτηθεί µεσίστια η σηµαία στα ∆ηµοτικά καταστήµατα του ∆ήµου την ηµέρα της κηδείας.

Η ταφή της
εκλιπ ούσης ν α
γίν ει µε δαπάν η
του ∆ήµου Αχ αρν ών , κατά το
άρθρο 140 παρ.
4
του
Ν.
3463/2006 όπως
τ ροπ οπ οιήθηκ ε
από την παρ.5
του Ν.4623/19.
Να παρευρεθεί
σύσσωµο
το
∆ηµοτικό Συµβούλιο καθώς και η Φιλαρµον ική του
∆ήµου Αχ αρν ών στην εξόδιο ακολουθία.
Να κατατεθούν στεφάν ια στη σωρό της εκλιπούσης
εκ µέρους του ∆ηµάρχ ου και του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Οι υπηρεσίες του ∆ήµου και των Νοµικών του
Προσώπων θα παραµείν ουν κλειστές, σε έν δειξη

πέν θους, την Τρίτη 3-12-2019, ηµέρα της εξοδίου ακολουθίας, εκτός από τις υπηρεσίες Πρωτοκόλλου, Ληξιαρχ είου, των Παιδικών Σταθµών του ΝΠ∆∆
«∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΑΧΑΡΝΩΝ» και του ΝΠ∆∆
ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ «ΑΡΩΓΗ».
Να δοθεί το όν οµα της εκλιπούσης στο ∆ηµοτικό Κοιν ων ικό Παν τοπωλείο του ∆ήµου Αχ αρν ών .
Να µετον οµαστεί η οδός ∆ιον ύσου, του ∆ήµου Αχ αρν ών , σε οδό ΕΛΕΝΗ ΣΑΧΣΑΝΙ∆Η, ως έν δειξη
ελαχ ίστου φόρου τιµής στην µν ήµη της εκλιπούσης.
Να µετον οµαστεί η χ ριστουγεν ν ιάτικη εκδήλωση της
∆/ν σης Κοιν ων ικής Πολιτικής, για τα άπορα παιδιά, σε
εκδήλωση ΕΛΕΝΗΣ ΣΑΧΣΑΝΙ∆Η.
Ο ∆ήµος Αχ αρν ών αν αλαµβάν ει την κάλυψη της
δαπάν ης που θα προκύψει από τα έξοδα κηδείας,
ποσού 3.000,00€ σε βάρος του Κ.Α 00.6495.001 του
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικον . έτους 2019 .
Το παρόν ΨΗΦΙΣΜΑ ν α σταλεί στους οικείους της
εκλιπούσης και ν α αν αρτηθεί στην ιστοσελίδα του
∆ήµου.

4-θριάσιο
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Στην αυριανή Συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ελευσίνας

Η Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης ρέµατος Σαρανταπόταµου σε µη οριοθετηµένα
τµήµατα της Μαγούλας και η Έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2020

Αύριο Πέµπτη 5 ∆εκεµβρίου 2019 και
ώρα 20:00 θα συν εδριάσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ελευσίν ας για τη λήψη
αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης:

11. Ορισµός επιτροπής για τη προσωριν ή και οριστική παραλαβή της
«Προµήθειας µεταφορικών µέσων και
µηχ αν ηµάτων έργου» (εισηγητής κ.
Παππάς)

1.
Καθορισµός αµοιβής των δικηγόρων Κυριάκου Σαµπάν η και Μαγδαλην ής Γουρζή αν αφορικά µε το χ ειρισµό της ΠΡ 608/13-6-2019 προσφυγής
της εταιρείας «Χαλυβουργική Α.Ε.» κατά
του ∆ήµου Ελευσίν ας. (εισηγητής κ.
Παν αγιωτούλιας)
2.
Καθορισµός αµοιβής του δικηγόρου Ιωάν ν η Παυλόπουλου για το
χ ειρισµό της µε ΑΚ 9130/14-12-2016
αν ακοπής, την οποία άσκησε η εταιρεία «Θεόφιλος Τσοκάν ης & ΣΙΑ Ε.Ε.»
κατά του ∆ήµου Ελευσίν ας (εισηγητής
κ. Παν αγιωτούλιας)
3.
Καθορισµός αµοιβής της δικηγόρου Αουρέλια Βραµπιέ – Στερκούδη
για το χ ειρισµό της ΠΡ 7985/17-112016 προσφυγής, την οποία άσκησε ο
Βασίλειος Γερόλυµος κατά του ∆ήµου
Ελευσίν ας. (εισηγητής κ. Παν αγιωτούλιας)

12.Έγκριση Καν ον ισµού Λειτουργίας
της δράσης «Χριστουγεν ν ιάτικο Χωριό»
της Κοιν ωφελούς Επιχ είρησης ∆ήµου
Ελευσίν ας (εισηγητής κ. Τατάκης)
13. Επ ί αιτήµατος Κ.Ε.∆.Ε. για
παραχ ώρηση της πλατείας Λαού στην
∆.Ε. Ελευσίν ας,
και της κεν τρικής
π λατείας Μαγούλας. (εισηγητής κ.
Τατάκης)

ΝΟΜΙΚΑ – Γενικός Γραµµατέας κ.
Παναγιωτούλιας Ιωάννης

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – Αρµόδιος Αντιδ/χος
κ. Κουρούνης Γεώργιος

4.
Επικαιροποίηση της υπ’ αριθµ.
41/2016 απόφασης περί παραχ ώρησης
των αιθουσών διδασκαλίας του 2ου
Λυκείου
Ελευσίν ας,
ως
χ ώρων
εκπαίδευσης , για τη λειτουργία του
Κέν τρου ∆ια Βίου Μάθησης (Κ∆ΒΜ)
Ελευσίν ας, στο πλαίσιο της Πράξης
«Κέν τρο ∆ια Βίου Μάθησης (Κ∆ΒΜ) –
Νέα Φάση», µε κωδικό ΟΠΣ 5002212
του Ε.Π. «Αν άπ τυξη Αν θρώπ ιν ου
∆υν αµικού, Εκπαίδευση και ∆ια Βίου

Ν.Π.Ι.∆. Κ.Ε.∆.Ε - Πρόεδρος κ.
Τατάκης Φώτιος - Παναγιώτης

Μάθηση 2014-2020» (εισηγητής κ.
Κουρούν ης)
5. Λήψη απόφασης για την παραχ ώρηση χ ρήσης της αίθουσας µπάσκετ του 2ου – 4ου Γυµν ασίου Ελευσίν ας για τις αν άγκες της διοργάν ωσης, από το ∆ήµο Ελευσίν ας, Χριστουγεν ν ιάτικης Γιορτής για τα παιδιά των
εργαζοµέν ων . (εισηγητής κ. Κουρούν ης)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Αρµόδιος
Αντιδ/χος κ. Κουκουναράκης

6.
Έγκριση της λειτουργίας υπαίθριας Χριστουγεν ν ιάτικης αγορά στην
πόλη µας και του καν ον ισµού αυτής.
(εισηγητής κ. Μεϊµαράκης)

ΤΕΧΝΙΚΑ – Αρµόδιος Αντιδ/χος κ.
Μαυρογιάννης Αθανάσιος

7.
Λήψη απόφασης για την παράταση της σύµβασης αν άθεσης – αν άληψης εκπόν ησης της µελέτης µε τίτλο:
«Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης

