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Βίλια Αττικής 
Αυτοκίνητα και δρόµοι θαµµένοι στην

κυριολεξία κάτω από το χιόνι
Υπηρεσίες του ∆ήµου Μάνδρας - Ειδυλλίας, συνεργεία της Π.Ε. ∆υτικής Αττικής και ∆Ε∆∆ΗΕ

συνδράµουν µε κάθε τρόπο για την αποκατάσταση των προβληµάτων 

ΈΈλλαα  σσττηηνν  οοµµάάδδαα  µµααςς!!
ΗΗ  ΕΕλλεευυσσίίνναα  22002211  ααννααζζηηττάά  ννέέοουυςς  σσυυννεερργγάάττεεςς
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Ο ∆ήµος Φυλής συνέδραµε το έργο της Πυροσβεστικής και στην περίπτωση εγκλωβισµού ατόµων
αλλά και οχηµάτων πυροσβεστικής στη θέση Πηγή. Ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς µαζί µε τον
Αντιδήµαρχο Μιχάλη Οικονοµάκη, βρέθηκαν από νωρίς στη Χασιά και µόλις πληροφορήθηκαν τον
εγκλωβισµό ατόµων, έσπευσαν να συνδράµουν το έργο της πυροσβεστικής µε ειδικά µηχανήµατα της
Περιφέρειας και του ∆ήµου. Ο απεγκλωβισµός επετεύχθη µετά από πολύωρες προσπάθειες αργά το
βράδυ της ∆ευτέρας . 
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κη τις απόψεις της εφηµερίδας
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ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Νεφώσεις, κρύο και βροχές . Η θερµοκρασία

έως 4 βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
3,7,11,15,19,23,27,31

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Γενοβέφα, Γενεβιέβη

Οσίας Γενεβιέβης εκ Παρισίων

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ-ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ 7, 210-5576029

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ ΣΟΛΩΝ-ΚΥΡΙΛΛΟΣ-

ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο.Ε.
Λ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 3 (ΕΝΑΝΤΙ ΘΡΙΑΣΙΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ) - ΜΑΓΟΥΛΑ
Τηλέφωνο  : 210-5558731

ΜΑΝ∆ΡΑ
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΣΤΡ. Ν. ΡΟΚΚΑ 114, 210-5550323
08:00-23:00 

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΛΙΟΣΗ ΚΑΙ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
Τηλέφωνο  : 210-2473654, 08:00-22:00 

ΧΑΪ∆ΑΡΙ
ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΑΓΩΝ.ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆ΟΥ ΧΑΙ∆ΑΡΙΟΥ 46
210-5815897

Με τη συνδροµή του ∆ήµου Φυλής 
ο απεγκλωβισµός ατόµων στη θέση Πηγή Χασιάς

Μ
ε έν αν  πρωτότ-
υπο και σύγχ ρο-
ν ο στολισµό,

φωτίστηκε όλη η πόλη,
εν ώ η πλατεία ∆ηµα-
ρχ είου φιλοξέν ησε το
χ ωριό του Άι Βασίλη,
δίν ον τας την  ευκαιρία σε
εκατον τάδες µικρούς και
µεγάλους που συγκεν -
τρώθηκαν ,  ν α αισθαν θ-
ούν  κάτι από χ ριστου-
γεν ν ιάτικο παραµύθι. Το
χ ωριό του Άι Βασίλη
παρέµειν ε µέχ ρι και
εχ θές 2 Ιαν ουαρίου στην
Πλατεία , εν ώ από σήµε-
ρα θα µεταφερθεί  στην
Πλατεία Γκορυτσάς ! 
Για την  χ αρά των  µικρών

µας φίλων , παρουσιάστηκε συν αυλία από τα Μουσικά Σύν ολα του Πν ευµατικού Κέν τρου, σε ρυθµούς Ποπ και
Ροκ, εν ώ οι πασίγν ωστοι και πολυαγαπηµέν οι XanaZoo έδωσαν  µια καταπληκτική παιδική µουσικοχ ορευτική
παράσταση.  

Με συνεχείς εορταστικές εκδηλώσεις κατακλύστηκε και
φέτος η πλατεία ∆ηµαρχείου του Ασπροπύργου 

Συν εχιζεται στη σελ. 4
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Ο ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΑ ΠΙΕΣΕΙ ΩΣΤΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ  ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΟΥΝ
ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΠΛΑΝΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΕΤΟΧΟΥ

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ : Το σύνολο των εργαζοµένων υπέβαλε την παραίτησή του. 

Μ
ετά την επιστολή από τον ιδιοκτήτη της
Χαλυβουργικής κ. Κωνσταντίνο Αγγελό-
πουλο, µε την οποία καλούσε τους

εργαζόµενους που επιθυµούν να υποβάλλουν
αιτήσεις παραιτήσεως, µε καταληκτική ηµεροµηνία
την 30/12/2019 και ώρα 11:00 π.µ. (λαµβάνοντας
τις νόµιµες αποζηµιώσεις καθώς και το ταµείο ανε-
ργίας), ο  ∆ήµος Ελευσίνας       πληροφορήθηκε
την ίδια µέρα (∆ευτέρα 30 ∆εκεµβρίου) ότι το
σύνολο των εργαζοµένων υπέβαλε τελικά την παρ-
αίτησή του. 

Σε ανακοίνωσή του ο ∆ήµος επισηµαίνει ότι για
τον ∆ήµαρχο Ελευσίνας κ. Αργύρη Οικονόµου
αποτελεί  προτεραιότητα, ότι σε περίπτωση νέων
επενδυτικών σχεδίων από τη µεριά του µεγαλο-
µετόχου, θα ασκηθεί η δέουσα πίεση ώστε οι
εργαζόµενοι στο σύνολό τους να αποτελέσουν
βασική επιλογή των νέων πλάνων. 

ΈΈλλαα  σσττηηνν  οοµµάάδδαα  µµααςς!!
ΗΗ  ΕΕλλεευυσσίίνναα  22002211  ααννααζζηηττάά  ννέέοουυςς  σσυυννεερργγάάττεεςς::

∆ιευθυντή Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ

Αντικείµενο της ∆ιεύθυνσης Marketing και Επικοινωνίας είναι η προβο-
λή της Εταιρείας και του έργου της, προκειµένου αυτή να προσελκύσει
κοινό, επισκέπτες και χορηγίες και να το υλοποιήσει µε τη µεγαλύτερη
δυνατή επιτυχία. 

∆ιευθυντή Παραγωγής  

Υπό την εποπτεία της ∆ιεύθυνσης Οργάνωσης και Εκτέλεσης Παραγωγής
υπόκεινται τα τµήµατα Κοστολόγησης, Τεχνικών Προδιαγραφών και Εκτέλε-
σης Παραγωγής και Τεχνικής Υποστήριξης Καλλιτεχνικών ∆ραστηριοτήτων.

Στέλεχος Τµήµατος ∆ιαγωνισµών & ∆ηµοσίων Συµβάσεων

Αντικείµενο του Τµήµατος είναι η εκτέλεση κάθε αρµοδιότητας σχετικής
µε την πραγµατοποίηση των απαραίτητων για τη λειτουργία της Εταιρείας
προµηθειών, η πραγµατοποίηση κάθε απαιτούµενης διαδικασίας για τη διε-
νέργεια των διαγωνιστικών διαδικασιών προκειµένου να συναφθούν όλες
οι απαραίτητες δηµόσιες συµβάσεις έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η επιτυχής
υλοποίηση του έργου της Ελευσίνα 2021.

Στέλεχος Υποστήριξης ∆ιευθύνουσας Συµβούλου/ Παρακαταθήκης

Αντικείµενο του Γραφείου είναι η παροχή της απαιτούµενης διοικητικής
και γραµµατειακής υποστήριξη της ∆ιευθύνουσας Συµβούλου στην καθ-
ηµερινή άσκηση των καθηκόντων της, όπως επίσης και η µέριµνα και η
θέσπιση πολιτικής για την παρακαταθήκη της εταιρείας σε συνεργασία µε τις
δοµές της πόλης.

Πρωτοχρονιάτικες κι ευχές στη  Βασιλόπιτα της 
χιονισµένης  ∆ηµοτικής Ενότητας Φυλής 

Ευχαρίστησε προσωπικά τους εργαζόµενους που έδωσαν µάχη 
µε την επέλαση του χιονιά ο ∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς

Στον απόηχο της επέλασης του
χιονιά που πέρασε, χωρίς να
αφήσει πίσω του προβλήµατα

χάρη στο συντονισµό και τη µεθοδικότ-
ητα συγκεκριµένων ανθρώπων, ευλο-
γήθηκε η Βασιλόπιτα της ∆ηµοτικής
Ενότητας Φυλής για την έλευση του
2020, το πρωί της Πρωτοχρονιάς. 

