
Φωτογραφική Λέσχη Ελευσίνας : Σεµινάριο µε τον
φωτογράφο και καθηγητή φωτογραφίας Παναγιώτη Κασίµη

Το Σεµινάριο προσφέρει δωρεάν η Λέσχη στα µέλη της.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. ∆ηλώσεις συµµετοχής µέχρι 24/01/20

ΕΕξξααιιρρεεττιικκόό  ττοο  κκλλίίµµαα
σσττηη  σσυυννάάννττηησσηη  

του ∆ηµάρχου Αχαρνών Σπύρου Βρεττού 
µε τον Υπουργό Εσωτερικών 

Τάκη Θεοδωρικάκο
 Ενδελεχής σχεδιασµός δράσεων, που θα οδηγήσουν οριστικά τον ∆ήµο εκτός Παρατηρητηρίου και θα τον επαναφέρουν σε τροχιά ανάπτυξης 

ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 

Οι 90 εργαζόµενοι ορισµένου χρόνου, που είχαν προσληφθεί το 2016,
είναι απαραίτητοι κι ο ∆ήµος έχει διασφαλίσει τη µισθοδοσία τους

Αναγκαία προϋπόθεση η λήψη απόφασης από το ∆.Σ. για να εξετάσει 
η Πρόεδρος του ∆ικαστηρίου το ενδεχόµενο παραµονής τους στο ∆ήµο µέχρι τη συζήτηση 

της αγωγής τους, που έχει προσδιοριστεί για τον προσεχή Μάρτιο.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ 2239Αρ. Φύλλου 3832 Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020 Έτος 26ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr

∆ΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΗ ΣΑΒΒΑ ΚΑΛΕΝΤΕΡΙ∆Η
ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

«Μετά την εισβολή στη Συρία και υπογραφή 
συµφωνίας µε τη Λιβύη. Οι στόχοι του Ερντογάν σε

Κύπρο Αιγαίο - Μεταναστευτικό»  

ΣΣτταα  ΚΚΑΑΠΠΗΗ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  2200  &&  2211  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ

Η άσκηση είναι Φάρµακο!
Η υλοποίηση του προγράµµατος αποτελεί δωρεά 

του Ιδρύµατος "Σταύρος Νιάρχος".
σσεελλ..  99

σσεελλ..  33

σσεελλ..  33

σσεελλ..  77

σσεελλ..  22

ΑΑΠΠΟΟΚΚΑΑΛΛΥΥΦΦΘΘΗΗΚΚΕΕ  ΜΜΑΑΝΝΤΤΡΡΑΑ
ΜΜΕΕ  ΑΑΜΜΕΕΤΤΡΡΗΗΤΤΑΑ

ΚΚΛΛΕΕΜΜΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΟΟΧΧΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ
ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ

- Στον χώρο διαπιστώθηκε και σοβαρή
ρύπανση του περιβάλλοντος. Συνελήφθη 

ο 39χρονος υπεύθυνος της µάντρας
σσεελλ..  88



Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφηµερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nοµικός σύµβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερµοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300 

Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6908604269

Συνδροµές Ετήσιες: 20€ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
Εθνική Τράπεζα

IBAN: GR 65011020000000
20060191531

∆ιεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δηµοσιευόµενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραµµένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφηµερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Συννεφιά και υγρασία. Η θερµοκρασία 

έως 10 βαθµούς Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αν τών ιος, Αν τών ης, Τόν υ, Αν των ία,

Αν των ούλα, Τόν ια, Θεοδόσιος, 
Θεοδόσης, ∆όσιος, ∆όσης 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΚΙΟΚΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΙΟΚΑ ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας 20, 
2105573243

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
ΓΚΟΛΕΜΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Ιερά Οδός 22, 2105546448

ΜΑΝ∆ΡΑ
Μαρτζέλης Χρήστος Ι.

Στρατηγού Νικ. Ρόκκα 56, 
2105555550
08:00-23:00 

Άνω Λιόσια
Αεράκης Νικόλαος Λ.
Αιγαίου Πελάγους 32, 

2102470189, 08:00-22:00 

ΧΑΪ∆ΑΡΙ
Καβατζάς Ηλίας Α.

Φαβιέρου 67 & Ιωαννίνων, 
2105321114

Μ ε αφορµή τη λήψη Απόφασης, από το
∆ηµοτικό Συµβούλιο, ότι οι 90 εργαζόµε-
νοι ορισµένου χρόνου που είχαν προ-

σληφθεί το 2016, είναι απαραίτητοι κι ότι ο ∆ήµος
έχει διασφαλίσει τη µισθοδοσία τους, ο Χρήστος
Παππούς επανέλαβε, το µεσηµέρι της Τετάρτης 15
Ιανουαρίου 2020, τις πάγιες θέσεις της δηµοτικής
αρχής και ευχήθηκε στους εργαζοµένους να έχει
αίσιο τέλος ο αγώνας τους στα δικαστήρια. 

Προηγουµέν ως οι Αν τιδήµαρχ οι Μιχ άλης Οικον οµάκ-
ης και Βασίλης Γεωργιάδης  είχ αν  εξηγήσει ότι η λήψη
της Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αποτελεί
αν αγκαία προϋπόθεση για ν α συζητήσει η Πρόεδρος
του ∆ικαστηρίου το εν δεχ όµεν ο παραµον ής των  εργα-
ζοµέν ων  στο ∆ήµο µέχ ρι τη συζήτηση της αγωγής τους,
που έχ ει προσδιοριστεί για τον  προσεχ ή Μάρτιο.

«∆εν  είν αι βέβαιο ότι µε τη λήψη της Απόφασης του
∆ηµοτικού Συµβουλίου το δικαστήριο θα αποφαν θεί
υπέρ της παραµον ής των  εργαζοµέν ων . 

Αλλά αν  δεν  την  λάβουµε, τότε το δικαστήριο δεν  θα
µπει, καν , στη διαδικασία της συζήτησης», διευκρίν ι-
σαν  οι Αν τιδήµαρχ οι, που βρέθηκαν  στο ∆ικαστήριο
στο πλευρό των  εργαζοµέν ων . 

«Τόσο οι εργαζόµεν οι, όσο και οι συν δηµότες µας
γν ωρίζουν  ότι δεν  είπαµε ψέµατα και δε δώσαµε
υποσχ έσεις σε καν έν αν . Προσπαθούµε για το καλύτε-
ρο, γιατί οι εργαζόµεν οι χ ρειάζον ται στο ∆ήµο», κατέλ-
ηξαν . 

Μετά τις τοποθετήσεις αυτές και µε τη σύµφων η
γν ώµη των  παρατάξεων  της Αν τιπολίτευσης «ΦΥΛΗ-
ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ» ,  «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» και της
παράταξης "ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ" µε τον  εκλεγµέν ο ∆ηµοτικό
Σύµβουλο Χρήστο Ρούσσα ,το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
συν τάχ θηκε µε την  εισήγηση της πλειοψηφίας ότι οι εν
λόγω εργαζόµεν οι είν αι απαραίτητοι στο ∆ήµο κι ότι ο
τελευταίος έχ ει εξασφαλίσει τη µισθοδοσία τους.

ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο ∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 

Οι 90 εργαζόµενοι ορισµένου χρόνου που είχαν προσληφθεί το 2016,
είναι απαραίτητοι κι ο ∆ήµος έχει διασφαλίσει τη µισθοδοσία τους

Αναγκαία προϋπόθεση η λήψη απόφασης από το ∆.Σ. για να εξετάσει 
η Πρόεδρος του ∆ικαστηρίου το ενδεχόµενο παραµονής τους στο ∆ήµο µέχρι τη συζήτηση 

της αγωγής τους, που έχει προσδιοριστεί για τον προσεχή Μάρτιο.

Σε τροχιά πρόγραµµα του ΟΑΕ∆ που θα επιδοτεί
νέες επιχειρήσεις

Ποιες είναι προϋποθέσεις, πως θα επιλεγούν
οι δικαιούχοι

Νέο πρόγραµµα εν ίσχ υσης της επιχ ειρηµατικότ-
ητας των  αν έργων , µε ιδιαίτερη έµφαση στις
γυν αίκες, βάζει σε τροχ ιά ο ΟΑΕ∆. Το πρόγραµ-
µα θα παρέχ ει επιδότηση έως και 17.000 ευρώ σε
2.500 αν έργους για ν α ξεκιν ήσουν  την  δική τους
επιχ είρηση. Στόχ ος είν αι ν α επιδοτηθούν  ν έοι
18-29 ετών  που είν αι άν εργοι, κυρίως γυν αίκες
όπου εν τοπίζον ται και τα υψηλότερα ποσοστά
αν εργίας, ώστε ν α προχ ωρήσουν  σε βιώσιµα
επιχ ειρηµατικά σχ έδια.

Σύµφων α µε ασφαλείς πληροφορίες, το πρόγραµµα θα υλοποιηθεί σε 5 στάδια:

Το πρώτο στάδιο µπαίν ει σε εφαρµογή τέλη Ιαν ουαρίου µε την  δηµοσιοποίηση της πρώτης πρόσκλησης από τον
ΟΑΕ∆. Στο πλαίσιο της πρόσκλησης 5.000 ν έοι άν εργοι 18-29 ετών  θα κληθούν  ν α υποβάλλουν  τις επιχ ειρηµα-
τικές τους ιδέες.

Συνεχίζεται στη σελίδα 4 



Ο
ι  στόχοι  και  οι  προτεραι ότητες της
Περι φέρει ας Αττι κής σχετι κά µε τη
δι αχεί ρι ση των απορρι µµάτων

βρέθηκαν στο επί κεντρο της συνάντησης που
εί χε  το πρωί  της Τετάρτης ο Περι φερει -
άρχης Αττι κής Γ. Πατούλης µε το Προεδρεί ο
και  τα στελέχη του Ει δι κού  ∆ι αβαθµι δι κού
Συνδέσµου Νοµού Αττι κής (Ε∆ΣΝΑ). 