∆ηµοτικός Οργανισµός Μεγάρων
‘’Ηρόδωρος’’:
Ξεκίνησε
το
πρόγραµµα
Μαζικός Αθλητισµός 2019-2020

Ο ∆ηµοτικός Οργανισµός Μεγάρων Ηρόδωρος
ξεκίνησε το π ρόγραµµα µαζικού αθλητισµού
εφαρµόζοντας κατ’ αρχάς το π ρόγραµµα Άθληση και Γυναίκα στο Αλέκος Σάλτας (Μέγαρα)
και στο Γιώργος Τσαλδάρης (Νέα Πέραµος).
Το π ρόγραµµα:
∆ηµοτικό Κλειστό Γυµναστήριο Μεγάρων Αλέκος Σάλτας
∆ευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή

09:00 – 10:00, 10:00 – 11:00, 17:00 – 18:00

ρέµατος Σαραν ταπόταµου σε µη οριοθετηµέν α
τµήµατα
∆.Ε.
Μαγούλας».(εισηγητής κ. Βραχ άλης)

8.
Λήψη απόφασης του υπολογισµού της περιόδου επαν αφοράς παροχ ής σχ εδιασµού εκατό (100) ετών σε
ότι αφορά την «Μελέτη οριοθέτησης και
διευθέτησης ρέµατος Μικρό Κατερίν ι
∆.Ε. Μαγούλας» (εισηγητής κ. Βραχ άλης)
9.
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου
ΣΣΕ καθώς και παράταση της σύµβασης αν άθεσης – αν άληψης εκπόν ησης
του έργου µε τίτλο: «Προστασία επικιν δύν ως ετοιµόρροπ ου π ραν ούς σε
όχ θη Σαραν ταπόταµου». (εισηγητής κ.
Βραχ άλης)
10. Έγκριση Τεχ ν ικού Προγράµµατος έτους 2020 (εισηγητής κ. Μαυρογιάν ν ης)
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥΑρµόδιος Αντιδ/χος κ. Παππάς
Λεωνίδας

∆ηµοτικό Κλειστό Γυµναστήριο Νέας Περάµου
Γιώργος Τσαλδάρης
∆ευτέρα, Τρίτη, Πέµπ τη
09:00 – 10:00, 10:00 – 11:00

∆ευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή
15:00 – 16:00

Αιτήσεις συµµετοχής:
Στα γραφεία του Οργανισµού Ηρόδωρος 28ης
Οκτωβρίου 68, Μέγαρα, 2296022161
Στο δηµοτικό κατάστηµα Νέας Περάµου,
2296032719
Απ αιτούνται: 1 φωτογραφία και ιατρική βεβαίωση ικανότητας άθλησης

ΓΕΝΙΚΑ

14. Λήψη απόφασης για την αν αγκαιότητα εκτέλεσης της δαπάν ης καθαρισµού υαλοπιν άκων του ∆ηµοτικού
Καταστήµατος Μαγούλας. (εισηγητής κ.
Μίχ ας)

15. Επί αιτήµατος Σώµατος Ελλήν ων Προσκόπων (2ο Σύστηµα Ναυτοπ ροσκόπ ων Ελευσίν ας) για π αραχ ώρηση χ ώρου.

16. Λήψη απόφασης για τον ορισµό
δηµοτικού συµβούλου στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του Νοµικού Προσώπου
∆ηµοσίου ∆ικαίου που συµµετέχ ει ο
∆ήµος µας µε την επων υµία: «Περιβαλλον τικός Σύν δεσµος ∆ήµων Αθήν ας –
Πειραιά (ΠΕΣΥ ∆ΑΠ) σύµφων α µε τις
διατάξεις του ά. 177 του Ν. 4635/2019
(ΦΕΚ 167 τ. Α’ 30-10-2019).
17. Επ ιλογή του Συµπ αραστάτη
του ∆ηµότη και της Επ ιχ είρησης.
(εισηγητής κ. ∆ήµαρχ ος)

Τετάρτη 4 ∆εκεµβρίου 2019

θριάσιο-5

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ στα βραβεία Βιώσιµης
Καινοτόµου & Υπεύθυνης Επιχειρηµατικότητας
Τόνισε το ενδιαφέρον του για την προσπάθεια
επιστροφής των νέων από το εξωτερικό

Ο Αντιπρόεδρος της
Βουλής και Βουλευτής
∆υτικής Αττικής κ. Αθανάσι ος Μπούρας εί χε
την ξεχωριστή χαρά να
παραβρεθεί την Τετάρτη
27
Νοεµβρί ου
στο
Μέγαρο Μουσικής, στα
βραβεία Βιώσιµης Καινοτόµου & Υπεύθυνης
Επιχειρηµατικότητας στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών που διοργάνωσε το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών. Τα βραβεία
αφορούσαν στη βιώσιµη, νεοφυή, εξωστρεφή και γυναικεία επιχειρηµατικότητα, για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις που κατάφεραν σε δυσµενείς συνθήκες, όχι απλά να επιβιώσουν, αλλά να αναπτυχθούν και να καινοτοµήσουν,
ενισχύοντας τις προοπτικές ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας.
Ο κ. Αθανάσιος Μπούρας απένηµε τιµητικά βραβεία σε επιχειρηµατίες και
είχε θερµή συνοµιλία µαζί τους σχετικά µε την συµβολή τους στην ενίσχυση
του επιχειρείν και την ανάπτυξη της οικονοµίας ενώ τόνισε το ενδιαφέρον του
στην προσπάθεια επιστροφής των νέων από το εξωτερικό.

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

∆ήµαρχος Αχαρνών Σπ. Βρεττός:

Στόχος µας είναι να φωτίσουµε κάθε γειτονιά των Αχαρνών

Φωτεινή πόλη, Ασφαλής πόλη6Στόχος µας να φωτίσουµε κάθε γειτονιά, κάθε γωνιά των Αχαρνών, γράφει σε µήνυµά του ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός.
Ήδη ο φωτισµός αρκετών κεντρικών οδών έχει αναβαθµιστεί µε λάµπες τύπου LED και
συνεχίζουµε για να ρίξουµε ΦΩΣ ΠΑΝΤΟΥ στις ΑΧΑΡΝΕΣ6

Εκδήλωση ΣY.PIZ.A - Προοδευτικής
Συµµαχίας στις Ερυθρές την Κυριακή
8 ∆εκεµβρίου

Την Κυριακή 8 ∆εκεµβρίου και ώρα 11.00 το
πρωί, ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α – Προοδευτική Συµµαχία.
πραγµατοποιεί ανοιχτή πολιτική εκδήλωση στο
δηµαρχείο Ερυθρών (Εθνικής Αντιστάσεων 107)
µε οµιλητές τον Πουλάκη Κώστα, από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και το Μαντίκο
Θάνο, από την Προοδευτική Συµµαχία και την
Κεντρική Επιτροπή της ∆ηµοκρατικής Αριστεράς.
Στην εκδήλωση θα απευθύνει χαιρετισµό ο βουλευτής ∆υτικής Αττικής και Αναπληρωτής Τοµεάρχης Οικονοµίας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., Τσίπρας Γιώργος.

