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2-θριάσιο Παρασκευή 6 ∆εκεµβρίου 2019

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Κρύο και αραιή συννεφιά 

Η θερµοκρασία έως 14 βαθµούς Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Νικόλαος, Νικόλας, Νίκος, Νικολής,
Νικολέττα, Νικολούδα, Νικολίτσα,

Νικολίν α, Νικολέτα, Νικόλ 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

Βλαζάκη Σµαραγδή Ε.
∆ιασταύρωση Ασπροπύργου - Παραπλεύρως

ΙΚΑ, 2105575911

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΜΗΛΙΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Κοντούλη 79, 2105544250

ΜΑΝ∆ΡΑ
Ρούτης Κωνσταντίνος Χ.
Κοροπούλη Βαγγέλη 15, 
2105551954, 08:00-23:00

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 
Καµπόλη Αικατερίνη Ι.

Μητροπόλεως 52 & Κανελλοπούλου 2, 
2102475608
08:00-22:00

ΧΑΙ∆ΑΡΙ
Τσεµπέρης Σπυρίδων  Π.

28ης Οκτωβρίου 27, 2105818998
08:00-14:00 & 17:00-23:00

Μενίδι: Εισβολή διαρρηκτών µε αυτοκίνητο 
σε κατάστηµα κινητής τηλεφωνίας

Στόχος διαρρηκτών έγινε για άλλη µια φορά
κατάστηµα στο  κέντρο του Μενιδίου .

Αυτή τη φορά οι  ληστές, εισέβαλαν µε
αυτοκίνητο σε κατάστηµα κινητής τηλεφωνίας
που βρίσκεται  επί της οδού Πάρνηθος, κι αφού
έριξαν τον τοίχο, µπήκαν στο µαγαζί, πήραν την
ταµειακή µηχανή, ένα χρηµατοκιβώτιο και
δεκάδες κινητά τηλέφωνα και τάµπλετ. 

Οι  ιδιοκτήτης του καταστήµατος που
ειδοποιήθηκε από την ιδιωτική εταιρείας
φύλαξης, έσπευσε στο σηµείο και  είδε το
ρηµαγµένο µαγαζί του...

Σύµφωνα µε τα πρώτα στοιχεία από την
αστυνοµία, στις 03.15, οι δράστες οδήγησαν µε
δύναµη το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν κατά
της πλαϊνής εισόδου του καταστήµατος, το
οποίο βρίσκεται επί της οδού Πάρνηθος 10.

Από την πρόσκρουση έσπασε η τζαµαρία και
στράβωσαν τα ρολά ασφαλείας.

Οι δράστες άρπαξαν εµπορεύµατα άγνωστης
µέχρι στιγµής αξίας και  τράπηκαν σε φυγή.

Ο
Βουλευτής ∆υτικής Αττικής Γιώργος Κώτσηρας,
στις 4 ∆εκεµβρίου, συµµετείχε σε σύσκεψη
εργασίας στο γραφείο του Υπουργού Προ-

στασίας του Πολίτη και έπειτα πραγµατοποίησε συνάν-
τηση µε τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας, Αντι-
στράτηγο Μιχαήλ Καραµαλάκη.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων ο κύριος Κώτσηρ-
ας έθεσε το κοµβικό ζήτηµα της ασφάλειας στη ∆υτική
Αττική. Συζήτησαν για την ενδυνάµωση των Οµάδων
Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήµατος (Ο.Π.Κ.Ε.)
που ήδη έχουν συσταθεί και δρουν άµεσα και την
ενίσχυση των Αστυνοµικών Τµηµάτων µε δυναµικό
και υλικό.

Ο Αρχηγός δεσµεύτηκε ότι από το νέο έτος θα υπάρ-
ξει διπλασιασµός των οµάδων ∆ΙΑΣ ειδικά στις περ-
ιοχές της ∆υτικής Αττικής µέσω των νεοπροσληφθέν-
των ειδικών φρουρών, που θα ολοκληρώσουν την
εκπαίδευσή τους.

Ο βουλευτής ευχαρίστησε τον αρχηγό για αυτήν του
την πρόβλεψη και δήλωσε ότι θα συνεχίσει να είναι
παρών ώστε να ενισχυθεί εκ νέου το αίσθηµα ασφά-
λειας των κατοίκων της ∆υτικής Αττικής.

Γ.ΚΩΤΣΗΡΑΣ-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ: 
«Θα διπλασιαστούν οι οµάδες ∆ΙΑΣ στις περιοχές. Οι πολίτες
της ∆υτικής Αττικής πρέπει και θα αισθάνονται ασφαλείς.»
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Κάτοικοι Κινέτας: 
Έκκληση για είδη πρώτης 
ανάγκης κι εθελοντές

Μεγάλη είναι η ανάγκη για εθελοντές µε τους κατοίκο-
υς της Κινέτας να κάνουν έκκληση στις εθελοντικές
οργανώσεις όλης της Ελλάδας να συνδράµουν στην προ-
σπάθειά τους να καθαρίσουν τα σπίτια τους από τις
λάσπες, να πετάξουν τις άχρηστες πλέον οικοσκευές και
να µπορέσουν να διαµείνουν ξανά στους χώρους τους.

Είδη πρώτης ανάγκης όπως κονσέρβες, γάλα εβαπο-
ρέ, δηµητριακά, φρυγανιές, µαρµελάδα, ρύζι, µακαρόνια,
ντοµατάκια, κρουασάν, µπισκότα, χυµούς, κράκερς,
όσπρια, καθαριστικά, κουβάδες, σκούπες, χαρτικά είναι
επίσης απαραίτητα.

Είδη πρώτης ανάγκης συλλέγονται τόσο στο Κέντρο
Κοινότητας Μεγάρων (42ο χλµ. Π.Ε.Ο.Α.Κ. και Μινώας)
όσο και στο ΚΑΠΗ Κινέτας. Το Σώµα Ελληνικού Οδηγι-
σµού Μεγάρων συλλέγει επίσης είδη πρώτης ανάγκης.
Τα είδη µπορείτε να αφήσετε ή να αποστείλετε στην Εστία
του Τ.Τ. Μεγάρων (στοιχεία παραλήπτη): Σώµα Ελληνι-
κού Οδηγισµού, Άλσος Θεόγνιδος, Μέγαρα, 19100.

Ο ∆ήµος Μεγαρέων συνεργάζεται µε το Κοινωνικό
Πλυντήριο SKIP από την ∆ευτέρα 2/12/19 µέχρι και την
Πέµπτη 5/12/19, από τις 11:00 µέχρι και τις 15:00, στο
ΚΑΠΗ Κινέτας, οι πληγέντες από τις πληµµύρες της
25ης Νοεµβρίου 2019 θα µπορούν να φέρνουν τα
ρούχα τους για πλύσιµο και στέγνωµα και να τα παρα-
λαµβάνουν µετά από 2 ηµέρες καθαρά και στεγνά.

Ολοκληρώθηκε το έργο της διάνοιξης
νέων οδών στη ∆ροσούπολη 

Σ
ε πλήρη εξέλιξη
είν αι το µεγάλο έργο
της διάν οιξης και

ασφαλτόστρωσης ν έων
οδών , το οποίο αν αδιαµο-
ρφών ει οκτώ πολεοδοµι-
κές Εν ότητες στο ∆ήµο
Φυλής. Στη ∆ροσούπολη
οι εργασίες έχ ουν  ήδη
ολοκληρωθεί και οι γειτον ι-
ές κάτω από το 10ο ∆ηµο-
τικό Σχ ολείο και το ∆ηµο-
τικό Κλειστό Γυµν αστήριο
έχ ουν  αν αβαθµιστεί λειτο-
υργικά και αισθητικά  εν ώ
οι ιδιοκτησίες στην  περ-
ιοχ ή απέκτησαν   πλέον
«πολεοδοµικό πρόσωπο».

«Το έργο στη ∆ροσούπολη άλλαξε ριζικά την  κυκλοφοριακή εικόν α της περιοχ ής.
Οι ν έοι δρόµοι που διαν οίχ θηκαν  και ολοκληρώθηκαν , επεκτείν ουν  τον  αστικό ιστό
της πόλης µας και συµβάλλουν  στην  αν άπτυξη της περιοχ ής. 

Οι παρεµβάσεις που κάν αµε διασφαλίζουν   την  ασφαλή προσέλευση και
αποχ ώρηση εκατον τάδων  µαθητών , γον έων  και συν οδών  αφού στην  περιοχ ή λει

τουργούν  το 10ο ∆ηµοτικό
Σχ ολείο, ο 2ος Παιδικός
Σταθµός, το 2ο Γεν ικό Λύκειο και
το Κλειστό ∆ηµοτικό Γυµν αστήρ-
ιο. Συν εχ ίζουµε εν τατικά το
εκτεταµέν ο πρόγραµµα αν αβάθ-
µισης και επέκτασης του οδικού
δικτύου της πόλης µας, το οποίο
ξεκιν ήσαµε την  προηγούµεν η
περίοδο, µε στόχ ο την  διαρκή
βελτίωση της καθηµεριν ότητας
και της ποιότητας ζωής των
δηµοτών  µας αλλά και τον
εκσυγχ ρον ισµό των  υποδοµών
της πόλης µας» υπογραµµίζει ο
∆ήµαρχ ος Φυλής Χρήστος Παπ-
πούς. 

«Στη ∆ροσούπολη διαν οίξαµε,
οριοθετήσαµε και ασφαλτο-
στρώσαµε εν ν έα ν έους δρόµο-
υς, διαπλατύν αµε και ασφαλτο-
στρώσαµε δέκα χ ωµατόδροµους,
τρείς τσιµεν τόδροµους και
συν εχ ίζουµε. 