Στην κατάµεστη αίθουσα εκδηλώσεων
του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου “Νικόλαος
Λιάκος” το πρωί της Τετάρτης 1η Ιανουα-
ρίου, τη Βασιλόπιτα ευλόγησε κι έδωσε
πρώτος τις ευχές του, ο αγαπηµένος
εφηµέριος του Ιερού Ναού Κοιµήσεως
Θεοτόκου, π. ∆ηµήτρης Παναγακόπου-
λος. 

Ο ∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς εν
συνεχεία, έδωσε τις ευχές του σε όλο τον
κόσµο υπογραµµίζοντας ότι το έργο που
έχει ξεκινήσει στη ∆ηµοτική Ενότητα
Φυλής θα συνεχιστεί µε εντατικούς ρυθ-
µούς και τη νέα χρονιά. Ο Χρήστος Παπ-
πούς στάθηκε ιδιαίτερα στην κακοκαιρία
που έπληξε παραµονές της Πρωτοχρο-
νιάς και τη Χασιά, χωρίς ωστόσο να
δηµιουργήσει προβλήµατα, λόγω και του
άοκνου έργου των εργαζοµένων στη
∆ηµοτική Ενότητα. Έτσι ο ∆ήµαρχος
αφιερώνοντας το κοµµάτι του σε όλους
τους εργαζόµενους που δούλεψαν µέρα
και νύχτα για την αντιµετώπιση της
δύσκολης κατάστασης , απηύθυνε
ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Προϊστάµενο 

Βαγγέλη Στάµου και πρόσφερε το κοµ-
µάτι του συµβολικά,  στον Χρήστο Βερ-
ούτη. Όπως επεσήµανε µάλιστα, οι
εργαζόµενοι  δέχθηκαν τα εύσηµα και
της Πυροσβεστικής καθώς συνέδραµαν
το έργο της. 

Τις ευχές τους έδωσαν επίσης σε
όλους τους παρευρισκόµενους που
συνέβαλαν στο πανηγυρικό κλίµα της
µέρας, οι εκ Φυλής ορµώµενοι Αντιδήµα-
ρχοι Ελένη Λιάκου και Γιώργος Αβράµης,
αλλά και  το Τοπικό Συµβούλιο µε πρώτο
τον Πρόεδρο της Χασιάς ∆ιονύση Βλάχο
και των Τοπικών Συµβούλων της ∆ηµοτι-
κής Ενότητας Φυλής, Κώστα Μπρέµπο,
Έλενα Πίνη, Βαγγέλη Τσεβά και Μίλτο
Παπαδήµα. 

Το “παρών” και τις πρωτοχρονιάτικες
ευχές τους έδωσαν εξάλλου, οι Αντιδή-
µαρχοι Γιάννης Μαυροειδάκος  και
Θανάσης Σχίζας, ο Πρόεδρος των Παι-
δικών Σταθµών Ζεφυρίου Γιώργος Κούρ-
κουλος, ο Πρόεδρος του Αθλητικού και
Πολιτιστικού Οργανισµού η “Πάρνηθα”
Γιώργος Μαυροειδής, οι αναπληρωτές
∆ήµαρχοι Γιώργος Κρητικός και Γιώργος
Σονίδης, ο Τοπικός Σύµβουλος Άνω
Λιοσίων Μιχάλης Ζουρίδης, η Πρόεδρος
της ∆ηµοτικής Ενότητας Ζεφυρίου Ταξια-
ρχία Λαθουράκη, ο προϊστάµενος των
εργαζοµένων Βαγγέλης Στάµου και ο
εορτάζοντας επί σειρά ετών ∆ηµοτικός
Σύµβουλος Χασιάς, Βασίλης Γκόλτσιος. 
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Πληρωµή την ίδια µέρα για όλα τα επιδόµατα του
ΟΠΕΚΑ - «Πράσινο φως» για το 2020

Στην έγκριση των δαπανών για το επίδοµα παιδιού, επίδοµα ενοικίου,
ΚΕΑ και προνοιακών αναπηρικών επιδοµάτων του ΟΠΕΚΑ το 2020
προχώρησε το υπουργείο Εργασίας.Παράλληλα σύµφωνα µε το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Εργασίας που βρίσκεται σε διαβούλευση ολα τα
επιδόµατα που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλονται την ίδια ηµέρα και θα
είναι η τελευταία εργάσιµη κάθε µήνα.Έτσι το 2020 το επίδοµα παιδιού Α21,
το επίδοµα στέγασης (ενοικίου), το Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης
(ΚΕΑ), τα προνοιακά αναπηρικά και διατροφικά επιδόµατα και το επίδοµα
στεγαστικής συνδροµής και οµογενών θα καταβάλλονται την τελευταία
εργάσιµη κάθε µήνα.

Επίδοµα παιδιού
∆εσµεύτηκε πίστωση ύψους 961.000.000,00 σε βάρος της πίστωσης του

προϋπολογισµού εξόδων του Υπουργείου Εργασίας προκειµένου να επιχο-
ρηγηθεί ο ΟΠΕΚΑ για την καταβολή επιδόµατος παιδιού στους δικαιούχους
το 2020.

Επίδοµα ενοικίου
∆εσµεύτηκε πίστωση ύψους 300.000.000,00 σε βάρος της πίστωσης του

προϋπολογισµού εξόδων του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέ-
σεων, προκειµένου να επιχορηγηθεί ο ΟΠΕΚΑ για την κάλυψη των
δαπανών καταβολής του Επιδόµατος Στέγασης στους δικαιούχους το 2020.

ΚΕΑ
∆εσµεύτηκε πίστωση ύψους 850.000.000 ευρώ σε βάρος της πίστωσης

του προϋπολογισµού εξόδων του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών
Υποθέσεων για την επιχορήγηση του ΟΠΕΚΑ για την κάλυψη των δαπανών
του Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης στους δικαιούχους για το 2020.

Αναπηρικά
∆εσµεύτηκε πίστωση ύψους 740.000.000 ευρώ σε βάρος της πίστωσης

του προϋπολογισµού εξόδων του Υπουργείου Εργασίας προκειµένου να
επιχορηγηθεί ο ΟΠΕΚΑ για την χορήγησης προνοιακών παροχών σε
χρήµα σε Άτοµα µε Αναπηρία το 2020.
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Ο πρωταγων ιστής των  ηµερών  Άγιος Βασίλης
φωτογραφήθηκε µε όλα τα παιδιά στον  θρόν ο
του και τους ευχ ήθηκε καλές γιορτές. 
Όλοι είχ αν  την  ευκαιρία ν α διασκεδάσουν  στο
καρουζέλ και στα υπόλοιπα περίπτερα και
παιχ ν ιδότοπους που βρίσκον ταν  στην  πλα-
τεία. 
Ως είθισται, την  παραµον ή των  Χριστουγέν -
ν ων  και της Πρωτοχ ρον ιάς, η  Φιλαρµον ική
του ∆ήµου Ασπροπύργου, απέδωσε µουσικά
τα παραδοσιακά κάλαν τα στο ∆ηµαρχ ιακό
Μέγαρο, κρατών τας το ξεχ ωριστό αυτό δηµο-
τικό έθιµο.
Την  Παραµον ή της Πρωτοχ ρον ιάς, επίσης, ο

Σύλλογος Πον τίων  Ασπροπύργου «Οι Ακρίτες
του Πόν του» έψαλλαν  τα πον τιακά  κάλαν τα
στην  ∆ηµοτική Αρχ ή.  
Ο ∆ήµος Ασπροπύργου εύχ εται σε όλους έν α,
γεµάτο υγεία, πρόοδο, εξέλιξη και ευτυχ ία 2020

Συν εχ ίζεται από τη σελ. 2



Η
τελετή βράβευσης των  επιτυχ όν των  µαθη-
τών   της Ελευσίν ας και της Μαγούλας στα
αν ώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, πραγµατο-
ποιήθηκε το απόγευµα της Παρασκευής 27
∆εκεµβρίου, στην  αίθουσα συν εδριάσεων

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Ο δήµος τίµησε τους  αυρ-
ιαν ούς επιστήµον ες της πόλης, αν αγν ωρίζον τας τον
κόπο και την  προσπάθειά τους ν α επιτύχ ουν  στις
Παν ελλήν ιες εισαγωγικές εξετάσεις του 2019 και ν α
«περάσουν » το κατώφλι της αν ώτατης εκπαίδευσης.
Τόσο η αίθουσα του Συµβουλίου όσο και ο προθάλα-
µος, γέµισαν  ασφυκτικά µε ν έους που προσήλθαν  ν α
παραλάβουν  τους τιµητικούς επαίν ους που συν οδευό-
ταν  από συµβολικό δώρο, αλλά και φίλους και συγγε-
ν είς τους που ήρθαν  για ν α  τους χ ειροκροτήσουν .  