Ο Γ. Πατούλης, αφού ευχήθηκε σε όλους
καλή χρονι ά και  καλή δύναµη, επι σήµανε ότι
η παρουσί α του στα γραφεί α του Ε∆ΣΝΑ
σηµατοδοτεί  την ι δι αί τερη βαρύτητα που
δί νει  η Περι φέρει α Αττι κής στο µεί ζον ζήτ-
ηµα της δι αχεί ρι σης των απορρι µµάτων. 

«Το 2020 θα εί ναι  έτος ανακύκλωσης γι α
την Αττι κή και  υψηλών στόχων προκει µένου
να σταµατήσουµε να εί µαστε στα θέµατα
της δι αχεί ρι σης, ουραγοί  στην Ευρώπη. Το
επόµενο δι άστηµα θα ανακοι νωθούν συγκε-
κρι µένα βήµατα και  δράσει ς προς τη σχετι -
κή κατεύθυνση.

Το ζήτηµα της δι αχεί ρι σης των στερεών
αποβλήτων αποτελεί  εθνι κή υπόθεση.
Οφεί λουµε όλοι  να ανταποκρι θούµε µε
συνέπει α, σοβαρότητα και  υψηλό το αί σθ-
ηµα του καθήκοντος, στο ύψος των περι στά-
σεων.

Έχει  έρθει  η ώρα να γί νει  πράξη η επα-
νεκκί νηση στην ανακύκλωση. Οι  πολί τες θα

δι απι στώσουν µέσα από τι ς δράσει ς µας
ότι  κάτι  νέο γί νεται  στην Αττι κή. Στην υλο-
ποί ηση των στόχων µας ο Ε∆ΣΝΑ και  τα στε-
λέχη του θα έχουν πρωταγωνι στι κό ρόλο. Με
συνοδοι πόρους µας και  τους ∆ήµους, δί νο-
υµε βι ώσι µες και  αποτελεσµατι κές λύσει ς
στο ζήτηµα της δι αχεί ρι σης των απορρι µ-
µάτων.

Επέλεξα σήµερα να εί µαι  εδώ µαζί  σας
γι α να υπογραµµί σω την προτεραι ότητα
που δί νουµε στο ζήτηµα της αποτελεσµατι -
κής δι αχεί ρι σης των αποβλήτων προς όφε-
λος των πολι τών και  της Αττι κής. ∆ί νουµε
τεράστι α σηµασί α στο σχετι κό εγχεί ρηµα
το οποί ο οφεί λουµε να πετύχει . Το χρωστά-
µε στα παι δι ά µας και  στι ς νεότερες γενι ές
που εγκατέλει ψαν την πατρί δα µας.

Γνωρί ζω ότι  ο Ε∆ΣΝΑ δι αθέτει  ένα έµπει -
ρο και  αξι όµαχο προσωπι κό το οποί ο εί µαι
βέβαι ος ότι  θα συµβάλει  µε όλες του τι ς
δυνάµει ς στην προσπάθει ά µας αυτή.
Εργαζόµαστε στο παρόν γι α να φτι άξουµε
ένα καλύτερο µέλλον.

Οι  πολί τες θέλουν ρι ζι κές λύσει ς χωρί ς
χρονοτρι βές γι α το καλό της χώρας, της
υγεί ας τους και  του περι βάλλοντος.

Πρόκει ται  γι α ένα δύσκολο εγχεί ρηµα
αλλά µε εποι κοδοµητι κή συνεργασί α και
υι οθετώντας βέλτι στες ευρωπαϊ κές πρακ-

τι κές, πι στεύω ότι  θα θεραπεύσουµε τι ς
παθογένει ες, δί νοντας λύσει ς προς όφελος
των πολι τών».    

Τον Περι φερει άρχη Αττι κής Γ. Πατούλη
υποδέχθηκαν στα γραφεί α του Συνδέσµου ο
Πρόεδρος του Ε∆ΣΝΑ και  Αντι περι φερει -
άρχης Πολι τι κής Προστασί ας Β. Κόκκαλης,
ο Αντι πρόεδρος της Εκτελεστι κής Επι τρο-

πής του Ε∆ΣΝΑ Ν. Χι ωτάκης, ο Γενι κός
Γραµµατέας Σ. Γι αννούλης, ο επι στηµονι κός
σύµβουλος Β. Μι χαλόπουλος, ο Πρόεδρος
του Συλλόγου Εργαζοµένων Γ. Ζαχαρόπου-
λος, ∆ι ευθυντι κά στελέχη και  συνεργάτες.
Κατά την επί σκεψη του περι φερει άρχη
Αττι κής στον Ε∆ΣΝΑ κόπηκε και  η πρωτοχρ-
ονι άτι κη πί τα. 

��  Επίσκεψη Γ. Πατούλη στα γραφεία του Ε∆ΣΝΑ
‘’Έχει έρθει η ώρα να γίνει πράξη η επανεκκίνηση στην ανακύκλωση. Να σταµατήσουµε 

να είµαστε - σε θέµατα διαχείρισης- ουραγοί στην Ευρώπη’’ 
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Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου και ο Πρόεδρος
του Πνευµατικού Κέντρου 

του ∆ήµου σας προσκαλούν στη διάλεξη 
του «Ανοιχτού Πανεπιστηµίου», που θα δώσει

ο οµιλητής κ.  Σάββας Καλεντερίδης, 
Έλληνας Αξιωµατικός εν αποστρατεία, 

Συγγραφέας και Γεωστρατηγικός Αναλυτής*, 
ο οποίος θα µας αναπτύξει το θέµα :

«Μετά την εισβολή στη Συρία και υπογραφή
συµφωνίας µε τη Λιβύη. Οι στόχοι του Ερντογάν

σε Κύπρο Αιγαίο - Μεταναστευτικό»,  
τη ∆ευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2020,

στις 19:30, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του
Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου 

Ασπροπύργου  (¨∆ηµήτριος Καλλιέρης¨)  
Αλέκου Παναγούλη 13.

∆ΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ
ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ 
ΣΑΒΒΑ ΚΑΛΕΝΤΕΡΙ∆Η ΣΤΟ
ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

«Μετά την εισβολή στη Συρία και υπογραφή
συµφωνίας µε τη Λιβύη. Οι στόχοι του Ερντογάν

σε Κύπρο Αιγαίο - Μεταναστευτικό»  

Εξαιρετικό το κλίµα στη συνάντηση 

του ∆ηµάρχου Αχαρνών Σπύρου Βρεττού 
µε τον Υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο

 Ενδελεχής σχεδιασµός  δράσεω, που θα οδηγήσουν οριστικά το ∆ήµο εκτός Παρατηρητηρίου 
και θα τον επαναφέρουν σε τροχιά ανάπτυξης και προόδου.

Σ
υν άν τηση εργασίας µε τον  υπουργό
Εσωτερικών  κ. Τάκη Θεοδωρικάκο είχ ε
την Τρίτη 14 Ιαν ουαρίου ο ∆ήµαρχ ος

Αχ αρν ών  κ. Σπύρος Βρεττός, παρουσία και
του βουλευτή Αττικής κ. Βασίλη Οικον όµου.

Στο πλαίσιο της συν εργασίας τους ο υπο-
υργός συν εχ άρη τον  ∆ήµαρχ ο, καθώς εµφ-
αν ίστηκε απόλυτα εν ηµερωµέν ος για τις προ-
σπάθειες που γίν ον ται από τον  ίδιο και τη ν έα
δηµοτική αρχ ή, από την  αν άληψη των  καθη-
κόν των  της, για την  οικον οµική εξυγίαν ση του
∆ήµου Αχ αρν ών . Παράλληλα άκουσε τις προ-
τάσεις του κ. Βρεττού και συζήτησε µαζί του για
τον  εν δελεχ ή σχ εδιασµό εν ός ολοκληρωµέν ου
προγράµµατος δράσης, το οποίο θα οδηγήσει
οριστικά το ∆ήµο εκτός Παρατηρητηρίου και θα
τον  επαν αφέρει σε τροχ ιά αν άπτυξης και προ-
όδου.

Ο κ. Θεοδωρικάκος εξέφρασε την  πεποίθησή του πως έν ας τόσο µεγάλος ∆ήµος δεν  γίν εται ν α βρίσκεται σε
αυτή την  κατάσταση από τη στιγµή µάλιστα που η διοίκησή του δείχ ν ει τη δέουσα σοβαρότητα µε τις εν έργειές
της, αν αζητών τας την  οριστική λύση των  οικον οµικών  προβληµάτων .

Στη συν άν τηση ο κ. Βρεττός είχ ε την  ευκαιρία ν α εκθέσει και άλλα ζητήµατα που απασχ ολούν  την  καθηµερ-
ιν ότητα των  δηµοτών , αν αφερόµεν ος κυρίως στην  καθαριότητα και την  αν άγκη εκσυγχ ρον ισµού του στόλου των
οχ ηµάτων . Συζητήθηκαν  µάλιστα και επιµέρους ζητήµατα, στα οποία µπορούν  ν α συν δράµουν  οι υπηρεσίες του
υπουργείου µέσα από συγκεκριµέν α προγράµµατα που περιλαµβάν ον ται στον  ευρύτερο σχ εδιασµό του, όπως
στην  αν ταποδοτική αν ακύκλωση ή την  ουσιαστική αν αν έωση των  οχ ηµάτων .

