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ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Νεφώσεις µε σποραδικές βροχές  

Η θερµοκρασία έως 16  βαθµούς Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Παγκόσµια Ηµέρα Βουνού

Μαρτύρων Αειθαλά και Ακεψεή

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

Αντωνάρας ∆ηµήτριος Γ.
28ης Οκτωβρίου 49, 2105571663

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Λουκοπούλου Σοφία Σ.

Βενιζέλου Ελευθερίου 39,
2105560390

ΜΑΝ∆ΡΑ
Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ.

Εργατικές Κατοικίες, 2105541721
08:00-23:00

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Αχαρνών 36, 
2102472215, 08:00-22:00

ΧΑΙ∆ΑΡΙ
Βλάσση Θωµαΐς Θ.

Παπαν δρέου Γεωργίου 60 - ∆άσος, 12462,
2105812942

08:00-14:00 &17:00-23:00

Προφυλακιστέος κρίθη-
κε, µε τη σύµφων η γν ώµη
Αν ακριτή και Εισαγγελέα,
ο 44χ ρον ος αλλοδαπός ο
οποίος φέρεται ν α βίασε
έν αν  20χ ρον ο µε βαριάς
µορφής αυτισµό στην
περιοχ ή του Μεν ιδίου.

Σύµφων α µε πληροφο-
ρίες του ethnos.gr, ο
44χ ρον ος αρν ήθηκε τις
κατηγορίες αλλά δεν  έπει-
σε τη ∆ικαιοσύν η. Έτσι,
οδηγήθηκε  στις φυλακές
Τρίπολης.

Ο δράστης εκµεταλ-
λεύτηκε το γεγον ός ότι εργαζόταν  µαζί µε το θύµα. Ο
πατέρας του θύµατος είν αι ο ιδιοκτήτης της εταιρίας,
στην  οποία εργαζόταν  ο 44χ ρον ος. Ο 20χ ρον ος ν εα-
ρός δεν  είχ ε εκµυστηρευτεί για καιρό τίποτα στον
πατέρα του για τη φρίκη που ζούσε. 

Η συµπεριφορά του, ωστόσο, είχ ε αλλάξει, η ψυχ ο-
λογική του κατάσταση είχ ε πέσει, εν ώ αρν ούν ταν

από κάποια στιγµή και µετά ν α πάει στη δουλειά.
Κάποιος υπάλληλος της εταιρίας αν τιλήφθηκε ύπο-

πτες κιν ήσεις και ειδοποίησε τον  ιδιοκτήτη της εται-
ρίας ότι κάτι δεν  πάει καλά µε τον  44χ ρον ο υπάλληλο.
Έτσι, ξεκίν ησε η έρευν α και τελικά οι αστυν οµικοί του
Τµήµατος Ασφαλείας Μεν ιδίου πέρασαν  χ ειροπέδες
στον  δράστη.

Προφυλακιστέος 44χρονος που βίασε
νεαρό µε αυτισµό στο Μενίδι

Ο
ι εργασίες της δεύτερης µέρας του συν εδρίου
«Οι Κοιν ότητες στο Προσκήν ιο: Η Εµπειρία
της Εν εργοποίησης Πολιτών  µέσω της Πολι-
τιστικής Κληρον οµιάς», φιλοξεν ήθηκαν  στο

δηµαρχ είο Ελευσίν ας, το Σάββατο 7 ∆εκεµβρίου. Αρχ ι-
κά, το πρωί, το ισόγειο του κτηρίου αποτέλεσε τον
πλούσιο σε φώς εκθεσιακό χ ώρο όπου περισσότεροι
από 25 πολιτιστικοί φορείς από την  Ελευσίν α, αλλά
και διάφορα µέρη της Ελλάδας που µετείχ αν  στο
συν έδριο είχ αν  την  ευκαιρία ν α επικοιν ων ήσουν
µεταξύ τους, αλλά και µε το κοιν ό, εν ώ στη συν έχ εια
στην  αίθουσα συν εδριάσεων  του ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου, έλαβε χ ώρα το  Βιωµατικό Εργαστήριο «Συµµε-
τοχ ικός Σχ εδιασµός Πολιτιστικών  Περιπάτων ».    

Στόχ ος του συν εδρίου που ξεκίν ησε το µεσηµέρι
της Παρασκευής στην  αίθουσα εκδηλώσεων  του Εργα-
τικού Κέν τρου Ελευσίν ας και ολοκληρώθηκε εκεί το
επόµεν ο απόγευµα, ήταν  ν α παρουσιαστούν  και-
ν οτόµες θεωρίες και πρακτικές εν εργοποίησης
τοπικών  κοιν ων ιών , δίν ον τας ιδιαίτερη έµφαση στη
σηµασία που έχ ουν  για τη διατήρηση και προώθηση
του πολιτισµού. Οι συµµετέχ ον τες κλήθηκαν  ν α
απαν τήσουν  σε ερωτήµατα όπως «πώς εν εργοποι-
ούν ται οι κοιν ότητες πολιτών  µέσω του πολιτισµού»,
«µε ποιες µεθόδους» και «ποιες είν αι οι βέλτιστες
πρακτικές εν εργοποίησης των  τοπικών  κοιν οτήτων
µέσω της πολιτιστικής κληρον οµιάς».

Το φουαγιέ του δηµαρχ είου γέµισε µε  τραπέζια στα
οποία οι εκπρόσωποι των  συλλόγων  αν ήρτησαν  αν τι-
κείµεν α και πληροφοριακό υλικό σχ ετικό µε τη δράση
τους. Ο  Βαγγέλη Κυριακίδης, διευθυν τής του Heritage
Management, του φορέα που διοργάν ων ε το συν έδρ-
ιο, στο σύν τοµο χ αιρετισµό του καλωσόρισε τους
συµµετέχ ον τες και εν  συν εχ εία ο ∆ηµήτρης Λιάσκος,
αν τιδήµαρχ ος αρµόδιος για τα θέµατα της Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας, απεύθυν ε το δικό του χ αιρετισµό, εκ
µέρους του δήµου Ελευσίν ας. Ο κ. Λιάσκος αν έφερε
πως η Ελευσίν α είν αι µια πόλη µε πολιτιστική φυσιογ-

ν ωµία και διαχ ρον ική παραγωγή πολιτισµού,  αν οιχ τή
στο διάλογο και την  ποικιλία της πολιτιστικής έκφρα-
σης. Πρόσθεσε ακόµη ότι ο δήµος δίν ει χ ώρο έκφρα-
σης στους εθν ικοτοπικούς και πολιτιστικούς συλλόγο-
υς και στηρίζει τη δράση τους. Κλείν ον τας   ευχ α-
ρίστησε τους παριστάµεν ους για τη συµµέτοχ η τους
και εξέφρασε την  ευχ ή οι σύλλογοι ν α  διαµορφώσουν
µε επιτυχ ία την  ατζέν τα των  µελλον τικών  δράσεων
και συν εργασιών . Ακολούθως, η Κέλλυ ∆ιαπούλη καλ-
λιτεχ ν ική διευθύν τρια στην  «Ελευσίν α 2021» µίλησε
για την  προετοιµασία του καλλιτεχ ν ικού προγράµµατος
και αν αφέρθηκε στις δράσεις που έχ ουν  γίν ει ως τώρα. 

Λίγα λόγια για το σύλλογο που εκπροσωπεί, είπε καθ-
έν ας, στη συν έχ εα on camera και οι εργασίες του
συν έδριου µεταφέρθηκαν  στο 2ο όροφο για ν α ακολο-
υθήσει το βιωµατικό εργαστήρι. Εκεί, εκπρόσωποι  έξι
συλλόγων  παρουσίασαν  αν τικείµεν α όπως έν α σκάφ-
αν δρο, έν αν  αποστακτήρα, µία λύρα, έν α αδράχ τι και
είπαν  µια ιστορία που συν δέει το συγκεκραµέν ο αν τι-
κείµεν ο µε το σύλλογο. 

Στο συν έδριο µετείχ αν  µεταξύ άλλων  από την  Ελευ-
σίν α  οι σύλλογοι Μικρασιατών  Συµιακών , Κρητών ,
Πον τίων , ∆ωδεκαν ησίων ,  Ηπειρωτών , το «Αδράχ τι»,
εν ώ παρευρέθησαν  ο αν τιδήµαρχ ος Ελευσίν ας Γ.
Κουρούν ης, δηµοτικοί και τοπικοί σύµβουλοι.  