Η εκδήλωση ξεκίν ησε µε σύν τοµο χ αιρετισµό του
δηµάρχ ου Ελευσίν ας κ. Αργύρη Οικον όµου που
συν εχ άρη  τους µαθητές για τις επιτυχ ίες τους, εν ώ σε
όσους δεν  κατάφεραν  ν α εισαχ θούν  σε κάποια σχ ολή
συν έστησε «υποµον ή και επιµον ή καθώς σίγουρα
µπορούν  ν α τα καταφέρουν ». 

Τόν ισε ακόµη πως «η παν επιστηµιακή µόρφωση
είν αι σηµαν τικό εφόδιο για την  πορεία όλων  µας,
σηµαν τικότερες όµως είν αι οι αξίες που θα πρέπει ο
καθέν ας και η καθεµία από εµάς ν α έχ ει: το ήθος, η
οικογέν εια, οι φίλοι και ο τόπος µας, τον  οποίον  όσο
ψηλά και αν  φτάσετε δεν  πρέπει ν α ξεχ άσετε».
Κλείν ον τας ευχ ήθηκε σε όλους  «καλή και ευλογηµέν η
χ ρον ιά, µε υγεία, χ αµόγελο και πρόοδο». 

Συγχ αρητήρια στους επιτυχ όν τες και ευχ ές για καλή
πρόοδο και καλή χ ρον ιά εξέφρασαν  στη συν έχ εια  ο
αν τιδήµαρχ ος ∆ιοικητικών  Υπηρεσιών   Γιώργος  Κουρ-
ούν ης  και η πρόεδρος της Β’ Βάθµιας Σχ ολικής Επι-
τροπής Κατερίν α Τζικιτζέλα. 

Ακολούθως ο δήµαρχ ος απέν ειµε τιµητικούς επαίν ο-
υς στους καθηγητές εν ισχ υτικής διδασκαλίας και σε
µαθητές του 1ου Λυκείου. Επαίν ους απέν ειµαν   στη
συν έχ εια στους επιτυχ όν τες από τα Λύκεια Ελευσίν ας
και Μαγούλας (Γεν ικά, ΕΠΑΛ, Εσπεριν ό): ο Πατήρ Γερ-
µαν ός, ο Πρόεδρος του ∆Σ Ελευσίν ας, Γ. Ηλιόπουλος,
οι αν τιδήµαρχ οι Γ. Κουρούν ης, Λ. Παππάς, Π. Κου-
κουν αράκης, Μ. Μίχ ας, ∆. Λιάσκος, οι δηµοτικοί
σύµβουλοι  Γ. Τσουκαλάς, Θ. Κριεκούκης, Β. Ρεν -
τούµη, ∆. Παπαγιάν ν αρος, ο πρόεδρος του Σ∆Κ Ελευ-
σίν ας Γ. Γιαν ν ίκος, η πρόεδρος του Σ∆Κ Μαγούλας Σ. 

Στάµου, ο τοπικός σύµβουλος Χ. ∆ελαπόρτας, η
πρόεδρος της Α΄Βάθµιας Σχ ολικής Επιτροπής Σ. Κάβο-
υρα, η πρόεδρος της Β’ Βάθµιας Σχ ολικής Επιτροπής 

Κ. Τζικιτζέλα, οι πρόεδροι των Συλλόγων -Πελλοπονησίων
Ν. Τριλίκη, Μικρασιατών Γ. Γιατζόγλου, Χιακής Ένωσης Κ.
Μαλαχίας, Πανελευσιν ιακού (µπάσκετ) Γ. Φιλίππου.   
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Επιτυχόντες στην τριτοβάθµια εκπαίδευση
βράβευσε ο δήµος  Ελευσίνας 
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Ξεχωριστά Πρωτοχρονιάτικα Κάλαντα από τη
Χορωδία του ΚΑΠΗ Άνω Λιοσίων 

Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα γεµάτα
µελωδία και παράδοση αντήχησαν
στο ∆ηµαρχείο από τα µέλη της
Χορωδίας του ΚΑΠΗ Άνω
Λιοσίων.Την απουσία του
∆ηµάρχου Φυλής Χρήστου Παπ-
πού που από νωρίς το πρωί της
∆ευτέρας , όπως και µέχρι αργά το
βράδυ της Τρίτης βρισκόταν στη
∆ηµοτική Ενότητα Φυλής λόγω της
κακοκαιρίας που έπληξε τη Χασιά,
αναπλήρωσε  µε τη ζεστή  φιλοξενία
του, το Γραφείο ∆ηµάρχου. 

Τα µέλη του ΚΑΠΗ και τον Καθηγητή
Βυζαντινής Μουσικής ∆αυίδ Παπαδόπου-
λο υποδέχθηκαν µε θέρµη, ο αναπληρω-
τής ∆ήµαρχος και υπεύθυνος των ΚΑΠΗ
Άνω Λιοσίων Μαρίνος Σαρλάς, ο Γενικός
Γραµµατέας Αργύρης Αργυρόπουλος, ο
∆ιευθυντής του Γραφείου ∆ηµάρχου
∆ηµήτρης Στουραΐτης καθώς και όλοι οι
εργαζόµενοι που πρόσφεραν στη χορωδία
παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα κεράσµατα. 

Όσο για το αποτέλεσµα αυτό καθ' αυτό,
ήταν πραγµατικά άρτιο όπως κάθε τι που
αναλαµβάνει ο ∆αυίδ Παπαδόπουλος.

Οι εξαίσιες φωνές των χορωδών έδω-
σαν τον εορταστικό τόνο της Πρωτοχρονιάς και χάρισαν στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο ξεχωριστές νότες
ελληνικής παράδοσης. Και του χρόνου! 

∆ιήµερη εκδροµή στο στολισµένο 
Καρπενήσι για τα µέλη του 

Οργανισµού Άθλησης - Φροντίδας -
Νεολαίας & 3ης Ηλικίας ∆ήµου 

Ασπροπύργου 

Έ
ν α ακόµα υπέροχ ο διήµερο στο στολισµέν ο
Καρπεν ήσι πέρασαν  τα µέλη του Οργαν ισµού
Άθλησης & Φρον τίδας Νεολαίας & 3ης Ηλικίας

∆ήµου Ασπροπύργου συν οδευόµεν οι από τον  Αν τι-
πρόεδρο του Οργαν ισµού κ. Αν τ. Κον αξή και τα Μέλη
∆.Σ. κκ. Ι. Τσίγκο, Σ. Μαυράκη & Ν. Τερζόγλου.
Εκατό άτοµα κάθε ηλικίας έγιν αν  µια µεγάλη παρέα και
γν ώρισαν  από κον τά τις οµορφιές της πόλης, ξεν α-
γήθηκαν  στο Λαογραφικό Μουσείο στο Μεγάλο Χωριό,
γεύτηκαν  τοπικούς µεζέδες και γλέν τησαν  σε παραδο-
σιακές ταβέρν ες της περιοχ ής και προσκύν ησαν  τη
θαυµατουργή Εικόν α στην  Ι. Μον ή Παν αγίας Πρου-
σιώτισας... εν ώ στην  επιστροφή επισκέφτηκαν  την
ιστορική γέφυρα του Γοργοποτάµου.
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Επίσκεψη Γ. Πατούλη 
στη Βαρβάκειο Αγορά

«Προτεραιότητά µας η 
αν απτυξιακή αν αβάθµιση των  
αγορών  της Αττικής µε στόχο ν α 
γίν ουν  πιο ελκυστικές 
για τους καταν αλωτές»

O Περιφερειάρχ ης Αττικής Γ. Πατούλης
επισκέφτηκε τη Βαρβάκειο αγορά προ-
κειµέν ου ν α εν ηµερωθεί για το πως
κυµαίν εται η κίν ηση σήµερα στην
κορύφωση της εορταστικής περιόδου,
αλλά και ν α ευχ ηθεί στους εµπόρους µία
καλή και δηµιουργική χ ρον ιά. Κατά την
επίσκεψη µαζί µε τον  Περιφερειάρχ η

ήταν  και ο Αν τιπεριφερειάρχ ης Κεν τρι-
κού Τοµέα Γ. ∆ηµόπουλος.