Από την  πλευρά του ο ∆ήµαρχ ος κ. Σπύρος Βρεττός µετά το τέλος της συν άν τησης εµφαν ίστηκε ιδιαίτερα ικα-
ν οποιηµέν ος από την  αν ταπόκριση του υπουργού κυρίως όµως από την  αν αγν ώριση των  προσπαθειών  που
καταβάλλον ται στους τελευταίους τέσσερις µήν ες. Εξέφρασε δε τη βεβαιότητά του για µια µελλον τική αγαστή και
κυρίως αποτελεσµατική συν εργασία, εν ώ δεν  παρέλειψε ν α ευχ αριστήσει και τον  βουλευτή Αττικής κ. Βασίλη
Οικον όµου για τη συν εργασία του και τη συν δροµή του στο διάστηµα αυτό.  
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Απόφαση-σταθµός : 
Νόµιµη η παρακολούθηση 
εταιρικών e-mails, 
παράνοµη η βιντεοσκόπηση 
σε χώρους εργασίας

Η Αρχ ή Προστασίας ∆εδοµέν ων  Προ-
σωπικού Χαρακτήρα επέβαλε πρόστιµο
15.000 ευρώ σε ιδιωτική εταιρεία η
οποία είχ ε εγκαταστήσει, παράν οµα,
κλειστό κύκλωµα βιν τεοεπιτήρησης σε
όλους τους χ ώρους εργασίας, ακόµα και
στην  καφετέρια, εν  αγν οία των  εργαζο-
µέν ων .Παράλληλα, έκριν ε ότι ν όµιµα η
ίδια εταιρεία ερεύν ησε, εν ώ ήταν  στο
εξωτερικό, τον  ηλεκτρον ικό υπολογιστή
του γεν ικού διευθυν τή της και συγκεκρ-
ιµέν α ερεύν ησε τα e-mails στον  εταιρ-
ικό διακοµιστή (serv er).

Έλεγχ ος των  εταιρικών  emails
Eιδικότερα, η Αρχ ή, µε αφορµή καταγ-

γελία του γεν ικού διευθυν τή, διερ-
εύν ησε τη ν οµιµότητα της επεξεργασίας
των  δεδοµέν ων  προσωπικού χ αρακ-
τήρα σε διακοµιστή (serv er) εταιρείας,
καθώς και τη ν οµιµότητα πρόσβασης
και ελέγχ ου διαγεγραµµέν ων  e-mails
του γεν ικού διευθυν τή της, σε βάρος
του οποίου υπήρχ αν  υπόν οιες ότι είχ ε
προβεί σε παράν οµες πράξεις σε βάρος
των  συµφερόν των  της εταιρείας.
Η Αρχ ή, σύµφων α µε αν ακοίν ωσή της, 
διαπίστωσε ότι η εταιρεία, ως υπεύθυ

ν ος επεξεργασίας, είχ ε συµµορφωθεί
προς τις επιταγές του Γεν ικού Καν ον ι-
σµού Προστασίας ∆εδοµέν ων  (ΓΚΠ∆)
και ότι από τις εσωτερικές πολιτικές και
καν ον ισµούς της προβλεπόταν  η
απαγόρευση χ ρήσης των  εταιρικών
µέσων  ηλεκτρον ικών  επικοιν ων ιών  και
δικτύων  για ιδιωτικούς σκοπούς, καθώς
και η δυν ατότητα διεν έργειας εσωτερ-
ικών  ελέγχ ων .
Κατόπιν  αυτού, έκριν ε η Αρχ ή ότι η

εταιρεία είχ ε ν όµιµο δικαίωµα σύµφων ε
µε τον  ΓΚΠ∆ ν α διεν εργήσει εσωτερικό
έλεγχ ο στα e-mails του εργαζοµέν ου.

Παράν οµη η βιν τεοεπιτήρηση των
εργαζοµέν ων
Όµως, η Αρχ ή διαπίστωσε ότι το κλει-

στό κύκλωµα βιν τεοεπιτήρησης είχ ε
εγκατασταθεί και λειτουργούσε στους
χ ώρους της εταιρείας, παράν οµα, επιπ-
λέον  δε, το καταγραφέν  υλικό κρίθηκε
και αυτό παράν οµο.
Ακόµη, η Αρχ ή διαπίστωσε ότι η εται-

ρία δεν  ικαν οποίησε το δικαίωµα πρό-
σβασης του εργαζοµέν ου στα δεδοµέν α
προσωπικού χ αρακτήρα που περιλαµ-
βάν ον ταν  στον  εταιρικό προσωπικό
υπολογιστή που χ ρησιµοποιούσε.

Τελικά, η Αρχ ή αποφάσισε:
i. ν α δώσει εν τολή στην  εταιρεία ν α

συµµορφωθεί άµεσα προς το αίτηµα του
καταγγέλλον τος για την  άσκηση του
δικαιώµατός του στην  πρόσβαση και
εν ηµέρωσή του για τα δεδοµέν α προ-
σωπικού χ αρακτήρα που διατηρούν ται
αποθηκευµέν α στον  ηλεκτρον ικό υπο-
λογιστή ιδιοκτησίας της εταιρείας, τον
οποίο χ ρησιµοποιούσε γεν ικός διευθυ-
ν τής και
ii. ν α επιβάλει στην  εταιρεία το αποτε-

λεσµατικό, αν αλογικό και αποτρεπτικό
διοικητικό χ ρηµατικό πρόστιµο που
αρµόζει στην  περίπτωση της παράν οµ-
ης εγκατάστασης και λειτουργίας κλει-
στού κυκλώµατος βιν τεοεπιτήρησης,
ύψους 15.000 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στο δεύτερο στάδιο που αν αµέν ε-
ται ν α υλοποιηθεί εν τός του
Μαρτίου, οι 5.000 άν εργοι θα συµµε-
τάσχ ουν  σε 5ήµερο Σεµιν άριο Νέας
Επιχ ειρηµατικότητας µε στόχ ο την
επιµόρφωσή τους στις ν έες επιταγές
της αγοράς εργασίας και του επιχ ειρ-
είν . 
Στο ίδιο στάδιο θα ακολουθήσει η
αξιολόγηση και η επιλογή 3.000
επιχ ειρηµατικών  ιδεών , που θα
εκτιµηθούν  µε συγκεκριµέν α κριτήρ-
ια ως οι πλέον  κατάλληλες και ώριµες
για ν α επιδοτηθούν .
Στο τρίτο στάδιο, το οποίο προγρ-

αµµατίζεται ν α υλοποιηθεί εν τός των
µην ών  Απριλίου – Μαίου – Ιουν ίου
θα υλοποιηθεί πρόγραµµα
«Coaching» των  3.000 δυν ητικών
ωφελουµέν ων  µε 6 συν εδρίες. 
Μια συν εδρία προβλέπεται ν α πραγµατοποιηθεί δια
ζώσης και 5 εξ’ αποστάσεως. 
Οι συν εδρίες θα αφορούν  στην  βελτίωση των  επιχ ει-

ρηµατικών  ιδεών  και την  «προπόν ηση» των  αν έργων
από ειδικούς, αν αφορικά µε τις βέλτιστες πρακτικές

που µπορούν  ν α εν σωµατώσουν  στο επιχ ειρηµατικό
τους πλάν ο.
Αµέσως µετά, δηλαδή εν τός των  µην ών  Ιούλιος –
Αύγουστος αν αµέν εται ν α ακολουθήσει το 4ο στάδιο,
κατά την  διάρκεια του οποίου ο ΟΑΕ∆ θα απευθύν ει 

την  δεύτερη πρόσκληση προς τους
3.000 δυν ητικούς ωφελούµεν ους για
υποβολή συγκεκριµέν ων  αυτή τη
φορά επιχ ειρηµατικών  σχ εδίων
προς επιδότηση.

Στο 5ο και τελευταίο στάδιο της
αξιολόγησης και έν αρξης επιχ ορήγ-
ησης, το οποίο υπολογίζεται ν α ξεκι-
ν ήσει εν τός του ερχ όµεν ου Σεπτεµ-
βρίου θα περάσουν  εν  τέλει 2.500
ωφελούµεν οι οι οποίοι θα ξεκιν ή-
σουν  ν α επιδοτούν ται για ν α στή-
σουν  την  επιχ είρησή τους.

Η επιχ ορήγηση θα είν αι δυο
ταχ υτήτων  αν άλογα µε την  διάρκεια
που χ ρειάζεται ο κάθε ωφελούµεν ος
ώστε ν α στήσει την  επιχ είρησή του:
Παραµον ή στο πρόγραµµα 12 µήν ες

θα ξεκλειδών ει επιχ ορήγηση έως
10.000 €

Παραµον ή στο πρόγραµµα 18 µήν ες θα ξεκλειδών ει
επιχ ορήγηση έως 17.000€.
Στόχ ος είν αι τουλάχ ιστον  το 60% των  ωφελούµεν ων
ν α είν αι γυν αίκες. Ο συν ολικός προυπολογισµός του
προγράµµατος αν έρχ εται στα 43 εκ. ευρώ.

Συν εχ ίζεται από τη σελίδα 2

Κόκκινα δάνεια : Πρωταθλήτρια στην Ευρώπη η ΕλλάδαΚόκκινα δάνεια : Πρωταθλήτρια στην Ευρώπη η Ελλάδα
Και το Γ΄ τρίµηνο του 2019 τα πρωτεία στα κόκκινα 
δάνεια κράτησαν οι ελληνικές τράπεζες.

Σε µείζον πρόβληµα για τις τράπεζες εξελίσσονται τα κόκκινα δάνεια τα οποία παραµένουν σε
υψηλά επίπεδα.Έτσι και το τρίτο τρίµηνο του 2019 τα πρωτεία στα κόκκινα δάνεια κράτησαν

οι ελληνικές τράπεζες.Σύµφωνα µε τα στοιχεία που δηµοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά-
πεζα (ΕΚΤ) ο δείκτης των µη εξυπηρετούµενων δανείων στην Ελλάδα παρέµεινε στο υψηλότερο
ποσοστό (37,4%) µεταξύ των χωρών της ευρωζώνης.

Τα κόκκινα δάνεια
Ο µέσος όρος των κόκκινων δανείων στην ευρωζώνη υποχώρησε στο ναδίρ, αγγίζοντας το

3,41% που είναι το χαµηλότερο ποσοστό από το 2015. Αρκετά υψηλός διατηρείται ο δείκτης των
κόκκινων δανείων και στην Κύπρο αγγίζοντας το 20% και ακολουθούν οι Πορτογαλικές τράπεζες
µε 10%.

