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ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Συννεφιά και υγρασία. Η θερµοκρασία 

έως 9 βαθµούς Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ευγέν ιος,Μάξιµος, Μάξιµη,Νεόφυτος,

Νεοφυτία, Νεοφύτη,Πάτροκλος, 
Πατροκλής, Πατρόκλεια, Πατροκλά,

Πάτρα, Πατρούλα

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Λιόσης Αναστάσιος Κ.

Ειρήνης 2 & Αγίου ∆ηµητρίου, 
2105580218

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Ν Β ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ Τ Σ

ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΟΕΠαγκάλου 81, 2105547602

ΜΑΝ∆ΡΑ
ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ
∆ήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,

2105551232 08:00-23:00 

Άνω Λιόσια
Κεχαγιά Γεωργία Κ., Λεωφόρος Φυλής 75,

2102411911 08:00-22:00 

ΧΑΪ∆ΑΡΙ
Μάτσια Πολυξένη ∆., Θερµοπυλών 60 & Ηπείρου,

2105984393 08:00-14:00 &17:00-21:00 

Μελέκη Ευθαλία Ν.Θηβών 14 & Συνταγµατάρχου
Γιαννούλη 14, 2105905451

Τη συνδροµή της ΚΤΥΠ
και των Υπουργείων
Παιδείας & Εσωτερικών,
ζήτησε ο δήµαρχος
Αχαρνών Σπ. Βρεττός
προκειµένου να
λειτουργήσει το µέτρο της
δίχρονης προσχολικής
εκπαίδευσης στο ∆ήµο.
Συγκεκριµένα ο κ.
Βρεττός συµµετείχε σε
ευρεία σύσκεψη στο Υπ.
Εσωτερικών µε θέµα την
υποχρεωτική δίχρονη
προσχολική εκπαίδευση
και τις κτιριακές
υποδοµές των δήµων για
να υποστηρίξουν το νέο
µέτρο.

Στη συν άν τηση συµµετείχ αν  ο Υφυπουργός
Εσωτερικών  Θεόδωρος Λιβάν ιος, η υφυπουργός
Παιδείας & Θρησκευµάτων  Σοφία Ζαχ αράκη, ο Γεν ικός
Γραµµατέας του υπουργείου Εσωτερικών  Μιχ άλης
Σταυριαν ουδάκης, στελέχ η της «Κτιριακές Υποδοµές
ΑΕ» και δήµαρχ οι άλλων  πόλεων .

Στην  τοποθέτησή του ο κ. Βρεττός στάθηκε στις
ιδιαιτερότητες που αν τιµετωπίζουν  οι Αχ αρν ές λόγω
της έκτασής τους, αλλά και του µεγάλου πλήθους
αιθουσών  που απαιτούν ται για την  εφαρµογή του
µέτρου. «Ο ∆ήµος Αχ αρν ών  έχ ει µια µαθητική
κοιν ότητα µε περίπου 17.000 παιδιά, έχ ει 107
σχ ολικές µον άδες από τις οποίες οι 41 είν αι
ν ηπιαγωγεία, που βρίσκον ται σχ εδόν  σε 100%
πληρότητα αυτή τη στιγµή. 
Για ν α µπορέσουµε λοιπόν  ν α καλύψουµε το µέτρο
χ ρειαζόµαστε 23 καιν ούριες αίθουσες. Από το
δηµοτολόγιό µας διαπιστώσαµε ότι υπάρχ ουν  1046

παιδάκια, τα οποία πρέπει ν α φοιτήσουν  τον  επόµεν ο
Σεπτέµβριο».

Στη συν έχ εια ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών , που
συν οδευόταν  από τους Αν τιδηµάρχ ους Μιχ άλη Βρεττό
και Λουίζα Κοσµίδου µίλησε διεξοδικά για τις δυσκολίες
που κρύβει µια τέτοια αν άγκη, αν αφερόµεν ος στην
έλλειψη ιδίων  πόρων , στο ελλιπές προσωπικό των
τεχ ν ικών  υπηρεσιών , στα γραφειοκρατικά ζητήµατα,
τα διαδικαστικά θέµατα που λειτουργούν  ως
τροχ οπέδη για έν α τόσο µεγάλο έργο.
Επεσήµαν ε µάλιστα πως χ ωρίς τη βοήθεια της ΚΤΥΠ
είν αι αδύν ατον  ν α δηµιουργηθούν  οι 23 αίθουσες που
απαιτούν ται για την  πλήρη εφαρµογή του µέτρου στο
∆ήµο Αχ αρν ών . 
Απευθυν όµεν ος τέλος στους δύο υφυπουργούς ζήτησε
ν α υπάρξει η δυν ατότητα ν α εξεταστεί η περίπτωση
κάθε δήµου ξεχ ωριστά. 
Ξεκαθάρισε πως είν αι υπέρ της εφαρµογής του µέτρου

και κάλεσε σε συν άν τηση τον  ∆ιευθύν ον τα Σύµβουλο
της ΚΤΥΠ, προκειµέν ου ν α εξετάσουν  από κοιν ού

Τη συνδροµή ΚΤΥΠ και Υπουργείων ζητά 
ο Σπ. Βρεττός για να εφαρµοστεί η δίχρονη
προσχολική εκπαίδευση στις Αχαρνές

Σε ανακοίνωση του ο δήµος Φυλής αναφέρει τα εξής: 
‘’Αναφορικά µε τα αναγραφέντα στο διαδίκτυο, περί υγειονο-
µικού προβλήµατος στο πρόγευµα µαθητών του 1ου ∆ηµοτι-
κού Σχολείου Άνω Λιοσίων, ο ∆ήµος Φυλής δεν έχει την παρ-
αµικρή εµπλοκή ή αρµοδιότητα.
Σε επικοινωνία του Γενικού Γραµµατέα Αργύρη Αργυρόπου-
λου µε τη ∆ιευθύντρια του Σχολείου κα Σοφία Παππού, η
τελευταία του γνωστοποίησε ότι έχει προβεί στις προβλεπό-
µενες, από το νόµο, ενέργειες. ‘’

Να αναφερθεί ότι προκλήθηκε έντονη ανησυχία µεταξύ των
γονέων όταν  ένας εξ αυτών  «ανέβασε» φωτογραφία στα
µέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία εντός της συσκε-
υασίας του ψωµιού, το οποίο µοιράζεται µαζί µε άλλα τρόφιµα
σε καθηµερινή βάση στα παιδιά στο πλαίσιο των καθιερωµέ-
νων σχολικών γευµάτων, διακρίνεται  µια τεράστια κατσαρίδα!
Οι γονείς  φυσικά αναστατωµένοι µε το θέαµα αντέδρασαν και ζήτησαν άµεσα την απόδοση ευθυνών. Για
το περιστατικό φυσικά θα υπάρξει έρευνα ενώ θα γίνουν όλες οι απαιτούµενες ενέργειες από τις αρµόδιες
αρχές. 