O κ. Πατούλης συν άν τησε τον  Πρόε-
δρο της κρεαταγοράς της Βαρβακείου Κ.
Τσιρών η, αλλά και τον  Πρόεδρο της ιχ θ-
υαγοράς Βαρβακείου Σ. Κοράκη, µε τους
οποίους είχ ε την  ευκαιρία ν α συζητήσει
για την  εικόν α της αγοραστικής
κίν ησης, σήµερα παραµον ή Πρωτοχ ρο-
ν ιάς, τα επίπεδα που κυµαίν ον ται οι
τιµές, αλλά και τις δυσκολίες που αν τι-
µετωπίζουν  στην  καθηµεριν ότητα τους
οι µικροµεσαίες επιχ ειρήσεις οι οποίες
προσπαθούν  ν α επιβιώσουν  στην
κρίση.

Ο Περιφερειάρχ ης συν οµίλησε µε
εµπόρους και καταν αλωτές και δοκίµασε
τοπικά προϊόν τα.

Ο ∆ήµος Φυλής Τιµά σήµερα 
4 σηµαντικούς δηµότες 

Στο πλαίσιο της τελετής βράβευσης των
επιτυχόντων στα ΑΕΙ 

H
αρι στεί α αποτελεί  βασι κό χαρακτηρι στι κό της φυσι ογνωµί ας του ∆ήµου Φυλής.
Κατευθυντήρι α αρχή της ∆ηµοτι κής Αρχής εί ναι  “οραµατι ζόµαστε το ∆ήµο του µέλ-
λοντος και  έχουµε τους ανθρώπους γι α να πετύχουµε, όλοι  µαζί , το στόχο µας”. Εί ναι

οι  συνδηµότες µας που δι ακρί νονται , καθηµερι νά, στο στί βο της κοι νωνι κής, επι στηµονι κής,
αθλητι κής και  πολι τι στι κής δραστηρι ότητας. Άνθρωποι  που, βασι σµένοι  στι ς δυνάµει ς
τους, έχουν κάνει  αξι όλογες σπουδές και  έχουν πετύχει  σηµαντι κές δι ακρί σει ς στον τοµέα
τους.

Αυτά τα πρότυπα θα παρουσι αστούν στους φοι τητές που ει σήχθησαν, φέτος, στην Τρι το-
βάθµι α Εκπαί δευση, κατά τη δι άρκει α της καθι ερωµένης βράβευσής τους από το ∆ήµο
Φυλής. Με την ευκαι ρί α της τελετής θα τι µηθούν από το ∆ήµο τέσσερι ς σηµαντι κοί  συνδηµό-
τες µας: Ο Αντι στράτηγος εα Γεώργι ος Λι άκος, η Γενι κή Αρχί ατρος Βασι λι κή Λι όση, ο
Επί κουρος Καθηγητής του Γεωπονι κού Πανεπι στηµί ου Γι άννης Μπαζι ώτης και  ο Γενι κός
∆ι ευθυντής του ΟΜΙΛΟΥ ΥΓΕΙΑ ∆ηµήτρης Σύρµας.

Μετά από συνεννόηση µε το ∆ήµαρχο Χρήστο Παππού, ο αναπλ. ∆ήµαρχος και  Πρόεδρος
της ∆ευτεροβάθµι ας Σχολι κής Επι τροπής Νί κος Χατζητρακόσι ας ανέλαβε τη συγκεκρι µένη
πρωτοβουλί α, η οποί α θα έχει  και  συνέχει α. 

“Όπως καθι ερώσαµε την τελευτή βράβευσης των επι τυχόντων, έτσι  θα καθι ερώσουµε και
την βράβευση των δι ακεκρι µένων συµπολι τών µας. Μαζί  µε τον κόσµο της εργασί ας, που
αποτελεί  τον αναπτυξι ακό µοχλό του ∆ήµου µας, έχουµε σηµαντι κούς ανθρώπους που δι α-
κρί νονται  σε όλους τους τοµεί ς της κοι νωνι κής δραστηρι ότητας. Εί ναι  οι  άνθρωποι  που
ει σφέρουν προστι θέµενη αξί α στο ∆ήµο και  πρέπει  να αποτελούν πρότυπα γι α όλους µας
και  ι δί ως γι α τους νέους µας. Την Παρασκευή 3 Ιανουαρί ου 2020 και  ώρα 18:00 θα έχουµε
την ευκαι ρί α να τους χει ροκροτήσουµε µαζί  µε τους φοι τητές που πέρασαν, φέτος, τι ς πόρ-
τες της Τρι τοβάθµι ας Εκπαί δευσης”, τόνι σε χαρακτηρι στι κά ο Νί κος Χατζητρακόσι ας.   

Μ
ε στόχ ο την  περαιτέρω επέκτα-
ση στην  Αττική µπαίν ει στη ν έα
χ ρόν ια η αλυσίδα σούπερ µάρ-

κετ «Μασούτης». Όπως αν έφερε ο επι-
κεφαλής της εταιρείας, Γιάν ν ης
Μασούτης στο περιθώριο των  εγκαιν ίων
του ν έου καταστήµατος στο Περιστέρι
το πρόγραµµα αν άπτυξης και εν δυν ά-
µωσης του δικτύου θα συν εχ ισθεί, µε
έµφαση στην  Αττική και ειδικότερα στα
∆υτικά Προάστια, όπου θεωρεί πως
υπάρχ ουν  ευκαιρίες για την  αλυσίδα.
Ειδικά στο Περιστέρι η επέκταση αν α-
µέν εται ν α είν αι άµεση εν ώ σειρά παίρ-
ν ει και το Αιγάλεω.

Βασικό όπλο στη προσπάθεια αν ά-
πτυξης είν αι η πολιτική προσφορών
ειδικά στα φρέσκα προϊόν τα. Μάλιστα
όπως αν αφέρεται αν ά τρεις µέρες γίν ον -
ται ειδικές προωθητικές εν έργειες.

Συν ολικά οι  επεν δύσεις αν αµέν εται
ν α φτάσουν  το ύψος των   25 εκατ.
µέσα στο 2020.

Μάλιστα  όπως αποκάλυψε ο κ.
Μασούτης µόν ο τη διετία 2018-2019 η
εταιρεία επέν δυσε 12  εκατ. ευρώ προ-
κειµέν ου ν α µειώσει µεσοσταθµικά
κατά 1,5% το επίπεδο των  τιµών  της
και ν α βρίσκεται στα ίδια επίπεδα µε
τους άλλους µεγάλους παίκτες του κλά-
δου.

Να σηµειωθεί πως στις 20/12 η
Μασούτης εγκαιν ίασε έν α ν έο κατά-
στηµα στο Περιστέρι, το οποίο θα
απασχ ολεί συν ολικά 40 άτοµα προσω-
πικό. 

Ο Marketing Manager της εταιρείας,
Σταµάτης ∆αυίδ στο πλαίσιο των
εγκαιν ίων  εξέφρασε την  αισιοδοξία του
για την  πορεία του καταστήµατος,
σηµειών ον τας πως έρχ εται ν α δώσει µια
αν αβαθµισµέν η αγοραστική εµπειρία σε
αν ταγων ιστικές στους κατοίκους της
περιοχ ής. 

Να σηµειωθεί πως η Μασούτης διαθέτει
σήµερα δίκτυο 331 καταστηµάτων  σε
όλη την  Ελλάδα εκ των  οποίων  56
βρίσκον ται στην  Αττική και απασχ ολεί
περίπου 8.500 εργαζόµεν ους.

Πηγή: Reporter.gr

Επέκταση στη ∆υτική Αττική για την Μασούτης
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Σει ρά εργασι ών συντήρησηςΣει ρά εργασι ών συντήρησης
και  επέκτασης πρασίνου υλοκαι  επέκτασης πρασίνου υλο --
ποιήθηκαν στη ∆ηµοτι κή Ενότποιήθηκαν στη ∆ηµοτι κή Ενότ --
ητα Μαγούλας κατά το δίµηνοητα Μαγούλας κατά το δίµηνο
Νοεµβρί ου-∆εκεµβρί ου  2019.Νοεµβρί ου-∆εκεµβρί ου  2019.
Εν όψει  εορτών, η  πόληΕν όψει  εορτών, η  πόλη
φωτίστηκε µε  Χριστουγεννιάτι κοφωτίστηκε µε  Χριστουγεννιάτι κο
στολι σµό και  δ ι ακόσµηση σεστολι σµό και  δ ι ακόσµηση σε
δρόµους, στο  ∆ηµαρχεί ο ,  σεδρόµους, στο  ∆ηµαρχεί ο ,  σε
πλατεί ες και  στο Χριστουγεννιάπλατεί ες και  στο Χριστουγεννιά --
τι κο δένδρο στην κεντρική πλατι κο δένδρο στην κεντρική πλα--
τείατεία .