Σε αντίθεση µε τις επιδόσεις τους στον τοµέα των µη εξυπηρετούµενων δανείων οι ελληνικές
τράπεζες διαθέτουν αρκετά ισχυρή κεφαλαιακή θέση. Μάλιστα ο βασικός δείκτης κεφαλαιακής
επάρκειας των ελληνικών τραπεζών (CET1) διαµορφώθηκε στο τρίτο τρίµηνο του 2019 σε υψηλό-
τερο επίπεδο (15,9%) από τον µέσο όρο της ευρωζώνης (14,37%).

Στην χαµηλότερη θέση βρίσκονται, τέλος, οι ελληνικές τράπεζες µε κριτήριο την ρευστότητα
τους. Ο σχετικός δείκτης των ελληνικών τραπεζών είναι µικρότερος από το 150% που είναι και ο
µέσος όρος στην ευρωζώνη. Τον υψηλότερο δείκτη διαθέτουν οι τράπεζες στη Σλοβενία (350%) και
ακολουθούν οι Κυπριακές τράπεζες µε δείκτη που κυµαίνεται στο 340%.

Σπριντ για το σχέδιο «Ηρακλής»
Με γρήγορους ρυθµούς προχωρά το υπουργείο Οικονοµικών τις εργασίες σε ότι αφορά το σχέ-

διο «Ηρακλής». Στόχος είναι η µείωση τους κατά 26 δισ. ευρώ έως το τέλος του 2021.
Το υπουργείο συστήνει τις αρµόδιες επιτροπές για τη λειτουργία του συστήµατος, όπως την επι-

τροπή παρακολούθησης του «Ηρακλή» που θα εποπτεύει τη λειτουργία του και σε αυτήν θα
µετέχουν εκπρόσωποι του υπουργείου, του Ο∆∆ΗΧ, της ΤτΕ και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως
συνέβαινε στην Ιταλία.

Την ίδια στιγµή, πρόσθετα µέτρα για τα κόκκινα δάνεια ζητά η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ). Στην
έκθεση νοµισµατικής πολιτικής ο διοικητής της ΤτΕ, Γ. Στουρνάρας είχε επαναλάβει τη θέση της
κεντρικής τράπεζας για την ανάγκη εξέτασης και άλλων σχεδίων για τη µείωση των κόκκινων
δανείων, πέραν της εφαρµογής του σχεδίου «Ηρακλής».
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ΞΞΞΞεκίν ησαν  από το Τµήµα Πρασίν ου του ∆ήµου
Ελευσίν ας  οι εργασίες καθαρισµού των
πεύκων  από την  πευκοκάµπια. Ο καθαρισµός

από τα κουκούλια της πιτυοκάµπης, θα  πραγµατοποι-
είται κατά το διάστηµα από τα µέσα Ιαν ουαρίου  µέχ ρι
τα τέλη Μαρτίου. Αρχ ικά θα καθαριστούν  τα προαύλια
των  σχ ολείων  και στη συν έχ εια οι υπόλοιποι δηµόσι-
οι χ ώροι όπως πλατείες, παιδικές χ αρές κ.α.

Οι εργασίες θα εκτελούνται από εξειδικευµένο
συνεργείο το οποίο χρησιµοποιεί αποκλειστικά
µηχανικές, απολύτως ασφαλείς µεθόδους ενώ
παράλληλα λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα
µέτρα για την ασφάλεια των µαθητών, παιδιών και
λοιπών χρηστών των χώρων κατά την διάρκεια
των εργασιών.

Στο ∆ήµο Ελευσίν ας υπάρχ ουν  περισσότερα από
2.000 πεύκα, πολλά εκ των  οποίων  βρίσκον ται σε
προαύλια σχ ολείων , παιδικών  σταθµών  και σε
κοιν όχ ρηστους χ ώρους όπως παιδικές χ αρές και πλα-
τείες, δηλαδή χ ώρους συν άθροισης παιδιών . Εξαιτίας
των  παραπάν ω, είν αι επιβεβληµέν η η εργασία του
καθαρισµού των  κουκουλιών  της πευκοκάµπιας, µε
διττή κατεύθυν ση τη προστασία των  αστικών  πευ-
κών ων  από την  παρασιτική δράση του εν τόµου και
κυρίως την  εξασφάλιση υγιούς και καλαίσθητου
πρασίν ου στην  πόλη.

Η κάµπια των  πεύκων  ή πιτυοκάµπη
(Thaumetopoea pity ocampa) είν αι έν ας από τους
σηµαν τικότερους εχ θρούς όλων  των  πεύκων . 

Οι προν ύµφες του εν τόµου καταν αλών ουν  µεγάλο
µέρος της φυλλικής επιφάν ειας των  πεύκων  µε αποτέ-
λεσµα ν α περιορίζεται σηµαν τικά η αν άπτυξη των
ν εαρών  δέν δρων .  

Εκτεταµέν ες προσβολές για συν εχ όµεν α έτη µπορεί
ν α οδηγήσουν  και στην  ξήραν ση ν εαρών , αλλά και
µεγάλων  σε ηλικία πεύκων . 

Το πλέον  σηµαν τικό πρόβληµα που  σχ ετίζεται µε
τη παρουσία της προν ύµφης (κάµπιας) είν αι οι αλλερ-
γικές αν τιδράσεις που προκαλεί σε όποιον  έρχ εται σε
άµεση επαφή µε αυτή, εξ αιτίας των  τοξιν ών  της που
ερεθίζουν  δέρµα, µάτια και το αν απν ευστικό σύστηµα
προκαλών τας ακόµη και σοβαρή αν αφυλακτική αν τίδρ-
αση,  ιδιαίτερα σε παιδιά και ν εαρής ηλικίας άτοµα.

ΑΑΑΑΠΠΠΠΟΟΟΟ    ΤΤΤΤΟΟΟΟ    ΤΤΤΤΜΜΜΜΗΗΗΗΜΜΜΜΑΑΑΑ    ΠΠΠΠΡΡΡΡΑΑΑΑΣΣΣΣΙΙΙΙΝΝΝΝΟΟΟΟΥΥΥΥ    ∆∆∆∆ΗΗΗΗΜΜΜΜΟΟΟΟΥΥΥΥ    ΕΕΕΕΛΛΛΛΕΕΕΕΥΥΥΥΣΣΣΣΙΙΙΙΝΝΝΝΑΑΑΑΣΣΣΣ    
Καθαρισµός πεύκων σε σχολεία, πλατείες, παιδικές χαρές

Προγραµµατισµένη διακοπή
νερού σήµερα 

17 Ιανουαρίου στη Ζωφριά 

Σε διακοπή της υδροδότησης στη Ζωφριά θα
προχωρήσει την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου η
Υπηρεσία Ύδρευσης του ∆ήµου Φυλής, λόγω
σοβαρής βλάβης σε κεντρικό αγωγό στην οδό
Πηλέως.
Η διακοπή νερού θα ξεκινήσει στις 08.00 π.µ.
και θα διαρκέσει έως τις 15.00 µ.µ. και αφορά
την περιοχή από το ύψος του Αγίου Γεωργίου
έως την ΜΑΚ. 
Παρακαλούνται οι δηµότες να συγκεντρώσουν
τις ποσότητες νερού που τους είναι απαρ-
αίτητες . 

Τα συνεργεία αποκατάστασης της ζηµιάς θα
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την όσο το
δυνατόν συντοµότερη αποκατάσταση της βλά-
βης. 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  Γ.Ν.Ε. ΘΡΙΑΣΙΟ

Ελευσίνα: 15/1/2020

Αρ. Πρωτ.: 304

‘’Στηρίζουµε τον αγώνα των συναδέλφων φυσικοθερα-
πευτών για τη χορήγηση του επιδόµατος επικίνδυνης
και ανθυγιεινής εργασίας, µαζικές προσλήψεις µόνιµου
προσωπικού και την ένταξη στα Βαρέα Ανθυγιεινά
Επαγγέλµατα. 

Στην  αν ακοίν ωση του Σωµατείου επισηµαίν ον ται µεταξύ
άλλων  τα εξής: 

Η σηµερινή απαράδεκτη κατάσταση µε την ταλαιπωρία των ασθ-
ενών και την εντατικοποίηση και επιβάρυνση της υγείας των υγειο-
νοµικών γίνεται καθηµερινά χειρότερη λόγω της συνεχιζόµενης
αύξησης των µεγάλων ελλείψεων προσωπικού όλων των ειδικοτή-
των.

Καλούµε όλους τους συναδέλφους να διεκδικήσουµε µαζί:
► να µην περάσει το νέο αντιασφαλιστικό νοµοσχέδιο. Να κατα-

ργηθούν όλοι οι αντιασφαλιστικοί νόµοι.
► Να µην περικοπεί το Επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής

εργασίας. Να επεκταθεί στους φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές
και όσους εργαζόµενους δεν το λαµβάνουν σήµερα

► Να διευρυνθεί ο θεσµός των ΒΑΕ σε όλους τους εργαζόµενους
που εργάζονται σε ανθυγιεινές συνθήκες, 

► Να ληφθούν τα αναγκαία µέτρα για την προστασία της υγείας
και ασφάλειας των εργαζοµένων. 

► µαζικές προσλήψεις µόν ιµου προσωπικού

Στην κατεύθυνση αυτή, συµµετέχουµε στην
Πανελλαδική Στάση Εργασίας και τη Συγκέντρωση στο

Υπουργείο Εργασίας την ΤΡΙΤΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, στις 11
π.µ.και προετοιµάζουµε Απεργιακή Απάντηση στο
αντιασφαλιστικό νοµοσχέδιο.

Για να είναι αποτελεσµατικός ο αγώνας µας, χρειάζε-
ται να στρέφεται ενάντια στην πηγή των προβληµάτων
µας, που είναι η επέκταση της επιχειρηµατικής δράσης
στους τοµείς της Υγείας, Πρόνοιας και Ασφάλισης.