Αυστηρούς υγειονοµικούς ελέγχους και εποπτεία στις εταιρίες 
παρασκευής φαγητού και σίτισης των µαθητών των ∆ηµοτικών σχολείων του

∆ήµου Φυλής, ζητά ο πρόεδρος της Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΣΕ ΚΡΕΜΥ∆ΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, 
κ. Νικόλαος Μελετίου και η 

Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας, Πολιτισµού και Νεολαίας

∆ήµου Ασπροπύργου κα Σοφία Μαυρίδη  
σας προσκαλούν την Τρίτη, 

21 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 10:30 π.µ. 
στον Κινηµατοθέατρο «Γαλαξίας»

(Μιαούλη 3), όπου θα πραγµατοποιηθεί σε
συνεργασία µε τον µη Κερδοσκοπικό

Οργανισµό «My Grand Road» 
ενηµέρωση για την Οδική 

Ασφάλεια σε µαθητές της πόλης µας.

Νέα ενηµέρωση για την οδική ασφάλεια σήµερα σε µαθητές της πόλης 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
Η ΕΠΙΤΥΧΗΣ ∆ΡΑΣΗ ««MMyy  GGrraanndd  RRooaadd»»  

Ενηµέρωση των κατοίκων του Θριασίου για τη µετεγκατάσταση
των φυλακών Κορυδαλλού στον Ασπρόπυργο

Συνάντηση αντιπροσωπείας των δήµων Ασπροπύργου
και Ελευσίνας µε τον Γ.Γ. του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Π
ραγµατοποιήθηκε εχθές  συνάντηση  αντι-
προσωπείας των δήµων Ασπροπύργου
και Ελευσίνας, µε επικεφαλείς τους κκ

δηµάρχους Ασπροπύργου Ν. Μελετίου και Ελευ-
σίνας Α. Οικονόµου, καθώς και εκπροσώπων
δηµοτικών συνδυασµών, µε τον Γ.Γ. του Υπουρ-
γείου Προστασίας του Πολίτη.

Αντικείµενο της συνάντησης ήταν η επικείµενη
µετεγκατάσταση των φυλακών Κορυδαλλού στον
Ασπρόπυργο, καθώς µετά τις τελευταίες εξελίξεις
µε την υπογραφή του Μνηµονίου παραχώρησης
του χώρου απο το υπουργείο Εθνικής Άµυνας
στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, και την
έντονη ανησυχία των κατοίκων, ήταν επιβεβ-

ληµένη η ενηµέρωση των δηµοτικών αρχών
Ελευσίνας και Ασπροπύργου.

Σύµφωνα µε τις πρώτες πληροφορίες, ο Γ.Γ.
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη κος Λευ-
τέρης Οικονόµου ανακοίνωσε πως στο επικείµε-
νο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ασπροπύργου (Πέµπτη
23/1) θα παρευρεθεί εκπρόσωπος του Υπουρ-
γείου για ενηµέρωση των κατοίκων. 

Στη συνάντηση,  από πλευράς Υπουργείου,
αναφέρθηκε πως οι φυλακές δεν θα δηµιουργή-
σουν κανένα πρόβληµα αλλά απεναντίας θα δηµιο-
υργήσουν σαφέστερο κλίµα ασφάλειας στην περ-
ιοχή.

Σηµειώθηκε επίσης πως η µετεγκατάσταση των

φυλακών θα «ανοίξει» περίπου 1000 θέσεις
εργασίας, µε κριτήριο πρόσληψης την εντοπιότ-
ητα.

Από την άλλη πλευρά, οι εκπρόσωποι της τοπι-
κής αυτοδιοίκησης διαµαρυρήθηκαν για την
απόφαση της µετεγκατάστασης των φυλακών σε µια
περιοχή ήδη επιβαρυµένη.

Παρακάτω µεταφέρουµε την  αν ακοίν ωση του
∆ήµου Ασπροπύργου σχετικά µε το θέµα

Πραγµατοποιήθηκε σήµερα, ∆ευτέρα 20 Ιανο-
υαρίου 2020, η συνάν-
τηση που είχε ζητήσει,

Συν εχ ίζεται στη σελ. 5
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ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ :  ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 16 µ                                   
Τ.Κ.: 13341                                                                  
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ΘΕΜΑ: «  Αυστηροί υγειονοµικοί έλεγχοι και επο-
πτεία στις εταιρίες παρασκευής φαγητού και σίτισης
των µαθητών των ∆ηµοτικών σχολείων του ∆ήµου
Φυλής  »  

Αξιότιµοι κυρίες / κύριοι,

Με την παρούσα µας θα θέλαµε να σας εκφράσουµε
τις έντονες διαµαρτυρίες µας οι οποίες αφορούν σε
έντονες διαµαρτυρίες γονέων σχετικά µε την παρασ-
κευαζόµενη ποιότητα φαγητού µε το οποίο προµηθ-
εύετε ∆ηµοτικά Σχολεία του ∆ήµου Φυλής. 
Επανειληµµένως και ειδικά το τελευταίο χρονικό διά-
στηµα έχουν αναφερθεί , (καταγγελθεί δηµόσια) και
έχουν επιδειχθεί από τους γονείς µερίδες και είδη
φαγητού τα οποία είναι ακατάλληλα και επικίνδυνα
για την κατανάλωσή τους από τους µαθητές.

Συγκεκριµένα, διαπιστώθηκε ότι εντός συσκευασµέ-
νου φαγητού βρέθηκαν έντοµα (µύγες, κατσαρίδες
κλπ) ενώ σε παρασκευασµένο φαγητό βρέθηκαν
µύγες, κατσαρίδες και σκουλήκια.
Παρακαλούµε για τους αυστηρότατους ελέγχους
υγειονοµικού ενδιαφέροντος από εσάς και τις αρµό-
διες υπηρεσίες του Κράτους στις εταιρίες αυτές οι
οποίες παρασκευάζουν φαγητό τόσο στο χώρο παρ-
ασκευής όσο και στα µέσα διανοµής.
Επίσης, θα πρέπει να ελεγχθεί από εσάς εάν το
προσωπικό το οποίο εργάζεται διαθέτει πιστοποι-
ηµένο βιβλιάριο υγειονοµικού ενδιαφέροντος, προ-
κειµένου από τούδε και στο εξής να αποφευχθεί
οποιαδήποτε επανάληψη του προβλήµατος.
Παρακαλούµε για τις άµεσες ενέργειές σας και την
ενηµέρωσή µας σχετικά µε το παρόν. 
Είµαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφ-
ορία και βοήθεια του θέµατος.