48
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θριάσιο-7

Σε Άνω Λιόσια – Χασιά και Ζεφύρι θα φωταγωγηθούν τα Χριστουγεννιάτικα
∆έντρα του ∆ήµου Φυλής στις 7 - 13 και 15 του ∆εκέµβρη

“Γιορτάζουµε σε κάθε γειτονιά”
το µήνυµα του Χρήστου Παππού

Μ

ε τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου ∆έντρου, η οποία έχει προγραµµατιστεί για το Σαββάτο 7 ∆εκεµβρίου
2019 και ώρα 19:30, στην Κεντρική Πλατεία των
Άνω Λιοσίων (∆ηµαρχείου), θα αρχίσει και
επίσηµα, στο ∆ήµο Φυλής, η εορταστική περίοδος
των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των
Φώτων. Θα ακολουθήσει η φωταγώγηση στη
∆ηµοτική Ενότητα Φυλής την Παρασκευή 13 και
στο Ζεφύρι την Κυριακή 15 ∆εκεµβρίου.
∆εκάδες Χριστουγεννιάτικα events

Στη λαµπρή τελετή, θα πρωταγωνιστήσουν τα παιδιά
των αθλητικών και καλλιτεχνικών τµηµάτων του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισµού Η ΠΑΡΝΗΘΑ. Θα
λάβει, ακόµα, µέρος η Φιλαρµονική του ∆ήµου Φυλής,
ενώ, όπως κάθε χρόνο, έχουν προγραµµατιστεί παιγνίδια, εκπλήξεις, και ανιµατέρ.
Η φωταγώγηση του ∆έντρου στα Άνω Λιόσια θα
σηµάνει την έναρξη του προγράµµατος εορταστικών
εκδηλώσεων στις ∆ηµοτικές Ενότητες Άνω ΛιοσίωνΖεφυρίου και Φυλής, µε επίκεντρο τα Σαββατοκύριακα,
µεταξύ των Εορτών.
Σε εξέλιξη, εξάλλου, βρίσκεται και ο χριστουγεννιάτικος διάκοσµος της πόλης, που και φέτος προβλέπεται
εντυπωσιακός. Ήδη τα συνεργεία του ∆ήµου έχουν
στολίσει τους κεντρικούς δρόµους και αναµένεται µέχρι
την φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου ∆έντρου να
έχουν καλύψει το µεγαλύτερο µέρος των τριών ∆ηµοτικών Ενοτήτων.
Απώτερος στόχος η παραµονή του κόσµου στη
Φυλή και η προσέλκυση επισκεπτών, ώστε να τονωθεί η ντόπια αγορά.

Σκοπός της διακόσµησης και του εορταστικού προγράµµατος είναι η δηµιουργία εορταστικού κλίµατος, µε
απώτερο στόχο της παραµονή του κόσµου στη Φυλή,
αλλά και την προσέλκυση επισκεπτών, ώστε να τονωθεί η ντόπια αγορά.
Την ευθύνη της διοργάνωσης των εκδηλώσεων που
περιλαµβάνουν τη λειτουργία Παγοδροµίου, Συναυλίες ,
Χριστουγεννιάτικο Χωριό, Cinema και φαντασµαγορικά
χριστουγεννιάτικα events, φέρει ο Πολιτιστικός κι Αθλητικός Οργανισµός του ∆ήµου Φυλής η “Πάρνηθα”
Στο επιγραµµατικό µήνυµά του ο ∆ήµαρχος Φυλής
Χρήστος Παππούς, καλεί όλους τους συνδηµότες να
συµµετέχουν στις εορταστικές εκδηλώσεις επισηµαίνοντας πως “Τα Χριστούγεννα είναι η γιορτή της Αγάπης,
της Αλληλεγγύης και της Ανθρωπιάς!”
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8-θριάσιο

Α’ ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Α’ Ε.Λ.Μ.Ε. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)
Ελευσίνα 2/12/2019

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ

Το ∆Σ της Α΄ΕΛΜΕ ∆υτικής Αττικής
συν εδρίασε µε θέµα τις σχ ολικές εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδροµές.
Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις και οι
εκδροµές είν αι συν υφασµέν ες και
εν ταγµέν ες στην εκπαιδευτική διαδικασία του σχ ολείου. Σύµφων α µε τις
αποφάσεις του Υ πουργείου Παιδείας
«οι εκπαιδευτικές εκδροµές αποτελούν
αν αγκαίο συµπλήρωµα της αγωγής των
µαθητών και µαθητριών , γιατί τους
δίν ουν τη δυν ατότητα ν α έρθουν σε
επαφή µε τόπους που έχ ουν ιδιαίτερη
µορφωτική αξία, ν α γν ωρίσουν τα επιτεύγµατα του αν θρώπ ου µέσα στη
µακροχ ρόν ια πορεία του πολιτισµού
και ν α καλλιεργήσουν την κοιν ων ικότητά τους.»
Όµως µε την οργάν ωση και πραγµατοποίηση των εκπαιδευτικών επισκέψεων και εκδροµών
π ροκύπ τουν
σοβαρά π ροβλήµατα π ου αν τιµετωπίζουν οι µαθητές και οι εκπαιδευτικοί συν οδοί, αλλά και θέµατα που
θίγουν την λειτουργία και την εικόν α
του δηµόσιου σχ ολείου και των συν τελεστών του.
Για τις επισκέψεις – εκδροµές που
πραγµατοποιούν ται εκτός της έδρας
του σχ ολείου για χ ρον ικό διάστηµα
περισσότερο της ηµέρας προκύπτουν
σοβαρά προβλήµατα συµµετοχ ής των
µαθητών λόγω του κόστους µεταφοράς
και διαµον ής αφού το κόστος το
επωµίζεται ο οικογεν ειακός προϋπολογισµός.
Αν τίστοιχ ο
π ρόβληµα
π ροκύπ τει και για τους συν οδούς
εκπαιδευτικούς που θα επιφορτισθούν
µε τις αυξηµέν ες ευθύν ες οργάν ωσης

