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ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Συννεφιά και παγωνιά. Η θερµοκρασία 

έως 9 βαθµούς Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αν αστάσιος, Τάσος, Αν αστάσης, Αν έ-

στης, Αν αστασία,Τιµόθεος, Τίµος,
Τιµάς,  Τιµοθέη, Τιµοθέα, 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας & Παναγούλη  
- Πλατεία Ωρολογίου, 2105575614

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
Στυλιαρά Ελένη Κ.Λεωφόρος 

Εθνικής Αντιστάσεως 88, 
2105541216

ΜΑΝ∆ΡΑ
Λουκόπουλος Σωτήριος Ν.

Στρατηγού Ρόκα  84, 
2105556375, 08:00-23:00 

Άνω Λιόσια
ΣΑΝΙ∆Α ∆. ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Λεωφόρος Φυλής 47,  Φυλή 
210 241 1522, 08:00-22:00 

ΧΑΪ∆ΑΡΙ
Θεριού ΜαρίαΑγίας Παρασκευής 78, Πλησίον

Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής,
Χαϊδάρι - ∆άσος, 

2105821897

Επίσκεψη στον ∆ήµο Αγίων Αναργύρων-Καµατε-
ρού πραγµατοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
το απόγευµα της ∆ευτέρας.

Ο Πρωθυπουργός επέλεξε να επισκεφθεί
«ανεπίσηµα» τον δήµο, προκειµένου να µην υπάρξει
µεγάλη κινητοποίηση, να έχει απευθείας επαφές µε
όλους τους παράγοντες αλλά και να περιηγηθεί στους
δρόµους της πόλης και να ακούσει τους πολίτες.

Αρχικά  συναντήθηκε µε τον δήµαρχο Σταύρο Τσίρµπα
αλλά και µε όλους τους δηµοτικούς συµβούλους για να
συζητήσει µαζί τους τοπικά ζητήµατα.

Όπως επισηµαίνουν συνεργάτες του, σε επίσκεψή
του προεκλογικά, τους είχε υποσχεθεί ότι θα επι-
στρέψει.

Αφορµή στάθηκε η πρόσκληση για την κοπή της πρω-
τοχρονιάτικης πίτας της ∆ηµοτικής Τοπικής Οργάνωσης
της Νέας ∆ηµοκρατίας, στην οποία θα παρευρεθεί στη
συνέχεια ο πρωθυπουργός.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης
σκοπεύει να κάνει κι άλλες ανάλογες επισκέψεις, που
δεν θα ανακοινώνονται εκ των προτέρων, ακριβώς για
να διασφαλίζεται η κατά το δυνατόν πιο άµεση επαφή µε
τοπικούς φορείς και πολίτες.

Μίλησε για τη διαχείριση απορριµµάτων και την
αστυνόµευση στη ∆υτική Αττική

Μιλώντας στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του δήµου, ο κ.
Μητσοτάκης ανέφερε ότι χαίρεται πολύ να επισκέπτεται 

τη ∆υτική Αθήνα (υπενθυµίζεται ότι ήταν και υποψήφ-
ιος στις εκλογές στην αντίστοιχη περιφέρεια).

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα δύο χρόνια ζητή-
µατα που απασχολούν τους Άγιους Ανάργυρους και το
Καµατερό: τη διαχείριση των απορριµµάτων και την ασφ-
άλεια.

Όσον αφορά στο πρώτο, επεσήµανε ότι παρακολουθ-
εί προσωπικά – µε µηνιαίες συσκέψεις – την πορεία του
σχεδίου και των έργων για να αποκτήσει η ∆υτική Αττική
ένα ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης απορριµµάτων.

Σχετικά µε το θέµα της εγκληµατικότητας, ο Κυριάκος
Μητσοτάκης είπε ότι περιοχές µε πιο έντονο πρόβληµα
θα έχουν περισσότερη αστυνόµευση, υπενθυµίζονται ότι
πρόσφατα η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε 1.500 νέες προσλή-
ψεις.