∆ΗΜΟΣ  ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ                                    
Ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών µέσω του πολιτισµού
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Ταχύτερα του χρονοδιαγράµµατος προχωρούν 
οι εργασίες για την κατασκευή 

του νέου Βρεφονηπιακού Σταθµού στη ∆Ε Φυλής 

Ολοκληρώθηκαν τα µπετά του υπογείου στο κτήριο στη Ζαϊτώ

Μ
ε γοργούς ρυθµούς και ταχύτερα του
χρονοδιαγράµµατος προχωρούν οι
εργασίες για την κατασκευή του νέου

Βρεφονηπιακού Σταθµού στη ∆ηµοτική Ενότητα
Φυλής, σε υλοποίηση της δέσµευσης του
∆ηµάρχου Φυλής Χρήστου Παππού.

Ο νέος Βρεφονηπιακός Σταθµός, που κατασκε-
υάζεται στη θέση Ζαϊτώ, είναι ο πρώτος ιδιόκ-
τητος του ∆ήµου Φυλής στην περιοχή και ο
πρώτος για βρέφη στη ∆ηµοτική Ενότητα Φυλής.

Ήδη έχουν «πέσει τα µπετά» του υπογείου και
έχουν τοποθετηθεί τα σίδερα για να πέσει η
πλάκα και οι κολόνες του ισογείου. 

Ο Βρεφονηπιακός Σταθµός είναι Ολοκληρω-
µένης Φροντίδας, δυναµικότητας 99 παιδιών και
θα φιλοξενήσει τµήµα βρεφών, τµήµα νηπίων και
τµήµα νηπίων µε αναπηρία. Το κτίριο διαθέτει
υπόγειο, ισόγειο και Α΄ όροφο και, σύµφωνα µε
την µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, ακολουθεί
το πρότυπο ενός «µεγάλου σπιτιού». 

Στο υπόγειο θα στεγαστούν οι βοηθητικοί
χώροι, το λεβητοστάσιο και το πυροσβεστικό
συγκρότηµα. Το ισόγειο περιλαµβάνει τους χώρ-
ους των νηπίων και των νηπίων µε αναπηρία
(αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αίθουσες
απασχόλησης µε WC – λουτρό, αίθουσες
ύπνου), καθώς και την κουζίνα. Ο Ά όροφος περ-
ιλαµβάνει  τους αντίστοιχους χώρους για τα
βρέφη.

Ο περιβάλλων χώρος περιλαµβάνει παιδική
χαρά µε όργανα παιχνιδιού και πράσινο για
παιχνίδι και περίπατο. 

Το έργο χρηµατοδοτείται από την Περιφέρεια
Αττικής.

Τ
ην  ώρα που η αν άπτυξη των  Εµπορευµατικών
Κέν τρων  θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για
την  αν άδειξη της χ ώρας σε «πύλη» και διαµετα-

φορικό κόµβο της ευρύτερης περιοχ ής, σε θολό τοπίο
κιν ούν ται οι εξελίξεις γύρω από αυτά. H απουσία οργα-
ν ωµέν ων  υποδοµών  στερεί από την  Ελλάδα τη
δυν ατότητα ν α διεκδικήσει, σε συν δυασµό µε τις ν έες
επεν δύσεις και την  αξιοποίηση των  λιµαν ιών , την
έν ταξή της στο «χ άρτη» των  διεθν ών  εµπορευµατικών
hub κεφαλαιοποιών τας την  κεν τρική γεωγραφική της
θέση στην  Αν ατολική Μεσόγειο.

Ουσιαστικά, εν ώ έχ ουν  δροµολογηθεί επεν δύσεις
και διαγων ισµοί για τα τρία µεγαλύτερα Logistics
Centers της Ελλάδας, σε Θριάσιο, Γκόν ου και Αλεξαν -
δρούπολη, καν έν α από αυτά δεν  προχ ωρεί.

Θριάσιο Ι

Το project για το εµπορευµατικό κέν τρο στο Θριά-
σιο, µε αν άδοχ ο σχ ήµα τις Goldair-ETBA BIΠE βρίσκε-
ται επί µήν ες σε αν αµον ή των  εγκρίσεων  της Επιτρο-
πής Αν ταγων ισµού της Κοµισιόν , γν ωστή και ως
DGComp.Η γραφειοκρατία των  Βρυξελλών  και λόγω
ευρωεκλογών  καθώς πάν ω από έν α χ ρόν ο έχ ει στα

συρτάρια της τον  φάκελο δεν  έχ ει εκδώσει απόφαση.
Η αν ταλλαγή «επιστολών » µε τη ΓAIAOΣE -η τελευταία
αρχ ές Οκτωβρίου- προκειµέν ου ν α διευκριν ιστούν
όλες οι πτυχ ές του διαγων ισµού, είν αι το µόν ο
στοιχ είο ότι δεν  έχ ει πάει στις καλέν δες η διαδικασία.
Θα πρέπει όµως ν α αν αφερθεί ότι από τη Ν.∆., όταν
ήταν  ακόµη στη θέση της αξιωµατικής αν τιπολίτευσης,
είχ αν  τεθεί ζητήµατα σχ ετικά µε τις αποτιµήσεις.

Σηµειών εται ότι από τον  Αύγουστο του 2016 που η
κοιν οπραξία Goldair -ETBA BIΠE κατέθεσε τη µον αδι-
κή δεσµευτική προσφορά έχ ουν  περάσει πάν ω από
τρία χ ρόν ια, έχ ει επιλεγεί η Mity lineos για το κατασκε-
υαστικό έργο, τα στελέχ η των  δύο οµίλων  έχ ουν
προχ ωρήσει σε αρχ ικές συµφων ίες για τη µίσθωση
των  µελλον τικών  αποθηκών , τα έργα όµως δεν  έχ ουν
ξεκιν ήσει ακόµη.

Έτσι, από τη δεκαετία του ‘70 που άρχ ισαν  ν α
γίν ον ται οι πρώτες εξαγγελίες για εµπορευµατικό
σταθµό στο Θριάσιο και µετά από τρεις άγον ους δια-
γων ισµούς στο παρελθόν , σήµερα βρισκόµαστε ακόµη
στην  «αν αµον ή». Κι αυτό για µια επέν δυση, ύψους
160 εκατ. ευρώ µε στόχ ο ν α δηµιουργηθεί το µεγαλύτε-
ρο και πιο σύγχ ρον ο εµπορευµατικό κέν τρο της
χ ώρας.

Θριάσιο ΙΙ 

Παρ’ όλα αυτά, εν ώ η υποβολή των  προσφορών  είχ ε
οριστεί για τις 17 Σεπτεµβρίου, µε απόφαση του υπο-
υργείου Υποδοµών  δόθηκε παράταση δύο µην ών ,
µέχ ρι τις 18 Νοεµβρίου. Εν  τω µεταξύ σε αν αγκαστική
δεύτερη παράταση οδηγήθηκε η προθεσµία υποβολής
προσφορών  για την  αξιοποίηση του όµορου ακιν ήτου
των  1.450 στρεµµάτων  του OΣE. Η απόφαση για το
διαγων ισµό παραχ ώρησης που αφορά το Θριάσιο ΙΙ
λήφθηκε για δύο λόγους. Ο πρώτος και βασικότερος
ήταν  η εκκρεµότητα µε το έτερο έργο-παραχ ώρησης
της ΓΑΙΑΟΣΕ για το Θριάσιο Εµπορευµατικό Κέν τρο.
Οι διαπραγµατεύσεις και οι ανταλλαγές επιστολών
προς το παρόν και η καθυστέρηση στην υπογρα-
φή της σύµβασης παραχώρησης, υποχρέωσε σε
νέα παράταση το υπουργείο Υποδοµών και Μετα-
φορών από τις 18 Νοεµβρίου στις 20 Ιανουαρίου
2020 για το Θριάσιο ΙΙ.

Στη ∆υτική Αττική στρέφονται 
οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. 
για τον εντοπισµό των δολοφόνων της 
77χρονης στους Αγίους Θεοδώρους

Σ
φίγγει ο κλοιός για τους αδίστακτους ληστές και
δολοφόν ους της 77χ ρον ης γυν αίκας στους
Αγίους Θεοδώρους µε την  αστυν οµίας ν α

χ τεν ίζει την  ευρύτερη περιοχ ή έχ ον τας στην  κατοχ ή
της, βίν τεο από τις κάµερες ασφαλείας.