Οι  απαραίτητες εργασίες επιµεληµέν ης
συν τήρησης, διαµόρφωσης, φύτευσης,
καθαριότητας και ευπρεπισµού των
πλατειών  και χ ώρων  πρασίν ου που
αφορούσαν  εργασίες όπως διαµόρφωση
µπορν τούρας, κοπή άγριων  χ όρτων ,
κόψιµο γκαζόν  ,κλάδεµα, καθαριότητα,
έλεγχ ος ποτιστικού συστήµατος πραγ-
µατοποιούν ταν  καθηµεριν ά όπου χ ρει-
αζόταν  στις πλατείες: Ελευθερίας,
∆αβάκη, Πλαστήρα, Αλων ιών , Σοφοκλή
Ρήγου, κεν τρικού πάρκου (πάρκο
Ειρήν ης), πλατείας Λ.Στάµου , κήπου
∆ηµαρχ είου καθώς και µν ηµείου στο
προαύλιο χ ώρο εκκλησίας Αν αλήψεως.
Επίσης σε χ ώρους πρασίν ου στην  οδό

25ης Μαρτίου, στα φαν άρια της
Θριασίου, στο  χ ώρου του Νεκροταφ-
είου, αλλά και στους παιδικούς σταθ-
µούς και τα σχ ολεία της Μαγούλας.

Παράλληλα έγιν ε κοπή  χ όρτων  και
καθαριότητα σε δρόµους της πόλης,
αποκοµιδή φυτικών  υπολειµµάτων  και
κλάδων  που παράγον ται από εργασίες
συν τήρησης πρασίν ου, επισκευή -
αποκατάσταση ζηµιάς και αν τικατάστα-
ση φθαρµέν ων  εξαρτηµάτων  σε
σύστηµα ποτίσµατος στο κεν τρικό
πάρκο, κλείσιµο όλων  των  αυτόµατων
ποτιστικών  συστηµάτων  λόγω  χ ειµερι-
ν ής περιόδου και βροχ ών , ρίψη λιπά-
σµατος στο πάρκο και στις πλατείες για
εµπλουτισµό του εδάφους και καλύτερη
αν άπτυξη των  φυτών . 

Επίσης  υποβλήθηκε αίτηση προς την
∆ΕΗ για κλάδεµα δέν δρων  πεζοδροµίου
στην  συµβολή των  οδών  Οµήρου και
Αριστοτέλους , παραγγελία φυτικού υλι-
κού για τον  εφοδιασµό της υπηρεσίας
και τις µελλον τικές αν άγκες φύτευσης,
κούρεµα ν εοφυτεµέν ου γκαζόν  στην
πλατεία Αλων ίων .

Τοποθετήθηκε  ν έο παιχ ν ίδι για την
αν αβάθµιση της παιδικής χ αράς που
βρίσκεται στο κεν τρικό πάρκο της 

Μαγούλας, εν ώ έγιν αν  καθαρι-
σµοί, βάψιµο και ευπρεπισµός
εξωτερικών  χ ώρων  σε εκκλησίες
µε αφορµή εορτασµούς όπως
του Αγίου Νικολάου και των  Χρι-
στουγέν ν ων .  Να σηµειωθεί ότι
κατά το δίµην ο Νοεµβρίου
–∆εκεµβρίου στην  ευρύτερη
περιοχ ή της  Μαγούλας  φυτευ-
τήκαν  12 βερόν ικες,5 πολύγα-
λα, 15 κυκλάµιν α και 8 δέν τρα
διαφόρων  ειδών .   

Τέλος στην  προσπάθεια αν ά-
πτυξης του πρασίν ου της πόλης
ξεκίν ησαν  οι εργασίες για την
δηµιουργία χ τιστού παρτεριού
σε δηµοτικό χ ώρο στην  οδό
Πλάτων ος.

ΕΕΡΡΧΧΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΝΝΕΕΟΟ  ΨΨΥΥΧΧΡΡΟΟ  ΜΜΕΕΤΤΩΩΠΠΟΟ  
Πολλά τα προβλήµατα στα Βίλια λόγω χιονόπτωσης. Υπερέβη το 1 µέτρο το ύψος του  

Τ
ις τελευταίες µέρες οι κάτοικοι στα Βίλια αν τι-
µετυπίζουν   σοβαρά προβλήµατα λόγω της
τεράστιας ποσότητας χ ιον ιού που έπεσε.

Εξαιτίας του ότι ο όγκος του φρέσκου χ ιον ιού
καταπλάκωσε τον  προηγούµεν ο, η περιοχ ή έχ ει
«θαφτεί» κάτω από τα χ ιόν ια, µε τους κατοίκους
από ν ωρίς το πρωί της Τετάρτης αλλά και της
Πέµπτης ν α προσπαθούν  µε φτυάρια ν α «ξεθά-
ψουν » τα αυτοκίν ητά τους και ν α αν οίξουν  τις
εισόδους των  σπιτιών  τους.
Το ύψος του χ ιον ιού υπερβαίν ει το έν α µέτρο,

εν ώ αρκετοί ορειν οί δρόµοι παραµέν ουν  αποκ-
λεισµέν οι εξαιτίας του όγκου του χ ιον ιά. Χαρακ-
τηριστικό ότι  κάτοικοι σε µικρούς οικισµούς
είχ αν  µείν ει για αρκετές ώρες χ ωρίς ρεύµα τις
προηγούµεν ες µέρες, ωστόσο σταδιακά η ηλεκτρ-
οδότηση αποκαταστάθηκε. Οι µετεωρολόγοι
προβλέπουν  έν α ν έο ψυχ ρό µέτωπο, µε µεγάλες ποσότητες χ ιον ιού, πτώση της θερµοκρασίας και καταιγίδες. Πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού θα υπάξει Παρασκευή και
Σάββατο αλλά αν αµέν εται ν έα επιδείν ωση από το βράδυ της Κυριακής και για τουλάχ ιστον  έν α 48ωρο ακόµη. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας ηµέρας του 2019 ο ∆ήµαρχ ος
Χρήστος Ε. Στάθης µαζί µε  υπηρεσιακούς παράγον τες της Πολιτικής Προστασίας αλλά και συν εργεία εκχ ιον ισµού της Π.Ε. ∆υτικής Αττικής βρέθηκαν  στα Βίλια, τις Ερυθ-
ρές και την  Οιν όη συν δράµον τας τις προσπάθειες των  Αρµόδιων  Αρχ ών  για την  αν τιµετώπιση των  προβληµάτων  που προκάλεσε η σφοδρή χ ιον όπτωση. Ο κος Στάθης
παραµέν ει σε διαρκή  επικοιν ων ία τόσο µε το Κέν τρο Επιχ ειρήσεων  Πολιτικής Προστασίας και την  Περιφέρεια, όσο και µε τις Υπηρεσίες που είν αι επιφορτισµέν ες µε τις
εν έργειες αποκατάστασης των  προβληµάτων  που ακολούθησαν  την  επέλαση της «Ζην οβίας».

ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ ΜΑΓΟΥΛΑ 

Το δίµηνο Νοεµβρίου-∆εκεµβρίου 2019
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Κορυφαία διάκριση του Οµίλου
ΕΛΠΕ στον  Θεσµό “Brav o
Sustainability Aw ards”, όπου
βραβεύτηκε στη θεµατική εν ότητα
Brav o Env ironment για τη δράση
του που αφορούσε στην  «Εν σω-
µάτωση των  θεµάτων  κλιµατικής
αλλαγής στη στρατηγική ΕΛΠΕ
και κατάταξη κατά CDP».