Στους ν έους δρόµους κατασκευάστηκαν  πεζοδρόµια για την  άν ετη και ασφαλή
κίν ηση των  πεζών  εν ώ µε το έργο  βελτιών εται και η προσπελασιµότητα στις παρ-
όδιες ιδιοκτησίες» υπογραµµίζει ο Αν τιδήµαρχ ος Τεχ ν ικών  Έργων  Θαν . Σχ ίζας .

Συν εχ ίζεται στη σελ. 13

Επεισόδια µε θύµατα εργαζοµένους
στον ∆ήµο Ασπροπύργου
Ανέστειλαν τη λειτουργία της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής 
Προστασίας µετά από βίαια επεισόδια.

«Λουκέτο» έβαλε από εχ θές έως τις
9 ∆εκεµβρίου η ∆/ν ση Κοιν ων ικής
Προστασίας  του δήµου Ασπροπύρ-
γου µετά από επεισόδια που
δηµιούργησαν  Ροµά στα γραφεία των
εργαζοµέν ων  στην  υπηρεσία, στη
περιοχ ή «Γερµαν ικά».

Σε επικοιν ων ία που είχ ε η εφηµε-
ρίδα µας µε εκπροσώπους των  εργα-
ζοµέν ων , διαπιστώσαµε έν τον η
αν ησυχ ία για την  λειτουργία αυτών
των  πολύ σοβαρών  δοµών , καθώς
όπως µας αν έφεραν  κιν δυν εύει η
σωµατική τους ακεραιότητα απο καθ-
ηµεριν ές επιθέσεις βίας. 

Όπως µας αν έφεραν , χ θες Ροµα
έσπασε την  πρόσοψη πετών τας
έν αν  µεταλλικό κάδο απορριµάτων .

Σε αν ακοίν ωση που εξέδωσαν  οι
εργαζόµεν οι την  οποία και παραθέτο-
υµε παρακάτω, απωτυπών εται αν άγ-
λυφα η έν τον η αν ησυχ ία τους για την
περαιτέρω λειτουργία της υπηρεσίας.

Σηµειών ουµε εδώ πως η παραπά-
ν ω δοµή του ∆ήµου Ασπροπύργου
εξυπηρετεί εκατον τάδες πολίτες στην
περιοχ ή που στην  πλειοψηφία τους
αποτελούν ται απο Ροµά.
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«ΡΟ∆ΑΞ»
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΝ 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούµε στο
χριστουγεννιάτικο παζάρι
που θα πραγµατοποιήσει
ο σύλλογός µας στην

αίθουσα εκδηλώσεων 
Αµφιθέατρο – Ελευσίνια

Μυστήρια, Νικολαΐδου 76

Παρασκευή 13/ 12  και 
ώρες 5:00 µ.µ έως 
10:00 µ.µ
Σάββατο 14 / 12 και

Κυριακή 15 / 12 από τις 10:00 π .µ έως 9:00 µ.µ.

Στα πλαίσια µιας ευχάριστης και γιορτινής ατµόσφαιρας το 
Σάββατο 14 / 12 και ώρα 7: 00 µ.µ. το νηπ ιαγωγείο του 
Παιδικού Σταθµού ΒΙΟΛΕΤΑ  θα συµµετάσχει στην εκδήλωσή µας 
µε χριστουγεννιάτικα τραγούδια, ενώ την Κυριακή 15 / 12 στις 12:00

το µεσηµέρι, η γνωστή και λατρεµένη σε όλους µας παραµυθού Κατε-
ρίνα Παπουτσή  θα παρουσιάσει «Τα µαγικά σινιάλα». Ένα παιχνίδι για
µικρούς και µεγάλους που ξεπηδά µέσα από ένα παραµύθι.

Στο χώρο θα πωλούνται βιβλία για µικρούς και µεγάλους,τα έσοδα
από την πώληση των οποίων θα δοθούν στην ΦΙΛΙΚΗ ΦΩΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

To Χριστουγεννιάτικο Bazaar της
ΑΡΩΓΗΣ στις 7 & 8 ∆εκεµβρίου 2019

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός, τα παιδιά, οι γονείς, οι
εργαζόµενοι και το ∆Σ του ΚΑΜΕΑ «Αρωγή» εκπροσωπούµενο

από την πρόεδρο κ. Μαρία Μπούκη από κοινού 
µε το Σωµατείο Κοινωνικής Μέριµνας «Αρωγή» σας προσκαλούν

στο Χριστουγεννιάτικο Bazaar που θα πραγµατοποιηθεί στο χώρο
του Κέντρου (Μπόσκιζας & Πλαταιών 23Α) το Σάββατο 7 

και την Κυριακή 8 ∆εκεµβρίου 2019.

Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τις ανάγκες του Κέντρου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
Ο ∆ήµαρχος Ασπρ-

οπύργου και ο Πρόεδρος
του Πνευµατικού Κέντρου
του ∆ήµου, σας προσκα-
λούν στη διάλεξη του
«Ανοιχτού Πανεπι-
στηµίου», που θα δώσει
ο οµιλητής κ. Κωνσταν-
τίνος Γρίβας, Καθηγητής
στην Στρατιωτική Σχολή
Ευελπίδων,  ∆ιδάκτορας
Γεωγραφίας της Ασφά-
λειας στο Τµήµα Τουρ-

κικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Αθηνών *, µε
θέµα :«Η Νέα Γεωγραφία της Ενέργειας και η Θέση της Ελλάδας»,   τη ∆ευ-
τέρα, 9 ∆εκεµβρίου 2019,στις 19:30, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πνε-
υµατικού Κέντρου του ∆ήµου Ασπροπύργου (¨∆ηµήτριος Καλλιέρης¨)  Αλέ-
κου Παναγούλη 13.

* Ο κ. Κωνσταντί νος Γρί βας εί ναι  Αναπληρωτής Καθηγητής Γεωπολι τι κής στην Στρατι ωτι κή Σχολή 
Ευελπί δων. ∆ι δάσκει  επί σης, Γεωγραφί α της Ασφάλει ας στην Ευρύτερη Μέση Ανατολή στο

Τµήµα Τουρκι κών και  Σύγχρονων Ασι ατι κών Σπουδών του Πανεπι στηµί ου Αθηνών.
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Λεωνίδας Γεωργόπουλος: Επιθέσεις σαν αυτές ενώνουν, µας πεισµώνουν
και µας κάνουν πιο δυνατούς

Σ
τόχος αγν ώστων  έγιν ε για
πολλοστή φορά το κτίριο
που φιλοξεν εί τα γραφεία της

Τοπικής Οργάν ωσης της Νέας
∆ηµοκρατίας.
Κατα τις βραδυν ές ώρες της

Τρίτης οι δράστες πέταξαν  µπογι-
ές στην  πρόσοψη των  γραφείων ,
γεγον ός που έχει επαν αληφθεί
στις επιθέσεις που έγιν αν  τον
Μάιο του 2019 και τον  Ιούν ιο του

2017 στον  συγκεκριµέν ο
χώρο.
Παρακάτω η αν ακοίν ωση

που εξέδωσε ο Πρόεδρος και
το ∆Σ κος Λεων ίδας Γεωργό-
πουλος της ∆ΗΜΤΟ Ν∆ Ελευ-
σίν ας

Χθές βράδυ, Τρίτη 3 ∆εκεµ-
βρίου 2019, τα γραφεία της
∆ηµοτικής Τοπικής Οργάνω-

σης Νέας ∆ηµοκρατίας Ελευσίνας,
έγιναν για 3η φορά στόχος βάναυ-
σης επίθεσης απο τους γνωστούς –
αγνώστους.
Ο Πρόεδρος και  το ∆ιοικητικό

Συµβούλιο της ∆ΗΜ. Τ.Ο. ΝΕΑΣ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
δηλώνουµε την µεγάλη ανακούφισή
µας που η βίαιη αυτή επίθεση δεν
άφησε θύµατα, παρά µόνο σοβαρές
υλικές ζηµιές. 

∆ηλώνουµε επίσης ξεκάθαρα ότι
δεν πτοούµαστε απο τέτοιου είδους
βάρβαρες επιθέσεις αλλά αντιθέτως
αυτές µας ενώνουν, µας πει-
σµώνουν και µας κάνουν πιο δυνα-
τούς.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ∆.Σ. ΤΗΣ
∆ΗΜ.Τ.Ο. ΝΕΑΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
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Στο “Κόκκινο Ποτάµι” η Φιλαρµονική του ∆ήµου Φυλής 
Τους καλωσόρισε ο εµβληµατικός σκηνοθέτης Μανούσος Μανουσάκης 

Στην ιδιαίτερα καλαίσθητη και
δηµοφιλή  σειρά εποχής «Το

Κόκκινο Ποτάµι» το Μανούσου
Μανουσάκη που προβάλλεται κάθε
Κυριακή από το  OPEN θα εµφανι-
στεί η  Φιλαρµονική του ∆ήµου
Φυλής η οποία συµµετείχε ήδη στα
γυρίσµατα µε απόλυτη επιτυχία. 

Τµήµα της Φιλαρµονικής αποτε-
λούµενο µόνο από άντρες µουσικούς
καθώς όπως προαναφέρθηκε  πρό-
κειται για ιστορικό έργο εποχής, µε
επικεφαλής τον µαέστρο Νίκο Καλο-
µοίρη, βρέθηκαν το πρωί της ∆ευτέρ-
ας 2 ∆εκεµβρίου στον καλαίσθητο
ιστορικό χώρο στο Αρχοντικό των
Μπενιζέλων στην Πλάκα

Εκεί τους καλωσόρισε ο εµβληµα-
τικός Έλληνας σκηνοθέτης
Μανούσος Μανουσάκης που τους
ευχαρίστησε για τη συνεργασία η
οποία εν συνεχεία έλαβε σάρκα και
οστά µέσα από τα γυρίσµατα, του
πολυµελούς τηλεοπτικού συνερ-
γείου. 

Αξίζει να σηµειωθεί πως η Φιλα-
ρµονική  δεν είναι η πρώτη φορά
που κάνει περήφανο το ∆ήµο
Φυλής καθώς έχει δώσει δείγµατα
γραφής, εντός κι εκτός τοπικών
“συνόρων”. 