Αστυν οµικές πηγές υποστηρίζουν  πως πλέον  οι
έρευν ες γίν ον ται στοχ ευµέν α και σε συγκεκριµέν α
σπίτια στην  Αττική καθώς έχ ουν  καταλήξει στο
συµπέρασµα πως οι δράστες δεν  ήταν  από την  περ-
ιοχ ή ή την  Κοριν θία γεν ικότερα, αλλά από τη ∆υτική
Αττική. Κάτοικοι στους Αγίους Θεοδώρους είδαν  το
παλιό ασηµί αυτοκίν ητο ν α βγαίν ει µε ιλιγγιώδη
ταχ ύτητα από την  οδό Αν θέων  και ν α µπαίν ει στον
παράδροµο της Εθν ικής και ν α εξαφαν ίζεται µε
κατεύθυν ση τα Μέγαρα.

Ενας 30χρονος Ροµά είναι ο βασικός ύποπτος
της άγριας δολοφονίας 

Σύµφων α µε αστυν οµικές πηγές έν ας 30χ ρον ος
φέρεται ν α είν αι ο οδηγός του ασηµί αυτοκιν ήτου, µε
το οποίο χ τύπησε και σκότωσε την  άτυχ η γυν αίκα.Ο
30χ ρον ος Ροµά έχ ει αν αγν ωριστεί από αυτόπτες
µάρτυρες, εν ώ είν αι σεσηµασµέν ος για κλοπές και
ληστείες. Αστυν οµικοί τον  αν αζήτησαν  στους τόπο-
υς διαµον ής του, ωστόσο δεν  τον  εν τόπισαν  πουθε-
ν ά. Παράλληλα οι έρευν ες έδειξαν  πως απουσίαζε αδι-
καιολόγητα το κρίσιµο χ ρον ικό διάστηµα, την  ώρα της
ληστείας και της δολοφον ίας της 77χ ρον ης στους
Αγίους Θεοδώρους. Υπεν θυµίζεται πως από την
πρώτη στιγµή οι αστυν οµικοί πραγµατοποίησαν  εφό-
δους σε καταυλισµούς Ροµά σε Αττική, Βοιωτία και
Κοριν θία για τον  εν τοπισµό των  δραστών .Πληροφο-
ρίες αν αφέρουν  πως οι Αρχ ές βρίσκον ται πολύ κον τά
στα ίχ ν η του δράστη και του συν εργού του.

ΕΠΙ ΜΗΝΕΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
ΣΣεε  θθοολλόό  ττοοππίίοο  οοιι  εεξξεελλίίξξεειιςς  γγύύρρωω  ααππόό  τταα  
pprroojjeecctt  ΘΘρριιάάσσιιοο  ΙΙ  &&  ΘΘρριιάάσσιιοο  ΙΙΙΙ  

Συνεχίζεται στη σελ. 4
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ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας 2020: 
Τι ισχύει για την κατάθεση  
πινακίδων -Ολα τα δικαιολογητικά

Αµετάβλητα θα παραµείνουν τα τέλη κυκλοφο-
ρίας 2020, µε τους ιδιοκτήτες των οχηµάτων να
καλούνται να τα πληρώσουν µε καταληκτική
ηµεροµηνία τις 31 ∆εκεµβρίου.
Ωστόσο, όσοι δεν επιθυµούν να πληρώσουν το
ποσό που αναλογεί για το όχηµα τους, έχουν την
δυνατότητα να καταθέσουν τις πινακίδες τους
στην Εφορία, θέτοντας έτσι το ΙΧ τους σε ακιν-
ησία. Σε διαφορετική περίπτωση, οι ιδιοκτήτες
ΙΧ και δικύκλων θα έρθουν αντιµέτωποι µε
σηµαντικά πρόστιµα.pow

Τα δικαιολογητικά για την κατάθεση πινακίδων

Σύµφωνα µε σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου,
η κατάθεση των πινακίδων σηµαίνει ότι το ΙΧ
αδρανοποιείται και οι πινακίδες και η άδεια
κυκλοφορίας παραµένουν στη ∆ΟΥ για διά-
στηµα ενός χρόνου. 
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να έχουν µαζί τους
τα εξής δικαιολογητικά:
Αδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου
Πινακίδες
Φωτοτυπία της δήλωσης εισοδήµατος, όπου να
αποδεικνύεται ποιος είναι ο κάτοχος του ΙΧ
Απόδειξη πληρωµής των τελών κυκλοφορίας
του τρέχοντος έτους
Υπεύθυνη δήλωση ότι το αυτοκίνητο θα σταθ-
µεύσει σε κλειστό ιδιόκτητο χώροΑ
στυνοµική ταυτότητα ή σχετική εξουσιοδότηση
αν δεν είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης
Υπεύθυνη δήλωση, µε την οποία θα βεβαιώνε-
ται ότι το όχηµα δεν θα σταθµεύσει σε δηµόσιο
δρόµο.

Ο δεύτερος λόγος ήταν  πως οι δύο υποψήφιοι επεν δυτές είχ αν  ήδη
υποβάλει αίτηµα για χ ορήγηση παράτασης της προθεσµίας υποβολής
προσφορών  κατά δύο και τρεις µήν ες αν τίστοιχ α. ∆εδοµέν ου ότι το
ακίν ητο διαθέτει ήδη υποδοµές (σιδηροδροµικές γραµµές, αποθήκες
κ.λπ.), που έχ ουν  συγχ ρηµατοδοτηθεί από την  E.E., υπάρχ ει
κίν δυν ος επιστροφής κον δυλίων  250 εκατ. ευρώ σε περίπτωση που ο
διαγων ισµός δεν  καταλήξει σε αν άδοχ ο. 

Συγκεκριµέν α έπρεπε µέχ ρι τις 31.3.2019 ν α έχ ουν  ολοκληρωθεί τα
έργα ν α έχ ει επικυρωθεί από το Ελλην ικό Κοιν οβούλιο η σύµβαση για
το Θριάσιο Ι (που έχ ει επιτευχ θεί), εκκρεµούν  όµως τρεις ακόµα προϋ-
ποθέσεις: 

Εκθέσεις από αν εξάρτητο µηχ αν ικό σχ ετικά µε την  πρόοδο των
έργων  και τους κιν δύν ους για την  ολοκλήρωση του «ιδιωτικού Εµπορ-
ευµατικού κέν τρου»·

Πιστοποιητικού ολοκλήρωσης των  έργων  από αν εξάρτητο µηχ αν ικό
για το «ιδιωτικό Εµπορευµατικό Κέν τρο».

Υπογραφή σύµβασης Σ∆ΙΤ για τη συν ολική λειτουργία του εµπορε-
υµατικού συγκροτήµατος του Θριασίου Πεδίου.

Ουσιαστικά η Κοµισιόν  βλέπον τας την  πρόοδο των  έργων  αλλά και
το µπλοκάρισµα του πρώτου διαγων ισµού δίν ει άτυπα παράταση στην
ολοκλήρωση όλων  των  διαδικασιών  για ν α µπορέσει ν α ολοκληρωθεί
ακόµα έν α αιών ιο έργο στη χ ώρα µας.

Ο διαγων ισµός για την  παραχ ώρηση του Εµπορευµατικού Σιδηροδρ-
οµικού Σταθµού και Σταθµού ∆ιαλογής (ΕΣΣΣ∆Ι) στο Θριάσιο Πεδίο
ξεκίν ησε τον  περασµέν ο Μάρτιο, λίγες ηµέρες πριν  εκπν εύσει η ηµε-
ροµην ία που είχ ε δοθεί από την  Κοµισιόν  (31.3.19) και η οποία αφο-
ρούσε την  ολοκλήρωση και συµβασιοποίηση του διαγων ισµού αυτού,
εν ώ στις αρχ ές του καλοκαιριού πέρασε στη β’ φάση του.

Η αρχ ική ηµεροµην ία κατάθεσης προσφορών  ήταν  η 17η Σεπτεµ-
βρίου 2019 και µετατέθηκε για τις 18 Νοεµβρίου. Υπεν θυµίζεται ότι,
Φορέας Υλοποίησης του διαγων ισµού είν αι το υπουργείο Υποδοµών
και πιο συγκεκριµέν α η ∆ιεύθυν ση Συγκοιν ων ιακών  Υποδοµών  µε
Σύµβαση Παραχ ώρησης. 

Οι τρεις µν ηστήρες είν αι η Piraeus Europe Asia Rail Logistic LTD
(Pearl), το µεγαλύτερο ποσοστό της οποίας κατέχ ει πλέον  η Cosco, η
Goldair Cargo και το σχ ήµα της Damco (Όµιλος Kοπελούζου) µε τη
Foodlink, εν ώ εκτός διαδικασίας τέθηκε η Κ/Ξ ΤΡΑΙΝΟΣΕ-Sarmed.