Στον ∆ήµο Αγίων Αναργύρων-Καµατερού ο Πρωθυπουργός
Απευθείας επαφές µε δηµοτικούς παράγοντες 

Ο κ. Μητσοτάκης παραβρέθηκε στην κοπή της πίτας της ∆ηµοτικής Τοπικής
Οργάνωσης της Νέας ∆ηµοκρατίας

Μίλησε για τη διαχείριση απορριµµάτων και την αστυνόµευση στη ∆υτική Αττική

Κατασχέθηκαν -1.478- πακέτα τσιγάρα και -
104- συσκευασίες καπνού

Συνελήφθη στις 18-1-2020 από
αστυνοµικούς του Τ.Α. Ραφήνας-Πικερµίου,
40χρονος ηµεδαπός για παράβαση του
Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.
Ειδικότερα, ο 40χρονος κατελήφθη να
µεταφέρει εντός οχήµατος ποσότητα
λαθραίων καπνικών προϊόντων. Από την
περαιτέρω έρευνα στην οικία του στις
Αχαρνές, βρέθηκαν και άλλες ποσότητες.
Συνολικά κατασχέθηκαν -1.478- πακέτα
τσιγάρων, -104- συσκευασίες καπνού και -
13- κενές συσκευασίες καπνού, τα οποία δεν
έφεραν την προβλεπόµενη από το νόµο ταινία ειδικού φόρου κατανάλωσης καπνού.Ο συλληφθείς, µε την
σε βάρος τους σχηµατισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών.

Συνελήφθη 40χρονος από τις Αχαρνές 
για διακίνηση λαθραίων τσιγάρων
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Στο πλευρό των εργαζοµένων που
απασχολούνται  στην Περιφέρεια
Αττικής µέσω κοινωφελών Προγρ-
αµµάτων του ΟΑΕ∆, το Περιφερει-
ακό Συµβούλιο Αττικής, το οποίο µε
απόφασή του κατά τη συνεδρίαση της
Τετάρτης 15 Ιανουαρίου 2020 έλαβε
µε απόλυτη πλειοψηφία «απόφαση
αποδοχής εργασίας». 

Να σηµειωθεί ότι οι συγκεκριµένοι
απασχολούµενοι  συνεχίζουν την
εργασία τους στην Περιφέρεια µετά
από προσφυγή στη δικαιοσύνη και
την άσκηση ασφαλιστικών µέτρων.
Της σχετικής εξέλιξης είχε προη-
γηθεί  έκδοση ψηφίσµατος από το
Περιφερειακό Συµβούλιο στην 22η
συνεδρίασή του. 

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κατά τη
διάρκεια της συζήτησης του θέµατος
επισήµανε ότι η Περιφέρεια είναι
στο πλευρό των απασχολούµενων
του Προγράµµατος, οι οποίοι διαθέ-
τουν εµπειρία και καλύπτουν ανάγ-
κες των υποστελεχωµένων υπηρε-
σιών της. 

Για το λόγο αυτό σηµείωσε, η Περ-
ιφέρεια θα είναι δίπλα τους στον
δικαστικό αγώνα που έχουν ξεκινή-
σει. 

Οι προσωρινές διαταγές ασφαλι-
στικών µέτρων αφορούσαν περίπου
100 απασχολούµενους του προ-
γράµµατος Κοινωφελούς Εργασίας. 

Απόφαση Περιφερειακού Συµβου-
λίου:

Την εισήγηση στο Περιφερειακό
Συµβούλιο έκανε η Περιφερειακή
Σύµβουλος της Νέας Αρχής για την
Αττική Ε. Αβραµοπούλου. Συγκεκρι-
µένα η εισήγηση η οποία έγινε απο-
δεκτή επισηµαίνει µεταξύ άλλων:  

Με την παρούσα εισήγηση και
κατόπιν αιτήµατός τους προς την 

Περιφέρεια Αττικής, εισηγούµαι την
αποδοχή εργασίας – κάτι που υπα-
γορεύει και η προσωρινή διαταγή
του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Πει-
ραιά, αλλά και η απόφαση που έλαβε
µε απόλυτη πλειοψηφία το Περιφερ-
ειακό  µας Συµβούλιο στην 22η
Συνεδρίασή του, µε θέµα : «Ψήφι-
σµα για τους εργαζόµενους στα Προ-
γράµµατα Κοινωφελούς Εργασίας,
του ΟΑΕ∆, στην Περιφέρεια Αττι-
κής»  – των υπαλλήλων που
απασχολήθηκαν σε διάφορες υπηρ-
εσίες, όπως αναφέρεται  στον
συνηµµένο πίνακα, για δώδεκα 

µήνες και συνεχίζουν να εργάζονται
και  σήµερα. Με την παράλληλη
ακόµα αξιολόγησή τους, στο πέρας
του 2020.