Ενδεικτικά µόνο αξίζει ν’ αναφερθεί
πως µέσα στα τελευταία τρία χρόνια
έχει εµφανιστεί στο Θέατρο Πεύκης
(18 ∆εκεµβρίου 2016 ∆ιαδηµοτικά
Πολιτιστικά ∆ρώµενα – Βραδιές Μου-
σικής), στις 6 Μαΐου2018  στο Μέγα-
ρο Μουσικής  (Φεστιβάλ Φιλαρµο-
νικών) ενώ έχει διοργανώσει συναυ-
λίες στις οποίες συµµετείχαν δηµοφι-
λείς ερµηνευτές (Λένα Αλκαίου –
Γεράσιµος Ανδρεάτος κ.α)  καθώς
και σπουδαίοι ντόπιοι καλλιτέχνες. 

Το επεισόδιο της σειράς “Κόκκινο
Ποτάµι” στο οποίο συµµετέχει η
Φιλαρµονική του ∆ήµου Φυλής, θα
προβληθεί το βράδυ της Κυριακής 15
∆εκεµβρίου.  

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΤΟΝ
ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ   

Τ
ο Προεδρικό Μέγαρο, παλαιό-
τερα γν ωστό ως Νέα Αν άκτο-
ρα, σήµερα στεγάζει την  Προ-

εδρία της Ελλην ικής ∆ηµοκρατίας
και αποτελεί την  επίσηµη κατοικία
του Προέδρου της Ελλην ικής
∆ηµοκρατίας στην  Αθήν α. Παλαιό-
τερα το κτίριο αποτελούσε τα
επίσηµα αν άκτορα των  Βασιλέων
των  Ελλήν ων .
Το Προεδρικό Μέγαρο είν αι έν α

ν εοκλασικό τριώροφο κτίριο, µε λιτή και αυστηρή πρόσοψη, δια χ ειρός Τσίλλερ Η
είσοδος του κτιρίου φέρει πρόστυλο µε κίον ες ιων ικού ρυθµού. Χαρακτηριστικά της,
οι γύψιν ες διακοσµητικές µετώπες Ο κήπος του Προεδρικού Μεγάρου καταλαµβάν ει
έκταση περίπου 25.000 τετραγων ικών  µέτρων  και αποτελεί έν αν  παράδεισο οξυγό-
ν ου στο κέν τρο της Αθήν ας.
Την  Τετάρτη 4.12.2019 χ ορευτικά και χ ορωδία του Συλλόγου Πελοπον ν ησίων
Ελευσίν ος, βρέθηκαν   στο Προεδρικό Μέγαρο και κον τά στον  Πρόεδρο της ∆ηµο-
κρατίας κ. Παυλόπουλο. Ο Πρόεδρος καλοδέχ θηκε όλους και µίλησε µε την  Πρόε-
δρο Ντίν α Τριλίκη, καθώς είν αι γν ωστοί από παλιά ακόµη και πριν  ο Πρόεδρος
καταλάβει το ύψιστο αυτό αξίωµα και αν τάλλαξαν  φωτογραφίες από άλλες
εκδηλώσεις.  
Πάν ω από µια ώρα ήταν  η επίσκεψη στο χ ώρο και όλοι επέστρεψαν  µε τις καλύτε-
ρες εν τυπώσεις. Άλλη µια προσφορά της ∆ιοίκησης των  Πελοπον ν ησίων  στα µέλη
των  τµηµάτων  του . 

∆ήµος Μάνδρας - Ειδυλλίας∆ήµος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Ο ∆ΟΚΑΠ απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος συµµετοχής στο ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΙΟ

Ο
∆ήµος Μάν δρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών  σε συν εργασία µε το ∆ΟΚΑΠ διορ-
γαν ών ει µεγάλη χ ριστουγεν ν ιάτικη γιορτή για µικρούς και µεγάλους στην  Πλα-
τεία Γκλιάτη (Αγ. Αικατερίν η).

Το Χριστουγεν ν ιάτικο Χωριό, του ∆ήµου µας θα ον οµάζεται ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΙΟ και
θα πλαισιωθεί από ξύλιν α λυόµεν α σπιτάκια, µε σκοπό την  προβολή δράσεων  του
∆ΟΚΑΠ, αλλά και για εµπορική εκµετάλλευση από τις  επιχ ειρήσεις του ∆ήµου µας.
Στο χ ώρο του θα φιλοξεν ηθεί σειρά καλλιτεχ ν ικών  εργαστηρίων , πολλά παιχ ν ίδια

για όλες τις ηλικίες, εν ώ την  τιµητική του βέβαια θα έχ ει ο Άγιος Βασίλης, ο αγαπ-
ηµέν ος των  παιδιών  όλων  του κόσµου.  

Ο ∆ΟΚΑΠ απευθύν ει πρόσκληση εκδήλωσης εν διαφέρον τος συµµετοχ ής στο
ΠΑΡΑΜΥΘΟΧΩΡΙΟ.

Παρακαλείστε όπως µας καταθέσετε, το αργότερο έως και την  Παρασκευή 6 ∆εκεµ-
βρίου 2019 τις ιδέες και τις προτάσεις σας.
Η παραχ ώρηση οικίσκου, γίν εται κατόπιν  αίτησης (µε

αριθµό πρωτοκόλλου) στον  ∆ΟΚΑΠ κι εφόσον  πληρ-
ούν ται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.  
Για περισσότερες πληροφορίες:
2105555311 και 6978475912
Κων σταν τίν ος Ρόκας - Πρόεδρος ∆ΟΚΑΠ
∆ήµος Μάν δρας - Ειδυλλίας
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Μια εναλλακτική εκθέση βιβλίου ετοιµάζει το Πειραµατικό Γυµνάσιο 
∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης του ∆. Αχαρνών το διήµερο 13 & 14 ∆εκεµβρίου.

Μια εναλλακτική  εκθέση βιβλίου ετοιµάζει το
Πειραµατικό Γυµνάσιο ∆ιαπολιτισµικής
Εκπαίδευσης του ∆. Αχαρνών σε συνεργασία µε
τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων για το διήµε-
ρο 13 & 14 ∆εκεµβρίου.

Μια πρόταση που συνδυάζει οµιλίες, καλλι-
τεχνικές δράσεις, υγιεινά σνακ και λαχειοφόρο
αγορά. Η αρχή θα γίνει την Παρασκευή 13 ∆εκεµ-
βρίου µε τον βραβευµένο συγγραφέα παιδικής
λογοτεχνίας και διευθυντή του ∆ικτύου για τα
∆ικαιώµατα του Παιδιού, Πάνο Χριστοδούλου.
Το Σάββατο 14 ∆εκεµβρίου, η έκθεση βιβλίου θα
φιλοξενήσει τον συγγραφέα-δηµοσιογράφο Γιάν-
νη Ράγκο µαζί µε τον εικονογράφο Γιώργο
Γούση, οι οποίοι θα δώσουν τη σκυτάλη στη
συγγραφέα και διδάκτωρ Ιωάννα Χρήστου. Την
ίδια µέρα ο Αλέξανδρος Ανδριώτης θα ετοιµάσει
µπάρες από όσπρια και υγιεινά σνακ, προσεγ-
γίζοντας µε άλλη οπτική τη διατροφή και τον
σύγχρονο τρόπο ζωής. Οι τίτλοι βιβλίων που θα
υπάρχουν θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα θεµά-
των, ενώ οι εκδόσεις Μπαρτζουλιάνος και άλλες
γνωστές εκδόσεις θα βρίσκονται στην έκθεση, µε
τους τίτλους τους.

Σας περιµένουµε!

Ευχαριστούµε θερµά τον Όµιλο
“ΤΙΤΑΝ” για την αγαστή 

συνεργασία και την  
την ευγενική χορηγία του 

Η
δράση «Χριστουγεννιάτικες και Άλλες Χειρο-
ποίητες ∆ηµιουργίες», που υλοποιήθηκε
τον Νοέµβριο για τους ωφελούµενους του

Κέντρου ∆ιηµέρευσης - Ηµερήσιας Φροντίδας για
Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες, "ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ", µε την
ευγενική χορηγία του Οµίλου “ΤΙΤΑΝ”, ολοκ-
ληρώθηκε τη ∆ευτέρα 25 Νοεµβρίου, 2019, και γιο-
ρτάστηκε από τους συµµετέχοντες µε κεράσµατα και
ευχές για νέες δηµιουργικές δράσεις.

Στη δράση που συµµετείχαν οι ωφελούµενοι µας,
το προσωπικό και οι Εθελοντές του Κέντρου «Όλοι
Εµείς», αποσκοπούσε στην προώθηση των συνερ-
γασιών µε ιδιωτικούς φορείς, ενώ προσέφερε τη
χαρά της συµµετοχής και της δηµιουργικής έκφρα-
σης. Στο πλαίσιο του προγράµµατος Εταιρικής Κοι-
νωνικής Ευθύνης του, ο Όµιλος ΤΙΤΑΝ,  προσέφε-
ρε πλούσιο υλικό και την µίσθωση ειδικού για κατασ-
κευές, καθώς και την υψηλή εποπτεία της κοινωνι-
κής λειτουργού του Οµίλου του, κας Σπετσιώτη Μαρ-
ουσώς, που την ευχαριστούµε θερµά για την αγαστή
συνεργασία της.  

Για όσους συµπολίτες µας ενδιαφέρονται να
προµηθευτούν τις χειροποίητες δηµιουργίες και τα
Χριστουγεννιάτικα δωράκια για τους αγαπηµένους
τους, µπορούν να προσέλθουν στο «Χριστουγεννιά-
τικο Bazaar Αγάπης», που θα υλοποιηθεί στο Κέν-
τρο "Ολοι Εµείς" (Ερµού 90), την Τετάρτης 18 και
την Πέµπτη 19 ∆εκεµβρίου, 2019, κατά τις ώρες
9.00π.µ έως τις 20.00.µ.µ.

Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε θερµά, όσους
στήριξαν την προσπάθεια των παιδιών µας, και ιδιαι-
τέρως τον Όµιλο ΤΙΤΑΝ, για την συστηµατική και
πολύτιµη υποστήριξη του, στο έργο µας.

Με εκτίµηση,
Πρόεδρος ∆/Σας Επιτροπής
Αφροδίτη Φαρµάκη

ΕΛΣΤΑΤ: 
Ανάπτυξη 2,3% 
το 3ο τρίµηνο του
2019

Σ
το 2,3% διαµορ-
φώθηκε ο ρυθµός
αν άπτυξης της

ελλην ικής οικον οµίας το
3ο τρίµην ο της φετιν ής
χ ρον ιάς, σε σύγκριση µε
το αν τίστοιχ ο περυσιν ό
τρίµην ο, σύµφων α µε τα 

προσωριν ά στοιχ εία που 
αν ακοίν ωσε εχ θές η
Ελλην ική Στατιστική
Αρχ ή (ΕΛΣΤΑΤ).

Παράλληλα, η ΕΛΣΤΑΤ
προχ ώρησε σε σηµαν τι-
κή επί τα βελτίω αν αθ-
εώρηση των  στοιχ είων
για το 2ο τρίµην ο του
έτους και µικρότερης
έκτασης αν οδική αν αθ-
εώρηση των  στοιχ είων
και για το 1ο τρίµην ο, µε
αποτέλεσµα στο 9µην ο
του έτους το Ακαθάριστο 

Εγχ ώριο Προϊόν  (ΑΕΠ) 
ν α καταγράφει αύξηση
ύψους σχ εδόν  2,2%.
Υπεν θυµίζεται ότι το
υπουργείο Οικον οµικών
προβλέπει στον  προϋ-
πολογισµό του 2020 ετή-
σια αν άπτυξη 2% για
φέτος, εν ώ οι περισσότε-
ροι εγχ ώριοι και ξέν οι
θεσµοί έχ ουν  βάλει χ αµ-
ηλότερα τον  πήχ η.

Βάσει της σηµεριν ής
αν ακοίν ωσης, το 1ο και
το 2ο τρίµην ο του έτους 

έκλεισαν  αν τιστοίχ ως µε 
αν άπτυξη 1,4% (έν αν τι
προηγούµεν ης εκτίµησης
για 1,1%) και 2,8%
(έν αν τι προηγούµεν ης
εκτίµησης για 1,9%).

Σε τριµην ιαία βάση,
δηλαδή σε σύγκριση µε
το 2ο τρίµην ο του 2019,
το ΑΕΠ αυξήθηκε το 3ο
τρίµην ο κατά 0,6%. 
Είχ ε προηγηθεί αύξηση

του ΑΕΠ κατά 1,3% το
2ο τρίµην ο της φετιν ής
χ ρον ιάς και 0,4.
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Συνάντηση του Αντιδηµάρχου Φυλής, Γ. Αβράµη µε τους ζωοφίλους για τα αδέσποτα

Συν άν τηση µε ζωόφιλους, είχ ε, στο πλαίσιο της αρµοδιότητάς του για τα αδέσποτα ζώα, το απόγευµα της Τετάρτης 4
∆εκεµβρίου 2019, στο ∆ηµαρχείο Φυλής, ο Αν τιδήµαρχ ος Γιώργος Αβράµης. Σκοπός της συν άν τησης ήταν  ν α ακούσει τις
απόψεις των  ζωοφίλων  που δραστηριοποιούν ται στο ∆ήµο Φυλής.

Ο Γιώργος Αβράµης αν έφερε ότι η βελτίωση της εικόν ας του ∆ήµου και η φιλοζωΐα αποτελούν  τις κατευθυν τήριες γραµµές
που έχ ει δώσει ο ∆ήµαρχ ος Χρήστος Παππούς και τόν ισε, ότι παρά τις δυσκολίες του προβλήµατος, ο ίδιος και οι Υπηρεσία
θα κάν ουν  το καλύτερο δυν ατό.

Από την  πλευρά της Υπηρεσίας, ο ∆ιευθυν τής Βασίλης Ντάκουρης έδωσε τις παραµέτρους του προβλήµατος των  αδέσπο-
των  ζώων  και µέσα από έν α εµπεριστατωµέν ο βίν τεο κατέθεσε αριθµητικά στοιχ εία και έκαν ε έν αν  µικρό απολογισµό της
δραστηριότητας της Υπηρεσίας.

Στις πλέον  αξιοσηµείωτες επισηµάν σεις του περιλαµβάν ον ται η αλµατώδης αύξηση των  ζώων  που περισυν έλεξε ο ∆ήµος
Φυλής από το 2014 και µετά, καθώς, από 46 το 2013 έφτασε τα 255 το 2018. Από τα ζώα που περισυν έλεξε ο ∆ήµος, τα
τραυµατισµέν α ή άρρωστα θεραπεύτηκαν  κι εν  συν εχ εία σηµάν θηκαν  ηλεκτρον ικά και στειρώθηκαν . Πρόσθεσε ακόµα ότι
από το 2009 µέχ ρι το 2018 έχουν  περισυλλεγεί 1229 σκύλοι και 76 γάτες. "Μον αδική λύση για τον  έλεγχ ο της κατάστασης
είν αι ο περιορισµός του αριθµού των  αδέσποτων  µε συν τον ισµέν ο και συν εχ ιζόµεν ο πρόγραµµα στειρώσεων ", τόν ισε χ αρ-
ακτηριστικά.

Ο Βασίλης Ντάκουρης αν έφερε ότι ο ∆ήµος Φυλής συν εργάζεται µε το ∆ιαδηµοτικό Κέν τρο Περίθ-
αλψης Αδέσποτων  Ζώων  (∆ΗΚΕΠΑΖ), όπως οι περισσότεροι ∆ήµοι του Λεκαν οπεδίου κι ότι στο
πλαίσιο του Προγράµµατος ∆ιαχ είρισης Αδέσποτων  Ζώων  Συν τροφιάς του ∆ήµου Φυλής, λειτουργεί,
µε τη συν εργασία των  ζωοφίλων , ∆ίκτυο Προστασίας των  Αδέσποτων  Ζώων . Επεσήµαν ε τέλος την
αν άγκη ευαισθητοποίησης του κοιν ων ικού συν όλου µέσω διαφηµιστικών  εκστρατειών  και έδωσε
έµφαση στην  εν ηµέρωση των  ν έων  και κυρίως των  µαθητών .

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, στη διάρκεια της οποίας οι ζωόφιλοι κατέθεσαν  τις απόψεις και
τις προτάσεις τους, τις οποίες κατέγραψε ο Γιώργος Αβράµης. Κλείν ον τας, ο Αν τιδήµαρχ ος επεσήµα-
ν ε ότι µε τις περισσότερες προτάσεις συµφων εί κι ότι θα κιν ηθεί για την  υλοποίησή τους. Επεσήµα-
ν ε, όµως, ότι κάποιες από αυτές, αν  και χ ρήσιµες, δεν  µπορούν  ν α εφαρµοστούν , εφ' όσον
βρίσκον ται εκτός ν οµικού πλαισίου. Τέλος δεσµεύτηκε ότι θα διατηρεί διαρκή επικοιν ων ία µε τους
ζωοφίλους, ώστε ν α γίν εται από κοιν ού η αξιολόγηση της δραστηριότητας για τη διαχ είριση των  αδέ-
σποτων . 

Στη συν άν τηση παρευρέθηκαν  η Αν τιδήµαρχ ος Ελέν η Λιάκου, ο Γεν ικός Γραµµατέας Αργύρης
Αργυρόπουλος και στελέχ η της Υπηρεσίας. 

Σ
την οµιλία του στο 30ο Ετήσιο
Συνέδριο του Ελληνο-Αµερι -
κανικού Εµπορικού Επιµελ-

ητηρίου ο ∆ι ευθύνων  Συµβούλος της
ΕΛΠΕ κ. Ανδρέας Σιάµισιης, τόνισε τ
α εξής : 

«Η µετάβαση της δι εθνούς και  της
εγχώριας αγοράς στο νέο ενεργειακό
µοντέλο προκειµένου να επι τευχθεί  ο
αναγκαίος παγκόσµιος στόχος µείω-
σης των εκποµπών αερίων ρύπων,
δηµι ουργεί  νέες προκλήσει ς και
ευκαιρί ες, ωστόσο απαι τεί ται  ρεαλι -
σµός όσον αφορά τους στόχους και  τι ς
προσδοκί ες και  επιµονή στη συγκε-
κριµένη στρατηγική πορεία», επεσή-
µανε ο ∆ι ευθύνων Σύµβουλος της
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ. Ανδρέας
Σιάµισιης, κατά την προχθεσινή του

οµιλία στο Συνέδριο “Greek Economic
Summit: Turning the Odds”, που διο-
ργάνωσε το Ελληνο-Αµερι κανι κό
Εµπορικό Επιµελητήριο σε συνερ-
γασία µε το Χρηµατιστήριο Αθηνών.

Όπως τόνισε ο κ. Σιάµισιης, οι  υδρ-
ογονάνθρακες θα συνεχί σουν να
κατέχουν σηµαντι κό ποσοστό στο ενε-
ργειακό ισοζύγιο των χωρών-µελών
της Ε.Ε. και  για τα επόµενα 20 µε 30
χρόνια, ενώ στι ς αεροµεταφορές τα
προϊόντα πετρελαίου ενδεχοµένως να
εί ναι  απαραί τητα γι α ακόµη
µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Πρό-
σθεσε ωστόσο, ότι  η συγκεκριµένη
παραδοχή δεν θα πρέπει  να λει το-
υργήσει  αποτρεπτικά στην προσπά-
θεια που καταβάλλουν Κυβερνήσει ς
και  Επιχειρήσει ς ώστε να κι νηθούν

προς τη σωστή κατεύθυνση για την
αντιµετώπιση της κλιµατι κής αλλα-
γής και  τη βελτίωση του περιβαλλον-
τι κού αποτυπώµατος. 