Το mega-Εµπορευµατικό Κέν τρο Θριάσιο ΙΙ, είν αι το δεύτερο
µεγαλύτερο ακίν ητο µετά από εκείν ο του ∆ιεθν ούς Αερολιµέν α της
Αθήν ας.

∆ιαθέτει πολλαπλές σιδηροδροµικές γραµµές, ηλεκτροκίν ηση, αποθ-
ήκες, κτίρια διοίκησης κ.ά. Θα γίν ει το µεγαλύτερο Logistics Center της
Νοτιο-Αν ατολικής Ευρώπης µε εµβαδόν  1.758.240 τ.µ. και αν αµέν εται
ν α µετατρέψει όλη την  περιοχ ή σε έν α τεράστιο εµπορευµατικό hub.

Οι υποχ ρεωτικές επεν δύσεις σύµφων α µε πηγές δεν  ξεπερν ούν  τα
20-25 εκατ. ευρώ, πράγµα που κάν ει ακόµα πιο ελκυστικό το συγκε-
κριµέν ο ακίν ητο.

Παράγον τες της αγοράς, πάν τως, συν δέουν  την  τύχ η του µε την
κατάληξη της υπόθεσης για το Θριάσιο I. Θέση την  οποία φέρον ται ν α
εν στερν ίζον ται και ορισµέν α τουλάχ ιστον  µέλη της κυβέρν ησης. Κάτι
που σηµαίν ει ότι µόν ο αν  δοθεί -όπως όλα δείχ ν ουν - το «πράσιν ο
φως» των  Βρυξελλών  στο Θριάσιο I, θα προχ ωρήσει και το Θριάσιο II.
Σε αν τίθετη περίπτωση, το πιθαν ότερο είν αι ν α επαν έλθουµε στα
σεν άρια περί εν ιαίας αξιοποίησης της έκτασης, µε άγν ωστο βέβαια το
χ ρόν ο υλοποίησης.

(πηγή: Ναυτεµπορική)

Συνεχίζεται από τη σελ. 3
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""ΤΤοο  ∆∆έέννττρροο  ττωωνν  ΕΕυυχχώώνν""""ΤΤοο  ∆∆έέννττρροο  ττωωνν  ΕΕυυχχώώνν""

ΣΣααςς  κκααλλοούύµµεε  όόλλοουυςς,,  ΣΣααςς  κκααλλοούύµµεε  όόλλοουυςς,,  
σσττοο  1111οο  ΧΧρριισσττοουυγγεεννννιιάάττιικκοο  σσττοο  1111οο  ΧΧρριισσττοουυγγεεννννιιάάττιικκοο  

ΦΦιιλλααννθθρρωωππιικκόό  ΠΠααζζάάρριι  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυΦΦιιλλααννθθρρωωππιικκόό  ΠΠααζζάάρριι  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,ττοο  οοπποοίίοο  θθααΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,ττοο  οοπποοίίοο  θθαα

  ππρρααγγµµααττοοπποοιιηηθθεείί  σσττιιςς  1133--1144  &&    ππρρααγγµµααττοοπποοιιηηθθεείί  σσττιιςς  1133--1144  &&  
1155  ∆∆εεκκεεµµββρρίίοουυ  22001199,,  σσττοο  ΚΚλλεειισσττόό1155  ∆∆εεκκεεµµββρρίίοουυ  22001199,,  σσττοο  ΚΚλλεειισσττόό

ΓΓυυµµνναασσττήήρριιοο  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  ΓΓυυµµνναασσττήήρριιοο  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  
""ΓΓεεώώρργγιιοοςς  ΘΘ..  ΤΤσσόόκκααςς""..""ΓΓεεώώρργγιιοοςς  ΘΘ..  ΤΤσσόόκκααςς""..

ΜΜααζζίί  µµααςς,,  σσττοο  άάννααµµµµαα  ττοουυ  ΜΜααζζίί  µµααςς,,  σσττοο  άάννααµµµµαα  ττοουυ  
ΧΧρριισσττοουυγγεεννννιιάάττιικκοουυ  ∆∆έέννττρροουυ,,ΧΧρριισσττοουυγγεεννννιιάάττιικκοουυ  ∆∆έέννττρροουυ,,

  σσττηηνν  ΠΠλλααττεείίαα  ∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ  σσττιιςς  σσττηηνν  ΠΠλλααττεείίαα  ∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ  σσττιιςς
1133//1122  &&  ώώρραα  2211::0000,,    1133//1122  &&  ώώρραα  2211::0000,,    

ηη  ττρρααγγοουυδδίίσσττρριιαα  ηη  ττρρααγγοουυδδίίσσττρριιαα  JJoosseepphhiinnee!!!!!!JJoosseepphhiinnee!!!!!!

Έρχονται προγράµµατα εργασίας του
ΟΑΕ∆ ειδικά για πρόσφυγες

Π
ρόταση για την  δηµιουργία προγραµµάτων  που αφορά την  έν ταξη ν έων
προσφύγων  στην  αγορά εργασίας, υπέβαλλε ο ΟΑΕ∆, όπως αν ακοίν ωσε ο
διοικητής Σ. Πρωτοψάλτης προς τα υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και

Εργασίας.
Ειδικότερα, όπως γράφει το dikaiologitika.gr, ο ΟΑΕ∆ στο πλαίσιο του προγράµ-

µατος «ERASMUS+ Νεολαία» ολοκλήρωσε µε επιτυχ ία το έργο «I.ReF.SoS “Καιν ο-
τοµική Απάν τηση για τη ∆ιευκόλυν ση της Κοιν ων ικής Υποστήριξης των  Νέων  Προ-
σφύγων ”».

Με το έργο I.ReF.SoS, ο ΟΑΕ∆, ως Συν τον ιστής Φορέας, σε συν εργασία µε τους
εταίρους του και συγκεκριµέν α µε το Κέν τρο Αν άπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής
της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ), το Υπουργείο Παιδείας της Τουρκίας και τον  Οργαν ισµό
Κατάρτισης DEKRA της Γερµαν ίας, δηµιούργησε µια ν έα προσέγγιση στην  επαγγε-
λµατική κατάρτιση των  ν έων  προσφύγων , ηλικίας 16 έως 24 ετών . Η προσέγγιση
αυτή εµπλουτίστηκε µε καιν οτοµικό εκπαιδευτικό υλικό συµβουλευτικής, καθοδήγ-
ησης καθώς και γλωσσικής και διαπολιτισµικής κατάρτισης και επαγγελµατικού προ-
σαν ατολισµού για εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόµεν ους. Το έργο σχ εδιάστηκε και
εφαρµόστηκε, σε πιλοτικό επίπεδο, σε 40 ν έους πρόσφυγες.

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του Έργου πραγµατοποιείται ηµερίδα µε τίτλο
«Αξιοποιών τας τον  ∆ιάλογο για την  κοιν ων ική υποστήριξη των  ν έων  προσφύγων
16-24 ετών : Η εµπειρία του Έργου ERASMUS+ I.ReF.SoS».

Ο σχ εδιασµός του ΟΑΕ∆ όπως τόν ισε ο κ. Πρωτοψάλτης προβλέπει την  καταγρ-
αφή των  δεξιοτήτων  των  ν έων  προσφύγων , την  αν αγν ώριση και πιστοποίηση των
εκπαιδευτικών  και επαγγελµατικών  προσόν των  τους, την  ταχ ύρυθµη γλωσσική
εκµάθηση και την  επαγγελµατική κατάρτιση και απασχ όληση, µέσω εργασιακών
προγραµµάτων .

ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΕΤΑ 

Σ
ήµερα  11 ∆εκεµβρίου 2019, ώρα 11:00 θα πραγµατοποιηθεί σύσκεψη
στην  αίθουσα συν εδριάσεων  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στο ∆ηµαρχ είο
Μεγάρων , µε συµµετοχ ή εκπροσώπων  της Κυβέρν ησης και της Περιφέρ-

ειας Αττικής, για ζητήµατα που αφορούν  τις διαδικασίες αποκατάστασης των
προβληµάτων , που αν τιµετωπίζουν  οι πληγέν τες της Κιν έτας.