Κατά την Τελετή Απονοµής των
βραβείων “Bravo Sustainabi l i ty
Awards 2019”, που πραγµατοποι-
ήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθη-
νών, την τιµητική διάκριση εκ µέρο-
υς του Οµίλου ΕΛΠΕ παρέλαβε η
Ανώτερη ∆ιευθύντρια Υγιεινής,
Ασφάλειας, Περιβάλλοντος &
Βιώσιµης Ανάπτυξης Οµίλου κα
Πηνελόπη Παγώνη, ενώ περισσότε-
ρα στοιχεία για τη διακριθείσα δράση
έδωσε ο Υποδιευθυντής Τµήµατος
∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος &
Βιώσιµης Ανάπτυξης κ. Αντώνης
Μουντούρης.

Επίσης, ως βέλτιστη πρακτική του
Οµίλου παρουσιάστηκε η δράση
«Εκπαιδευτική βαλίτσα ΓΗ 2030», 

για τη διάχυση των 17 Στόχων
Βιώσιµης Ανάπτυξης από την κα

Ράνια Σουλάκη,  ∆ιευθύντρια Εταιρι-
κής Κοινωνικής Ευθύνης του
Οµίλου.

Για πέµπτη συνεχή χρονιά, ο Όµι-
λος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
συµµετείχε και εφέτος στον κοινω-
νικό διάλογο του Θεσµού “BRAVO
Sustainability Dialogue & Awards”,
o οποίος αναπτύσσεται στο πλαίσιο
της πρωτοβουλίας Sustainable
Greece 2020 και αναδεικνύει δρά-
σεις Βιώσιµης Ανάπτυξης που ανα-

πτύσσουν οι Επιχειρήσεις, η Τοπι-
κή Αυτοδιοίκηση, η Κοινωνία
Πολιτών και τα Σχολεία.

Το θέµα της φετινής εκδήλωσης
ήταν «Η εξασφάλιση της Ποιότητας
Ζωής σε συνθήκες Κλιµατικής
Κρίσης» και  στο σχετικό πάνελ
διαλόγου συµµετείχε ο αρµόδιος
Υφυπουργός Περιβάλλοντος &
Ενέργειας κ. Γ. Θωµάς.  

Τον Όµιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ εκπροσώπησε η κα
Πηνελόπη Παγώνη, η οποία αναφέρ-
θηκε στους κύριους άξονες της στρ-
ατηγικής του Οµίλου για την
Βιώσιµη Ανάπτυξη, την εξοικονόµ-
ηση ενέργειας και τις επενδύσεις σε
ΑΠΕ, µε τελικό στόχο τη µείωση του
ανθρακικού αποτυπώµατος και τη
µετάβαση σε µια οικονοµία χαµηλών
εκποµπών άνθρακα. 

Ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ µε δράσεις, πρωτο-
βουλίες και επιχειρηµατικές πρακτι-
κές, συµβάλλει κάθε χρόνο σε µια
συντεταγµένη παγκόσµια προσπάθ-
εια για Βιώσιµη Ανάπτυξη και ένα
καλύτερο µέλλον. Ο θεσµός BRAVO
2019 αποτελεί έναν θεσµό κοινωνι-
κού διαλόγου για τη Βιώσιµη Ανά-
πτυξη, που πραγµατοποιείται  σε
εθνικό επίπεδο. Μέσω των 250
πρωτοβουλιών και των 35.000 ενε-
ργών πολιτών που συµµετέχουν στο
θεσµό BRAVO αναπτύσσεται µια
ευρύτερη ενηµέρωση και αφύπνιση
της ελληνικής κοινωνίας, καθώς και
ένα δίκτυο ανταλλαγής γνώσης και
εµπειριών από τους Οργανισµούς
αυτούς, που συµβάλλουν στη δηµιο-
υργία της «ΕΛΛΑ∆ΑΣ του ΑΥΡΙΟ».

∆ιάκριση του Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 
στα “Bravo Sustainability Awards 2019”
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 Θέση Εργασίας: 
Υπάλληλος Γραφείου
Κίνησης

Περιγραφή Θέσης Εργασίας:
Η εταιρία ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ ΑΕ, βιοµ-
ηχανική εταιρία µε αντικείµενο την
επεξεργασία ανθρακικού ασβε-
στίου αναζητά να καλύψει τη θέση
Υπάλληλος Γραφείου Κίνησης στις
εγκαταστάσεις της στη ΒΙΠΕ Μάν-
δρας Αττικής για πενθήµερη 8ωρη
απασχόληση. 

Αρµοδιότητες Θέσης
Εργασίας:
-Τηλεφωνικό κέντρο.
-Εξυπηρέτηση πελατών – επικοι-
νωνία & διαχείριση παραπόνων.
-Επικοινωνία µε προµηθευτές. 
-∆ιαχείριση υποστηρικτικών εργα-
σιών γραφείου.
-Συνεργασία µε την οµάδα του
γραφείου κίνησης.
-Έκδοση Παραστατικών
∆ιακίνησης. 
-Σύνταξη οικονοµικών προσφο-
ρών. 
Προφίλ Υποψηφίου:
-Απόφοιτος ΤΕΙ / ΙΕΚ ή άλλης
σχολής σχετικής µε ∆ιοίκηση
Επιχειρήσεων – Γραµµατειακή
Υποστήριξη.  
-3-5 έτη εµπειρία σε ανάλογη
θέση εργασίας.
-Καλός χειρισµός Η/Υ, διαχείριση

email και πολύ καλή γνώση
αγγλικών.
-Καλή γνώση διαδικασιών logis-
tics.
-Γνώση στις διαδικασίες εξαγωγών
θα εκτιµηθεί. 

Επιθυµητές δεξιότητες:
-Προσανατολισµός στο αποτέλε-
σµα και θετική στάση.
-Ευελιξία και άµεση επίλυση προβ-
ληµάτων.
-Οµαδικότητα και συνεργασία.

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

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

Κωδικός αναφοράς:
ΥΓΚ

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
∆ΗΜΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ & ΦΥΛΗΣ∆ΗΜΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ & ΦΥΛΗΣ

Ε∆ΡΑ: ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 31 ΑΧΑΡΝΑΙ - ΤΚ 136 74 - ΤΗΛ./FAX.
210 2463256
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ∆΄ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Email: kinigitikosaxarnon@gmail.com

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
Ο Πρόεδρος και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του

Κυνηγετικού Συλλόγου Αχαρνών, µε ιδιαίτερη χαρά
σας προσκαλούν να τιµήσετε µε την παρουσία σας

την εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης
βασιλόπιτας των κυνηγών, την Τετάρτη 

8 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19:00 στην αίθουσα
εντευκτηρίου των γραφείων του συλλόγου, 
επί της οδού Αρχαίου Θεάτρου 31 Αχαρνές.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ          ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 48

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΦΟΣ 6,60 Μ. ΜΗΚΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ,
ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗ 46 HP, 

Y∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΡΕΒΕΡΣΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ 6979578032 

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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∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΦΦΥΥΛΛΗΗΣΣ  
ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙ 
ΣΗΜΕΡΑ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Γνωστοποιούµε στους συνδηµότες µας ότι το Ταµείο του ∆ήµου Φυλής θα

είναι κλειστό, λόγω αναβάθµισης του προγράµµατος, την Πέµπτη 2 και την
Παρασκευή 3 Ιανουαρίου 2020. 

Θα επαναλειτουργήσει, κανονικά, την Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2020, λόγω της
αργίας των Φώτων. 

Υπενθυµίζουµε ότι για την εξόφληση των λογαριασµών ύδρευσης Γ’ Τρι-
µήνου (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέµβριος) 2019 έχει δοθεί άτοκη παράταση
µέχρι και την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020. ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανασυσκευασίας, που εδρεύει
στον Ασπρόπυργο, ζητεί εργαζόµενους για

αποθήκες στη Μάνδρα, Μαγούλα.
Άµεση πρόσληψη, µισθός, ασφάλεια,

άνδρες - γυναίκες για φορτοεκφορτώσεις,
παραλαβές, πικαδόρους, ανασυσκευασία,

χειριστές κλαρκ, 
Αποστολή βιογραφικών 

qualityproductionsolutions@gmail.com

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

ΥΠΕΥΘΥΝΗ Κα ΜΙΧΑ

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

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)

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ 
ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ. ΚΟΥΡΕΜΑ ΚΑΙ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΞΕΡΩΝ ΧΟΡΤΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ. 6932154263

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
∆ΥΑΡΙ 60 Τ.Μ.

ΓΙΑ 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ,
ΜΕΧΡΙ 250

ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΤΗΛ.