Κατά την οµιλία του στην ενότητα
“The Energy Sector Going Forward:
Challenges and Opportunities Ahead”, ο
∆ι ευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΠΕ υπο-
γράµµισε ότι  οι  αλλαγές σε παγκό-
σµιο και  ευρωπαϊκό επίπεδο εί ναι
δεδοµένες και  πρέπει  να τι ς λάβουν
υπόψιν όλες οι  επιχειρήσει ς του κλά-
δου για να διασφαλίσουν την παρου-
σί α τους και  την επόµενη ηµέρα.
Όπως σηµείωσε, «οι  συνολικές κατε-
υθύνσει ς -θέµατα αδει οδοτήσεων,
φορολόγησης, κλπ- θα πρέπει  να
εί ναι  κεντρικά διαµορφωµένες από
την Πολι τεία, αλλά εί ναι  απαραί τητο

και  η κάθε εταιρεία χωριστά να πρά-
ξει  όσα της αναλογούν».

Στο πλαίσιο αυτό, ο Όµιλος ΕΛΠΕ
είχε εγκαίρως εντάξει  τον Ενεργειακό
Μετασχηµατισµό στην Στρατηγική του
για την επί τευξη Βιώσιµης Ανάπτυξης
και  τη µετάβαση σε µια οι κονοµία
χαµηλών εκποµπών άνθρακα, αξιο-
ποιώντας τον τριπλό ρόλο που έχει :
«Ως µεγάλος καταναλωτής ενέργειας
λόγω της λει τουργί ας των δι υλι -
στηρίων µας, επι τυγχάνουµε βελτι -
στοποίηση της ενεργειακής αποδο-
τι κότητας και  αξιοποιούµε εναλλακτι -
κές πηγές καυσίµων, ως παραγωγός
τα ΕΛΠΕ παράγουν καύσιµα µε τι ς
βέλτιστες προδιαγραφές και  είµα-
στε ήδη έτοιµοι  να ανταποκριθούµε -
από 1ης Ιανουαρίου του 2020- στι ς
ανάγκες της αγοράς για ναυτι λιακά
καύσιµα πολύ χαµηλής περι εκτι κότ-
ητας σε θείο σύµφωνα µε τι ς προδια-
γραφές του νέου κανονισµού ΙΜΟ, ενώ
ταυτόχρονα µέσω του χαρτοφυλακίου
επι ταχύνεται  η ανάπτυξη σε έργα
Ανανεώσι µων Πηγών Ενέργει ας,
καθώς και  στην αγορά Φυσι κού
Αερίου και  Ηλεκτρικής ενέργειας»,
δήλωσε ο κ. Σιάµισιης. 

Αναφερόµενος ειδι κότερα στο ζήτ-

ηµα της ηλεκτροκίνησης, ο ∆ι ευθύνων
Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ υποστήρι ξε ότι  καθορι -
στι κοί  παράγοντες γι α την αγορά
υβριδι κών ή ηλεκτρικών οχηµάτων θα
είναι  η γρήγορη εξέλι ξη της τεχνο-
λογί ας στον συγκεκρι µένο κλάδο,
αλλά και  η παροχή κι νήτρων -όπως το
µέτρο της απόσυρσης, ή η µειωµένη
φορολογία- για να δι ευκολυνθεί  η ανα-
νέωση του στόλου των αυτοκινήτων. Και
πάλι , όπως δήλωσε, «υπό τι ς ευνοϊκό-
τερες προϋποθέσει ς θα απαι τηθούν
10 µε 15 χρόνι α γι α να υπάρξει
ουσιαστι κή διαφοροποίηση του στό-
λου».

Απαντώντας σε ερώτηµα που του
ετέθη, ο κ. Σιάµισιης επανέλαβε ότι  η
αγορά φυσικού αερίου συγκαταλέγε-
ται  στι ς προτεραιότητες του Οµίλου,
ενώ υπενθύµισε ότι  η ΕΛΠΕ συµµε-
τέχει  στην ∆ΕΠΑ µε ποσοστό 35% και
το ενδιαφέρον της για τη διαδικασία
ιδιωτι κοποίησης που θα ακολουθηθεί
εί ναι  προφανές και  δεδοµένο. ∆ι ευ-
κρί νι σε, ωστόσο, ότι  αυτό αφορά
κυρίως στη δραστηριότητα της Εµπο-
ρίας, καθώς ο κλάδος των Υποδοµών
φυσι κού αερί ου δεν ται ρι άζει  στο
σηµερινό επιχειρηµατι κό µοντέλο του
Οµίλου, όπως τόνισε χαρακτηριστι -
κά.

Κύρια σηµεία οµιλίας του ∆/ντος Συµβούλου των ΕΛΠΕ Ανδρέα Σιάµισιη, 
στο 30ο Ετήσιο Συνέδριο του Ελληνο-Αµερικανικού Εµπορικού Επιµελητηρίου

Ο Όµιλος ΕΛΠΕ είχε εγκαίρως εντάξει τον Ενεργειακό
Μετασχηµατισµό στη Στρατηγική του για την επίτευξη 

Βιώσιµης Ανάπτυξης και τη µετάβαση
σε µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών άνθρακα 
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Τ
ο εκπαιδευτικό, διαδραστικό πρόγραµµα «ΝΤΟΚΤΟΡ
ΓΟΥΑΪ? ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΕΡ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ» που σχεδίασε το Εθν ικό Κέντρο Έρευ-

νας Φυσικών Επιστηµών «∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» και το Γραφείο
Εκπαίδευσης, θα φιλοξενηθεί  στο Πολιτιστικό Κέντρο
«Λεωνίδας Κανελλόπουλος», από τις 10 ∆εκεµβρίου 2019
έως  τις  10 Απριλίου 2020.Το πρόγραµµα διοργανώνεται µε
πρωτοβουλία της Α.Ε. Τσιµέντων ΤΙΤΑΝ, σε συνεργασία µε
το Νοµικό Πρόσωπο Πολιτισµού, Αθλητισµού, Κοινωνικής
Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής (Π.Α.Κ.Π.Π.Α.) ∆ήµου
Ελευσίνας. Πρόκειται για ένα ολοκληρωµένο και ηλικιακά
στοχευµένο, διαδραστικό πρόγραµµα που περιλαµβάνει τέσ-
σερις επιµέρους εκπαιδευτικές ενότητες: 

-Χτίζοντας µε χηµικά µόρια 
-Παρατηρώντας την επιστήµη
-Πιο µικρό κι απ  ́το µ(micro)J! Μήπως n(nanο);
-Ιστορία της επιστήµης και του ∆ηµόκριτου
Tο ευρύ κοινό αλλά και οι µαθητές της Πρωτοβάθµιας και

∆ευτεροβάθµιας  Εκπαίδευσης, σε ένα περιβάλλον εργα-
στηρίου, θα έχουν τη δυνατότητα να αντιληφθούν την
έννοια της ύλης, να εξοικειωθούν µε την έννοια των 

ενώσεων και να γνωρίσουν χηµικά µείγµατα, µέσα από πει-
ράµατα, σύµφωνα µε την ηλικία τους.

Οι βασικές αρχές του DNA θα ξεδιπλωθούν µπροστά στα
µάτια τους, θα µυηθούν  στον κανόνα της συµπληρωµα-
τικότητας φτιάχνοντας αλυσίδα του γενετικού κώδικα και
πραγµατοποιώντας ένα χηµικό πείραµα θα εκχυλίσουν DNA
από µπανάνες. 

Χρησιµοποιώντας µικροσκόπια θα παρατηρήσουν βιολογι-
κά δείγµατα και θα ενηµερωθούν για τις εξελίξεις της µικροσ-
κοπίας και της σηµασίας της στην έρευνα.  Θα µελετήσουν
ένα  νέο επιστηµονικό πεδίο, της Nανοτεχνολογίας το οποίο
συνδυάζει γνώσεις από διαφορετικά επιστηµονικά πεδία,
όπως της Φυσικής, της Χηµείας, της Βιολογίας, της Επιστήµης
και της Τεχνολογίας των Υλικών.

Το πρόγραµµα συνδυάζει διαδραστικές εφαρµογές και πει-
ράµατα προσφέροντας την ευκαιρία στους µαθητές να ευαι-
σθητοποιηθούν σε θέµατα φυσικών επιστηµών, έρευνας και
τεχνολογίας µε ευχάριστο και δηµιουργικό τρόπο. Στο χώρο
θα βρίσκονται δύο επιστήµονες που θα οργανώνουν τα επι-
µέρους προγράµµατα, θα πραγµατοποιούν µαζί µε τους µαθη-
τές τα πειράµατα και θα συζητούν τις απορίες των µαθητών
και των επισκεπτών. 

Όσοι εκπαιδευτικοί & εκπρόσωποι σχολείων επιθυµούν να
δηλώσουν συµµετοχή των µαθητών τους στο  πρόγραµµα,
παρακαλούνται να έρχονται σε επαφή κατά τις πρωινές ώρες
από τις 4/12/2019 µε τις υπαλλήλους του Π.Α.Κ.Π.Π.Α, κα
Ελένη Στεφανουδάκη στα τηλέφωνα: 210-5565601, 210-
5565600 ή µε την κα Μαίρη Μητροπούλου στο τηλέφωνο
210-5565618, από Τρίτη έως Παρασκευή και ώρες από  10:00
-13:00, προκειµένου να προβούν σε σχετική συνεννόηση
για την επίσκεψη. Επίσης µπορούν να στέλνουν σχετικό
αίτηµα στο  e-mail: gram.pro@pakppa.gr,  και στη συνέχεια
να γίνεται η συνεννόηση.