Συγκεκριµέν α, µε  πρωτοβουλία του ∆ηµάρχ ου Μεγαρέων  Γρηγόρη Σταµούλη,
την  προσεχ ή Τετάρτη 11 ∆εκεµβρίου 2019, στις 11:00, στην  αίθουσα Συν εδριά-
σεων  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στο ∆ηµαρχ είο Μεγάρων  θα λάβει χ ώρα
σύσκεψη, µε τη συµµετοχ ή εκπροσώπων  της Κυβέρν ησης από το Υπουργείο
Υποδοµών  και Περιβάλλον τος και από το Υπουργείο Περιβάλλον τος και Εν έργει-
ας και της ∆ιοίκησης της Περιφέρειας Αττικής και όλων  των  εµπλεκόµεν ων
φορέων  για ν α συζητηθούν  οι διαδικασίες για την  αν τιµετώπιση των  προβληµά-
των , που προέκυψαν  από τις καταιγίδες της 25ης Νοεµβρίου, αποτέλεσµα της
επέλασης της κακοκαιρίας «Γηρυόν ης» στην  Κιν έτα σε συν δυασµό µε αυτά, που
προϋπήρχ αν  από την  καταστρεπτική πυρκαγιά του Ιουλίου του 2017.



Προσωρινή τροποποίηση για το χρονικό διάστηµα από
09/12/2019 έως 15/05/2020 της διαδροµής των λεωφ-
ορειακών γραµµών 712 ΑΧΑΡΝΑΙ-ΕΡΓ.
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-Α. ΛΙΟΣΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑ), 723 ΦΥΛΗ –
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ), 733 ΑΧΑΡΝΑΙ – ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
(ΚΥΚΛΙΚΗ), 749 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ-ΣΤ.
ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ και Β12 ΜΑΡΝΗ – ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
(ΠΑΝΟΡΑΜΑ), ανακοίνωσε ο ΟΑΣΑ.

Λεωφορειακή γραµµή 712
Από τέρµα προς αφετηρία
Από Καραϊσκάκη, συνέχεια Καραϊσκάκη, αριστερά

Ελευθερίας και συνέχεια όπως η εγκεκριµένη διαδροµή.

Λεωφορειακή γραµµή 723
Από αφετηρία προς τέρµα
Από Φυλής, αριστερά 25ης Μαρτίου, δεξιά Καραϊ-

σκάκη, συνέχεια Μανδηλαρά, λοξά δεξιά ∆ηµαρχείου,
αριστερά Εργατικής Πρωτοµαγιάς, δεξιά Κορινθιακού,
δεξιά Γ. Παπανδρέου, λοξά δεξιά Αιγαίου Πελάγους,
δεξιά κυκλικά την πλατεία, δεξιά Φυλής έως τον σταθµό
του Προαστιακού στον διαµορφωµένο χώρο.

Από τέρµα προς αφετηρία

Από Φυλής, δεξιά 17ης Νοέµβρη, αριστερά Γρ. Λαµ-
πράκη, αριστερά Εργατικής Πρωτοµαγιάς, δεξιά Ελευθε-
ρίας, αριστερά Καραϊσκάκη, αριστερά 25ης Μαρτίου,
δεξιά Φυλής και συνέχεια όπως η εγκεκριµένη διαδροµή.

Λεωφορειακή γραµµή 733
Από τέρµα προς αφετηρία (προς Αχαρναί)

Από Ελευθερίας (Πλ. Εθν. Αντιστάσεως), αριστερά
Καραϊσκάκη και συνέχεια όπως η εγκεκριµένη διαδροµή.

Λεωφορειακή γραµµή 749 (Κυκλική- αναγράφε-
ται όλη η διαδροµή)

Από Σπύρου Λούη (ΑΦΕΤΗΡΙΑ), αριστερά Βαλέριου
Λεωνίδη, δεξιά Στέλιου Μηγιάκη, αριστερά Βούλας
Πατουλίδου, δεξιά Πύρρου ∆ήµα (έξοδος από τον οικι-
σµό Γεννηµατά), δεξιά Πέτρου Γαλακτόπουλου, αριστε-
ρά ∆ιγενή Ακρίτα, δεξιά Αγ. Όρους, δεξιά Τριβωνιανού,
αριστερά Βυζαντίου, συνέχεια Ηλέκτρας (Καποδίστρια
Ιωάννη), δεξιά Καραϊσκάκη, συνέχεια Μανδηλαρά, λοξά
δεξιά ∆ηµαρχείου, αριστερά Εργατικής Πρωτοµαγιάς, 

δεξιά Κορινθιακού, δεξιά Γ. Παπανδρέου, λοξά δεξιά
Αιγαίου Πελάγους, δεξιά κυκλικά την πλατεία, δεξιά
Φυλής έως τον διαµορφωµένο χώρο στον σταθµό του
Προαστιακού, δεξιά αναστροφή στη γέφυρα της Αττικής
οδού, αριστερά Λ. Φυλής, δεξιά 17ης Νοέµβρη, αριστε-
ρά Γρ. Λαµπράκη, αριστερά Εργατικής Πρωτοµαγιάς,
δεξιά Ελευθερίας, αριστερά Καραϊσκάκη, αριστερά Κοµι-
ζοπούλου, συνέχεια Ζήνωνα,αριστερά Μεγάλου Κων-
σταντίνου, δεξιά Κωνσταντινουπόλεως, δεξιά Ξιφία,
δεξιά Τσιµισκή, αριστερά Νικηφόρου Ουρανού, αριστερά
Βυζαντίου, συνέχεια Πέτρου Γαλακτόπουλου, αριστερά
Πύρρου ∆ήµα (είσοδος στον οικισµό Γεννηµατά), δεξιά
Ακακίου Κακιασβίλη, αριστερά Κωνσταντίνου Τσικ-
λητήρα, αριστερά Στέλιου Μηγιάκη, δεξιά Νίκου Κακλα-
µανάκη, αριστερά Σπύρου Λούη (ΑΦΕΤΗΡΙΑ).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
Τροποποίηση διαδροµής λόγω λαϊκής επί της

οδού Ζήνωνος

Από Καραϊσκάκη, αριστερά Ηλέκτρας (Καποδίστρια
Ιωάννη), συνέχεια Βυζαντίου, αριστερά Μεγάλου Κων-
σταντίνου, συνέχεια κανονικά όπως η εγκεκριµένη δια-
δροµή.

Λεωφορειακή γραµµή Β12

Από αφετηρία προς τέρµα

Από Φυλής, δεξιά 17ης Νοέµβρη, αριστερά Γρ. Λαµ-
πράκη, αριστερά Εργατικής Πρωτοµαγιάς, δεξιά Ελευθε-
ρίας, αριστερά Καραϊσκάκη, συνέχεια Καραϊσκάκη, δεξιά
στο Α/Σ Άνω Λιοσίων (ΤΕΡΜΑ).

6-θριάσιο Τετάρτη 11 ∆εκεµβρίου 2019 

48

Την αύξηση των δροµολογίων στην
διαδροµή Αθήνα - Θεσσαλονίκη –
Αθήνα ανακοίνωσε η ΤΡΑΙΝΟΣΕ µε
στόχο «την καλύτερη εξυπηρέτηση
των επιβατών της, και ιδιαίτερα κατά
την Χριστουγεννιάτικη περίοδο, που

επιθυµούν να ταξιδέψουν γρήγορα,
άνετα, οικονοµικά και µε ασφάλεια».

Λαµβάνοντας υπόψη την αυξηµένη
επιβατική κίνηση και πληρότητα ενό-
ψει των εορταστικών ηµερών, η

ΤΡΑΙΝΟΣΕ δροµολογεί ένα ακόµα
ζεύγος αµαξοστοιχιών, στην εν λόγω
διαδροµή για όσους επιλέξουν το
τραίνο για την µετακίνησή τους.

Ειδικότερα, από 15/12/2019 και
κάθε Παρασκευή, Κυριακή και ∆ευ-
τέρα:

Από Αθήνα η αµαξοστοιχία 3500
αναχωρεί στις 13:26, µε άφιξη στην
Θεσσαλονίκη στις 17:35, µε µία ενδιά-
µεση στάση στην Λάρισα στις 16:14.

Αντίστοιχα, η αµαξοστοιχία 3501,
αναχωρεί από Θεσσαλονίκη στις
16:00 µε άφιξη στην Αθήνα στις
20:01, µε µία ενδιάµεση στάση στην
Λάρισα στις 17:19.

Επίσης αυξάνει σηµαντικά τις προ-
σφερόµενες θέσεις και στις υπόλοιπες
αµαξοστοιχίες που κινούνται στο
συγκεκριµένο δίκτυο.