«Τη σχετική εισήγησή µου κάνω
κύριοι συνάδελφοι, δοθέντος ότι την
υπαγορεύουν κοινωνικοί και ηθικής
τάξης λόγοι  και  σε µια κρίσιµη
περίοδο για την ελληνική κοινωνία,
που έχει υποστεί σοβαρά πλήγµατα
στον κοινωνικό της ιστό, από την
οικονοµική δυσπραγία, παράλληλα
µε το γεγονός, ότι οι υπάλληλοι
στους οποίους αναφερόµαστε, µπο-
ρούν να καλύψουν όπως αποφ-
ασίσαµε στο  ψήφισµά µας, την υπο-
στελέχωση ορισµένων υπηρεσιών
της Περιφέρειας Αττικής, ήτοι πάγιες
και διαρκείς ανάγκες και εκτιµήσαµε
επίσης, ως απαραίτητη την κάλυψη
των αναγκών µας, µε προσωπικό µε
µόνιµη σχέση εργασίας.

Για τους παραπάνω λόγους, σας
εισηγούµαι να γίνει  αποδεκτή η
εργασία τους, καθώς και τα αιτήµατά
τους, που αναφέρονται στο ιστορικό,
τα οποία θα συνδράµουν νοµικά, την
δικαστική διευθέτηση του αιτήµατός
τους».

Αποδοχή εργασίας απασχολούµενων, µέσω κοινωφελών Προγραµµάτων ΟΑΕ∆,
στην Περιφέρεια Αττικής, µε απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου

Γ. Πατούλης: «Είµαστε στο πλευρό των απασχολούµενων που διαθέτουν εµπειρία και καλύπτουν ανάγκες 
των υποστελεχωµένων υπηρεσιών της Περιφέρειας»

Σ
ε µία παιδική χ αρά – πρότυπο για τον  ∆ήµο
Φυλής και µία από τις καλύτερες και αρτιότερες
στην  Αττική, µε εν τυπωσιακά πολυόργαν α

που δίν ουν  τη δυν ατότητα στα παιδιά ν α αν α-
πτύξουν  δεξιότητες και ν α αθληθούν  µέσα από το
παιχ ν ίδι, έχ ει µετατραπεί η παιδική χ αρά στο Πάρκο
Πόλης, στα Άν ω Λιόσια.

«Αποτελεί πραγµατικό “στολίδι” για την  περιοχ ή
µας, αν επτυγµέν η σε έν α περιβάλλον  προσεχ τικά
µελετηµέν ο, ασφαλές, µε σύγχ ρον α πολυόργαν α που
εξάπτουν  τη φαν τασία των  παιδιών  και συµβάλουν
στη σωµατική και συν αισθηµατική αν άπτυξη. Από τις
πρώτες κιόλας µέρες λειτουργίας της, µετά την  αν α-
καίν ισή της, έγιν ε πόλος έλξης όχ ι µόν ο για τους
δηµότες µας, αλλά και για τους επισκέπτες και κατοίκο-
υς όµορων  ∆ήµων », υπογραµµίζει ο ∆ήµαρχ ος Φυλής
Χρήστος Παππούς. 

Κατασκευασµέν η µε ειδικές προδιαγραφές σε µια
έκταση περίπου 3,5 στρεµµάτων , η µεγαλύτερη παιδι-
κή χ αρά στον  ∆ήµο Φυλής, προορίζεται για βρέφη,
ν ήπια και παιδιά έως την  ηλικία της προεφηβείας,

καθώς και για παιδιά ΑµΕΑ. «Τα όργαν α είν αι τα πιο
σύγχ ρον α που υπάρχ ουν , πιστοποιηµέν α για την
ποιότητά τους και διαθέτουν  πολλαπλές δραστηριότ-
ητες», υπογραµµίζει ο Αν τιδήµαρχ ος Τεχ ν ικών  Υπηρ-
εσιών  Θαν άσης Σχ ίζας, ο οποίος επιθεώρησε την
παιδική χ αρά και σε ώρες λειτουργίας.

Η παιδική χ αρά είν αι πλήρως αν ακαιν ισµέν η καθώς
αποξηλώθηκαν  τα παλιά όργαν α και τα παλιά δάπεδα
ασφαλείας και τοποθετήθηκαν  ν έα. 

Ο ∆ήµος µάλιστα επέλεξε πολυόργαν α από τα
µεγαλύτερα στο είδος τους, αφού διέθετε µεγάλη έκτα-
ση. 

Έτσι το παιχ ν ίδι γίν εται ακόµη πιο διασκεδαστικό,
χ ωρίς ν α περιορίζον ται οι ελεύθεροι χ ώροι για τα παι-
διά και τους γον είς. 

Ειδικότερα, τοποθετήθηκαν  σύν θετο όργαν ο δρα-
στηριοτήτων  µε αν αρρίχ ηση και ισορροπία τύπου
surv iv or, σύν θετο όργαν ο µε αν αρρίχ ηση, καταφύγιο
και τσουλήθρες, σύν θετο όργαν ο δραστηριοτήτων
ΑΜΕΑ και ν έες τραµπάλες ελατηρίου, καθώς και ν έα
δάπεδα ασφαλείας. 