αλλά και διεκπεραίωσης της εκπαιδευτικής επίσκεψης - εκδροµής χ ωρίς ν α
προβλέπεται η ν όµιµη
αποζηµίωση
που θα έπρεπε για την εκτός έδρας
προσφερόµεν η ολοήµερη εργασία.
Στη διάρκεια των µν ηµον ιακών χ ρόν ων που κατέρρευσαν τα εισοδήµατα
των εργαζοµέν ων και πολλοί βρέθηκαν
χ ωρίς δουλειά και µάλιστα για µεγάλα
χ ρον ικά διαστήµατα, το πρόβληµα επιδειν ώθηκε πάρα πολύ, µε αποτέλεσµα
π ολλοί µαθητές ν α αδυν ατούν ν α
συµµετάσχ ουν σ’ αυτές τις εκπαιδευτικές δράσεις, ιδίως στις πολυήµερες
(3ήµερες και 5ηµερες) εκδροµές.
Για την αν τιµετώπιση του προβλήµατος και για ν α δοθεί η δυν ατότητα σε
όλους τους µαθητές ν α συµµετάσχ ουν ,
ιδίως στις πολυήµερες εκδροµές , οι
µαθητές µε επικεφαλείς τα 15µελή τους,
κατά
π αράδοση,
διοργαν ών ουν
εκδηλώσεις για ν α καλύψουν µεγάλο
µέρος των εξόδων .
Θεωρούµε θεµιτό οι µαθητές ν α διοργαν ών ουν εκδηλώσεις µε στόχ ο την
συγκέν τρωση χ ρηµάτων για ν α µπορέσουν όλοι ν α πάρουν µέρος στις εκπαιδευτικές επισκέψεις – εκδροµές που
προγραµµατίζον ται.
Όµως αυτές οι
εκδηλώσεις των µαθητών , όπως και
όλες οι διαδικασίες οργάν ωσης και διεκπεραίωσης των εκπαιδευτικών επισκέψεων - εκδροµών θα πρέπει ν α υπακούουν σε συγκεκριµέν ους καν όν ες
σύµφων ους µε το χ αρακτήρα και τους
στόχ ους του ∆ηµόσιου σχ ολείου.
Καν όν ες που θα πρέπει ν α αποφασίζον ται πάν τα από συν εδρίαση του
συλλόγου των διδασκόν των , αφού
αυτές αποτελούν µέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας του σχ ολείου και πραγµατοποιούν ται µε απόφασή του.
Βασικοί καν όν ες που διασφαλίζουν
την διαφάν εια και τους στόχ ους του
δηµόσιου σχ ολείου πρέπει ν α είν αι οι
παρακάτω:

Ψυχρό µέτωπο

από τα Βαλκάνια φέρνει
σηµαντική πτώση της
θερµοκρασίας στη χώρα

Ένα ψυχρό µέτωπο στη Βαλκανική Χερσόνησο
κινείται νότια από εχθές το πρωί και θα διασχίσει
την Ελλάδα, έως τις πρώτες ώρες της Πέµπτης,
σύµφωνα µε τη µετεωρολογική υπηρεσία meteo
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Οι εκδηλώσεις των µαθητών σε καµιά
περίπτωση δεν µπορεί ν α έχ ουν τον
χ αρακτήρα εξεύρεσης χ ορηγών σε
επιχ ειρήσεις, που κατά καν όν α έχ ουν
στόχ ο τη διαφήµισή τους ή την
εξυπηρέτηση των ιδιαίτερων συµφερόν των τους. Πολύ περισσότερο όταν
αυτές οι επιχ ειρήσεις είν αι φρον τιστήρια.
Όλα τα χ ρήµατα που συγκεν τρών ον ται για αυτόν τον σκοπό πρέπει ν α
παραδίδον ται στην αρµόδια επιτροπή
οργάν ωσης της εκπαιδευτικής επίσκεψης – εκδροµής που συν ήθως για τις
πολυήµερες εκδροµές αποτελείται από
εκπροσώπους του συλλόγου διδασκόν των , εκπ ροσώπ ους του συλλόγου
γον έων
και
εκπ ροσώπ ους
του
15µελούς συµβουλίου των µαθητών . Σε
κάθε περίπτωση τα χ ρήµατα αυτά πρέπει ν α καταγράφον ται και ν α κόβον ται
αν τίστοιχ α παραστατικά που καταχ ωρούν ται στον αν τίστοιχ ο φάκελο. Στο
τέλος γίν εται απολογισµός σε συν εδρίαση του συλλόγου διδασκόν των και
αν τίστοιχ η διαδικασία µε την ευθύν η
των συλλογικοτήτων που συµµετέχ ουν
στην επιτροπή διοργάν ωσης (σύλλογος
γον έων , 15µελές των µαθητών ).
Οι συν οδοί εκπ αιδευτικοί π ου
καλούν ται ν α πάρουν µέρος σ’ αυτές
τις εκπαιδευτικές επισκέψεις – εκδροµές, ιδίως τις πολυήµερες, δεν πραγµατοποιούν ταξίδι αν αψυχ ής. Καλούν ται
ν α επιτελέσουν έν α πολύ αυξηµέν ων
απ αιτήσεων και ευθυν ών καθήκον
παν τελώς δωρεάν και αµισθί , χ ωρίς
καµιά δαπάν η για το δηµόσιο. ∆ηλαδή
ν α εργασθούν ως οργαν ωτές, συν οδοί,
ν οσοκόµοι πολλές φορές, για 24 ώρες
την ηµέρα και για όσες ηµέρες διαρκεί
η εκπαιδευτική επίσκεψη – εκδροµή,
χ ωρίς την παραµικρή αποζηµίωση και
υποχ ρεωµέν οι ν α πληρών ουν την σίτισή τους. Επιπλέον οι συν οδοί έχ ουν
την αποκλειστική ευθύν η για ότι συµβεί

Το ψυχρό µέτωπο ακολουθείται από ψυχρές
αέριες µάζες και θα έχει ως αποτέλεσµα τη
σηµαντική πτώση της θερµοκρασίας και τον
παγετό στα βόρεια ηπειρωτικά της χώρας. Κατά
τη διάρκεια της διέλευσης του ψυχρού µετώπου
θα σηµει ωθούν βροχοπτώσει ς και χι ονοπτώσεις, ακόµη και σε περιοχές χαµηλού υψοµέτρου της Ελλάδας.
Συνοπτικά, το πρωί της Τετάρτης οι χιονοπτώσεις θα επεκταθούν και σε περιοχές

στη διάρκεια της εκδροµής. ∆εν είν αι
λίγες οι φορές που από συν οδούς
εκπαιδευτικούς ζητήθηκαν διοικητικές
ευθύν ες και διώχ θηκαν πειθαρχ ικά για
π εριστατικά και π ροβλήµατα π ου
δηµιουργήθηκαν στην διάρκεια εκπαιδευτικών επισκέψεων και εκδροµών .
Φυσικά είν αι απαράδεκτο την µεταφορά και την διαµον ή τους ν α την επιβαρύν ον ται οι οικογεν ειακοί προϋπολογισµοί των µαθητών .
Απαιτούµε ν α αλλάξει το ν οµικό καθεστώς των πολυήµερων εκπαιδευτικών
επισκέψεων – εκδροµών και ν α αν τικατασταθεί το ν οµικό πλαίσιο που προβλέπει αποζηµίωση εκτός έδρας για τους
δηµοσίους υπαλλήλους µε άλλο που ν α
καλύπτει τις εκπαιδευτικές επισκέψεις
και τις εκδροµές των σχ ολείων .
Το ν έο ν οµικό πλαίσιο ν α προβλέπει
τη πλήρη κάλυψη της µετακίν ησης και
διαµον ής των
εκπ αιδευτικών
–
συν οδών απ’ τον κρατικό προϋπολογισµό.
Επ ιπ λέον αφού οι εκπ αιδευτικές
επισκέψεις και εκδροµές είν αι µέρος της
εκπαιδευτικής διαδικασίας του ∆ηµόσιου σχ ολείου και το σχ ολείο έχ ει την
ευθύν η διοργάν ωσής τους ο κρατικός
προϋπολογισµός πρέπει ν α καλύπτει
και τα έξοδα µετακίν ησης ,σίτισης και
διαµον ής των µαθητών .
Καλούµε το ∆Σ της ΟΛΜΕ ν α συν εδριάσει και ν α πάρει θέση για το θέµα.
ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ. ΤΗΣ Α’ ΕΛΜΕ
∆Υ ΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.
Καρυώτης ∆ηµήτρης
Η Γραµµατέας του ∆.Σ.
Βασιλείου Γιούλη