ΛΟΓΩ ΓΙΟΡΤΩΝΛΟΓΩ ΓΙΟΡΤΩΝ

Νωρίτερα θα Νωρίτερα θα 
καταβληθούν οι καταβληθούν οι 
συντάξεις Ιανουαρίου συντάξεις Ιανουαρίου 

Νωρίτερα θα πραγµατοποιηθΝωρίτερα θα πραγµατοποιηθ--
ούν και φέτος οι πληρωµές γιαούν και φέτος οι πληρωµές για
τις συντάξεις του µηνός Ιανοτις συντάξεις του µηνός Ιανο--
υαρίου λόγω των Χριστουγένυαρίου λόγω των Χριστουγέν--
νων και της Πρωτοχρονιάς.νων και της Πρωτοχρονιάς.

Η συγκεκριµένη απόφασηΗ συγκεκριµένη απόφαση
πάρθηκε από το διοικητικόπάρθηκε από το διοικητικό
συµβούλιο του Ενιαίου Φορέασυµβούλιο του Ενιαίου Φορέα
Κοινωνικής ΑσφάλισηςΚοινωνικής Ασφάλισης
(ΕΦΚΑ). λόγω της ανάγκης για(ΕΦΚΑ). λόγω της ανάγκης για
οικονοµική διευκόλυνση τωνοικονοµική διευκόλυνση των
συνταξιούχων του εν όψει τωνσυνταξιούχων του εν όψει των
εορτών των Χριστουγέννωνεορτών των Χριστουγέννων
και του Νέου Έτους.και του Νέου Έτους.
Η καταβολή θα ξεκινήσει απόΗ καταβολή θα ξεκινήσει από
τις 18 ∆εκεµβρίου και θα ολοκτις 18 ∆εκεµβρίου και θα ολοκ--
ληρωθεί στις 27/12/2019.ληρωθεί στις 27/12/2019.

ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Νέα δροµολόγια εν όψει εορτών
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∆ηµόσια νοσοκοµεία: Στάση εργασίας
σήµερα γιατρών-εργαζοµένων

Π αναττική στάση εργασίας από τις 9:00 έως τις
15:00 σήµερα Τετάρτη 11 ∆εκεµβρίου και κινητο-
ποίηση στις 10:00 στην Αίγλη Ζαππείου θα πραγ-

µατοποιήσουν οι νοσοκοµειακοί γιατροί, εκφράζοντας
την αντίθεσή τους στην ηµερίδα που διοργανώνει ο
Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ), για τις Συµπρά-
ξεις ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ) στην παροχή
υπηρεσιών υγείας. Στη συγκέντρωση θα συµµετάσχει
και η Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργαζοµένων στα ∆ηµό-
σια Νοσοκοµεία (ΠΟΕ∆ΗΝ).

«Η ηγεσία του ΠΙΣ πρωτοστατεί στην προώθηση
των κυβερνητικών σχεδιασµών για την πλήρη
υποταγή της δηµόσιας υγείας στην άγρια κερ-
δοσκοπία µε όχηµα τις Σ∆ΙΤ», αναφέρει η Οµο-
σπονδία Ενώσεων Νοσοκοµειακών Γιατρών
Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ).
«∆εν θα επιτρέψουµε την εµπορευµατοποίηση
της Υγείας που οραµατίζονται κάποιοι φορείς
της υγείας (π.χ. ΠΙΣ) που θέλουν να παίζουν

τον ρόλο του "λαγού" στις εκάστοτε κυβερνήσεις»,
σηµειώνει η ΠΟΕ∆ΗΝ.
«Αιτία πολέµου» είναι για την Οµοσπονδία, «η δυνατότ-
ητα εργασίας ιδιωτών γιατρών στα νοσοκοµεία, η εγκα-
τάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού από ιδιωτικές
εταιρίες στα νοσοκοµεία, η µετατροπή της νοµικής µορ-
φής των νοσοκοµείων από Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου
∆ικαίου σε οτιδήποτε άλλο (ΝΠΙ∆, Ανώνυµες Εταιρ-
είες)».

Όπως τονίζει, το σύστηµα χρειάζεται χρηµατοδότηση από
τον κρατικό προϋπολογισµό, αύξηση των δηµόσιων
δαπανών για την Υγεία στον µέσο όρο των χωρών της
ΕΕ «και όχι περαιτέρω µετακύληση της λειτουργίας του
στις τσέπες των πολιτών».

Σύµφωνα µε την ΟΕΝΓΕ, κερδισµένοι από τη Σ∆ΙΤ θα
είναι «µία µερίδα επιχειρηµατιών εντός και εκτός των
νοσοκοµείων και το 25% των µεγαλο-επιχειρηµατιών
διευθυντών και πανεπιστηµιακών καθηγητάδων# »,
ενώ οι µεγάλοι χαµένοι θα είναι «οι ασθενείς που θα
αναγκάζονται να δίνουν νόµιµα ή νοµιµοποιηµένα
φακελάκια άλλοτε στις κερδοσκοπικές, άλλοτε στις µη
κερδοσκοπικές (δηµόσια νοσοκοµεία-ΝΠΙ∆) επιχειρή-
σεις υγείας, να ακριβοπληρώνουν αν και εφόσον έχουν,
για υπηρεσίες που δικαιούνται και που θα µπορούσαν
να απολαµβάνουν δωρεάν και οι εργαζόµενοι στο δηµό-
σιο σύστηµα υγείας».

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 2105570159 - site: http://www.ecocarpet.gr - email: info@ecocarpet.gr
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Θεοδωρικάκος σε δηµάρχους: Τα έργα του «Φιλόδηµου»
θα υλοποιηθούν µέχρι το τελευταίο ευρώ

Τα έργα του προγράµµατος «Φιλόδηµος» θα υλοποιηθούν µέχρι το τελευταίο
ευρώ, διαβεβαίωσε τους δηµάρχους ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεο-
δωρικάκος.Οπως είπε ο κ/ Θεοδωρικάκος σε δηµάρχους που µετέχουν στο

∆ίκτυο «Βιώσιµη Πόλη», κατά τη διάρκεια ηµερίδας που πραγµατοποιήθηκε στη Γλυφ-
άδα τα έργα θα πραγµατοποιηθούν είτε µέσα από το νέο αναπτυξιακό πρόγραµµα για
την Αυτοδιοίκηση που θα αρχίσει να υλοποιείται από το υπουργείο Εσωτερικών στις 

αρχές του 2020, είτε µέσω των ΠΕΠ και των Τοµεακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ,
όπου αυτό είναι δυνατόν,«Αναγκαία η οργάνωση των δήµων», λέει ο Θεοδωρικάκος.

Οπως είπε ο κ. Θεοδωρικάκος σύντοµα θα ολοκληρώσει τις συζητήσεις µε την Ευρ-
ωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη σύναψη νέας δανειακής σύµβασης που θα δίνει
τη δυνατότητα χρηµατοδότησης έργων ύψους 500 εκατ. ευρώ το χρόνο, για την επό-
µενη τετραετία.

Επισήµανε ότι είναι αναγκαία η οργάνωση των δήµων και των τεχνικών υπηρεσιών
τους για να υπάρχει η δυνατότητα απορρόφησης των αναγκαίων πόρων και για το
λόγο αυτό, όπως είπε, έχουν µεγάλη αξία πρωτοβουλίες όπως αυτή του ∆ικτύου
«Βιώσιµη Πόλη», το οποίο αποτελεί ένα εργαλείο για την υλοποίηση µελετών και σχε-
διασµών για έργα ανάπτυξης στους δήµους.



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
σε Άσκηση Απεγκλωβισµού

Η Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού και
Νεολαίας ∆ήµου Ασπροπύργου, κα Σοφία Μαυρίδη και ο Πρόεδρος της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Ασπροπύργου, κ. Παντελής Σαββίδης
σας προσκαλούν την Παρασκευή, 13 ∆εκεµβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.µ.

στον χώρο του Αγροκηπίου (Αγίας Μαρίνης), όπου θα πραγµατοποιηθεί 
σε συνεργασία µε την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τον µη Κερδοσκοπικό

Οργανισµό «My Grand Road», άσκηση απεγκλωβισµού 
µε την συµµετοχή µαθητών και µαθητριών του Επαγγελµατικού Λυκείου 

του ∆ήµου Ασπροπύργου.