Σε αυτό τον δρόµο, καλούµε όλους τους συναδέλφους
να αγωνιστούµε µαζί. ‘’
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ 
ΧΩΡΟΥ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

Ο ∆ήµος Χαϊδαρίου ενηµερώνει τα κατα-
στήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος χωρι-
κής του αρµοδιότητας τα οποία επιθυµούν

να λάβουν άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για το έτος
2020, να προβούν άµεσα, το αργότερο έως τις 31 Ιανουαρίου
2020, στην ανωτέρω αίτηση η οποία πρέπει υποχρεωτικά να
συνοδεύεται από πρόσφατη εγκεκριµένη κάτοψη προκειµένου
να εγκριθεί. Για τα ανωτέρω, έχει σταλεί ειδοποίηση – ενηµέρω-
ση από το αρµόδιο Τµήµα Εσόδων µαζί µε την ισχύουσα τοπι-
κή κανονιστική απόφαση.

Η οποιαδήποτε παρέµβαση στον παραχωρούµενο χώρο θα
γίνεται κατόπιν έγκρισης από την αρµόδια υπηρεσία του
∆ήµου, µετά από σχετική αίτησή σας.

Τέλος, ενηµερώνουµε πως η µη υποβολή αίτησης για την
κατάληψη κοινόχρηστου χώρου στο αµέσως επόµενο χρονικό
διάστηµα συνεπάγεται την αυθαίρετη κατάληψη του κοινόχρη-
στου χώρου µε όλες τις συνέπειες και τις κυρώσεις που απο-
ρρέουν από το Νόµο.

Τηλεµαραθώνιος της ΕΡΤ για «Το Χαµόγελο του Παιδιού»

Μ
ε τη δι κή σας συνει σφορά
«Το Χαµόγελο του Παι δι ού»
θα ανοί ξει  µι α στοργι κή

αγκαλι ά γι α κάθε εγκαταλελει µµένο
µωρό

«Το Χαµόγελο του Παι δι ού» ζητά
τη δι κή σας πολύτι µη υποστήρι ξη
γι α να λει τουργήσει  άµεσα «Το
Σπί τι  του Μωρού», στο οποί ο θα
φι λοξενούνται  µωρά από 0 έως 24
µηνών, που σήµερα βρί σκονται
εγκαταλελει µµένα σε Νοσοκοµεί α
και  Μαι ευτήρι α.

Κάποι α από αυτά τα µωρά αντι µετωπί ζουν σοβαρά προβλήµατα υγεί ας, άλλα έχουν υπο-
στεί  κακοποί ηση και  παραµέληση, άλλα πάλι  εγκαταλεί φθηκαν λί γες ώρες µετά τη γέννησή
τους.

Σε κάθε περί πτωση τα µωρά στερούνται  τα απαραί τητα, µε σηµαντι κότερο όλων τη σταθε-
ρή, εξατοµι κευµένη φροντί δα που εί ναι  επι βεβληµένη γι α την οµαλή ανάπτυξή τους.

«Το Χαµόγελο του Παι δι ού» δι αθέτει  την εµπει ρί α και  τους κατάλληλους ανθρώπους ώστε να
λει τουργήσει  «Το Σπί τι  του Μωρού», καθώς στα 24 χρόνι α δράσης του έχει  µεγαλώσει  εκατον-
τάδες µωρά στα Σπί τι α του, έχει  αναλάβει  τη φροντί δα δεκάδων µωρών µε σοβαρά προβλή-
µατα υγεί ας, παρέχοντάς τους όλα όσα εί χαν ανάγκη και  κυρί ως µι α πραγµατι κή ευκαι ρί α γι α
τη ζωή και  το µέλλον τους.

Τελι κός στόχος γι α κάθε µωρό εί ναι  να προχωρήσει  η δι αδι κασί α της αναδοχής/υι οθεσί ας
του βάσει  των δι αδι κασι ών, όπως ορί ζονται  από τους αρµόδι ους κρατι κούς φορεί ς.

Η ΕΡΤ στηρί ζει  «Το Χαµόγελο του Παι δι ού» πραγµατοποι ώντας την Πέµπτη 30 Ιανουαρί ου
2020 ολοήµερο αφι έρωµα στον Οργανι σµό µας µε στόχο την κι νητοποί ηση και  συµµετοχή όλων
µας ώστε να ανοί ξουµε άµεσα τη µεγάλη αυτή αγκαλι ά γι α κάθε µωρό!

Η προσπάθει α αυτή θα κορυφωθεί  µε µί α ει δι κή τηλεοπτι κή εκποµπή στην ΕΡΤ1 από τι ς 4
το απόγευµα έως τι ς 9 το βράδυ, µε παρουσι άστρι α τη δηµοσι ογράφο Λένα Αρώνη, την οποί α
θα πλαι σι ώνουν επώνυµοι  που στηρί ζουν «Το Χαµόγελο του Παι δι ού» και  θα ενώσουν τι ς δυνά-
µει ς τους γι α τη δηµι ουργί α του νέου αυτού Σπι τι ού. Παράλληλα, επι στήµονες θα τεκµηρι ώσουν
την απόλυτη ανάγκη δηµι ουργί ας του νέου αυτού χώρου,  ενώ µαζί  µας θα εί ναι  άνθρωποι  που
θα µοι ραστούν τι ς δι κές τους µοναδι κές προσωπι κές ι στορί ες.

30 Ιανουαρίου 2020 ενώνουµε τις δυνάµεις µας για να έχει κάθε µωρότη δική του, µονα-
δική αγκαλιά!

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ   ΝΤΗΝΙΑΚΟΥ 
ΜΕ ΤΗΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΗ»

Η
Οργάνωση Γη είναι µία µη
κερδοσκοπική µη κυβε-
ρνητική οργάνωση που

είναι γνωστή για τη συµβολή της
στην περιβαλλοντική εκπαίδευση
και την προώθηση πολιτικών για τη
βιώσιµη ανάπτυξη στις πόλεις.
Μαζί µε τον επικεφαλής Κωνσταν-
τίνο Μαχαίρα και στελέχη της οργά-
νωσης, παρουσία της αρµόδιας

Αντιδηµάρχου Περιβάλλοντος και ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων Μόρφης
Σάββα και του εντεταλµένου συµβούλου για το πράσινο Γιώργου Βελέν-
τζα, κάναµε µια αρχική συζήτηση για το πως ο δήµος Χαϊδαρίου θα
αξιοποιήσει την τεχνογνωσία αλλά και την εµπειρία της οργάνωσης στον
σχεδιασµό και στην υλοποίηση περιβαλλοντικών δράσεων. Ήδη έχουµε
ξεκινήσει τη σχετική προεργασία για ένα "πράσινο" Χαϊδάρι, για µια
πόλη βιώσιµη και ελκυστική για κατοίκους και επισκέπτες.
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Η άσκηση είναι Φάρµακο!
Η υλοποίηση του προγράµµατος αποτελεί δωρεά του Ιδρύµατος "Σταύρος Νιάρχος".

Ο
Οργαν ισµός Άθλησης και Φρον τίδας, Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας (Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.) του
∆ήµου Ασπροπύργου  σε συν εργασία µε το Τµήµα Αθλητικής Αριστείας - Sports
Excellence, της Α’ Ορθοπαιδικής Κλιν ικής του Εθν ικού και Καποδιστριακού Παν επι-

στηµίου Αθην ών  (ΕΚΠΑ) και το Παν επιστηµιακό Γεν ικό Νοσοκοµείο "Αττικόν " υλοποιούν  το
Πρόγραµµα  "Η Άσκηση είν αι Φάρµακο" στα ΚΑΠΗ Ασπροπύργου. 

Το πρόγραµµα αυτό εν τάσσεται στο πλαίσιο των  δράσεων  στους τοµείς της Υγείας, της
Εκπαίδευσης και του Αθλητισµού και έχει ως βασικό στόχο την  προώθηση της φυσικής δρα-
στηριότητας, ως έν α συµπληρωµατικό µέσο πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης
βασικών  χρόν ιων  καταστάσεων  και παθήσεων .

Η παρουσίαση του προγράµµατος θα γίν ει:
∆ευτέρα 20/01/20 & ώρα 10:00 π.µ. στο Α' ΚΑΠΗ (Κέν τρο)
Τρίτη 21/01/20  & ώρα 10:00 π.µ. στο Β' ΚΑΠΗ (Παραλίας).
Η υλοποίηση του προγράµµατος αποτελεί δωρεά του Ιδρύµατος "Σταύρος Νιάρχος".

Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΝΕΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΤΗ
∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ <<ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ>> 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ.... 
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΝΟΙΑΖΟΝΤΑΙ..... 
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ∆ΕΝ ΞΕΧΝΟΥΝ.....

Η Κοιν ότητα της Κιν έτας µε χ αρά αν έλαβε ν α δροµο-
λογήσει την  δράση της <<ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ>> µε θέµα <<ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΝΟΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ
∆ΕΝ ΞΕΧΝΟΥΝ>> όπου προσπαθών τας ν α ευαισθη-
τοποιήσουν  τα παιδιά, προσφέρουν  εσπεριδοειδή δέν -
τρα στην  πολύπαθη Κιν έτα

Η εκδήλωση για την  δράση αυτή των  παιδιών  θα υλο-
ποιηθεί την  ΚΥΡΙΑΚΗ, 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ και ώρα 11:00
– 13:00 στα γραφεία της Κοιν ότητας.

Οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι της περιοχ ής µας συν εργά-
στηκαν  µε την  υπεύθυν η των  πολιτιστικών  της Κοιν ότ-
ητας Κα Καλκαν τζάκου Νικολέττα, δηλών ον τας τα ον ό-
µατα των  συµπολιτών  µας οι οποίοι θα λάβουν  µέρος
στην  δράση αυτή παραλαµβάν ον τας το δέν τρο το
οποίο πάν ω του θα έχ ει καρτελάκι µε το όν οµα του παι-
διού που θα το δωρίζει.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ.... ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ
ΝΟΙΑΖΟΝΤΑΙ..... ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ∆ΕΝ ΞΕΧΝΟΥΝ.....

Σε περίπτωση που χ ρειάζεστε περισσότερες πληρο-
φορίες, µην  διστάσετε ν α επικοιν ων ήσετε µε την
Κοιν ότητα, παραµέν ουµε πάν τα στην  διάθεσή σας.