χαµηλού υψοµέτρου της Μακεδονίας, ενώ βροχές
θα πέσουν στη Θεσσαλία, στην Ανατολική Στερεά
και Πελοπόννησο, στην Εύβοια και στις Κυκλάδες.
Από το µεσηµέρι της Τετάρτης, τοπικές βροχές
αναµένονται κυρίως στη Θεσσαλία, στην Ανατολική
Στερεά, στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη, όµως
σταδιακά θα εξασθενήσουν κι εκεί. Παράλληλα, θα
σηµειωθεί ενίσχυση των ανέµων, οι οποίοι την
Τετάρτη & Πέµπτη θα φτάνουν κατά τόπους τα οκτώ
µποφόρ.
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Ενηµερωτική εσπερίδα µε θέµα τις σπουδές
διοργανώνει ο ∆ήµος Αχαρνών και η ∆Η.Κ.Ε.Α

Ο ∆ήµος Αχαρνών σε συνεργασία
µε
την
∆ΗΚΕΑ και την Επ ιστηµονική Ένωση
Τε χν ο λ ο γ ικ ή ς
Εκπ αίδευσης και
Κατάρτισης
διοργανώνουν ενηµερωτική εσπ ερίδα µε
θέµα τις σπ ουδές,
την επ αγγελµατική
απ οκατάσταση και
τον ρόλο της επ αγγ ε λ µ α τ ι κ ή ς
εκπ αίδευσης
και
κατάρτισης.

Η ενηµερωτική εσπ ερίδα θα π ραγµατοπ οιηθεί την Τετάρτη 4 ∆εκεµβρίου στις 17:00 µ.µ., στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ∆ηµαρχείου Αχαρνών.
Εισηγητής θα είναι ο κ. Κωνσταντίνος Αδριανουπ ολίτης, εκπ αιδευτικός, ερευνητής και Αντιπ ρόεδρος Ε.Ε.Τ.Ε.Κ.
Οµιλητές ο κ. Βασίλειος Πολύδωρος , π . Σχολικός Σύµβουλος, µέλος
Ε.Ε.Τ.ΕΚ., η κ. Αναστασία Παµουκτσόγλου, Κοινωνιολόγος π . Πάρεδρος Π.Ι., µέλος Ε.Ε.Τ.Ε.Κ και η κ. Εύη Χριστοφιλοπ ούλου, Καθηγήτρια
ΕΑΠ, π . Υφυπ ουργός Παιδείας.

∆ηµοτική Βιβιλιοθήκη Μάνδρας

θριάσιο-9

Παρουσιάση του νέου βιβλίου της συγγραφ έως Μάρως ∆ούκα

Η ∆ηµοτική Βιβιλιοθήκη
Μάνδρας σας προσκαλεί
σήµερα Τετάρτη 4
∆εκεµβρίου στις 19:00,
στο Πνευµατι κό Κέντρο
Μάνδρας "Μίµης ∆ούκας"
(οδός Σακελλαρί ου &
Νικολαΐδου, Μάνδρα Αττικής) στην παρουσιάση του
νέου βιβλίου της συγγραφέως Μάρως ∆ούκα,
"Πύλη Εισόδου" που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.Τη συγγραφέα θα
προλογίσει η εκπαιδευτικός Μαίρη Κωνσταντογιάννη.

∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ: ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ
ΣΑΤΙΡΙΚΟ ΠΟΙΗΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΟΥΡΗ

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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θριάσιο-11

Εκδήλωση για την
εξάλειψη της βίας κατά των
γυναικών.

Στο «Στέκι» του Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α
του ∆ήµου Ελευσίνας
Ο «Συµβουλευτικός Σταθµός Υποστήριξης Γυναικών Θυµάτων Βίας» του
∆ήµου Ελευσίνας σας προσκαλεί στην εκδήλωση που διοργανώνει µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών.
Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη, 4 ∆εκεµβρίου 2019 και
ώρα 18:30 µ.µ. στην αίθουσα «Το Στέκι» του Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α του
∆ήµου Ελευσίνας, στην οδό Παγκάλου 11.
Στην εκδήλωσή µας θα παρευρεθεί η Γενική Γραµµατέας Οικογενειακής
Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, κα Μαρία Συρεγγέλα.
Η παρουσία σας θα µας τιµήσει ιδιαιτέρως.
Τα στελέχη του Συµβουλευτικού Σταθµού
Πηνελόπη Μουρτζούκου
Θάλεια Τζερέτα
Κωνσταντίνος Τσεβάς

Ο ∆ήµαρχος Ελευσίνας
Αργύρης Οικονόµου

«Μισεί γαρ ο θεός την βίαν, τα κτητά δε κτάσθαι κελεύει πάντας ουκ ες
αρπαγάς.»
Ευριπίδης «Ελένη», στ. 996-998
Πρόγραµµα Εκδήλωσης

18:30–18:40: Προσέλευση
18:40–18:50: Καλωσόρισµα: Θάλεια Τζερέτα, Κοινωνική Λειτουργός
Συµβουλευτικού Σταθµού Υποστήριξης Γυναικών Θυµάτων Βίας ∆ήµου
Ελευσίνας
18:50–19:10: Χαιρετισµοί επισήµων προσκεκληµένων
19:10–19:20: Εισαγωγή και αναφορά στο φαινόµενο της γυναικοκτονίας: Κωνσταντίνος Τσεβάς, Κοινωνιολόγος Συµβουλευτικού Σταθµού
Υποστήριξης Γυναικών Θυµάτων Βίας ∆ήµου Ελευσίνας
19:20–20:00: «Αντικρίζοντας την Ενδοοικογενειακή Βία από διαφορετικές οπτικές γωνίες»: Αντωνία Τσιριγώτη, Ψυχολόγος M.Sc Ευρωπαϊκό
∆ίκτυο κατά της Βίας
Κική Πετρουλάκη, Ψυχολόγος Ph.D, Πρόεδρος ∆.Σ. Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο
κατά της Βίας
20:00–20:15: «Αµίλητα Όνειρα»: Κατερίνα Κολιοφώτη, Προϊσταµένη Παιδικών Σταθµών ∆ήµου Ελευσίνας
20:15–20:30: Συζήτηση και λήξη εκδήλωσης


Συντονισµός: Πηνελόπη Μουρτζούκου, Νοµικός Συµβουλευτικού
Σταθµού Υποστήριξης Γυναικών Θυµάτων Βίας ∆ήµου Ελευσίνας

Θαλάσσιοι
διάδροµοι στο Ιόνιο,
Logistics, Ναυτιλία
και οι τάσεις της
αγοράς στο ΒΕΠ
Πρόσκληση σε Συνέντευξη Τύπου από το ΒΕΠ
την Τετάρτη 4 ∆εκεµβρίου
2019 στις 13:15’,
Καραΐσκου 111,
Πειραιάς