Με τιµή
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                            
ΚΡΕΜΥ∆ΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

4-θριάσιο Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020

Συνεχίζεται από τη σελίδα 2

Μπαράζ εµπρηστικών επιθέσεων σηµειώθηκε τη
νύχτα της Κυριακής σε διάφορες περιοχές της Αττικής

Μ
παράζ εµπρηστικών  επιθέσεων  σηµειώθηκε τη ν ύχ τα της Κυριακής σε διά-
φορες περιοχ ές της Αττικής. Στόχ οι των  δραστών  ήταν  αν τιπροσωπεία
αυτοκιν ήτων , οχ ήµατα, ΑΤΜ και καφετέρια, στη Νέα Ιων ία, τη Γλυφάδα,

τον  Βύρων α, τα Άν ω Λιόσια και το Πολύγων ο.
Λίγο µετά τις 2:00, οι εµπρηστές χ τύπησαν  αν τιπροσωπεία γερµαν ικών  αυτοκι-

ν ήτων  που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Βουλιαγµέν ης 156, στη Γλυφάδα. Από την
πυρκαγιά καταστράφηκαν  ολοσχ ερώς δύο οχ ήµατα και προκλήθηκαν  σοβαρές ζηµι-
ές σε έν α ακόµη αυτοκίν ητο.

Στην  επιχ είρηση κατάσβεσης πήραν  µέρος 15 πυροσβέστες µε 5 οχ ήµατα. Λίγα
λεπτά αργότερα, άγν ωστοι πυρπόλησαν  ΑΤΜ της Alpha Bank, που βρίσκεται στην
οδό Κάλβου 23, στη Νέα Ιων ία.

Από τη φωτιά προκλήθηκαν  φθορές στην  οθόν η και το πληκτρολόγιο του µηχ α-
ν ήµατος. Τρία αυτοκίν ητα έγιν αν  επίσης στόχ ος εµπρηστών , στις 2.08 στον  Βύρ-
ων α, επί της οδού Βαϊν δηρίου 1-3, στις 2.12 στο Αττικό Άλσος στο Πολύγων ο (δεν
υπάρχ ουν  ακόµη περισσότερα στοιχ εία) και στις 4.12 στα Άν ω Λιόσια (χ ωρίς περ-
ισσότερα στοιχ εία). Περίπου µισή ώρα µετά τα µεσάν υχ τα της Κυριακής, πυρκαγιά
ξέσπασε και σε καφετέρια επί της οδού Άγγελου Μεταξά 21, στη Γλυφάδα.

Προκλήθηκαν  µικρές ζηµιές και από την  πυροσβεστική ερευν άται το εν δεχ όµεν ο
εµπρησµού. Στα πέν τε τελευταία συµβάν τα επιχ είρησαν , σε κάθε περίπτωση, για
την  κατάσβεση των  πυρκαγιών  έξι πυροσβέστες µε δύο οχ ήµατα.

Νέο Εξοικονοµώ κατ' οίκον 
Επιδότηση έως και 70% για ανακαίνιση σπιτιού, 
πότε ξεκινά, τι αλλάζει σε κριτήρια

Ν
έο πρόγραµµα Εξοικονοµώ Κατ’ Οίκον ετοιµάζει το υπουργείο
Περιβάλλοντος. Η προκήρυξη του προγράµµατος εκτιµάται πως θα
βγει τον Ιούνιο και αναµένεται για ακόµη µία φορά έντονο ενδιαφ-

έρον από χιλιάδες ιδιοκτήτες, που θέλουν να αναβαθµίσουν ενεργεία τις
κατοικίες τους.

Το υπουργείο εξετάζει παρεµβάσεις τόσο για την απλοποίηση των δια-
δικασιών συµµετοχής όσο για ενδεχόµενη βελτίωση των εισοδηµατικών
κριτηρίων που αποτελούν τις προϋποθέσεις ένταξης σε αυτό.

Επιπλέον σύµφωνα µε τους ίδιους κύκλους, οι επιλαχόντες στον τελευ-
ταίο κύκλο του Εξοικονοµώ Κατ́ οίκον - που είχε προκηρύξει η προη-
γούµενη ηγεσία του υπουργείου και διαχειρίστηκε η παρούσα - δεν πρέ-
πει να περιµένουν και πολλά, δηλαδή την πιθανότητα υπαγωγής στο πρό-
γραµµα για χρηµατοδότηση των προτεινόµενων παρεµβάσεών τους.

Τα κριτήρια για το Εξοικονοµώ Κατ’ Οίκον
Σε ό,τι αφορά τα κριτήρια και τους όρους συµµετοχής, σηµειώνεται ότι η

κεντρική φιλοσοφία των προηγούµενων κύκλων του «Εξοικονόµηση Κατ’
Οίκον» ήταν ο συνδυασµός επιδότησης των παρεµβάσεων σε ποσοστό
έως 70%, ανάλογα µε το ύψος του εισοδήµατος των νοικοκυριών και των
αριθµό των προστατευόµενων παιδιών.

Επιπλέον, η τελευταία αλλαγή που είχε γίνει ήταν ότι δεν υπήρχε κανέ-
νας περιορισµός στην υπαγωγή του προγράµµατος, δηλαδή µπορούσαν
να υπαχθούν στο πρόγραµµα οικογένειες και ιδιοκτήτες κατοικιών ανεξα-
ρτήτως εισοδήµατος.

Απλά για τις περιπτώσεις ατοµικού εισοδήµατος άνω των 35.000 ευρώ
και οικογενειακού άνω των 45.000 ευρώ δεν επιτρεπόταν η επιδότηση,
αλλά υπήρχε η δυνατότητα άτοκων τραπεζικών δανείων.

ΕΝΤΟΝΗ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
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ΖΗΤΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΩΣΤΕ 
ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ
ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΣΕΛΙ∆Α ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Επιστολή του Εξωραϊστικού  
Συλλόγου Βαρέας Μεγάρων 
«Ο Άγιος Νικόλαος» προς τον 
Αντιπεριφερειάρχη ∆υτικής Αττικής, 
Λευτέρη Κοσµόπουλο 

Ε
πιστολή προς τον  Αν τιπεριφερειάρχ η ∆υτικής
Αττικής, Λευτέρη Κοσµόπουλο, απέστειλε ο
Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Βαρέας

Μεγάρων  «Ο Άγιος Νικόλαος» ζητών τας του ν α συµβά-
λει προκειµέν ου ν α εν ταχ θεί η περιοχ ή της Βαρέας
στην  τουριστική ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής
AthensAttica. 