Η Πρόεδρος Της Κοιν ότητας
Μπλατσιώτη Αλεξάν δρα

Η Υπεύθυν η Πολιτιστικών
Της Κοιν ότητας

Καλκαν τζάκου Νικολέττα

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2020 : 
Νωρίτερα η καταβολή τους

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2020 πληρωµή: Νωρίτερα θα
καταβληθούν οι συντάξεις του Φεβρουαρίου, µετά από
απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Γιάννη Βρούτση. Ο υπουργός και ο
διοικητής του e-ΕΦΚΑ, Χρήστος Χάλαρης, εξαιτίας της
µεγάλης χρονικής περιόδου που προκύπτει µεταξύ
της πληρωµής των συντάξεων Ιανουαρίου και Φεβρο-
υαρίου, αποφάσισαν για λόγους διευκόλυνσης των
συνταξιούχων να καταβληθούν πιο γρήγορα οι
συντάξεις, αντί για τις 28 Ιανουαρίου που αναµενό-
ταν. Αυτές του Ιανουαρίου είχαν νωρίτερα από το
συνηθισµένο, λόγω των εορτών των Χριστουγέννων.
Ο κ. Βρούτσης, σε συνεργασία µε τον κ. Χάλαρη,
αποφάσισαν:οι συντάξεις των συνταξιούχων του
Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) που
προέρχονται από τον ΟΑΕΕ, τον ΟΓΑ και το ΕΤΑΑ,
να καταβληθούν στις 24 Ιανουαρίου 2020, ηµέρα
Παρασκευή και οι συντάξεις των συνταξιούχων του
ΕΦΚΑ που προέρχονται από τους λοιπούς φορείς και
το ∆ηµόσιο να καταβληθούν στις 27 Ιανουαρίου 2020,
ηµέρα ∆ευτέρα.
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Σ
υνελήφθη την περασµένη Πέµπτη στον
Ασπρόπυργο 39χρονος που κατηγορείται
για σύσταση συµµορίας, κλοπές οχηµάτων

και πλαστογραφία, καθώς και για παραβάσεις σχε-
τικά µε την προστασία του περιβάλλοντος.

Ως προς το χρονικό της σύλληψης, έπειτα από
καταγγελία κλοπής οχήµατος από την περιοχή του
Αµαρουσίου , αστυνοµικοί της Άµεσης ∆ράσης
και της Ο.Π.Κ.Ε, εντόπισαν το εν λόγω αυτοκίνητο
σε µάντρα αυτοκινήτων στην περιοχή Σκαλιστήρη
του Ασπροπύργου.

Στη συνέχεια, αστυνοµικοί του Τµήµατος Ασφά-
λειας Αµαρουσίου µετέβησαν στο σηµείο και παρ-
ακολουθούσαν το όχηµα έως την στιγµή που εµφ-
ανίστηκε ο 39χρονος υπεύθυνος της µάντρας,
όπου και ακινητοποιήθηκε.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο δράστης
αποτελεί µέλος εγκληµατικής οµάδας, τα µέλη της
οποίας έκλεβαν οχήµατα από διάφορες περιοχές
της Αττικής και στη συνέχεια τα µετέφεραν στην
ανωτέρω µάντρα µε σκοπό να τα αποσυναρµολο-

γήσουν και να πουλήσουν τα εξαρτήµατα ως ανταλ-
λακτικά.

Από την έρευνα, τόσο στον εσωτερικό όσο και
στον εξωτερικό χώρο της µάντρας, βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν τρακαρισµένα αυτοκίνητα, αµαξώµα-
τα και εξαρτήµατα οχηµάτων καθώς και πλήθος
εργαλείων πρόσφορων για την αποσυναρµολόγ-
ηση των οχηµάτων.

Μέχρι στιγµής, εξιχνιάσθηκαν 33 περιπτώσεις
κλοπών οχηµάτων ενώ η έρευνα συνεχίζεται
καθώς το µεγαλύτερο µέρος των κατασχεµένων
έφεραν αποξεσµένο τον αριθµό πλαισίου.

Η ∆ηµόσια Υγεία
Υπάρχει και δεύτερη διάσταση στην υπόθεση

που αφορά τη ∆ηµόσια Υγεία. Κατά την διάρκεια
της επιχείρησης  αστυνοµικοί της Υποδιεύθυ-
νσης Προστασίας Περιουσιακών ∆ικαιωµάτων,
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και Περιβάλλοντος της
∆ιεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής καθώς και υπάλ-
ληλοι του Τµήµατος Ελέγχου Μετρήσεων και

Υδροοικονοµίας Περιβάλλοντος της Περιφερεια-
κής Ενότητας ∆υτικής Αττικής, κλήθηκαν και πραγ-
µατοποίησαν αυτοψία στον χώρο όπου διαπίστω-
σαν υποβάθµιση και ρύπανση του περιβάλλοντος.

Περαιτέρω, επισηµαίνεται ότι ο κατηγορούµενος
είχε συλληφθεί στο παρελθόν για διάπραξη παρό-
µοιων αδικηµάτων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα
Πληµµελειοδικών, ο οποίος τον παρέπεµψε στον
Ανακριτή.

ΑΑΠΠΟΟΚΚΑΑΛΛΥΥΦΦΘΘΗΗΚΚΕΕ  ΜΜΑΑΝΝΤΤΡΡΑΑ  ΜΜΕΕ  ΑΑΜΜΕΕΤΤΡΡΗΗΤΤΑΑ
ΚΚΛΛΕΕΜΜΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΟΟΧΧΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ

Τα αυτοκίνητα διαλύονταν και τα ανταλλακτικά διοχετεύονταν στη µαύρη αγορά.
- Στον χώρο διαπιστώθηκε και ρύπανση του περιβάλλοντος. Συνελήφθη ο 39χρονος υπεύθυνος της µάντρας
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Visual Literacy
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΠΤΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΒΛΕΜΜΑΤΟΣ

Η Φωτογραφι κή Λέσχη Ελευσί νας
δι οργανώνει  σεµι νάρι ο µε τον φωτογράφο και
καθηγητή φωτογραφί ας Παναγι ώτη Κασί µη

Το Σεµι νάρι ο προσφέρει  δωρεάν η
Φωτογραφι κή Λέσχη Ελευσί νας στα µέλη της.

Όσοι  ενδι αφερόµενοι  που δεν εί ναι  µέλη
επι θυµούν να το παρακολουθήσουν µπορούν να
ενηµερωθούν στο τηλέφωνο της ΦΛΕ:
6955284859, στο mail f.l.e.elefsina@gmail.com ή
στο messenger:https://www.facebook.com

/fotografiki.lesxi.elefsinas/

Ως φωτογράφοι  αντιλαµβανόµαστε την ποιητική
και  πρακτική ζωή µέσα από ένα πλαίσιο.
Προσαρµόζουµε τον κόσµο µέσα στο σκοτεινό κουτί
που κρατάµε στα χέρια µας, διαµέσου ενός
σκοπεύτρου. Ανάλογα µε την εκπαίδευσή µας,
έχουµε συνηθίσει  να «µεταφράζουµε» τη ζωή γύρω
µας σε γραµµές, όγκους, υφές, φωτεινά και  σκιερά,
ή στο είδος της φωτογραφίας που λέµε στον εαυτό
µας πως µας ενδιαφέρει  και  ασχολούµαστε.

Όµως, πώς αντιλαµβανόµαστε την ίδια τη ζωή
πριν την εγκλωβίσουµε στο κάδρο µας; Πριν τη
µεταφράσουµε µε τις δικές µας φωτογραφικές 

προκαταλήψεις; Τι  επιλέγουµε να
συµπεριλάβουµε και  τι  όχι ; Γιατί  και  πως το
κάνουµε; Μπορούµε, πέρα από το να κάνουµε ένα
«σωστό» κάδρο, να το γεµίσουµε µε ήχο ή σιωπή;

Η φωτογραφική γλώσσα έχει  τους δικούς της
κανόνες και  τη δική της ιδιαίτερη γραµµατική, και
όπως κάθε γλώσσα, µπορεί  να έχει  ως
αποτέλεσµα ένα ποίηµα ή µια φλυαρία. Είναι  η
γλώσσα την οποία, ως φωτογράφοι , οφείλουµε να
γνωρίζουµε ώστε ο φωτογραφικός µας λόγος να
είναι  σαφής.

Σ’ αυτό το σεµινάριο θα στοχεύσουµε στην
εκµάθηση της φωτογραφικής γλώσσας και  στη
χρήση της, πέρα από είδη, ρεύµατα, κατευθύνσεις ή
σχολές. Θα προσπαθήσουµε να αναγνωρίσουµε
πως και  τι  βλέπουµε, καθώς και  τι  σηµαίνει  «να
βλέπεις». Θα µιλήσουµε για την καλλι τεχνική
πρόθεση και  θα µάθουµε πως να θέτουµε τις
σωστές ερωτήσεις στον εαυτό και  τη δουλειά µας.

Μετά το θεωρητικό µέρος θα εστιάσουµε στη
χρήση της φωτογραφικής γλώσσας από τον κάθε
ένα από τους συµµετέχοντες, µέσα από την κριτική
και  την αξιολόγηση της δουλείας του, και  θα
συζητήσουµε πιθανούς τρόπους βελτίωσης.

Παναγιώτης Κασίµης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Πάνoς Κασίµης είναι  φωτογράφος και

καθηγητής φωτογραφίας.
Φωτογραφίζει  τα τελευταία 35 χρόνια, και

διδάσκει  φωτογραφία από το 1999. Σπούδασε στο 

Royal College of Arts του Λονδίνου, και  έχει
υπάρξει  µαθητής του Chris Killip και  της Mary Ellen
Mark. Είναι  διαπιστευµένος δάσκαλος
φωτογραφίας και  οπτικών τεχνών από τον διεθνή
οργανισµό ElSevier (“Teaching Photography and
Visual Arts”, 2009).