Συνέντευξη Τύπου εφ’ όλης
της ύλης αλλά µε έµφαση στην
πρόοδο του προγράµµατος
“Newbrain”, που στοχεύει στη
διερεύνηση των δικτύων µεταφορικών ροών και εφοδιαστικής
αλυσίδας από την Αδριατική
προς το Ιόνιο και στο οποίο
συµµετέχει το ΒΕΠ, θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 4 ∆εκεµβρίου 2019 στις 13:15’ στα γραφεία του Επιµελητηρίου (Καραΐσκου 111, Πει ραι άς). Στο

επίκεντρο των εξελίξεων θα
βρεθεί ο Πειραιάς στις 3 και 4
∆εκεµβρί ου 2019, αφού η
οµάδα εργασίας του Προγράµµατος “Newbrain” θα συνεδριάσει στα γραφεία του Βιοτεχνικού
Επιµελητηρίου Πειραιά προκειµένου να κάνει ενδελεχή
ανασκόπηση των δράσεων που
πραγµατοποιήθηκαν εντός του
τρέχοντος έτους και να διαµορ-

φώσει τους αντι κει µενι κούς
σκοπούς για το 2020.
Οι εργασίες θα ξεκινήσουν το
απόγευµα της 3ης ∆εκεµβρίου
µε την ανασκόπηση των δράσεων που προκύπτουν από τη
δι ακρατι κή συνεργασί α των
εννέα εταί ρων του σχεδί ου
logistics και µεταφορών, βάσει
του οποίο γίνονται επενδύσεις
υποστήριξης και ενίσχυσης της
Εφοδι αστι κής Αλυσί δας στι ς
ροές από το Ιόνιο προς την
Αδριατική και αντιστρόφως.
Παράλληλα θα εξεταστούν οι
παράµετροι των green logistics
και της προστασίας του περιβάλλοντος ή της χρήσης τεχνολογιών που επιτρέπουν µειωµένες εκποµπές διοξειδίου του
άνθρακα.
Στις 4 ∆εκεµβρίου, οι διαδικασί ες της συγκέντρωσης
εργασί ας θα αρχί σουν στι ς
9:00’ π.µ. µε την εισηγητική
οµιλία που θα απευθύνει ο
Πρόεδρος του Βι οτεχνι κού
Επι µελητηρί ου Πει ραι ώς κ.
Ανδρι ανός Μι χάλαρος. Στη
συνέχεια, η εκπρόσωπος της
Κεντρικής Αρχής Λιµένων Αδριατικής (ADSPMAC) κ. Elena
Montironi θα παρουσιάσει το
Πρόγραµµα “Newbrain”.
Στην πρώτη ενότητα θα γίνουν
τέσσερι ς τοποθετήσει ς σχετικώς µε τη λειτουργία του δικτύου διατροπικής και µεταφορικής υποστήριξης των Εφοδια-

στικών Αλυσίδων από τα στελέχη Τ εχνι κής Αρχγής της
ADSPMAC κ.κ. Μiguel Carrero
και Αndrea Ballarin. Στη δεύτερη ενότητα, ο Επι κεφαλής
Ερευνητής του
Ιταλικού Ινστιτούτου Μεταφορών και Logistics κ. Αntonio
Dallara θα παρουσιάσει πώς
µπορεί να γίνει προετοιµασία
και επιλογή επενδυτικών προγραµµάτων που συνδέονται µε
τα σχέδια εφαρµογής της στρατηγικής για την καλύτερη υποστήρι ξη
της Εφοδι αστι κής
Αλυσίδας.
Στο τέλος ο Σύµβουλος της
“Sinergia” και συνεργάτης του
ADSPMAC κ. Εlia Rosetti θα
αναφερθεί σε τρόπους έξυπνης
διοίκησης επιχειρήσεων και
ανάπτυξης συνεργασιών, αλλά
και συνεργειών στο πλαίσιο του
προγράµµατος.
Η συνέντευξη Τ ύπου έχει
προγραµµατιστεί για τις 13:15’
στα γραφεία του ΒΕΠ στην οδό
Καραΐσκου 111, στον Πειραιά,
ενώ έχει προγραµµατι στεί
επί σκεψη στι ς εγκαταστάσει ς
του εµπορικού λιµένα.
Β Ι Ο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
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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.

Γαµος

Ο ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΙΩΑΚΕΙΜΙ∆ΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΒΑΛΕΝΤΙΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΖΟΥΡΝΑΤΖΙ∆ΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ
ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΝΑΛΑΣ ΣΤΟΝ
∆ΗΜΟ ΦΥΛΗΣ

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!

Τετάρτη 4 ∆εκεµβρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» ΣΤΗΝ ΚΙΝΕΤΑ

Η σύσταση και λειτουργία "Ενεργειακών Κοινοτήτων"
στη χώρα µας, βάσει νόµου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ,
αποτελεί µέρος της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την απελευθέρωση της αγοράς Ενέργειας και την
εξασφάλιση νέων πεδίων κερδοφορίας στους επιχειρηµατικούς οµίλους, µε την ενίσχυση του µεριδίου των
ΑΠΕ (Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας) στο συνολικό
ενεργειακό µείγµα.
Παρά τις υποκριτικές διακηρύξεις για "αντιµετώπιση
της ενεργειακής φτώχειας", "την πράσινη ανάπτυξη",
κ.ά., το νέο "φρούτο" των "Ενεργειακών Κοινοτήτων"
αποτελεί "χρυσωρυχείο" για τους επιχειρηµατικούς
οµίλους στον χώρο των ΑΠΕ, οι οποίοι θα απολαµβάνουν επιπλέον σκανδαλώδεις παροχές (επιδοτήσεις,
φορολογικές ελαφρύνσεις, εγγυηµένες τιµές, δανειοδοτήσεις και προνοµιακή ένταξη στις ευνοϊκές ρυθµίσεις
του αναπτυξιακού νόµου και προγραµµάτων ΕΣΠΑ,
κ.ά.). ∆εν είναι τυχαίο το γεγονός, ότι ο σχετικός νόµος
έτυχε της καλύτερης αποδοχής από τους επιχειρηµατικούς οµίλους στο χώρο των ΑΠΕ.
Το ΚΚΕ είναι αντίθετο µε τις "Ενεργειακές Κοινότητες",
γι' αυτό και είχε καταψηφίσει το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, καθώς αυτές είναι το "όχηµα" κερδοφορίας του κεφαλαίου και εξαπάτησης των λαϊκών στρωµάτων, ενσωµάτωσης των λαϊκών αντιδράσεων, µε προκάλυµµα την
"αλληλέγγυα οικονοµία". Με µαθηµατική ακρίβεια, η
απελευθέρωση της Ενέργειας -και µέσω των Ενεργειακών Κοινοτήτων- θα οδηγήσει σε ακόµη µεγαλύτερη
ενεργειακή φτώχεια για το λαό.