6995177554
(κα. ΜΑΡΙΕΤΤΑ)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΑΖΩΤΡΙΑ
ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6932260140
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ                              

Αρ. Πρωτ.:
330527/27-12-2019

∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ∆ήµος Αθηναίων διακηρύσσει
∆ιακήρυξης  Ανοικτής δηµόσιας
σύµβασης, µε χρήση ηλεκτρο-
νικών µέσων, κάτω των ορίων, µε
κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει τιµής, κατά άρθρο,  ανάδειξ-
ης  προµηθευτών – χορηγητών για
την «Προµήθεια φαρµάκων και
αναλωσίµου υγειονοµικού υλι-
κού» για τις  ετήσιες ανάγκες 

Φορέων του ∆ήµου Αθηναίων,
ενδεικτικού προϋπολογισµού:
199.275,29€ συµπ/νου Φ.Π.Α.
6%,13%, & 24%.

Ο ∆ιαγωνισµός θα πραγµατοποι-
ηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρο-
νικών ∆ηµόσιων Συµβάσεων
(ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr .

Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής
προσφορών: 6 /01
/2020 και ώρα 08:00
Καταληκτική ηµεροµηνία υπο-
βολής προσφορών:   24 /01
/2020 και ώρα 13:00

Η Εγγυητική Επιστολή Συµµε-
τοχής (άρθρο 72 παρ. 1α
Ν.4412/2016) στο ∆ιαγωνισµό,
ορίζεται (1%) της καθαρής προϋ-
πολογισθείσης δαπάνης (χωρίς
Φ.Π.Α.).

Σε περίπτωση υποβολής προσφ-
οράς για ένα ή περισσότερα
άρθρα  της σύµβασης ,το ύψος της
εγγύησης συµµετοχής υπολογίζε-
ται επί της εκτιµώµενης αξίας,

εκτός ΦΠΑ, του/των προσφεροµέ-
νου/ων άρθρου/άρθρων, σύµφω-
να µε το ανωτέρω καθορισθέν
ποσοστό.
Ο χρόνος ισχύος της σύµβασης
ορίζεται έως την ολοκλήρωση
των τµηµατικών παραδόσεων
ήτοι το αργότερο έως δώδεκα
(12) µήνες από την ηµεροµηνία
ανάρτησης της σύµβασης στο
ΚΗΜ∆ΗΣ.
Ο χρόνος παράδοσης, ο οποίος
θα αναφερθεί οπωσδήποτε στην
αρχική προσφορά, ορίζεται:
•Για τα ∆ηµοτικά Ιατρεία: Τµηµατι-
κά και εντός έξι (6) µηνών από την
ηµεροµηνία ανάρτησης της
σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ και καθ’
όλη την διάρκεια της, σύµφωνα µε
τις ανάγκες των Ιατρείων. Οι παρ-
αδόσεις θα πραγµατοποιούνται
πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες µετά
από έγγραφη ή ηλεκτρονική ειδο-
ποίηση της Υπηρεσίας προς τον
προµηθευτή.
•Για τις Σχολικές Επιτροπές:
Τµηµατικά και εντός δώδεκα (12)
µηνών από την ηµεροµηνία ανάρτ-
ησης της σύµβασης στο ΚΗΜ∆Σ
και καθ’ όλη την διάρκεια της.
•Για τις Παιδικές Εξοχές: Τµηµατικά

και εντός έξι (6) µηνών από την
ηµεροµηνία ανάρτησης της
σύµβασης στο ΚΗΜ∆Σ και καθ’
όλη την διάρκεια της (συµπεριλαµ-
βανοµένων και των ηµερών Σαβ-
βάτου και Κυριακής), σύµφωνα µε
τις ανάγκες των Παιδικών Εξοχών. 

Η ειδοποίηση από πλευράς της
Υπηρεσίας θα γίνεται µε FΑΧ επί
αποδείξει ή µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου και ο προµηθευτής
θα είναι υποχρεωµένος να εκτελεί
την παραγγελία εντός (2) δύο ηµε-
ρών στις εγκαταστάσεις των Παι-
δικών Εξοχών στον Άγιο Ανδρέα
Αττικής.
• Για την ∆ιεύθυνση Ανθ-
ρώπινου ∆υναµικού: Εντός έξι (6)
µηνών από την ηµεροµηνία ανάρτ-
ησης της σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
Η παράδοση θα πραγµατοποιηθεί
εφάπαξ (σε µία ηµέρα), σε ηµερ-
οµηνία που θα προκαθοριστεί από
την αρµόδια Υπηρεσία.
• Για Ο.Π.Α.Ν.∆.Α.: Η
παράδοση των παραπάνω ειδών
θα γίνει  στη κεντρική αποθήκη του
ΟΠΑΝ∆Α (Λ. Κηφισού 162),  µε
έξοδα και ευθύνη του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
εντός  6 µηνών , από την υπογρα-

φή της σύµβασης, κατόπιν συνεν-
νοήσεως µε τον υπεύθυνο του
οργανισµού στο τηλ.210-5147011
.      Στην δηµοπρασία γίνονται δεκ-
τοί ανάδοχοι των ζητουµένων
ειδών υπό τις προϋποθέσεις που
τίθενται στη ∆ιακήρυξη.

Για τη συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό,
οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί
φορείς (Προµηθευτές), απαιτείται
να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,
χορηγούµενη από πιστοποιηµένη
Αρχή παροχής ψηφιακής υπογρα-
φής και να εγγραφούν στο ηλεκτρ-
ονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ - ∆ια-
δικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr), ακολο-
υθώντας την αντίστοιχη διαδικασία
εγγραφής. 

Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν
τον Προµηθευτή (σύµφωνα µε την
παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν.
3548/2007 όπως τροποποιήθηκε
µε το Ν. 3801/2009). 
Πληροφορίες για την παραπάνω
∆ηµοπρασία µπορούν να λάβουν
οι ενδιαφερόµενοι από τη ∆/νση
Προµηθειών & Αποθηκών – Τµήµα
∆ιαδικασιών Σύναψης ∆ηµοσίων

Συµβάσεων, Κων/νου Παλαιολό-
γου 9, 1ος όροφος, τηλ. 213
2082959, κάθε εργάσιµη ηµέρα και
ώρα, κο Καρακατσάνη Αθανάσιο,
e-mail: a.karakatsanis@athens.gr
Η ∆ιακήρυξη θα αναρτηθεί στη δια-
δικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ, στο Κεντρικό Ηλεκτρ-
ονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβά-
σεων (ΚΗΜ∆ΗΣ), στην ηλεκτρονι-
κή διεύθυνση του ∆ήµου Αθηναίων
www.cityofathens.gr., ενώ
περίληψη της ∆ιακήρυξης θα ανα-
ρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρµογή
∆ιαύγεια στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/, στον
Ελληνικό Τύπο:

σε µία ηµερήσια
(ΘΡΙΑΣΙΟ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ)
στις  3 /01/2020  και 
µία εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα
(ΕΒ∆ΟΜΗ - ΒΟΥΛΑ)    στις     4
/01/2020  
και στο portal του ∆ήµου. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ                    

Αποχή συµβολαιογράφων για τις
µεταβιβάσεις ακινήτων
µέχρι και τις 8 Ιανουαρίου 

Αποχ ή συµβολαιογράφων  για τις µεταβιβάσεις ακι-
ν ήΑπέχ ουν  µέχ ρι και τις 8 Ιαν ουαρίου οι συµβολαιο-
γράφοι από τη σύν ταξη συµβολαίων  για µεταβιβάσεις
ακιν ήτων .

Οι συµβολαιογράφοι της Αθήν ας και του Πειραιά απο-
φάσισαν  σε έκτακτη γεν ική συν έλευση τους, που
πραγµατοποιήθηκε παραµον ή της Πρωτοχ ρον ιάς,

Τρίτη 31 του µήν α, ν α απέχ ουν  από την  άσκηση των
επαγγελµατικών  τους καθηκόν των .