Έχει  διοργανώσει  και  διδάξει  σεµινάρια και
workshops φωτογραφίας για παιδιά (Kids & Family,
Τεχνόπολις – 2009) και  ενηλίκους (Βερολίνο 2018-19,
Photovision 2017, Αµερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα
– 2014, Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας -2013,
PhotOrion Ρόδος-2012, Deutsche Telekom – 2011).
Έχει  διδάξει  φωτογραφία στο Α’ Πειραµατικό
Λύκειο Αθήνας, στην «Ιόνιο Σχολή» και  στην οµάδα
«∆ιάθλαση» του ∆ήµου ∆άφνης.

Έχει  δώσει  διαλέξεις σε φωτογραφικές και
καλλιτεχνικές οµάδες της Αθήνας, καθώς και  στο
τµήµα Επικοινωνίας και  Μ.Μ.Ε. του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Κείµενά
του έχουν δηµοσιευτεί  στο περιοδικό
«ΦΩΤΟγράφος» και  τον ηµερήσιο τύπο.

Το 2004 δέχθηκε επιχορήγηση από το University of

Houston σε συνεργασία µε το Houston Center of
Photography. 

Το βιβλίο, αποτέλεσµα αυτής της δουλειάς του
στη Λατινική Αµερική, εκδόθηκε το 2009 από τον
εκδοτικό οίκο Ambious της Washington, µε τίτλο “Days
Away”. 

Το δεύτερο βιβλίο του µε τί τλο “Αστικά
Ηµερολόγια” εκδόθηκε στην Αθήνα το 2013, µε
πρόλογο του γνωστού αµερικανού φωτογράφου
Larry Fink.

Το 2001 ίδρυσε τον Φωτογραφικό Σύλλογο
«Εννέα». Το 2013 ίδρυσε το Κέντρο ∆ηµιουργικής
Φωτογραφίας. 

Υπήρξε υπεύθυνος του φωτογραφικού τµήµατος
της Trii Art Hub στην Αθήνα από το 2017 ως το 2019.

Σήµερα διοργανώνει  και  διδάσκει  σεµινάρια και
εργαστήρια φωτογραφίας για φωτογράφους και
προχωρηµένους ερασι τέχνες, σε διάφορους
χώρους και  εκπαιδευτικά ιδρύµατα στην Ελλάδα
και  την Ευρώπη.

https://kasimisphotography.com/

Η Φωτογραφική Λέσχη Ελευσίνας 
διοργανώνει σεµινάριο 

µε τον φωτογράφο και καθηγητή 
φωτογραφίας Παναγιώτη Κασίµη

Το Σεµινάριο προσφέρει δωρεάν η Φωτογραφική Λέσχη στα µέλη της.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. ∆ηλώσεις συµµετοχής µέχρι 24/01/20
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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

48

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 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ   

Ενοικιάζεται ισόγειο γωνιακό κατάστηµα
90τµ όπισθεν ∆ηµαρχείου, 

έναντι Ι.Ν. Ευαγγελισµού της Θεοτόκου 
στον Ασπρόπυργο

Πληροφορίες στο τηλ. 6977426279

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
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Μεντβέντεφ : Παραιτήθηκε ο Ρώσος
πρωθυπουργός

Ο Πούτιν ζήτησε από τους υπουργούς 
να λειτουργήσουν ως υπηρεσιακή κυβέρνηση,
µέχρι τον σχηµατισµό νεώτερης. 

Την  παραίτησή του από την  πρωθυπουργία της
Ρωσίας υπέβαλε ο Ντµίτρι Μεν τβέν τεφ. Την  πληροφο-
ρία µετέδωσε το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο
Tass. Ταυτόχ ρον α, το γαλλικό πρακτορείο επιβε-
βαιών ει την  είδηση. Συζητών τας µε τον  Ρώσο πρόεδρο
µετά την  ετήσια οµιλία του τελευταίου εν ώπιον  των
µελών  του Κοιν οβουλίου και των  πολιτικών  ελίτ της
χ ώρας, ο Μεν τβέν τεφ είπε ότι ο Πούτιν  υπογράµµισε
µια σειρά από «θεµελιώδεις αλλαγές» στο ρωσικό
σύν ταγµα.
«Οι αλλαγές αυτές, όταν  υιοθετηθούν  και κατά πάσα
πιθαν ότητα αυτό θα γίν ει µετά από διαβουλεύσεις
όπως είπε ο Πούτιν , θα σηµατοδοτήσουν  σηµαν τικές
αλλαγές όχ ι µόν ον  σε µια σειρά άρθρων  του Συν τάγ-
µατος, αλλά και στην  ισορροπία των  εξουσιών  εν
συν όλω». Αυτό ήταν  το σχ όλιο του Μεν τβέν τεφ. Ο
Πούτιν  ζήτησε από τους υπουργούς ν α λειτουργήσουν
ως υπηρεσιακή κυβέρν ηση, µέχρι τον  σχ ηµατισµό
ν εώτερης.

Ανοιχτά τις Κυριακές
µετά τα Jumbo και το
Mac Arthour Glen 
- Συνεχίζονται οι αντιδράσεις

Συν εχ ίζον ται  οι αν τιδράσεις από το άν οιγµα
των  καταστηµάτων  Jumbo όλες τις Κυριακές του
χ ρόν ου σε Πρέβεζα και Κατερίν η. 
Το γεγον ός αυτό έχ ει προκάλεσε  έν τον ες αν τι-
δράσεις στην  τοπική κοιν ων ία και εν δεικτική
είν αι η αν ακοίν ωση του Εργατοϋπαλληλικού Κέν -
τρου του Νοµού Πρέβεζας που ζητά άµεση αν άκ-
ληση της απόφασης των  Jumbo εν ώ εξετάζει και
περαιτέρω τρόπους διαµαρτυρίας . 
Σύµφων α µε ρεπορτάζ του capital.gr, η Jumbo

έχ ει επεν δύσει περίπου 20 εκατοµύρια ευρώ για
τη δηµιουργία των  καταστηµάτων  µε τη λογική ότι
θα µπορούν  ν α αν οίγουν  και τις Κυριακές.
Παραµέν ει άγν ωστο για την  ώρα αν  θα αν οίγουν

τις Κυριακές τα σουπερµάρκετ ή άλλα καταστήµα-
τα. 
Αξίζει ν α επισηµαν θεί πως οι 8 Κυριακές που τα

καταστήµατα παραµέν ουν  αν οικτά είν αι η πρώτη
Κυριακή των  χ ειµεριν ών  και καλοκαιριν ών
εκπτώσεων  αν τίστοιχ α, η πρώτη Κυριακή του
εκπτωτικού δεκαηµέρου του Μαΐου και η
αν τίστοιχ η του Νοεµβρίου, εν ώ προαιρετική είν αι
η λειτουργία των  καταστηµάτων  την  Κυριακή των
Βαΐων , τις δύο Κυριακές πριν  από τα Χρι-
στούγεν ν α και την  τελευταία Κυριακή του έτους.
Σηµειών εται πως µετά το θέµα µε τα καταστήµα-

τα Jumbo ήρθε στο φως απόφαση του υπουρ-
γού Αν άπτυξης, Άδων ι Γεωργιάδη, η οποία προβ-
λέπει την  λειτουργία του εκπτωτικού χ ωριού Mac
Arthour Glen στα Σπάτα τις Κυριακές. 
Συγκεκριµέν α, µε βάση την  υπουργική απόφαση

το Εκπτωτικό Χωριό θα µπορεί ν α είν αι αν οικτό
τις Κυριακές από τον  Μάιο µέχ ρι το Νοέµβριο µε
το αιτιολογικό που υπάρχ ει στο ΦΕΚ της 13ης
∆εκεµβρίου ότι το Εκπτωτικό Χωριό, όπως γράφ-
ει, «είν αι δίπλα στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο,
που αποτελεί πόλο έλξης για εκατον τάδες χ ιλιάδες
επισκέπτες που επιθυµούν  ν α γν ωρίσουν
καλύτερα τα ζώα».   
Πρόκειται, µάλιστα για επικαιροποίηση παλαιότε-

ρης απόφασης του Γιάν ν η ∆ραγασάκη, καθώς
αποτελούσε µν ηµον ιακή υποχρέωση, αλλά δεν
εφαρµόστηκε ποτέ.

Τουρκία – Λιβύη: 
Ο Ερντογάν στέλνει στρατεύµατα για τη
σταθερότητα της Τρίπολης

O
κύβος ερρίφθη και η Τουρκία στέλνει στρατεύµατα στη
Λιβύη, ενώ παράλληλα ετοιµάζεται να ξεκινήσει γεω-
τρήσεις στις περιοχές που έχει συµφωνήσει µε την

αφρικαν ική χώρα. Την ανακοίνωση έκανε πριν  από λίγο ο
Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, αναφέροντας ότι στέλνει
στρατό στη Λιβύη για να διατηρήσει τη σταθερότητα της
κυβέρνησης στην Τρίπολη, που έχει αναγνωριστεί από τον
ΟΗΕ. Παράλληλα, ανέφερε ότι µέσα στο τρέχον έτος η
Τουρκία θα ξεκινήσει σεισµικές έρευνες και γεωτρήσεις στις
περιοχές που συµφώνησε µε τη Λιβύη.

Όπως ανέφερε ο Ερντογάν, «υπογράψαµε µε τη Λιβύη
µνηµόνιο καθορισµού θαλασσίων περιοχών ευθύνης. Στις
περιοχές ανάµεσα σε Τουρκία και Λιβύη δεν µπορεί να γίνει
οποιαδήποτε έρευνα ή γεώτρηση, ούτε να περάσει οποιοσ-
δήποτε αγωγός χωρίς την έγκριση των δύο χωρών». Μάλιστα,
ο Τούρκος πρόεδρος προανήγγειλε ότι «εντός του 2020 θα
ξεκινήσουµε τις έρευνες και τις γεωτρήσεις στις περιοχές αυτές
που έχουµε συµφωνήσει µε τη Λιβύη. Αφού παραχωρηθούν
οικόπεδα και ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, το “Ορούτς Ρέις”
θα πραγµατοποιήσει εκεί σεισµικές έρευνες».