Όπως αν αφέρεται χ αρακτηριστικά, για ν α επέλθει η
τουριστική αν άπτυξη της περιοχ ής και ν α αποκτήσει
µεγαλύτερη επισκεψιµότητα θα µπορούσε ν α υποβοηθ-
ηθεί µέσω τέτοιων  εν εργειών  που θα κάν ει την  παραλία
της Βαρέας γν ωστή στο ευρύ κοιν ό.

Το κείµεν ο της επιστολής:

Αξιότιµε αν τιπεριφερειάρχ η,
Θα θέλαµε ν α σας εν ηµερώσουµε ότι από την  τουρι-

στική ιστοσελίδα της περιφέρειας Αττικής (Welcome to
Attica https://athensattica.com/) όπου ο κάθε εν διαφ-
ερόµεν ος µπορεί ν α κοιτάξει και ν α εν ηµερωθεί για τις
παραλίες της Αττικής απουσιάζει η παραλία της Βαρέας
Μεγάρων  στην  εν ότητα https://athensattica.com/el/ti-
na-kanete/paralies/

Γν ωρίζον τας τον  αγών α που γίν εται από τον  σύλλο-
γο µας για την  περιοχ ή ώστε ν α έρθει αυτή η πολ-
υπόθητη τουριστική αν άπτυξη θα θέλαµε ν α κάν ετε 

όλες τις απαιτούµεν ες εν έργειες ν α συµπεριληφθεί,
ώστε ν α αποκτήσει ακόµα µεγαλύτερη επισκεψιµότητα
η περιοχ ή από όσο έχ ουµε καταφέρει εµείς µε τις δικές
µας δραστηριότητες αλλά και µε τις ιστοσελίδες που
διατηρούµε και διαχ ειριζόµαστε για αυτόν  τον  λόγο .

Κλείν ον τας θα θέλαµε ν α σας ευχ αριστήσουµε για όσα
έχ ετε προσφέρει από την  αρχ ή της θητείας σας µέχ ρι
και τώρα σε αυτό το σύν τοµο χ ρον ικό διάστηµα στην
περιοχ ή,και είµαστε βέβαιοι ότι το αίτηµα µας θα πραγ-
µατοποιηθεί και ότι η συν εργασία µας θα εν ταθεί µε
πολλά έργα στην  περιοχ ή καθώς είστε άν θρωπος των
έργων  και όχ ι ψεύτικων  υποσχ έσεων .

εγγράφως, κατ’ επανάληψη, από τον
Σεπτέµβριο του 2019, ο ∆ήµαρχος
Ασπροπύργου,

κ. Νικόλαου Μελετίου, για το θέµα
της µετεγκατάστασης των φυλακών
Κορυδαλλού στον Ασπρόπυργο.
Θέµα για το οποίο η ∆ηµοτική Αρχή
εξέδωσε στις 4 Σεπτεµβρίου 2019

ψήφισµα, που συγκέντρωσε την
συντριπτική πλειοψηφία των µελών
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε
σαφή διατύπωση κατά της εγκατάστα-
σης των φυλακών στον Ασπρόπυρ-
γο.

Η συνάντηση πραγµατοποιήθηκε
στο γραφείο του Υφυπουργού Προ-
στασίας του Πολίτη, αρµόδιου για
την Αντεγκληµατική Πολιτική, κ. Ελε-
υθέριου Οικονόµου παρούσης της
Γενικής Γραµµατέως Αντεγκληµατι-
κής Πολιτικής, κ. Σοφίας Νικολάου.
Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, κ.
Νικόλαος Μελετίου τοποθετήθηκε
επί του θέµατος της

µετεγκατάστασης των φυλακών
σύµφωνα µε τα όσα αναφέρει το ψήφ-

ισµα που υιοθέτησε µε Απόφασή
του, το ∆ηµοτικό Συµβούλιου στις 4
Σεπτεµβρίου 2019. Παράλληλα

αναφέρθηκε αναλυτικά στις διαχρο-
νικές παραλήψεις της πολιτείας σε
θέµατα παιδείας, περιβάλλοντος,
ασφάλειας των πολιτών και των αναγ-
καίων έργων υποδοµής, σύµφωνα
µε τις σχετικές προτάσεις του ∆ήµου
Ασπροπύργου. Στάθηκε επικριτικά
απέναντι στη στάση της πολιτείας, η
οποία έως και σήµερα, παρέλειψε
να ενηµερώσει, τη ∆ηµοτική Αρχή
για τις ενέργειες της, σχετικά µε τη
µετεγκατάσταση των φυλακών στον

Ασπρόπυργο. Σε τέσσερις
συνεχείς εκλογικές αναµετρήσεις, η
Τοπική Κοινωνία µας εµπιστεύεται
σταθερά, γιατί δίνουµε καθηµερινά
τη µάχη για την επίλυση ζωτικών
προβληµάτων, για να πάψει η ∆υτι-
κή Αττική και ιδιαίτερα το Θριάσιο
Πεδίο να αποτελεί την πίσω αυλή
της

Αττικής, όπως χαρακτηριστικά τόνι-
σε και ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος

Μητσοτάκης όταν επισκέφθηκε τον
Ασπρόπυργο.

Στο ίδιο µήκος κύµατος κινήθηκαν
και οι υπόλοιποι αυτοδιοικητικοί
που παρέστησαν στην συνάντηση
καθώς τόνισαν τις σοβαρές
ελλείψεις στον σχεδιασµό και την
υλοποίηση έργων, που ταλανίζουν
τις τοπικές κοινωνίες των όµορων
∆ήµων. Συγκεκριµένα, ο ∆ήµαρχος
Ελευσίνας, κ. Αργύρης Οικονόµου
τόνισε την ανάγκη η Ελευσίνα, Πολι-
τιστική Πρωτεύουσα 2021 να µην
υποδεχθεί φυλακές αλλά έργα πολι-
τισµού και κοινωνικών αναγκών.

Τόσο ο επικεφαλής της µείζονος
αντιπολίτευσης του ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου, κ. Γιάννης Ηλίας όσο και
οι επικεφαλείς των λοιπών παρατά-
ξεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
κ.κ.

Αλέξανδρος Μυλωνάς, Αλέξανδρ-
ος Τσοκάνης και Αγησίλαος Τσίγκος
παρέµειναν σταθεροί στην Απόφαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κατά της
µετεγκατάστασης των

φυλακών στον Ασπρόπυργο, θεω-
ρώντας ότι δεν έχουν τίποτα θετικό
να προσφέρουν στον Ασπρόπυργο.