Σε περίπτωση δυσµενών καιρικών συνθηκών η εκδήλωση θα µεταφερθεί 
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου Ασπροπύργου 

(Αλέκου Παναγούλη 13).
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Xmas bazaar για τα αδέσποτα από τα
«Φαντάσµατα του Ασπροπύργου»

« Τ α
Φαντάσµατα του
Ασπροπύργου»
επανέρχονται µε
το καθιερωµένο,

χριστουγεννιάτικο bazaar τους και δεν υπάρχει περίπτωση ν’ απέχουµε
Αν δεν τους γνωρίζετε, πρόκειται για οµάδα φιλόζωων που, εδώ και

χρόνια, µαζεύει τ’ αδέσποτα της περιοχής και µε δικά της έξοδα, πληρώνει
από επίπονες χηµειοθεραπείες µέχρι ό,τι απλούστερο, από εµβόλιο µέχρι
ξηρά τροφή, χρειαστούν τα ζωάκια που έχει υπό την προστασία της. Μέχρι
να υιοθετηθούν, φυσικά.

Ό,τι κάνουν τα παιδιά είναι εις βάρος της τσέπης τους, αλλά επιµένουν
γιατί στόχος είναι όσο το δυνατόν περισσότερα αδέσποτα να γίνουν µέλη
µιας οικογένειας που θα τ’ αγαπάει και θα τα αντιµετωπίζει όχι απλά ως
φύλακες, αλλά ως µέλος της.

Η οµάδα µετράει επτά χρόνια δράσης στον Ασπρόπυργο και όπως
χαρακτηριστικά τονίζουν: «Σας περιµένουµε όλους µε µεγάλη χαρά σε ένα
γιορτινό τριήµερο γεµάτο αγάπη και ελπίδα! Να γνωριστούµε από κοντά και
να συνεισφέρουµε για όλες τις αδέσποτες ψυχές του Ασπρόπυργου! »

Μέρες και ώρες λειτουργίας:
Παρασκευή 13 ∆εκεµβρίου 18.00-23.00
Σάββατο 14 ∆εκεµβρίου 11.00-22.00

Λ. Κοσµόπουλος: «Προετοιµαζόµαστε &
συνεργαζόµαστε όλοι οι µηχανισµοί της 
Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής»

Συνεδρίαση Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής 
Προστασίας της Π.Ε. ∆υτικής Αττικής µε εισήγηση του

Καθηγητή Γεωλογίας Ευθυµίου Λέκκα

Τ
ην Τρίτη 10 ∆εκεµβρίου 2019 στις 12 το µεσηµέρι, στο κτίριο της Περ-
ιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής (Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευ-
σίνα, 1ος όροφος), συγκλήθηκε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής

Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής µε τα παρακάτω θέµατα
προς συζήτηση: 

• Αντισεισµικός σχεδιασµός στην Περιφέρεια Αττικής ΠΕ ∆υτικής Αττι-
κής

• Προδιαγραφές και προσδιορισµός χώρων καταυλισµού Περιφερεια-
κής Ενότητας ∆υτικής Αττικής.

• Άµεση και προσωρινή στέγαση πληγέντων.
Στη συνεδρίαση συµµετείχε  µε εισήγησή του ο Καθηγητής  ∆υναµικής Τεκ-

τονικής, Εφαρµοσµένης Γεωλογίας & ∆ιαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, ∆ρ.
Ευθύµιος Λέκκας.

Είχαν κληθεί να συµµετέχουν όλοι οι αρµόδιοι φορείς, της Περιφέρειας, των
∆ήµων και των υπηρεσιών της ∆υτικής Αττικής, για τον καλύτερο δυνατό σχε-
διασµό και συντονισµό.

Σχετικά, ο Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής Λευτέρης Κοσµόπουλος
δήλωσε: «Εργαζόµαστε και συνεργαζόµαστε τακτικά και συστηµατικά µε όλους
τους αρµόδιους φορείς ώστε να είµαστε προετοιµασµένοι απέναντι σε κάθε
ενδεχόµενο. Η συνεργασία των αρχών της ∆υτικής Αττικής, των υπηρεσιών µε
την πολύτιµη συµβολή επιστηµόνων, όπως ο ∆ρ. Ευθύµιος Λέκκας, µπορεί να
αποφέρει γόνιµα αποτελέσµατα».

(Περισσότερες λεπτοµέρειες σε επόµενο φύλλο της εφηµερίδας)



Τετάρτη 11 ∆εκεµβρίου 2019 θριάσιο-9

Π
αρατείνεται µέχρι
31 Μαΐου του
2020 η ηµεροµ-

ηνία υποβολής της αίτησης
για την υπαγωγή στη ρύθ-
µιση οφειλών προς Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΦΚΑ) µέσω της ηλεκτρο-
νικής πλατφόρµας του
Κέντρου Είσπραξης Ασφα-
λιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ)
όπως αποκάλυψαν πρώτα
τα Dikaiologitika News

Αυτό ορίζει σρα θέµατα
του υπουργείου Εργασίας
το σχέδιο νόµου που κατα-
τέθηκε στην Βουλή "Κατε-
πείγουσες ρυθµίσεις αρµο-
διότητας των Υπουργείων
Υγείας, Εσωτερικών,
Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων και άλλες διατάξεις" και ψηφίζεται

Η εν λόγω ρύθµιση αφορά όσους έχουν κάνει
αίτηση την πρώτη αίτηση για υπαγωγή στην ρύθµιση
µέχρι 30.9.2019 αλλα επειδή δεν έχει οριστεί η οφει-
λή από τους ασφαλιστικούς φορείς δίνεται παράταση
για την αίτηση στο ΚΕΑΟ. Πρόκειται για την δεύτερη
παράταση καθώς η πρώτη λήγει 31.12.2019.

Παράλληλα δίνεται παράταση µέχρι 31.5.2020 σε
όσους έχασαν την ρύθµιση εντός του 2019 να κατα-
βάλλουν το σύνολο των δόσεων για να επανέλθουν
στην ρύθµιση.

Ειδικότερα ορίζεται ότι «παρέχεται η δυνατότητα 

επανένταξης έως την 31-5-2020, στη ρύθµιση
οφειλών προς ΦΚΑ, για τους οφειλέτες, που είχαν
ενταχθεί στην ρύθµιση των άρθρων 2, 3, 4 και 5 του
ν.4611/2019 και την απώλεσαν (µη µισθωτοί ασφαλι-
σµένοι, ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ, εργοδότες κ.λπ.),
υπό την προϋπόθεση καταβολής του συνόλου των
δόσεων της ρύθµισης που έχουν καταστεί απαιτητές
καθώς και νέων βεβαιωµένων, εκτός ρύθµισης
οφειλών».

Επίσης ορίζεται παράταση των συµβάσεων των 341
εργαζοµένων στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας έως
ότου τοποθετηθούν οι επιτυχόντες µέσω διαγωνισµού 

του ΑΣΕΠ στις απαιτούµε-
νες θέσεις. 

Η ολοκλήρωση της διαδι-
κασίας πρέπει να γίνει έως
τις 15.6.2020.

Ακόµη προβλέπεται ελεγ-
κτική αποζηµίωση ύψους 30
ευρώ µέχρι 7 ελέγχους το
µήνα σε όσους διενεργούν
ελέγχους και 30 ευρώ µεχρι
5 ελέγχους σε όσους συµµε-
τέχουν.

Επειδή όµως αυτοί που διε-
νεργουν έλεγχους, 7 το
µήνα, υπόκεινται στο όριο
των 2.400 ευρώ το χρόνο το
όριο θα διαµορφώνεται
πλέον στα 2.520 ευρώ το
χρόνο για τους ελέγχους
αυτούς.

Η ελεγκτική αυτή αποζ-
ηµίωση δεν συγκαταλέγεται στις τακτικές αποδοχές
και δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις.

Ακόµη, παρατείνεται για ένα χρόνο, έως τις
31/12/2020 η προθεσµία εντός της οποίας εκκαθα-
ρίζονται και πληρώνονται από τον ΕΦΚΑ όλες οι
ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις του κλάδου υγείας των
Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που εντάχθηκαν
στον ΕΟΠΥΥ, προς τα φαρµακεία, λοιπούς συµβεβ-
ληµένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας κλπ,
και προς ασφαλισµένους των ταµείων, µε εξαίρεση τις
ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις του ΟΠΑ∆, του Οίκου
Ναύτου και του ΤΑΥΤΕΚΩ.