Οι συµβολαιογράφοι αποφάσισαν  ν α απέχ ουν  από
τα καθήκον τά τους, διότι αν τιδρούν , όπως αν αφέρεται
και στην  απόφαση της γεν ικής τους συν έλευσης, για
πρόσφατες ν οµοθετικές ρυθµίσεις, που εν ώ περν ά σε
αυτούς η αρµοδιότητα υποβολής ηλεκτρον ικά των
δηλώσεων  για τις µεταβιβάσεις, αν τικαθιστών τας
ουσιαστικά τους υπαλλήλους ∆ΟΥ (εφορίες), παράλ-
ληλα τους απειλούν  µε εξον τικά πρόστιµα, χ ωρίς οι
αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες ν α έχ ουν  οργαν ώσει έν α
σύγχ ρον ο και λειτουργικό πλαίσιο για ν α εκτελέσουν  οι
συµβολαιογράφοι τα ν έα καθήκον τα που τους αν ατίθ-

εν ται. Οπως τον ίστηκε στη γεν ική τους συν έλευση, οι
συµβολαιογράφοι δεν  αν τιδρούν  στο ν α αν αλάβουν
την  υποβολή ηλεκτρον ικά των  δηλώσεων , όµως απαι-
τούν  ν α υπάρξει το απαραίτητο ν οµοθετικό πλαίσιο
που ν α επιτρέπει στην  πράξη την  άσκηση αυτών  των
καθηκόν των  µε ασφάλεια για τις συν αλλαγές, τον
πολίτη και το δηµόσιο.

Για το λόγο αυτό οι συµβολαιογράφοι ζητούν:
-αναστολή του νόµου
-άµεσα διάλογο και ανταλλαγή απόψεων µε το

αρµόδιο υπουργείο Οικονοµικών.

Εξωδικαστικός µηχανισµός: 

ΠΠααρρααττεείίννεεττααιι  έέωωςς  ττιιςς  3300
ΑΑππρρίίλλιιοουυ  ττοο  ππλλααίίσσιιοο  
ρρύύθθµµιισσηηςς  οοφφεειιλλώώνν

∆
ηµοσιεύτηκε την  Τρίτη 24 ∆εκεµβρίου 2019 η
Πράξη Νοµοθετικού Περιεχ οµέν ου (ΦΕΚ
Α΄�212/24-12-19�), µε την  οποία το υπουργείο

Οικον οµικών  παρατείν ει κατά 4 µήν ες, το υφιστάµεν ο
πλαίσιο του εξωδικαστικού µηχ αν ισµού ρύθµισης
οφειλών  επιχ ειρήσεων , οµόρρυθµων  εταίρων  και
ελεύθερων  επαγγελµατιών , δηλαδή µέχ ρι και 30
Απρίλιου 2020�.

Τα στατιστικά στοιχ εία της ειδικής γραµµατείας
∆ιαχ είρισης Ιδιωτικού Χρέους που αφορούν  στις
πρώτες 125 εβδοµάδες λειτουργίας (03/08/2017 –
27/12/2019), τις 98 εβδοµάδες για τη ρύθµιση οφειλών
ελευθέρων  επαγγελµατιών  (5/2/2018 – 27/12/2019) και
τις 78 εβδοµάδες για τη ρύθµιση οφειλών  αγροτών
(27/6/2018 – 27/12/2019), έχουν  συν οπτικά ως εξής:

Επιχ ειρήσεις
* 41.952 εκίν ησαν  τη διαδικασία
* 10.276 πέρασαν  επιτυχ ώς την  επιλεξιµότητα
*   3.218 αιτήσεις υποβλήθηκαν  εν  συν όλω:
– 855 σε διµερή διαπραγµάτευση και
– 2.363 σε διαπραγµάτευση µε πολλαπλούς πιστωτές
* 1.715 βεβαίωση πληρότητας και 583 έν αρξη διαπρ-

αγµάτευσης µε πολλαπλούς πιστωτές
* 433 ολοκληρώθηκαν  επιτυχ ώς και ρύθµισαν  τα

χ ρέη τους

Ελεύθεροι επαγγελµατίες
* 19.119 εκίν ησαν  τη διαδικασία

* 11.567 πέρασαν  επιτυχ ώς την  επιλεξιµότητα

*  3.355 αιτήσεις υποβλήθηκαν

*  799 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν  επιτυχ ώς προς ΑΑ∆Ε

* 1.070 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν  επιτυχ ώς προς
ΚΕΑΟ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΜ επιτυχ ώς ολοκληρωµέν ων  αιτήσεων
(ΑΑ∆Ε και ΚΕΑΟ): 1.524

Επισήµαν ση:  Σε κάθε ΑΦΜ ελεύθερου επαγγελµατία
(δηλ. προσώπου µε εισόδηµα από επιχ ειρηµατική
δραστηριότητα, χ ωρίς πτωχ ευτική ικαν ότητα), αν τι-
στοιχ εί µία υποβληθείσα  αίτηση, η οποία δύν αται ν α
αν τιστοιχ εί σε δύο αιτήσεις για διµερείς διαπραγµα-
τεύσεις (δηλ. µία διαπραγµάτευση µε ΚΕΑΟ/ΕΦΚΑ και
µία µε ΑΑ∆Ε).  ∆ηλαδή:  1 ΑΦΜ => 1 αίτηση (αριθµός
πρωτοκόλλου/id)   -> διαπραγµάτευση µε ΑΑ∆Ε και/ή
-> διαπραγµάτευση µε ΚΕΑΟ/ΕΦΚΑ.

Αγρότες
* 1.586 εκίν ησαν  τη διαδικασία
* 1.134 πέρασαν  επιτυχ ώς την  επιλεξιµότητα

*  381 αιτήσεις υποβλήθηκαν
*  157 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν  επιτυχ ώς προς ΑΑ∆Ε
*  144 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν  επιτυχ ώς προς

ΚΕΑΟ
*   1 αίτηση ολοκληρώθηκε επιτυχ ώς  προς ΥΕΕ

Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα

ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΜ επιτυχ ώς ολοκληρωµέν ων  αιτήσεων
(ΑΑ∆Ε,ΚΕΑΟ και Χρηµατοπιστωτικά Ιδρύµατα υπό
εκκαθάριση): 231

Επισήµαν ση:  Σε κάθε ΑΦΜ αγρότη (δηλ. προσώπου
µε εισόδηµα από επιχ ειρηµατική δραστηριότητα,
χ ωρίς πτωχ ευτική ικαν ότητα και κατ’ επάγγελµα αγρ-
ότης), αν τιστοιχ εί µία υποβληθείσα αίτηση, η οποία
δύν αται ν α αν τιστοιχ εί σε τρεις αιτήσεις για διµερείς
διαπραγµατεύσεις (µία διαπραγµάτευση µε
ΚΕΑΟ/ΕΦΚΑ, µία µε ΑΑ∆Ε και µία µε Χρηµατοπιστωτι-
κά Ιδρύµατα υπό εκκαθάριση). ∆ηλαδή:  1 ΑΦΜ => 1
αίτηση (αριθµός πρωτοκόλλου/id)  -> διαπραγµάτευση
µε ΑΑ∆Ε και/ή   -> διαπραγµάτευση µε ΚΕΑΟ/ΕΦΚΑ
και/ή  -> διαπραγµάτευση µε Χρηµατοπιστωτικά
Ιδρύµατα υπό εκκαθάριση.
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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 τετρ-
αγωνικών 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 κατά-
στηµα 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
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση ∆εµερτζή πίσω
από το ∆ηµοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων Πολ-
υτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ οχη
θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του καραµαγκά.Μόνο
για οικογένειες τηλ.
6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
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 κατασκε-
υή γκαρσονιέρα 35 τ.µ.,
στον ηµιώροφο, 1 υ/δ mas-
ter, κατασκευή '17, µπάνιο,
προκασκευασµενο, µεταφ-
έρεται 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, α-
ποθήκη, κήπος, ελεύθερη,
ανακαινισµένη, ανακαίνιση
'10, τιµή 30.000€, συζητή-
σιµη , 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 κατάστα-
ση, 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,
τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή
57.000€, συζητήσιµητηλ:
6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ηµιτελής µεζονέτα 162 τ.µ.,
2 επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή,
4 υ/δ (το 1 master), 2 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 -
Μαγούλας & Ελευσίνας.
Τηλ. 6979244790

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

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
(ΚΑΙ ΕΝΕΣΕΙΣ) ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ 

ΜΑΝ∆ΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ  6987708872

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 επικοινωνίας: 11 π.µ.
έως 1 µ.µ. – κος Ηλίας -
Τηλ.: 210 24 70 341 - 694
43 88 304 –email: ifoniton-
amea@gmail.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 2002, 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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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΑΖΩΤΡΙΑ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6932260140

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 ενδιαφε-
ρόµενους 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 φορολογικών,
ασφαλιστικών και εργατικών θεµάτων
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά 
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών

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

•ΠΩΛΗΤΕΣ 
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Λύκειο/ΙΕΚ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή – ΟΧΙ Απαρ-
αίτητη
Επιθυµητό: Κάτοχος Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

•ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ 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 φορτηγά
VOLVO
Επιθυµητό: Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

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

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