Στην συνάντηση παραβρέθηκαν, ο
Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου Ασπροπύργου, κ. Θεµιστοκ-
λής Τσόκας που τοποθετήθηκε αρν-
ητικά και αυτός, ο Αντιδήµαρχος
Τεχνικής Υπηρεσίας, Αειφόρου
Ανάπτυξης και Πράσινης Ενέργειας
του ∆ήµου Ασπροπύργου, κ. Ανα-
στάσιος Παπαδόπουλος και ο Αντι-
δήµαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλω-
σης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου
του ∆ήµου Ελευσίνας, κ. Λεωνίδας
Παππάς. Η πολιτική ηγεσία απο-
δέχθηκε το αίτηµα του ∆ηµάρχου
Ασπροπύργου, κ. Νικόλαου
Μελετίου να παραστεί εκπρόσωπός
της στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου την Πέµπτη, 23 Ιανουα-
ρίου 2020, όπου έχει τεθεί προς
συζήτηση το θέµα της µετεγκατάστα-
σης των φυλακών στον Ασπρόπυρ-
γο.
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Ο Γιώργος Τσίπρας, επισκέφθηκε το Κέν τρο Ευρυ-
ν όµη στην  Ελευσίν α, όπου εν ηµερώθηκε ότι λειτουρ-
γεί από το 2016, ως Κέν τρο Ηµερήσιας Φρον τίδας, µε
απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Κοιν ων ικής
Αλληλεγγύης, από το οποίο και εποπτεύεται. Ο Βου-
λευτής συν οµίλησε µε τον  πρόεδρο του συλλόγου,
Νικόλαο Παπουτσόγλου αλλά και µε τη διεπιστηµον ι-
κή οµάδα και τους συν εχ άρη για το σπουδαίο έργο
τους. Συζήτησε µε τους γον είς, οι οποίοι µοιράστηκαν
την  αγων ία τους για την  έλλειψη δοµών  που θα αν α-
λάβουν  την  πλήρη φρον τίδα των  παιδιών  τους στο
µέλλον , όταν  οι ίδιοι θα αδυν ατούν  ν α την
παρέχ ουν . 

Στο Κέν τρο Αγάπης Ελευσίν ας-Φιλική Φωλιά, ο Βου-
λευτής  εν ηµερώθηκε για τη λειτουργία και τις δράσεις

του κέν τρου από τον  πρόεδρο του ιδρύµατος, Χαρά-
λαµπο Πυρουν άκη, τον  οποίο συν εχ άρη για το
σπουδαίο έργο προσφοράς του αλλά και όλους τους
εθελον τές για την  αγάπη, τη φρον τίδα και την  υπο-
στήριξη που χ αρίζουν  στα παιδιά και τις οικογέν ειές
τους.

Πρόκειται για µια συγκιν ητική προσπάθεια, µέγιστη
πράξη κοιν ων ικής προσφοράς και αλληλεγγύης, µιας
οµάδας εθελον τών  οι οποίοι υποστηρίζουν  πάν ω
από 160 παιδιά, προσφέρον τας τους σίτιση, γν ώση,
ψυχ αγωγικές δραστηριότητες αλλά κυρίως αγάπη, µέσα
από πολλές αν τικειµεν ικές χ ρηµατοδοτικές δυσκολίες.  

Και στα δύο κέν τρα ο Βουλευτής συζήτησε αρκετά,
πρόσφερε δώρα και αν τάλλαξε θερµές ευχ ές για τη
ν έα χ ρον ιά.

Το Κέντρο Ηµερήσιας Φροντίδας Ατόµων µε Νοητική Στέρηση
‘’Ευρυνόµη’’ και Το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας

επισκέφθηκε ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ ∆υτικής Αττικής, Γιώργος Τσίπρας
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Μ
ιλών τας στην  Ηµερίδα που διοργάν ωσαν  την
Παρασκευή 17 Ιαν ουαρίου 2020, στο ξεν ο-
δοχ είο KARAVEL, η εταιρία FORUM TRAIN-

ING και η Έν ωση Γεν ικών  Γραµµατέων  Τοπικής
Αυτοδιοίκησης “Ο ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ”, µε θέµα “Στρατ-
ηγικός σχ εδιασµός ∆ήµου για Εν εργειακό Πάρκο και
Κοιν ων ική Αν ταποδοτικότητα”, τόν ισε ότι βρίσκεται
στη διαδικασία δηµοπράτησης το Εν εργειακό Πάρκο
στο αποκαταστηµέν ο τµήµα του ΧΥΤΑ Φυλής (Χωµα-
τερής), µε χ ρηµατοδότηση 26 εκατ. Ευρώ από το
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων  Επεν δύσεων  (Π∆Ε). 

“Από την  επέν δυση αυτή θα αποκτηθεί ηλεκτρική
εν έργεια 10 MW που θα διατεθεί, µέσω της Εν εργει-
ακής Κοιν ότητας που έχ ουµε συστήσει, σε ευάλωτα
ν οικοκυριά του ∆ήµου µας, που απειλούν ται από
τον  εν εργειακό αποκλεισµό”, αν έφερε. Πρόσθεσε ότι
µετά την  ολοκλήρωση λειτουργίας του ΧΥΤΑ, θα δια-
τεθεί από το Φορέα ∆ιαχ είρισης των  απορριµµάτων
(Ε∆ΣΝΑ), αν τίστοιχ η έκταση, η οποία θα δώσει τη
δυν ατότητα απόκτησης ακόµα 10 MW εν έργειας.
“Έτσι θα εξασφαλίσουµε δωρεάν  ηλεκτρικό ρεύµα σε
περίπου 10 χ ιλ. οικογέν ειες”, επεσήµαν ε ο ∆ήµα-
ρχ ος Φυλής. 

Ο Χρήστος Παππούς δεν  παρέλειψε ν α αν αφερθεί 

στα έργα εν εργειακής αν αβάθµισης, µε την  τοποθ-
έτηση λαµπτήρων  LED και φωτοβολταϊκών  στα
δηµοτικά κτίρια, µε τα οποία βελτιώθηκε και θα
βελτιωθεί ακόµα περισσότερο το περιβαλλον τικό
αποτύπωµα του ∆ήµου Φυλής, ώστε ν α συµµορφωθ-
εί µε τα όρια εκποµπών  διοξειδίου του άν θρακα της
συν θήκης του Κιότο. Όπως χ αρακτηριστικά τόν ισε,
από τις δράσεις αυτές, αλλά και από την  εγκατάστα-

ση δικτύου Φυσικού Αερίου θα µειωθούν  οι εκποµ-
πές αερίων  ρύπων  κατά 4 χ ιλ. τόν ους ετησίως. 