Γ. Πατούλης: «Θα στηρίξω µε
έργα τα Άτοµα µε Αναπηρία»
- Ανακοίνωσε δηµιουργία µόνιµης
επιτροπής για τα ΑΜΕΑ

Γ

ια την πρόθεση της περιφέρειας ν α δράσει µε
συγκεκριµέν ες πράξεις και έργα µίλησε ο Περιφερειάρχ ης Αττικής Γιώργος Πατούλης την Παγκόσµια Ηµέρα Ατόµων µε Αν απηρία κι αν ακοίν ωσε πως
προχ ωρά στη σύσταση µιας Μόν ιµης Επιτροπής
Συν εργασίας, στην οποία θα συµµετέχ ουν οι αρµόδιοι
Εν τεταλµέν οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι και στελέχ η της
Περιφέρειας.
Στη δήλωσή του για τη σηµεριν ή «Παγκόσµια Ηµέρα
για τα Άτοµα µε Αν απηρία» ο Περιφερειάρχ ης µίλησε
για µία ευκαιρία ν α επικαιροποιήσουµε τις θέσεις µας
αλλά και ν α δροµολογήσουµε συγκεκριµέν ες λύσεις για
τη διασφάλιση της ισότιµης θέσης τους στην κοιν ων ία.
«Οφείλουµε όλοι ν α σκύψουµε µε σοβαρότητα και

Είναι ζωντανές οι επιπτώσεις από την επιβολή
του λεγόµενου φιλοπεριβαλλοντικού χαρατσιού για
τις ΑΠΕ, που οδήγησαν
στην εκτόξευση των τιµολογίων ηλεκτρισµού στη
χώρα µας, τις ανεµογεννήτριες που ξεφυτρώνουν σαν τα µανιτάρια στα βουνά
της χώρας και τις φωτοβολταϊκές επενδύσεις, που οδήγησαν στη χρεοκοπία χιλιάδων µικροεπενδυτών, µε κερδισµένους τους µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους, την
ιδιωτικοποίηση της ∆ΕΗ.
Η Ενέργεια στον καπιταλισµό, υπηρετεί το κεφάλαιο,
τον ανταγωνισµό για το ποιος θα ελέγξει το µεγαλύτερο
κοµµάτι της ενεργειακής πίτας. Η πρόσβαση στην ενέργεια είναι εµπόρευµα και όχι αυτονόητο λαϊκό δικαίωµα.
Κατά συνέπεια, το πραγµατικό ερώτηµα δεν είναι ενεργειακές επενδύσεις ή όχι. Το πραγµατικό ερώτηµα είναι
"ενέργεια προς όφελος ποιανού, του λαού ή των επιχειρήσεων";
Για το ΚΚΕ, οι ΑΠΕ µπορούν να παρέχουν Ενέργεια
σε όφελος του λαού, ενταγµένες όµως µέσα σε έναν κοινωνικοποιηµένο ενιαίο φορέα Ενέργειας, που θα είναι
λαϊκή ιδιοκτησία. Ο λαός των Μεγάρων δεν πρέπει να
ξεγελαστεί από το νέο "φρούτο" των "ΕΚ", αλλά να
οργανώσει την πάλη του για Ενέργεια, που θα είναι
λαϊκή περιουσία και όχι πεδίο κερδοφορίας επιχειρηµατικών οµίλων.
υπευθυν ότητα πάν ω από τα προβλήµατα που αν τιµετωπίζουν αυτοί οι άν θρωποι, χ ωρίς χ ρον οτριβές.
Ωστόσο το εν διαφέρον µας δεν θα πρέπει ν α εξαν τλείται µόν ον την ηµέρα αυτή. Πρέπει ν α είν αι διαρκές
και καθηµεριν ό» είπε ο ίδιος και πρόσθεσε:
«Στο επίκεν τρο είν αι το σοβαρό ζήτηµα της προσβασιµότητάς τους, το οποίο δυσκολεύει την καθηµεριν ότητά τους.
Είν αι αδιαν όητο µία χ ώρα, µέλος της Ε.Ε, όπως είν αι
η Ελλάδα ν α µην µπορεί ν α διασφαλίσει την ισότιµη
συµµετοχ ή αυτών των αν θρώπων στον κοιν ων ικό
ιστό και ν α τους αν αγκάζει ν α ζουν σε ‘αφιλόξεν ες’
πόλεις.
Η άρση των κοιν ων ικών αν ισοτήτων απαιτεί πολύεπίπεδη παρέµβαση και αν άπτυξη συν εργασιών κατά
την άσκηση της κοιν ων ικής πολιτικής, προκειµέν ου
ν α διασφαλίζεται η κοιν ων ική ισορροπία και συν οχ ή».
Σύµφων α µε τον ίδιο, ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης είν αι καθοριστικός στην αν τιµετώπιση αυτής
της πρόκλησης, δηλαδή της δηµιουργίας µιας κοιν ων ίας
που θα χ αρακτηρίζεται από συν οχ ή, δικαιοσύν η και
ισότητα των ευκαιριών .
«Αποτελεί υποχ ρέωση µας ν α συµβάλλουµε διαρκώς
και µε κάθε δυν ατό τρόπο, όχ ι πια στη διεκδίκηση
αλλά στην κατοχ ύρωση του δικαιώµατος τους για ισότητα, για βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, για εν θάρρυν ση της συµµετοχ ής τους στην κοιν ων ική και
πολιτική ζωή» είπε ο Περιφερειάρχ ης και πρόσθεσε:
«Μαζί µε τους εκπροσώπους των συµπολιτών µας µε
κιν ητικά και άλλα προβλήµατα, θα προχ ωρήσουµε
στην υλοποίηση έργων και δράσεων . Είν αι χ ρέος µας
ν α αποδείξουµε ότι στηρίζουµε τα δίκαια αιτήµατά
τους. Θα διευρύν ουµε τη συν εργασία µας για ν α διεκδικήσουµε µία καλύτερη και ποιοτικότερη ζωή για τα
άτοµα µε κιν ητικές αν απηρίες.
Αποτελεί βαθιά µου πεποίθηση πως µια κοιν ων ία
µπορεί ν α φτάσει ψηλά και ν α αν εβάσει τον πολιτιστικό της δείκτη ακόµη περισσότερο, αν δίν ει όσο το
δυν ατόν περισσότερες ευκαιρίες σε όλα τα µέλη της» .
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Επίδοµα παιδιού Α21: Μέχρι 15/1
ανοικτή η αίτηση του ΟΠΕΚΑ

Η

∆ιοίκηση του ΟΠΕΚΑ εν ηµερών ει ότι, η ηλεκτρον ική πλατφόρµα Α21 έχ ει αν οίξει και πάλι για
την υποβολή αίτησης Επιδόµατος Παιδιού έτους
2019, µε καταληκτική ηµεροµην ία υποβολής, την
15/01/2020.
∆ιευκριν ίζουµε ότι η πλατφόρµα είν αι διαθέσιµη από
σήµερα για τους δικαιούχ ους του επιδόµατος που δεν
έχ ουν ακόµη υποβάλει αίτηση Α21 για το έτος 2019 και
για όσους πολίτες ξεκίν ησαν την δηµιουργία αίτησης
Α21 αλλά δεν έκαν αν οριστική υποβολή της.
Οι δικαιούχ οι του επιδόµατος παιδιού µπορούν ν α
υπ οβάλουν την αίτηση Α21 (στον σύν δεσµο
https://www.idika.gr/epidomapaidiou) µέχ ρι 15 Ιαν ουαρίου 2020.
Μετά τις 15/01/2020 η ηλεκτρον ική πλατφόρµα για την
υποβολή αίτηση Α21 θα κλείσει οριστικά και δεν θα
είν αι πλέον δυν ατή η υποβολή αίτησης για το έτος
2019.
Για οποιαδήποτε ερωτήµατα σχ ετικά µε το Επίδοµα
Παιδιού οι εν διαφερόµεν οι µπορούν ν α συµβουλεύον ται το πεδίο «Συχ ν ές Ερωτήσεις» που είν αι αν αρτηµέν ες
στην
π λατφόρµα
Α21
(ht t ps : / / www. idik a. gr/ epidom apaidiou/ 2019/ H om e/
FAQ). Οι εν διαφερόµεν οι µπορούν ν α επισκέπτον ται
την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr).
Η 6η δόση όπως κάθε χρόνο αναµένετε να πληρωθεί πριν τα Χριστούγεννα.