Για το γεν ικό κοινό οι ηµέρες και ώρες λειτουργίας µε ξενάγ-
ηση από  επιστηµονικό προσωπικό του Κέντρου «∆ηµόκρι-
τος», είναι Τρίτη - Παρασκευή  17:00 - 20:00, Σάββατο 11:00
- 14:00 και Κυριακή 11:00 – 13:00, εκτός επίσηµων αργιών.
Αντίστοιχα  όσοι επιθυµούν να δηλώσουν συµµετοχή στο
πρόγραµµα, παρακαλούνται να ακολουθούν τον ανωτέρω
τρόπο επικοινωνίας. 

∆ιευκριν ίζεται, ότι για το εορταστικό χρον ικό διάστηµα των
Χριστουγέννων (από 23/12/2019 – 7/1/2020) το  εκπαιδευ-
τικό πρόγραµµα δε θα λειτουργήσει. Το Πολιτιστικό Κέντρο
«Λεωνίδας Κανελλόπουλος» θα παραµείνει κλειστό.

Πολιτιστικό Κέντρο
Ελευσίνας «Λεωνίδας

Κανελλόπουλος», 
από 10 ∆εκεµβρίου 

έως 10 Απριλίου 2020

Το πρόγραµµα διοργανώνεται 
µε πρωτοβουλία της Α.Ε. 

Τσιµέντων ΤΙΤΑΝ, σε 
συνεργασία µε το (Π.Α.Κ.Π.Π.Α.)

∆ήµου Ελευσίνας. 
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΦΟΣ 6,60 Μ. ΜΗΚΟΣ,
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ, ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΜΕ

ΜΗΧΑΝΗ 46 HP, Y∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΡΕΒΕΡΣΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ 6979578032 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ   
Ενοικιάζεται ισόγειο γωνιακό κατάστηµα 90τµ 
όπισθεν ∆ηµαρχείου, έναντι Ι.Ν. Ευαγγελισµού

της Θεοτόκου στον Ασπρόπυργο τηλ. 6977426279

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
ΚΟΠΕΛΑ ΑΠΟ 27 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 

ΓΙΑ ΜΠΟΥΦΕ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ (ΚΑΦΕ - ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ)
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6983595319 & 2105596108 (ΕΛΕΝΗ)

66 99 77 88 00 88 77 33 00 99

 Θέση Εργασίας: 
Υπάλληλος Γραφείου Κίνησης

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

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

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

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

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

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

Κωδικός αναφοράς:
ΥΓΚ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ 
ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ. ΚΟΥΡΕΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΞΕΡΩΝ

ΧΟΡΤΩΝ ΤΗΛ. 6932154263

ΖHTΕΙTAI BOHΘΟΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΟΥ
Ε∆ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΜΑΝ∆ΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΝΑ
ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

9.00 ΕΩΣ 16.00   ΤΗΛΕΦΩΝΟ  6941638447
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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 Οικο-
νοµίας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., Τσίπρας Γιώργος.

Τ
ο νέο πλαίσιο και τις επιχειρ-
ηµατικές ευκαιρίες που δηµιο-
υργούν ται για τη διαµόρφωση

συν εργειών  µεταξύ επιχειρήσεων
τόσο για την  παραγωγή, όσο και την
υποστήριξη της Εφοδιαστικής
Αλυσίδας µέσα από το ευρωπαϊκό
πρόγραµµα “Newbrain” παρουσιά-
στηκε σε συνέν τευξη Τύπου που
πραγµατοποιήθηκε το µεσηµέρι στο
ΒΕΠ. 

Ο Πρόεδρος του Βιοτεχν ικού Επι-
µελητηρίου Πειραιώς κ. Ανδριανός
Μιχάλαρος επισήµανε κατά την  ενα-
ρκτήρια οµιλία του ότι η σχέση των
Ελλήνων  µε τη θάλασσα ανάγεται
στους αρχαίους χρόνους, όχ ι µόνο
µε τη δηµιουργία θαλασσίων  διαδρό-
µων  στο Αιγαίο, αλλά και στο Ιόν ιο,
απ’ όπου οι αρχαίοι Αθην αίοι
δηµιούργησαν  εµπορικές αποικίες και
ανέπτυξαν  την  οικονοµία τους. «Η
θάλασσα µας εν ών ει. Το είπα
προχθές στην  Κεφαλλον ιά και το
επαναλαµβάνω στους Ευρωπαίους
συνεργάτες µας στο έργο “Newbrain”.
Έχουν  ωριµάσει πλέον  οι συνθήκες
για να αν τιµετωπίσουµε τη χρήση
των  θαλασσίων  διαδρόµων  αλλά και
να διαχειριστούµε τις εµπορευµατικές
ροές αν απτύσσον τας συν έργειες,
δηµιουργών τας ν έες επεν δύσεις,
δίνον τας λύσεις µέσα από τη λειτο-
υργία των  επιµελητηρίων», τόν ισε. 

Η διαχειρίστρια της Κεν τρικής
Αρχής Λιµένων  Αδριατικής κ. Έλενα
Μοντιρόν ι κατά την  τοποθέτησή της
παρουσίασε πώς η Αγκόνα αποτελεί
το βασικό εταίρο του έργου
“Newbrain”, το οποίο άρχ ισε πριν
από δυόµισι χρόν ια κι αναµένεται να
ολοκληρωθεί τον  Ιούν ιο. Η κ. Μον -
τιρόν ι επισήµανε ότι µε πρωτοβου-
λίες όπως αυτή του ΒΕΠ στον  Πειρ-
αιά αναπτύσσουν  και εν ισχύουν  τις
διαδικασίες logistics, σχεδιασµού
των  διατροπικών  µεταφορών , αλλά
και δηµιουργίας οικονοµικών  ευκαιρ-
ιών  που προάγουν  την  επιχειρηµα-
τικότητα. Όσον  αφορά στο αποτέλε-
σµα των  διήµερων  εργασιών  στην

Ελλάδα, η Ιταλίδα αξιωµατούχος εξήγ-
ησε ότι δηµιουργήθηκαν  οι προϋποθ-
έσεις για συνέργειες µεταξύ λιµεν ικών
αρχών , επιχειρήσεων  αλλά και clus-
ter εταιρειών  που δραστηριοποι-
ούν ται ακόµα και σε διαφορετικές
χώρες. 

Ο ∆ιευθύνων  Σύµβουλος της κοι-
νοπραξίας ZAILOG δόκτωρ Αλµπέρ-
το Μιλόττι παρουσίασε τη µελέτη
περίπτωσης λειτουργίας του Εµπορε-
υµατικού Κέν τρου στη Βερόνα της
Ιταλίας ως πύλης του διαµετακοµιστι-
κού εµπορίου προς τη Βόρειο
Ευρώπη, αν αλύον τας τα µον τέλα
διαχείρισης των  εµπορευµατικών
ροών  και του σχεδιασµού συνδυα-
σµένης µεταφοράς τους. Με αφορµή
αυτό, αλλά και µε το πλούσιο ακαδ-
ηµαϊκό έργο που άφησε ο αείµνηστος
καθηγητής του ΕΜΠ ∆ηµήτριος Τσαµ-
πούλας, η Ελλάδα µπορεί να επιβε-
βαιώσει το ρόλο που διεκδικεί ως
πύλη του διαµετακοµιστικού εµπο-
ρίου από τις αναπτυσσόµενες αγο-
ρές της Ασίας προς την  Βόρεια και
Κεν τρική Ευρώπη, σύµφωνα µε τον
κ. Μιλόττι. 

Σύµφωνα µε τοα ανώτατο στέ-
λεχος της κοινοπραξίας ZAILOG η
ανάπτυξη των  λιµένων  σε Πειραιά
και Θεσσαλον ίκη θα πρέπει ν α
συνδυαστεί µε την  ανάπτυξη λιµέ-
νων  στον  «οριζόν τιο άξονα» µεταξύ
Αλεξανδρούπολης και Ηγουµεν ίτσας
ώστε αφ’ ενός να παραµείν ει ζων τα-
νή η αµφίδροµη διακίνηση ροών
κατά µήκος της Εγνατίας Οδού, ενώ
αφ’ ετέρου θα πρέπει να εν ισχυθ-
ούν  οι θαλάσσιοι διάδροµοι του
Ιον ίου και της Αδριατικής µε ροές από
τον  Πειραιά προς την  Πάτρα και την
Ηγουµεν ίτσα ή από την  Αλεξανδρ-
ούπολη και τη Θεσσαλον ίκη προς
την  Ηγουµεν ίτσα. «Από τους λιµέν ες
του Ιον ίου, ροές µε πλοία που µετα-
φέρουν  φορτηγά ή σιδηροδροµικά
βαγόν ια µπορούν  να εν ισχυθούν  οι
διατροπικές µεταφορές στους λιµένες
της Αδριατικής και να προκύψουν
ν έες επιχ ειρηµατικές ευκαιρίες»,

σηµείωσε. 
Ο Πρόεδρος του ΒΕΠ κ. Ανδρ-

ιαν ός Μιχάλαρος υπογράµµισε ότι
στόχος των  βιοτεχν ιών  και των
επιχειρήσεων  αποτελεί η ενδυνάµω-
ση των  Logistics και η εν ίσχυσή
τους µε τεχνολογίες περιβάλλον τος,
µέσα από τις οποίες θα τονωθεί η
καινοτοµία και θα εισηχθεί η εθν ική
οικονοµία στην  εποχή της «τέταρτης
βιοµηχαν ικής επανάστασης». Τόν ι-
σε επίσης ότι το ΒΕΠ θα συνεχ ίσει
αυτές τις πρωτοβουλίες που
εν ισχύουν  την  επιχειρηµατικότητα
και το συν τον ιστικό ρόλο των  επι-
µελητηρίων  στην  προσπάθεια για
την  ανάταξη της οικονοµίας. 