Κλείν ον τας µίλησε για την  προσπάθεια αξιο-
ποίησης των  επιφαν ειακών  και υπόγειων  υδάτων ,
µε στόχ ο την  υδρολογική αυτοτέλεια του ∆ήµου
Φυλής.” Έχ ουµε ν α λύσουµε προβλήµατα, αλλά βρισ-
κόµαστε στο σωστό δρόµο και σε αυτό τον  τοµέα”,
τόν ισε ο ∆ήµαρχ ος Φυλής και κατέληξε. “Αν  στόχ ος
της Ελλάδας είν αι ν α γίν ει µια πράσιν η Χώρα, στόχ ος
δικός µας είν αι ν α γίν ουµε έν ας πράσιν ος ∆ήµος”. 

Η οµιλία του ∆ηµάρχ ου Φυλής υποστηρίχ θηκε από
οπτικοακουστικό υλικό που προβλήθηκε σε γιγαν το-
οθόν η και το οποίο επιµελήθηκαν  ο Αν τιδήµαρχος
Θαν άσης Σχ ίζας και οι επιστηµον ικοί του συν εργά-
τες Μαρίν α Νικολοπούλου και Γιάν ν ης Λιάκος. Την
παρακολούθησαν  ∆ήµαρχ οι άλλων  ∆ήµων , στελέχ η
του ∆ηµόσιου Τοµέα, της Αυτοδιοίκησης και του ιδιω-
τικού Τοµέα, Αν τιδήµαρχ οι, ∆ηµοτικοί και Τοπικοί
Σύµβουλοι και υπηρεσιακοί παράγον τες του ∆ήµου
Φυλής και αρκετοί σύν εδροι.

Στην  ηµερίδα συµµετείχ αν ο δήµαρχ ος Μάν δρας -
Ειδυλλίας Χρήστος Στάθης, ο Γεν ικός Γραµµατέας του
∆ήµου Μάν δρας -Ειδυλλίας ∆ηµ. Ραφτόπουλος , ο
οποίος ήταν  και συν τον ιστής της συζήτησης καθώς
και ο δήµαρχ ος Αχ αρν ών  Σπύρος Βρεττός , που
επίσης είχ ε αν αλάβει τον  ρόλο του συν τον ιστή σε
άλλη θεµατική συν εδρία . 

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΦΥΛΗΣ ΣΕ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙ∆Α
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ: Με την ενεργειακή και υδρολογική αυτάρκεια 
γινόµαστε πράσινος ∆ήµος

Ενηµέρωση για θέµατα υγείας Ενηµέρωση για θέµατα υγείας 
στους µαθητές του 1ου Λυκείου Αχαρνών στους µαθητές του 1ου Λυκείου Αχαρνών 
και του Λυκείου Θρακοµακεδόνωνκαι του Λυκείου Θρακοµακεδόνων
Ενηµερωτικές επισκέψεις στο 1ο Λύκειο Αχαρνών και στο Λύκειο Θρα-

κοµακεδόνων θα πραγµατοποιήσει κλιµάκιο της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας
και Κοινωνικής Μέριµνας της Περιφέρειας Αττικής, αναγνωρίζοντας την
αναγκαιότητα και τη σηµασία της ενηµέρωσης των νέων πάνω σε θέµατα
πρόληψης της υγείας.

Στην κατεύθυνση αυτή το αρµόδιο κλιµάκιο θα επισκεφτεί :

το 1ο Λύκειο Αχαρνών στις 20 και 27/01/2020 ηµέρα ∆ευτέρα µε θέµα:
«Σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήµατα : Προστατεύστε την υγεία σας-Πάρτε
τη ζωή στα χέρια σας»

το Λύκειο Θρακοµακεδόνων στις 24/1/2020 ηµέρα Παρασκευή και  στις
28/01/2020 ηµέρα Τρίτη µε θέµα : «Σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήµατα :
Προστατεύστε την υγεία σας-Πάρτε τη ζωή στα χέρια σας».
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Συν εργεία του ∆ήµου
Χαϊδαρίου µε καλαθοφ-
όρο όχ ηµα πραγµατο-
ποιούν  αυτές τις ηµέρες
αν τικαταστάσεις καµέ-
ν ων   λαµπτήρων  σε όλο
το δίκτυο του δηµοτικού
φωτισµού.

Η αν τικατάσταση των
λαµπτήρων  θα συν εχ ι-
στεί σε καθηµεριν ή
βάση έως ότου επιλυθ-
ούν   τα προβλήµατα
που έχ ουν  αν αφερθεί
στον  δηµοτικό φωτισµό.
Εν ώ έχ ει ελεγχ θεί και η
ποιότητα των  λαµπτήρ-
ων  ώστε ν α µην  επα-
ν αληφθεί το παλαιότερο
φαιν όµεν ο ν α καίγον ται
υπερβολικά γρήγορα και
ν α µην  αποδίδει ουσια-
στικά η εργασία των
τεχ ν ικών  συν εργείων
του ∆ήµου.

Υπεν θυµίζουµε ότι οι
κάτοικοι µπορούν  ν α
εν ηµερών ουν  για καµέ-
ν ους λαµπτήρες που
τυχ όν  δεν  έχ ουν  εν το-
πιστεί από τον  ∆ήµο
στο Γραφείο ∆ηµότη, τηλ
213 2047300.

Παράλληλα, ο ∆ήµος
Χαϊδαρίου προγραµ-
µατίζει την  συν ολική

αν αβάθµιση του δικτύου
δηµοτικού φωτισµού µε
την  αν τικατάσταση
όλων  των  λαµπτήρων
παλαιού τύπου µε λαµ-

πτήρες LED. 
Με αυτό τον  τρόπο θα

βελτιωθεί σηµαν τικά η
ποιότητα του δηµοτικού
φωτισµού, εν ώ θα υπάρ-

ξει και εξοικον όµηση
εν έργειας. Η δηµοπράτ-
ηση του µεγάλου αυτού
έργου αν αµέν εται εν τός
του 2020.

ΧΑΪ∆ΑΡΙ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΕΝΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ 
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ - ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ  
Σχεδιάζοντας και προγραµµατίζοντας το µέλλον
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΘΗΣ : «Η εσωστρέφεια αποµακρύνεται από το ∆ήµο µας, ο οποίος πλέον 
συµµετέχει ενεργά στο σχεδιασµό της επόµενης ηµέρας του».

Ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας ∆ηµήτρης Ραφτόπουλος, είχε ρόλο συντονιστή στην επιστηµονική ηµε-
ρίδα «Στρατηγικός Σχεδιασµός & Επιχειρησιακός Προγραµµατισµός στην Τοπική Αυτοδιοίκηση µε όραµα για το 2023» που
πραγµατοποιήθηκε στις 17 Ιανουάριου 2020.  

Τα κύρια θέµατα στα οποία επικεντρώθηκαν οι εργασίες της ηµερίδας, αφορούν τον τετραετή Στρατηγικό Σχεδιασµό & Επιχει-
ρησιακό Προγραµµατισµό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις διαδικασίες εκπόνησης, τα χρηµατοδοτικά εργαλεία, τους κοµβικούς
άξονες στρατηγικής, τον ενεργειακό σχεδιασµό, τη πολιτιστική δικτύωση και την κοινωνική οικονοµία ως νέες πτυχές, όπως
και την παρακολούθηση και την υποστήριξη της όλης διαδικασίας. 

Ο ∆ήµαρχος Χρήστος Ε. Στάθης που ήταν παρών στην ηµερίδα δήλωσε: «Η εσωστρέφεια αποµακρύνεται από το ∆ήµο µας, ο
οποίος πλέον συµµετέχει ενεργά στο σχεδιασµό της επόµενης ηµέρας του».

∆ήµος Χαϊδαρίου:
ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΤΟΥΣ

Ι∆ΙΟΚΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ∆ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟ

∆ΗΜΟ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 
Ή ΑΝΑ∆ΡΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 

Τ
ην δυνατότητα δήλωσης στους ∆ήµους των πρόσθετων
τετραγωνι κών µέτρων χωρί ς πρόστι µα και  αναδροµι κά
προηγούµενων ετών παρέχει  στους ι δι οκτήτες ακι νήτων

νόµος που πρόσφατα ψηφί στηκε στη Βουλή (άρθρο 51 παρ. 2
Νόµου 4647/2019).

Κάθε ι δι οκτήτης ακι νήτου που έχει  δηλώσει  στον ∆ήµο το
ακί νητο του µε µι κρότερο εµβαδόν από το πραγµατι κό ή δεν το
έχει  δηλώσει  καθόλου µπορεί  να το δι ορθώσει  υποβάλλοντας
δήλωση µε τα πλήρη και  ορθά στοι χεί α χωρί ς την επι βολή προ-
στί µων και  χωρί ς αναδροµι κές χρεώσει ς προηγούµενων ετών
σε τέλη καθαρι ότητας και  φωτι σµού, ΤΑΠ και  δηµοτι κό φόρο.

Η ρύθµι ση αφορά όλα τα ακί νητα, κατοι κί ες, καταστήµατα,
γραφεί α, αποθήκες, βοηθητι κούς και  κοι νόχρηστους χώρους
κτι ρί ων και  πολυκατοι κι ών, βι οτεχνι κούς και  βι οµηχανι κούς και
ακάλυπτους χώρους, τακτοποι ηµένα ή µη αυθαί ρετα.

Η προθεσµί α υποβολής των δι ορθωτι κών δηλώσεων στους
∆ήµους εί ναι  µέχρι  τι ς 31η Μαρτί ου. 

Η πληρωµή τελών γι α τα πρόσθετα τετραγωνι κά θα υπολογι -
στεί  από 1η Ιανουαρί ου 2020, όποτε και  αν δηλωθούν τα πρόσθ-
ετα τετραγωνι κά. Εί τε δηλαδή δηλωθούν τον Ιανουάρι ο εί τε 31
Μαρτί ου, θα πληρωθούν τέλη γι α τα πρόσθετα τετραγωνι κά
από 1ης Ιανουαρί ου.

Ο ∆ήµος Χαϊ δαρί ου καλεί  τους ι δι οκτήτες ακι νήτων που γι α
οποι οδήποτε λόγο έχουν δηλωθεί  µε λι γότερα τετραγωνι κά να
αξι οποι ήσουν την ρύθµι ση µέχρι  31 Μαρτί ου  και  να τακτοποι ή-
σουν την εκκρεµότητα αυτή χωρί ς πρόστι µα και  αναδροµι κές
χρεώσει ς πολλών ετών.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Τίτλος Ιδιοκτησίας.
Λογαριασµός ∆ΕΗ πρόσφατος.
Ε9 πρόσφατο.
Βεβαίωση Μηχανικού που θα αναγράφει αναλυτικά τα

τετραγωνικά µέτρα των κύριων, βοηθητικών και κοινόχρη-
στων χώρων.
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Σ
ύσκεψη της ∆ιυπουργικής Επιτροπής,
συγκάλεσε η υπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού  Λίνα Μενδώνη, µε τη συµµε-

τοχή του υφυπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου
Λιβάνιου, ενώ παρίσταντο ο γ.γ. ∆ιεθνών Οικο-
νοµικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του υπουρ-
γείου Εξωτερικών Γρηγόρης ∆ηµητριάδης,
εκπρόσωποι των υπουργείων Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Υποδοµών και Τουρισµού, η
Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισµού της Περιφέρειας
Αττικής Ελένη ∆ουνδουλάκη, ο δήµαρχος Ελευ-
σίνας Αργύρης Οικονόµου και στελέχη του
ΥΠΠΟΑ.

Κατά τη σύσκεψη, όπως αναφέρει η σχετική ανα-
κοίνωση, διαπιστώθηκε εκ νέου η µηδενική 

προετοιµασία που υπήρξε µέχρι το περασµένο
καλοκαίρι στην Ελευσίνα, πράγµα που δηµιουρ-
γεί τεράστιες δυσκολίες στο να τρέξουν γρηγορό-
τερα οι απαιτούµενες διαδικασίες.

Στη σύσκεψη ανακοινώθηκε από τον κ. Λιβάνιο
ότι µε απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών, η
πόλη της Ελευσίνας ήδη επιχορηγήθηκε µε το
ποσό των 20 εκατοµµυρίων ευρώ από το πρό-
γραµµα «Φιλόδηµος», ώστε να µπορέσει να αντα-
ποκριθεί  στις επείγουσες ανάγκες προετοι-
µασίας. 

Τα χρήµατα θα διατεθούν για σειρά έργων,
όπως: Απαλλοτριώσεις, ανακατασκευές αθλ-
ητικών χώρων, πεζοδρόµια, αναπλάσεις και
µικρότερα έργα υποδοµής. Σκοπός είναι να µη
χαθεί άλλος χρόνος και να καλυφθεί το µεγαλύτε-
ρο µέρος των αναγκών της πόλης, κερδίζοντας
τον χαµένο χρόνο των προηγούµενων τριών
ετών.