Υπογραφή νέας συλλογικής
σύµβασης στον ∆ΕΣΦΑ
Newsroom Newsroom

Την υπογραφή ν έας Επιχ ειρησιακής Συλλογικής
Σύµβασης Εργασίας (ΕΣΣΕ) και ν έου Εσωτερικού
Καν ον ισµού Εργασίας (ΕΚΕ), αν ακοίν ωσε ο ∆ιαχ ειριστής Εθν ικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου (∆ΕΣΦΑ).
«Έν αν χ ρόν ο µετά από την ιδιωτικοποίηση του
∆ΕΣΦΑ και έχ ον τας αν αλύσει εις βάθος τις απαιτήσεις
εν ός σύγχ ρον ου και ευέλικτου οργαν ισµού, η ν έα
ΕΣΣΕ και ο ν έος ΕΚΕ προσδιορίστηκαν , µέσα από µια
συλλογική και απαιτητική διαπραγµάτευση προκειµέν ου ν α καθοριστούν οι ν έοι όροι απασχ όλησής στον
∆ΕΣΦΑ.
Η ν έα ΕΣΣΕ και ο ν έος ΕΚΕ έχ ουν ως στόχ ο ν α λειτουργήσουν ως κύριος µοχ λός εσωτερικής αν άπτυξης
µε γν ώµον α την υπευθυν ότητα, την αξιοκρατία και
παρέχ ον τας διασφάλιση της απασχ όλησης και τη
δυν ατότητα εξέλιξης για όλους τους εργαζόµεν ους»,
αν αφέρει ο ∆ιαχ ειριστής σε σχ ετική αν ακοίν ωση.

ΓΑΜΟΣ

Ο ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ
ΤΣΙΜΚΕΝ∆Η (∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ)
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η
ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ ΤΟΥ ΒΑΛΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΣΑΪΝΤΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΠΝΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ
ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

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

Τετάρτη 4 ∆εκεµβρίου 2019

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
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Γραφείο Απασχόλησης
∆ήµου Ασπροπύργου

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

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

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

•ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Άντρες
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών

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

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

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

«Άλλαξε τις συνήθειές σου,
µείωσε τα απόβλητά σου»

Τετάρτη 4 ∆εκεµβρίου 2019

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ‘’ΑΓΚΑΛΙΑΖΟΥΝ’’ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ.
200 ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ
ΤΗ ∆ΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ

Μ

ε επιτυχ ία πραγµατοποιήθηκε η διήµερη δράση, µε σύν θηµα: «Άλλαξε τις συν ήθειές σου, µείωσε τα
απόβλητά σου», στο κτίριο της Αλων ίστρας, από τη ∆ιεύθυν ση Περιβάλλον τος και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Ασπροπύργου, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας Μείωσης Αποβλήτων ,
σε συν εργασία µε την Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση ∆υτικής Αττικής.
Στη διηµερίδα, ο ∆ήµαρχ ος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου καλωσόρισε τους µαθητές, τους καθηγητές, και τους οµιλητές, τον ίζον τας χ αρακτηριστικά ότι τέτοιου είδους δράσεις είν αι εν ταγµέν ες στον
ευρύτερο σχ εδιασµό της ∆ηµοτικής Αρχ ής, η οποία συν εχ ίζει ν α εφαρµόζει δράσεις για την αποφόρτιση της περιοχ ής από τους περιβαλλον τικούς ρύπους. Στη συν έχ εια
ευχ αρίστησε θερµά για την παρουσία του, τον κ. Μαν ώλη Γραφάκο, Γεν ικό Γραµµατέα Συν τον ισµού ∆ιαχ είρισης Αποβλήτων , του Υ πουργείου Περιβάλλον τος και Εν έργειας, ο οποίος εξήγησε στους µαθητές τη γεν ικότερη σηµασία της αν ακύκλωσης.

Στη διήµερη εκπαιδευτική δράση, την οποία και παρακολούθησαν 200
µαθητές σχολείων του Ασπρόπυργου, έγιναν οι παρακάτω παρουσιάσεις:

«Μείωσε – Επαν αχ ρησιµοποίησε – Αν ακύκλωσε τα Απόβλητά σου», οι συµµετέχ ον τες εν ηµερώθηκαν για το σκοπό της δράσης, αν αλύον τας το τρίπτυχ ο, εν ώ τους δόθηκαν οδηγίες για το πώς µπορεί ν α επιτευχ θεί ο στόχ ος αυτός, από τη ∆ιευθύν τρια Περιβάλλον τος και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου, κ. Ελέν η Βερούτη. Παρακολούθησαν
βίν τεο, που περιέγραφε όλη τη διαδικασία αν ακύκλωσης του αυτοκιν ήτου και επαν αχ ρησιµοποίησης τµηµάτων αυτού, όπου ο Υ πεύθυν ος Περιβάλλον τος της Εταιρείας
Αν ακύκλωσης ΑΝΑΜΕΤ, κ. Θωµάς Παπαγεωργίου, απάν τησε σ’ όλες τις απορίες των
παιδιών . Τη διαδικασία επαν αχ ρησιµοποίησης και αν ακύκλωσης των ηλεκτρικών και
ηλεκτρον ικών συσκευών τους παρουσίασε ο Υ πεύθυν ος Περιβάλλον τος της Εταιρείας
Αν ακύκλωσης ΒΙΑΝΑΤΤ, κ. Γιώργος Αγγελόπουλος, δίν ον τας έµφαση στην προστασία
των προσωπικών πληροφοριών και δεδοµέν ων στις «έξυπν ες» συσκευές, πριν αλλάξουν κάτοχ ο ή δοθούν για αν ακύκλωση. Στη µείωση των αποβλήτων και κυρίως στη
µείωση της χ ρήσης των πλαστικών , εστίασε την παρουσίασή της η Υ πεύθυν η Περιβαλλον τικής Εκπαίδευσης της ∆ιεύθυν σης ∆υτικής Αττικής, κ. Αλεξάν δρα Τσίγκου,
τον ίζον τας στους µαθητές τις δυσάρεστες επιπτώσεις στο περιβάλλον από την κακή
χ ρήση τους.
Στις εκπαιδευτικές δράσεις έδωσαν το παρόν , ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
κ. Θεµιστοκλής Τσόκας και η Εν τεταλµέν η ∆ηµοτική Σύµβουλος Νέων Κοιν ων ικών
∆οµών , κ Γεωργία Πηλιχ ού.