Παράταση στις 120 δόσεις µέχρι 31.5.2020 για όσους έχουν κάνει αίτηση µέχρι 30.9.2019 
∆εύτερη ευκαιρία σε όσους έχασαν την ρύθµιση µέσα στο 2019
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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

ΓΑΜΟΣ 

Ο ΣΤΕΡΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΑΒΡΑΜΙ∆Η ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ Η ΑΘΗΝΑ ΜΠΙΛΕΛΗ ( ATHINA
BILELLI)  TOY ΓΙΩΡΓΟ ΜΠΙΛΕΛΗ (JORGO BILELLI ) KAI THΣ
ΜΙΡΕΛΑ ΜΠΙΛΕΛΗ (ΜIRELA BILELLI) ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΕΝΤΟΛΗ
(MEDOLLI) ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ 

ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΘΑ EΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΘΕΙ 
ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ  

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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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 ΜΙΧΑΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  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.
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«ΡΟ∆ΑΞ»
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΝ 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούµε στο χ ριστουγεν ν ιάτικο
παζάρι που θα πραγµατοποιήσει  ο σύλλογός
µας στην  αίθουσα εκδηλώσεων  Αµφιθέατρο –
Ελευσίν ια 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 ευχ άριστης και γιορτιν ής
ατµόσφαιρας το Σάββατο 14 / 12 και ώρα 7: 00 µ.µ. το ν ηπιαγωγείο του Παιδικού
Σταθµού ΒΙΟΛΕΤΑ  θα συµµετάσχ ει στην  εκδήλωσή µας 

µε χ ριστουγεν ν ιάτικα τραγούδια, εν ώ την  Κυριακή 15 / 12 στις 12:00 το
µεσηµέρι, η γν ωστή και λατρεµέν η σε όλους µας παραµυθού Κατερίν α Παπουτσή
θα παρουσιάσει «Τα µαγικά σιν ιάλα». Έν α παιχ ν ίδι για µικρούς και µεγάλους που
ξεπηδά µέσα από έν α παραµύθι.

Στο χ ώρο θα πωλούν ται βιβλία για µικρούς και µεγάλους,τα έσοδα από την
πώληση των  οποίων  θα δοθούν  στην  ΦΙΛΙΚΗ ΦΩΛΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. ΕΙΣΟ∆ΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Χριστουγεννιάτικο Κουαρτέτο Χριστουγεννιάτικο Κουαρτέτο 
στο ∆ήµο Μάνδρας - Ειδυλλίας

Καλωσορίζουµε 
τα Χριστούγεννα 

µε κουαρτέτο 
εγχόρδων την Τετάρτη

11 ∆εκεµβρίου στις 19:30.
Σας περιµένουµε στο νέο

Πολιτιστικό
Κέντρο Μάνδρας
«Μίκης ∆ούκας» 

(οδός Σακελλαρίου 
& Νικολαΐδου, 

Μάνδρα Αττικής) για ένα
µουσικό ταξίδι στη µελω-
δικότητα και την αρµονία
της κλασικής µουσικής.

Στην αναγκαιότητα η Ελλάδα να σταµατήσει να
είναι ουραγός στον τοµέα των µεταµοσχεύσεων
αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής και

Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης,  ο οποίος παραβρέθη-
κε προχθες στην τελετή έναρξης των κατασκευαστικών
εργασιών του Ωνασείου Εθνικού Μεταµοσχευτικού Κέν-
τρου.

Η τελετή πραγµατοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου
της ∆ηµοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου, του
Πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη, του Αρχιεπισκόπου
Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυµου και του
Προέδρου του Ιδρύµατος Ωνάση Α. Παπαδηµητρίου.
Επίσης παρέστησαν µεταξύ άλλων ο Υπουργός Υγείας
Β. Κικίλιας, ο ∆ήµαρχος Αθηναίων Κ. Μπακογιάννης, η
κ. Μαριάννα Βαρδινογιάννη Πρέσβης καλής θελήσεως
της Unesco, ο Πρόεδρος του Ωνασείου Καρδιοχειρουρ-
γικού Κέντρου, καθηγητής Ιατρικής, κ. Ιωάννης Μπο-
λέτης, ο Πρόεδρος του ΕΟΜ κ. Γ. Παπαθεοδωρίδης,
εκπρόσωποι κοµµάτων και πλήθος κόσµου.    

Ο Γ. Πατούλης χαιρέτισε την ανακοίνωση του Πρωθυ-
πουργού Κ. Μητσοτάκη για την εκπόνηση Εθνικού
Σχεδίου Μεταµοσχεύσεων και συνεχάρη το ίδρυµα
Ωνάση για την απόφαση ανέγερσης του Κέντρου. 

«Η ανέγερση του Ωνασείου Εθνικού Μεταµοσχευτι-
κού Κέντρου θα συµβάλει καθοριστικά στην κάλυψη
ενός µεγάλου ελλείµατος του Συστήµατος Υγείας της
Χώρας µας. 

Η δωρεά οργάνων αποτελεί µια ύψιστη εκδήλωση της
ανθρώπινης αλληλεγγύης και προσφοράς προς τον
συνάνθρωπό µας. 

Τόσο ως Περιφερειάρχης της Αττικής και αντιπρόεδρ

ος της ΕΝΠΕ, όσο και ως Πρόεδρος του ΙΣΑ θα εργα-
στώ συστηµατικά προκειµένου να συµβάλω µε όλες
µου τις δυνάµεις προκειµένου η Ελλάδα να σταµατήσει
να είναι ουραγός στον τοµέα των µεταµοσχεύσεων.
Προτεραιότητά µας είναι να µετατρέψουµε την Αττική σε
περιφέρεια-πρότυπο υγείας και προς αυτή την κατεύθυ-
νση θα ενισχύσουµε τις δοµές υγείας που βρίσκονται
στο λεκανοπέδιο, µε στόχο την καλύτερη θωράκιση των
πολιτών. Όλοι µαζί, πολιτεία, αυτοδιοίκηση και ιδιωτικός
τοµέας θα συνεργαστούµε, προς όφελος των πολιτών.

Εκφράζω και πάλι τα συγχαρητήριά µου στο Ίδρυµα
Ωνάση το οποίο συνεχίζοντας την παράδοση των Μεγά-
λων Ευεργετών µας, αποτελεί έναν σηµαντικό αρωγό
της πολιτείας, στην προσπάθεια να βελτιωθεί η ποιότ-
ητα ζωής των πολιτών», ανέφερε ο Περιφερειάρχης. 

Γ. Πατούλης: Όλοι µαζί, πολιτεία, αυτοδιοίκηση και ιδιωτικός τοµέας θα συνεργαστούµε για την καλύτερη 
θωράκιση αλλά και αναβάθµιση της υγείας των πολιτών

Εκδήλωση για την έναρξη των εργασιών ανέγερσης του Ωνασείου Εθνικού 
Μεταµοσχευτικού Κέντρου ο Περιφερειάρχης Αττικής 

«Πρόσκληση στην 38η Συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ελευσίνας»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 µε τίτλο «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10
όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 74 του Ν.4555/18 καλείστε την Παρασκευή 13 ∆εκεµβρίου 2019 και ώρα 20:00 στην αίθουσα Συνεδριά-
σεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για να συζητήσουµε και να πάρουµε απόφαση στο παρακάτω µοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – Αρµοδιότητας Οικονοµικής Επιτροπής
1. Έγκριση προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2020 του ∆ήµου Ελευσίνας. (εισηγητής κ. Μαυρογιάννης)

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
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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 

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Suzuki
Baleno 1300 κυβικά,
Moντέλο τέλος του
1998, σε καλή κατά-
σταση µε aircondition ,
ηλεκτρικά παράθυρα,
υδραυλικό τιµόνι, και-
νούρια λάστιχα και µε
όλα τα service. Tιµή
συζητήσιµη 1300 ευρώ
Τηλέφωνο 
6938025013
κ. Κώστας 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ RENAULT TWINGO 

Mοντέλο 2004, 1100 κυβικά

(τέλη 135 ευρώ)  µε 180.000

χλµ. στην τιµή των 1150 ευρώ.

(∆ιαθέτει airconditioner,

καινούρια µπαταρία,  

καινούρια µπουζοκαλώδια,

έχουν αλλαχθεί τα αµορτισέρ,

τακάκια, φίλτρα λαδιού κι έχει

γίνει ξεθάµπωµα φαναριών  

και πλύσιµο µηχανής)

Πληροφορίες 

στο 6948683400

Η εταιρεία Advisor Service Pack 
ζητά προσωπικό:

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

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

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

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

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

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

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

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

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

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

•ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών

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

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

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

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

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

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

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

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

∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ..  ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  
ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr



16-θριάσιο Τετάρτη 11 ∆εκεµβρίου 2019