Η υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού ζήτησε
την προτεραιοποίηση των απαιτούµενων έργων
και να επιταχυνθούν από τον δήµο Ελευσίνας
όλες οι τεχνικές διαδικασίες για τις απαραίτητες
τροποποιήσεις που αφορούν σε πολεοδοµικά
ζητήµατα. Σε ό,τι αφορά το κτήριο του Παλαιού
Ελαιουργείου, η κ. Μενδώνη είπε ότι το ποσό

για την αγορά του θα δεσµευτεί από το ΤΑΠΑ. 
Ζήτησε όµως τόσο από τον δήµαρχο Ελευσίνας

όσο και το ΥΠΕΚΑ να κάνουν αυτοψία και να επι-
σπεύσουν την αναγκαία τροποποίηση του ρυµο-
τοµικού σχεδίου. 

Η κ. Μενδώνη ζήτησε επίσης, να αξιοποιηθούν
υφιστάµενα κτήρια το ταχύτερο δυνατόν.

Σε ό,τι αφορά το καλλιτεχνικό πρόγραµµα, η νέα
διοίκηση της «Ελευσίνα- Πολιτιστική Πρωτεύου-
σα 2021» εξετάζει σε βάθος την επικοινωνία της
καλλιτεχνικής διεύθυνσης µε τους καλλιτέχνες,
καθώς έως τώρα δεν έχει συµβασιοποιηθεί κανέ-
να έργο. Όλες οι δεσµεύσεις ήταν µόνο προφο-
ρικές.

Τόσο η κ. Μενδώνη όσο και ο κ. Λιβάνιος ζήτ-
ησαν όλες οι διαδικασίες να πραγµατοποιηθούν
µε απόλυτη διαφάνεια, ενώ µέχρι το τέλος Ιανο-
υαρίου να υπάρξει τελική σαφής εικόνα σε ό,τι
αφορά τις υποδοµές και το καλλιτεχνικό πρόγρ-
αµµα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας.

ΝΑ ‘’ΤΡΕΞΟΥΝ’’ ΟΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 
Σύσκεψη ∆ιυπουργικής για την "Ελευσίνα-Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021"
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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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Συνάντηση του Περιφερειάρχη Αττικής 
Γ. Πατούλη µε το Προεδρείο της Πανελλήνιας
Οµοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδήγησης

Ζητήµατα που αφορούν στην υλοποίηση συγκεκριµένων δρά-
σεων και έργων που θα συµβάλουν στη µείωση της γραφειοκρ-
ατίας, στον εκσυγχρονισµό των υποδοµών εξέτασης και στην
ενίσχυση της κατάρτισης των νέων οδηγών βρέθηκαν στο
επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ.
Πατούλης µε το Προεδρείο της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας
Εκπαιδευτών Οδήγησης. 

Στη συνάντηση συµµετείχαν ο Πρόεδρος της Οµοσπονδίας
∆ιαµαντής Ηλιάδης, ο Αντιπρόεδρος Θανάσης Καλύβας, ο
Γενικός Γραµµατέας Παναγιώτης Χαρµπής, ο Προϊστάµενος της
Γενικής ∆ιεύθυνσης Μεταφορών της Περιφέρειας Ηλίας ∆όλγυρ-
ας και o σύµβουλος οδικής ασφάλειας της Περιφέρειας Κίµων
Λογοθέτης.  

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η δηµιουργία
ηλεκτρονικού µητρώου των εκπαιδευτών και των σχολών οδήγ-
ησης από την Περιφέρεια Αττικής. Επιπλέον έγινε ιδιαίτερη ανα-
φορά στα έργα που έχουν ήδη δροµολογηθεί για να εξασφαλι-
στούν ειδικά διαµορφωµένες πίστες, κατά τα ευρωπαϊκά πρότ-
υπα, στις οποίες θα γίνονται οι εξετάσεις υποψήφιων οδηγών
µοτοσυκλετών. 

Οι δύο πλευρές συµφώνησαν επίσης ότι θα συνεργαστούν
στενά προκειµένου να συνεχιστεί η επιτυχής προσπάθεια κατά
τη νέα αυτοδιοικητική περίοδο, µείωσης της γραφειοκρατίας,
ταχύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών στη διαδικασία έκδοσης
αδειών οδήγησης, θωράκισης του αδιάβλητου των εξετάσεων και
σωστής κατάρτισης των νέων οδηγών.   

ΕυχαριστήριοΕυχαριστήριο
Η οµάδα της  ΓΕΦΥΡΑ ΖΩΗΣ Α.µε.Α.

O Εθελοντικός Πολυχώρος Παιδιών & Νέων µε Αναπηρία της
Γέφυρα ζωής Α.µεΑ. θέλει να ευχαριστήσει θερµά, την οµάδα
Κουκουβάγιες από το Χαϊδάρι για την πολύ ωραία πρωτοβου-
λία τους να µας επισκεφτούν την Τετάρτη 15/1/2020 µαζί µε τα
παιδιά τους να ξεναγηθούν στο πολυχώρο µας να ενηµερωθ-
ούν για της δράσεις µας και να µας προσφέρουν το πόσο των
235 ευρώ για τους σκοπούς της Γέφυρα ζωής Α.µεΑ

Σας ευχαριστούµε πολύ
Ελπίζοντας να συνεχίσουµε να σας έχουµε κοντά µας Με εκτίµηση,  ∆ιονύσης Γουράνιος

Πρόεδρος ∆.Σ.
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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

Κοπή πίτας του ΣΥΡΙΖΑ Μάνδρας Ειδυλλίας & Ερυθρών
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ΓΓΓΓεεεεύύύύµµµµαααατττταααα    σσσστττταααα    σσσσχχχχοοοολλλλεεεείίίίαααα::::     
Εγκρίθηκαν 44 εκατ. ευρώ από το 
υπουργείο Εργασίας
Εγκρίθηκε η δέσµευση πίστωσης, ύψους 44 εκατ. ευρώ, σε βάρος της πίστωσης του προϋ-
πολογισµού εξόδων του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οικονοµικού
έτους 2020 για τα γεύµατα στα σχολεία.
Συγκεκριµένα, το ποσό αφορά στην παροχή υπηρεσιών παρασκευής, συσκευασίας και
διανοµής ζεστών γευµάτων, (σχολικά γεύµατα) σε µαθητές πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης,
κατά τη διάρκεια του ηµερολογιακού έτους 2020. Αυτό προβλέπει απόφαση του υπουργού
Εργασίας Γιάννη Βρούτση, η οποία αναρτήθηκε στη «∆ιαύγεια».



14-θριάσιο Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020

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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