«Η επικείµεν η λειτουργία του
Εµπορευµατικού Κέν τρου στο Θριά-
σιο, σε συνδυασµό µε τις ευρύτερες
εξελίξεις στους λιµέν ες του Πειραιά,
της Ελευσίνας, της Κορίνθου και του
Λαυρίου δηµιουργούν  συνθήκες για
ν έες επενδύσεις και δραστηριότητες
Logistics, από τις οποίες θα
προκύψουν  και ν έες θέσεις
εργασίας», σηµείωσε ο κ. Μιχάλαρος. 

Το συν τον ισµό της συνέν τευξης
Τύπου έκανε ο Υπεύθυνος Επικοι-
νων ίας και ΜΜΕ του Επιµελητηρίου
κ. Χάρης Λαζαρόπουλος, ο οποίος
έχει αφιερώσει πολλά χρόν ια δηµο-
σιογραφικού έργου και ακαδηµαϊκής
έρευνας στην  ανάπτυξη της επι-
στήµης των  Logistics, τις συνδυα-
σµένες µεταφορές και την  επιχειρ-
ηµατικότητα στον  τοµέα παροχής
υπηρεσιών  υποστήριξης της Εφοπ-
διαστικής Αλυσίδας. 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αν. Μιχάλαρος: «Logistics και Ναυτιλία είναι µοχλοί
ανάπτυξης για βιοτεχνία και οικονοµία»
Τι επισήµαναν οι Ιταλοί εταίροι του προγράµµατος “Τι επισήµαναν οι Ιταλοί εταίροι του προγράµµατος “NewbrainNewbrain” στο οποίο συµµετέχει” στο οποίο συµµετέχει
το ΒΕΠ και ποιες είναι οι επιχειρηµατικές ευκαιρίες που αναδεικνύονται το ΒΕΠ και ποιες είναι οι επιχειρηµατικές ευκαιρίες που αναδεικνύονται 
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ΓΑΜΟΣ
Ο ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΙΣΙ∆ΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΣΑΡΕΛΛΗ  ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ  ΣΤΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ Η ΣΥΜΕΩΝΙ∆Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΕΣΟΒΑ
ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανασυσκευασίας, που εδρεύει 
στον Ασπρόπυργο, ζητεί εργαζόµενους για αποθήκες

στη Μάνδρα, Μαγούλα. Άµεση πρόσληψη, µισθός, ασφάλεια,
άνδρες - γυναίκες για φορτοεκφορτώσεις, παραλαβές, 

πικαδόρους, ανασυσκευασία, χειριστές κλαρκ, 
αποστολή βιογραφικών qualityproductionsolutions@gmail.com

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2105556064 
Ωράριο : 9:00-16:00 ΚΙΝΗΤΟ 6982220794 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ Κα ΜΙΧΑ

ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ  88//1122//22001199  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ  88//1122//22001199  
ΕΕκκδδήήλλωωσσηη  γγιιαα  ττηη  σσηηµµαασσίίαα  ττηηςς  

ΕΕθθεελλοοννττιικκήήςς  ΠΠρροοσσφφοορράάςς  ΜΜυυεελλοούύ  ττωωνν  ΟΟσσττώώνν

Η Παν αθην αϊκή Οργάν ωση Γυν αικών  – Παράρτηµα Ελευσίν ας σε
συν εργασία µε τον  Σύλλογο ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙ∆ΑΣ, σας καλεί στην  εν ηµε-
ρωτική εκδήλωση για τη σηµασία της Εθελον τικής Προσφοράς Μυελού
των  Οστών .

Θα ακολουθήσει, ∆ειγµατοληψία και Εγγραφή Εθελον τών  ∆οτών .
Κυριακή 8 ∆εκεµβρίου  11:00 πµ
Αίθουσα ’’Στέκι” Π.Α.Κ.Π.Π.Α ∆ήµου Ελευσίν ας
Κίµων ος 11 & Παγκάλου

Μπορείς να σώσεις µία ζωή!

ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΜΜΕΕΣΣΑΑ  
ΓΓΙΙΑΑ  ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  

ΓΓΙΙΑΑ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΞΞΕΕΝΝΗΗΣΣ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΙΙΑΑΣΣ  ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΜΜΕΕΣΣΑΑ
ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΣΣΥΥΓΓΚΚΟΟΛΛΛΛΗΗΤΤΕΕΣΣ,,  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟΙΙ  ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑ∆∆ΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ
ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟΙΙ  ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΤΤΕΕΣΣ  ΜΜΕΕ  ΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΟΟ  ΗΗ  ΕΕΜΜΠΠΕΕΙΙΡΡΙΙΑΑ

ΑΑΝΝΕΕΞΞΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΩΩΣΣ  ΗΗΛΛΙΙΚΚΙΙΑΑΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ    ΣΣΕΕ  ΝΝΕΕΑΑ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΗΗ
ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ..    ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΕΕΡΡΟΟΥΥΜΜΕΕ  ΚΚΑΑΛΛΟΟ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ

ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΛΛΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ∆∆ΟΟΧΧΕΕΣΣ..    
ΥΥΠΠΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΟΟΣΣ::  ΚΚΟΟΣΣ  ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΟΟΣΣ  66997755330044005522

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

Τηλέφωνο  επικοινωνίας 6974161382

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΕΣ,
ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΕΣ Η

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗΣ
ΙΣΧΥΟΣ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΜΒΑ∆ΟΥ

300,00 Τ.Μ. ΚΑΙ 330,00 Τ.Μ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ. 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΩΣ ΕΝΙΑΙΟΣ

ΧΩΡΟΣ. Ο∆ΟΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 40, ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 6976766522 & 6979242036.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925 & 6949073467 
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν Ο Μ Ο Σ
Α Τ Τ Ι Κ Η Σ

∆ΗΜΟΣ    ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ                                                                          
∆/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

∆ηµος Ελευσίν ας , 03/12/2019 
Α.Π. οικ 19231

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» προϋ-
πολογισµού 69.936,00 € συµπερ-
ιλαµβαν οµέν ου ΦΠΑ 24%

Ο ∆ήµος Ελευσίνας
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΧΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ενδεικτικού προϋ-
πολογισµού 69.936,00€ συµπερι-
λαµβανοµένου του Φ.Π.Α. για την
υλοποίηση της δαπάνης
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»  µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρ-

ουσα από οικονοµική άποψη προ-
σφορά µόνο βάσει της τιµής ( χαµ-
ηλότερη τιµή ),  όπως προδιαγρά-
φονται στην αρ. 113/19  Τεχνική
Προδιαγραφή  του ∆ήµου Ελευ-
σίνας, που συνέταξε η ∆ιεύθυνση
Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ ,
Α Ν Α Κ Υ Κ Λ Ω Σ Η Σ ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΠΡΑΣΙΝΟΥ. 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατο-
ποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρ-
ονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (
Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. ) µέσω της διαδικτυα-
κής πύλης
www.promitheus.gov.gr 
Ηµεροµην ία και ώρα έν αρξης
υποβολής των  προσφ ορών
20/12/2019 και ώρα: 07:00 
Καταληκτική ηµεροµην ία και
ώρα υποβολής των  προσφ ο-
ρών :    10/01/2020 και
ώρα:15:00.

Η διάρκεια της σύµβασης
ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες από
την υπογραφή της σύµβασης µε
δικαίωµα παράτασης, εφόσον
υπάρχει διαθέσιµο υπόλοιπο στον
προϋπολογισµό, σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία.

Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτά
φυσικά ή  νοµικά πρόσωπα ηµε-
δαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις των
ανωτέρω φυσικών ή νοµικών
προσώπων.

Η Εγγύηση συµµετοχής ορίζε-
ται στο ποσοστό 2% της προϋπο-
λογισµένης δαπάνης χωρίς το
Φ.Π.Α., ήτοι 1.128,00€.
Ο ∆ιαγωνισµός δηµοσιοποιείται
ηλεκτρονικά µε την ανάρτηση της
∆ιακήρυξης στην εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο
ΚΗΜ∆ΗΣ, στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στη
διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Εθνι-
κού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.). 
Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρ-
υξης µε τα συνηµµένα µέρη της (σε
ηλεκτρονική µορφή) διατίθεται
επίσης στην ιστοσελίδα του δήµου
στη διεύθυνση: https://www.elefsi-
na.gr/el/diakirixeis-diagonismoi

Ο   ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Κ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΗΣ

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 3

Στη ∆ροσούπολη αυτή τη στιγµή τα συν εργεία εργάζον ται για την  αποµάκρυν ση
του µεγάλου όγκου των  µπαζών  που αποτέθηκαν  λόγω του έργου σε παρακείµεν α
οικόπεδα, ώστε η περιοχ ή ν α παραδοθεί στους δηµότες απολύτως καθαρή. 

Το έργο προβλέπει την  οργάν ωση του αστικού χ ώρου µε διάν οιξη και ασφαλτό-
στρωση αδιάν οικτων  οδών  και χ ωµατόδροµων  καθώς και την  αν αβάθµιση των
οδών  στις οποίες το οδόστρωµα έχ ει υποστεί φθορές. Οι παρεµβάσεις που προβ-
λέπει η µελέτη του έργου που εκπόν ησε η Τεχ ν ική Υπηρεσία  αφορούν  εκτός από
τη ∆ροσούπολη τις περιοχ ές του Αγίου Νικολάου, του Αγίου Γεωργίου, τη Ζωφριά Ι
και ΙΙ, του Παν οράµατος, του Αγίου Ιωάν ν η, της Λίµν ης, του Ζεφυρίου και έν α αδιά-
ν οικτο τµήµα της οδού ∆ηµοκρατίας και Μουστακλή στο κέν τρο των  Άν ω Λιοσίων .

Το έργο «∆ΙΑΝΟΙΞΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ Ο∆ΩΝ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»  είναι προϋπολογισµού 3.500.000 ευρώ και χρηµατοδοτείται
από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) του Υπουργείου Οικο-
νοµίας και Ανάπτυξης. 
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 

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

Ενοικιάζεται επαγγελµα-
τικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύργου
(πλησίον ΙΚΑ και στάσης λε-
οφωρείου), 126 τεραγωνικά
µέτρα, κατάλληλο για φαρ-
µακείο.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος ορ-
οφος) στη διασταύρωση
Ασπροπύργου κοντά στο
ΙΚΑ 86 τετραγωνικά µέτρα,
σε οικογένεια που να έχει
σταθερή εργασία
∆ιατίθεται και για επαγγε-
λµατικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.18)

Ενοικιάζεται επαγγε-
λµατικός χώρος 105 τετρα-
γωνικών µέτρων στο κέν-
τρο του Ασπροπύργου
(Σαλαµίνος & Κολοκο-
τρώνη). ∆εν διατίθεται για
χώρο εστίασης (προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατίας και πωλείται 
ο επαγγελµατικός εξοπλι-
σµός του. Τηλέφωνο επι-
κοινωνίας 6945334415

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ) 
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ 160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6973823418.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νε-
όκτιστα Ασπροπύργου στη
θέση ∆εµερτζή πίσω από το
∆ηµοτικό σχολείο κάθετα
στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ οχη
θέα στο Θριάσιο και τον κόλ-
πο του καραµαγκά.Μόνο για
οικογένειες τηλ.
6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γρα-
φεία (ισόγειο και 2ος όροφ-
ος) στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση. 
Τηλ. επικοινωνίας 
6974011586.   (21.2. 17)

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρ-
ικό κατάστηµα (Οδός Παγ-
κάλου) 300τµ + 100τµ βο-
ηθητικός χώρος. τηλ. επικοι-
νωνίας:
6934689242.(22.7.17)

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισό-
γεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το
1 master), κατασκευή '78,
µπάνιο, wc, σε οικόπεδο 400
τ.µ., θέα βουνό, ανοικτό
πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ε-
λεύθερη, άριστη κατάσταση,
ανακαίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτι-
στα, µονοκατοικία 90 τ.µ., 3
υ/δ, κήπος 60 τ.µ., καρποφ-
όρα δέντρα, πωλείται λόγω

ανάγκης, τιµή 20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρ-
σονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου -
4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
µπάνιο, επιπλωµένη, αυτό-
νοµη θέρµανση, κλιµατι-
σµός, πόρτα ασφαλείας, τέν-
τες, θέα θάλασσα, µεσίτες
δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ:
6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ηµιτελής µεζονέτα 162 τ.µ.,
2 επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή,
4 υ/δ (το 1 master), 2 µπά-
νια, σε οικόπεδο 183 τ.µ.,
πάρκιν, αποθήκη 25 τ.µ., τι-
µή 309.000€, συζητήσιµη

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

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

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

Κυρία Ελληνίδα αναλαµ-
βάνει τη φύλαξη παιδιών
στις περιοχές Μάνδρας - Μα-
γούλας & Ελευσίνας. Τηλ.
6979244790

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ 
ΚΙΝ 6947882562

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ

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

Ελληνίδα αποκλειστική
µε πείρα ζητά εργασία για
φροντίδα ηλικιωµένων στην
περιοχή του Θριασίου
Πεδίου.Τηλ. 6971700804

ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για οι-
κιακή βοηθός και φύλαξη
ηλικιωµένων στην περιοχή
του Θριασίου Πεδίου. Τηλ.
6944802271

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

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛ
6986712390 Κα Βάσω.
Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παι-
διών σε περιοχές της ∆υτι-
κής Αττικής µε χρόνια πρ-
οϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρ-
όπυργος.
Τηλέφωνο: 210-5573042. 
Fax: 210-5576988

"Εταιρεία καθαρισµών
στην Ελευσίνα, ζητεί
καθαρίστρια µε δίπλωµα ο-

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

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

Ζητούνται συνεργάτες
για πωλήσεις προϊόντων σε
εκθεσιακούς χώρους, ηλικίας
από 20 έως 35 ετών. Ώρες ε-
πικοινωνίας: 11 π.µ. έως 1
µ.µ. – κος Ηλίας - Τηλ.: 210
24 70 341 - 694 43 88 304
–email: ifonitonamea@g-
mail.com  

Ζητούνται Ηλεκτρο-
συγκολλητές, µε πτυχίο,
ανεξαρτήτως ηλικίας για µό-
νιµη εργασία σε επιχείρηση
στην Ελευσίνα Τηλ.
6955242052 
κα Μαρία 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ
ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
DELONGHI
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 694
25 18203

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ RENAULT TWINGO 

Mοντέλο 2004, 1100 κυβικά

(τέλη 135 ευρώ)  µε 180.000

χλµ. στην τιµή των 1150 ευρώ.

(∆ιαθέτει airconditioner,

καινούρια µπαταρία,  

καινούρια µπουζοκαλώδια,

έχουν αλλαχθεί τα αµορτισέρ,

τακάκια, φίλτρα λαδιού κι έχει

γίνει ξεθάµπωµα φαναριών  

και πλύσιµο µηχανής)

Πληροφορίες 

στο 6948683400

Η εταιρεία Advisor Service Pack 
ζητά προσωπικό:

.Άνδρες & γυναίκες για picking και scanner.Άνδρες & γυναίκες για ανειδίκευτη
εργασία..Χειριστές µηχανηµάτων clark BT . Οδηγό µε δίπλωµα ∆΄ κατηγορίας. ηλεκτροσυγκολλητές 
Μισθός πολύ ικανοποιητικός µε ένσηµα. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2105576682
∆ιεύθυνση γραφείου: Νίκης & Σπύρου Λούη

(Γερµανικά), Ασπρόπυργος 19300
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ
Κοντούλη και ∆ραγούµη Ίωνος, Κάτω Ελευ-
σίνα, 210 556 0948

ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνοµικό Τµήµα 210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία ∆ήµητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιµεναρχείο 210 55 42 454
Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόµιο Ελευσίνας 210 55 05 000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
∆ασονοµείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48 046
Ο. Α. Ε. ∆. 210 55 42 412
∆. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
∆. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.∆.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο ∆ιανοµής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19 776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46 019

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

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20 47
262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : 213
20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ :
213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ :
213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20 47
344 
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : 213
20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210 53
23 090
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210 58
21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 210 58 22
074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

Το Γραφείο Απασχόλησης του ∆ήµου
Ασπροπύργου ενηµερώνει τους
ενδιαφερόµενους ότι, ζητούνται οι
παρακάτω ειδικότητες:

•ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Άντρες - Γυναίκες
Αριθµός Υποψηφίων:30
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ
ΠΕΙ 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή όχι Απαρ-
αίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά 
Πρόσθετα προσόντα : Χρήση Η/Υ
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

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

•ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών

Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΠΩΛΗΤΕΣ 
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Λύκειο/ΙΕΚ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή – ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυµητό: Κάτοχος Ι.Χ. αυτοκινή-
του

•ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ Α∆ΕΙΑ)
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαρ-
αίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•Ο∆ΗΓΟΙ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ
ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 36 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτοι
Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•Μηχανικό Φορτηγών
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη σε φορτ-
ηγά VOLVO
Επιθυµητό: Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

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

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  

∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ..  ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  
ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr
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Μια αν άσα από το βάθρο βρέθηκαν  οι αθλήτριες
του ΠΑΣ ΣΥΜΜΕΤΡΟΝ του ∆ήµου Φυλής,  στο
επίσηµο Παν ελλήν ιο Πρωτάθληµα Ensemble Ρυθµι-
κής Γυµν αστικής.

Η ν εοσύστατη οµάδα Ensemble του ∆ήµου µας,
παρουσίασε έν α πρόγραµµα που δηµιούργησε  η Χάλ-
κιν η Ολυµπιον ίκης του Σίδν εϋ Χαρά Καρυάµη και
συγκέν τρωσε 11.700 βαθµούς,  που την  έφεραν  

στην  προν οµιούχ ο πεν τάδα του Παν ελλήν ιου Πρω
ταθλήµατος, κερδίζον τας ταυτόχ ρον α την  πρόκρι-

σή τους στον  αγών α Κυπέλλου, στον  οποίο συµµε-
τέχ ουν  οι καλύτερες  οµάδες της χ ώρας.

Οι αθλήτριες της οµάδας: Βέν ου Ειρήν η, Μαν ώλη
Λέν ια, Οικον όµου Βασιλική, Χαλκιά Ντέµυ και Χαρα-
λαµπάκη Αν δριαν ν ή, µετά το άκρως επιτυχ ηµέν ο
ν τεµπούτο τους,  συν εχ ίζουν  δυν αµικά τις προπο

ν ήσεις τους, για τις επόµεν ες αγων ιστικές τους
υποχ ρεώσεις.

“Ευχ αριστούµε πολύ τον  Αν τιδήµαρχ ο ∆ήµου
Φυλής κο Ιωάν ν η Μαυροειδάκο και τον  Πρόεδρο  του
Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργαν ισµού, κο Γεώργιο
Μαυροειδή για την  πολύτιµη  βοήθειά τους στην
επίτευξη των  στόχ ων  µας και την  αµέριστη συµπα-
ράσταση στις προσπάθειες των  αθλητριών  µας ν α
καθιερωθούν  στο χ ώρο αυτού του τόσο όµορφου
αθλήµατος της Ρυθµικής Γυµν αστικής.” αν αφέρει στο
µήν υµά του, το ΠΑΣ ΣΥΜΜΕΤΡΟΝ 

Ιδανικό ντεµπούτο για τις αθλήτριες του 
ΠΑΣ ΣΥΜΜΕΤΡΟΝ του ∆ήµου Φυλής!
Μια ανάσα από το βάθρο βρέθηκαν οι αθλήτριες στο επίσηµο 
Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Ensemble Ρυθµικής Γυµναστικής.