Τουρκία – Λιβύη: Οι γεωτρήσεις στις περιοχές

Υπενθυµίζεται ότι η Τουρκία έχει ήδη αναπτύξει δυνάµεις για
να εκπαιδεύσει στρατεύµατα που παραµένουν πιστά στην
κυβέρνηση εθν ικής ενότητας του Σάρατζ, στο πλαίσιο της
διµερούς συµφωνίας στρατιωτικής συνεργασίας που υπέγρα-
ψε πρόσφατα µε τη Λιβύη. Η ανακοίνωση του Ταγίπ Ερντο-
γάν έρχεται λίγο πριν  από τη ∆ιάσκεψη του Βερολίνου, όπου
θα συναντήσει τους ηγέτες Γερµανίας, Ρωσίας, Βρεταν ίας και
Ιταλίας µε θέµα την κατάσταση που επικρατεί στη Λιβύη.

Η αναφορά του Ταγίπ Ερντογάν ότι «στις περιοχές ανάµε-
σα σε Τουρκία και Λιβύη δεν µπορεί να γίνει οποιαδήποτε
έρευνα ή γεώτρηση, ούτε να περάσει οποιοσδήποτε αγωγός,
χωρίς την έγκριση των δύο χωρών» είναι σαφές πως αφορά
και τον αγωγό EastMed, την έναρξη κατασκευής του οποίου
υπέγραψαν πρόσφατα οι ηγέτες Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ,
µε την Ιταλία να επικροτεί τη δηµιουργία του αγωγού. Και αυτό
διότι ο αγωγός EastMed, σύµφωνα µε όσα έχουν γίνει γνω-
στά, θα περάσει από τις περιοχές που ο Ερντογάν έχει
συµφωνήσει µε τη Λιβύη.
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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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ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η πρώτη γυναίκα υποψήφια ως
Πρόεδρος ∆ηµοκρατίας
Αικ. Σακελλαροπούλου βιογραφικό: Ο ΣΥΡΙΖΑ την επέλεξε
τον Οκτώβριο του 2018 ως πρόεδρο του ΣτΕ, ενώ ο Αλέξ-
ης Τσίπρας και σειρά ηγετικών στελεχών της Κουµου-
νδούρου έχουν εκφραστεί εγκωµιαστικά για το έργο της
ως δικαστής.

Η
Αικατερίνη Σακελλαροπούλου προτάθηκε από τον
Κυριάκο Μητσοτάκη στο διάγγελµα της Τετάρτης ως
υποψήφια Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας. Είναι δικα-

στής, ενώ από τον Οκτώβριο του 2018 υπηρετεί στη θέση της
προεδρίας του Συµβουλίου της Επικρατείας. Είναι η πρώτη
γυναίκα πρόεδρος στην ιστορία του ΣτΕ. Στο διάγγελµά του ο
κ. Μητσοτάκης τόν ισε ότι δεν ήταν εύκολη η απόφασή του.
«Είναι η ώρα να αποκτήσει η πατρίδα µας γυναίκα Πρόεδρο»,
είπε και αναφέρθηκε στις περγαµηνές της. «∆εν προέρχεται»,
τόν ισε ο πρωθυπουργός, «από την πολιτική οικογένεια της
Ν∆».

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, το 1956. Η καταγωγή της
οικογένειάς της είναι από τη Σταυρούπολη Ξάνθης. Σπούδα-
σε νοµικά στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και πραγµατοποίησε

µεταπτυχιακές σπουδές στο ∆ηµόσιο ∆ίκαιο στο Πανεπιστή-
µιο Paris II. Εισήλθε ως Εισηγήτρια στο Συµβούλιο της Επικρ-
ατείας και εν  συνεχεία προήχθη διαδοχικά σε Πάρεδρο (1988)
και Σύµβουλο (2000). Τον Οκτώβριο του 2015 τοποθετήθηκε
Αντιπρόεδρος του ΣτΕ, ενώ τον Οκτώβριο του 2018 τοποθε-
τήθηκε οµόφωνα στη θέση της Προέδρου του ΣτΕ.

Η Αικατερίνη Αικατερίνη Σακελλαροπούλου έγινε γνωστή
και από τη συµµετοχή της στο Ειδικό ∆ικαστήριο σε βάρος του
Γ. Παπακωνσταντίνου. Μάλιστα, πριν  από 28 χρόν ια στην
ίδια θέση βρισκόταν ο πατέρας της, ο αντιπρόεδρος του
Αρείου Πάγου Νικόλαος Σακελλαρόπουλος, ο οποίος τότε
συµµετείχε ως µέλος στο Ειδικό ∆ικαστήριο στην δίκη του
Ανδρέου Παπανδρέου. 

Με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, αποφάσισε µετά τις
σπουδές της να δικηγορήσει για δύο χρόνια στην Αθήνα,
πριν  επιλέξει τελικά το 1982 το δικαστικό σώµα. Στον βαθµό
της συµβούλου Επικρατείας προήχθη τον Αύγουστο του 2000
µε το µεγαλύτερο µέρος της δικαστικής της σταδιοδροµίας να
διαµορφώνεται στο «Οικολογικό» Ε  ́Τµήµα.

Ήταν εισηγήτρια σε µεγάλες υποθέσεις, όπως στην
τακτοποίηση αυθαιρέτων νέας γενιάς αλλά και στην
υπόθεση στις Σκουριές.

Στο πρόσφατο παρελθόν είχε απασχολήσει την δηµοσιότ-
ητα µε την παραίτησή της από την Ένωση ∆ικαστικών Λειτο-
υργών του ΣτΕ, καταγγέλλοντας την Ένωση ότι στην ανα-
κοίνωση της για το θέµα των τηλεοπτικών αδειών υιοθέτησε
πλήρως την προηγηθείσα ανακοίνωση του προέδρου του ΣτΕ
Ν.Σακελλαρίου και άρα µετετράπη «σε γραφείο τύπου του
προέδρου του ΣτΕ». 

Σύµφωνα µε πληροφορίες, η ίδια είχε ζητήσει την εξαίρεσή
της από παλαιότερη συνεδρίαση του ΣτΕ, που συζητούσε τις
προσφυγές κατά του διαγωνισµού τηλεοπτικών αδειών, καθώς
πρόσωπο του στενού της περιβάλλοντος είχε αναλάβει την
προσφυγή της Ένωσης Ιδιοκτητών Τηλεοπτικών Σταθµών
Εθνικής Εµβέλειας στην Επιτροπή Ανταγωνισµού κατά του
νόµου Παππά.

Έχει συµµετάσχει στην Ένωση ∆ικαστικών Λειτουργών του

ΣτΕ, της οποίας έχει διατελέσει γεν ική γραµµατέας (1985-
1986), αντιπρόεδρος (2006-2008) και πρόεδρος (1993-1995,
2000-2001). 

Κατά καιρούς αρθρογραφεί σε επιστηµονικά περιοδικά ενώ
έχει συµµετάσχει στη συγγραφή του βιβλίου “Οικονοµική κρίση
και προστασία του περιβάλλοντος στη νοµολογία του Συµβου-
λίου της Επικρατείας” (εκδόσεις Παπαζήση). Ως σύµβουλος
Επικρατείας ήταν εισηγήτρια σε πολλές µεγάλες υποθέσεις
όπως είναι η εκτροπή του Αχελώου ποταµού στον Θεσσαλικό
κάµπο, των µεταλλείων Χρυσού στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής,
στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας όπου µε απόφα-
σή της διασώθηκαν ως διατηρητέα, κ.λπ.

Σε κάθε περίπτωση, θα είναι η πρώτη φορά όπου µια
Ελληνίδα θα καταλάβει ένα τόσο υψηλό αξίωµα, στέλνοντας
ένα ισχυρό µήνυµα ισότητας των δύο φύλων.

Για τον κ. Μητσοτάκη, η επιλογή της κυρίας Σακελλαρο-
πούλου έχει δύο επιπλέον ατού: Πρώτον, θα δείξει ότι το
άνοιγµα της Ν∆ στον χώρο του Κέντρου έχει συνέχεια και
συνέπεια, πράγµα που ενδιαφέρει πολύ το Μαξίµου. ∆εύτερ-
ον, θα δώσει την ευκαιρία να τοποθετήσει στην προεδρία του
ΣτΕ ένα πρόσωπο της αρεσκείας του Μαξίµου.

Μεθοδική, δυναµική, µε περιβαλλοντικές ευαισθησίες, κοι-
νωνική, λάτρης της κουλτούρας, λάτρης του θεάτρου και
γεν ικότερα της τέχνης, της αρέσουν τα ταξίδια και τα Μουσεία.
Έτσι, περιγράφουν οι συνάδελφοί της -στο Συµβούλιο της Επι-
κρατείας- την πρώην, πια, πρόεδρό τους.

«Αισθάνοµαι την ανάληψη της προεδρίας του Συµβουλίου
της Επικρατείας, για την οποία µε επέλεξε το Υπουργικό
Συµβούλιο, ως τιµητικό βάρος, που µε καλεί να ανταποκριθώ
µε όλες µου τις δυνάµεις. Και έχω την ελπίδα ότι, σε συνερ-
γασία µε τους συναδέλφους µου, το Ανώτατο ∆ικαστήριο, κατά
τη διάρκεια της θητείας µου, θα προχωρήσει όπως απαιτεί η
παράδοσή του και ο συνταγµατικός του ρόλος, στα πλαίσια
του κράτους δικαίου και της δηµοκρατικής παράδοσης της
χώρας». 

Με αυτά τα λόγια ξεκίνησε την 4ετή θητεία της στην Προε-
δρία του Συµβουλίου Επικρατείας ως η νέα πρόεδρός του.
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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 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΑΖΩΤΡΙΑ ΓΙΑ
ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6932260140

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  AAddvviissoorr  SSeerrvviiccee  PPaacckk  
ζζηηττάά  ππρροοσσωωππιικκόό::

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

Μισθός πολύ ικανοποιη-
τικός µε ένσηµα. 

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

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

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

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

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

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

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

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

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

•ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών

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

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

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

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

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

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

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

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

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