Παράλληλα, τα κιόσκια, οι πέργκολες και τα παγκά-
κια που διαθέτει, επιτρέπουν  στους γον είς και συν ο-
δούς ν α ξεκουραστούν  και ν α χ αλαρώσουν  παρακο-
λουθών τας το παιχ ν ίδι των  παιδιών  τους.

Η παιδική χ αρά διαθέτει φύλακα κατά τις ώρες λει-
τουργίας της και είν αι περιφραγµέν η, προσφέρον τας
ακόµη µεγαλύτερη ασφάλεια στα παιδιά και τους γον είς
τους.

ΠΠάάρρκκοο  ΠΠόόλληηςς  --    ΆΆννωω  ΛΛιιόόσσιιαα
παιδική χαρά – πρότυπο για τον ∆ήµο Φυλής και

µία από τις αρτιότερες στην Αττική
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Ανακοίνωση παράτασης προθεσµίας
αιτήσεων για ένταξη στο Κοινωνικό 

Παντοπωλείο δήµου Αχαρνών

Ο Αντιδήµαρχος της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, και το τµήµα Κοι-
νωνικής Πολιτικής στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «∆οµή Παροχής
Βασικών Αγαθών, Κοινωνικό Παντοπωλείο ∆ήµου Αχαρνών µε κωδικό
ΟΠΣ (MIS)5001330 του επιχειρησιακού προγράµµατος Αττική 2014-2020»
σας ενηµερώνουν ό,τι παρατείνεται η προθεσµία υποβολής αιτήσεων για
ένταξη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο.
Οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να ενταχθούν στο Κοινωνικό Παντοπω-
λείο του ∆ήµου Αχαρνών µπορούν να προσέλθουν από 20/1/2020  έως
10/2/2020  και τις ώρες 9:00πµ- 14:00µµ  στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, το
οποίο εδρεύει επί των οδών Αχαρνέων Ιππέων και Μεγάλου Βασιλείου,
στην περιοχή Προφήτης Ηλίας των Εργατικών Κατοικιών, προκειµένου να
καταθέσουν  σχετική αίτηση µε πλήρη δικαιολογητικά.

Ο  ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ      
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΟΠΑΛΙ∆ΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

«Παραµυθοπαίζουµε µε τα Χαµογελάκια»: Το Σάββατο 25 Ιανουαρίου
από τις 11:00 έως τις 13:00 πραγµατοποιείται το πρόγραµµα Παιδι-
κής Λέσχης Ανάγνωσης στη ∆ηµοτική Πινακοθήκη «Χρήστος Τσε-
βάς», Λιοσίων 18, Αχαρνές (Έναντι Ιερού Ναού Κοιµήσεως Θεοτό-
κου).
Για παιδιά από 4 ετών.  Συµµετοχή ∆ΩΡΕΑΝ, µε προεγγραφή

Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων ∆υτικής Αττικής
Για την εκτέλεση του Υποέργου : «Αναβάθµιση υποδοµών και βελτίωση 

λειτουργικότητας Αρχαιολογικού Χώρου Ελευσίνας, 
δηµιουργία προσβασιµότητας ΑΜΕΑ και πρόδροµες εργασίες επανέκθεσης

Μουσείου Ελευσίνας»

«Προκήρυξη πρόσληψης ενός (1) ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ, ενός (1) ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, τριών (3) ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ, ενός (1) ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΗ, τριών (3) ∆Ε
ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ και ενός (1) ΥΕ ΕΙ∆ΕΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΗ µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την εκτέλεση του Υποέργου 1: «Αναβάθµιση
υποδοµών και βελτίωση λειτουργικότητας Αρχαιολογικού Χώρου Ελευσίνας, δηµιο-
υργία προσβασιµότητας ΑΜΕΑ και πρόδροµες εργασίες επανέκθεσης Μουσείου
Ελευσίνας» του Έργου: «Αναβάθµιση υποδοµών και βελτίωση λειτουργικότητας
Αρχαιολογικού Χώρου Ελευσίνας (2019ΣΕ01400021), το οποίο χρηµατοδοτείται εξ
ολοκλήρου από την ΣΑΕ 014- Π∆Ε 2019».

Εβδοµάδα πληρωµών: Πότε θα καταβληθούν
συντάξεις και επιδόµατα
Από αυτήν την εβδοµάδα θα αρχίσουν να καταβάλλονται µία σειρά από

επιδόµατα και παροχές, σύµφωνα µε την ανακοίνωση του Οργανισµού Προ-
νοιακών Επιδοµάτων (ΟΠΕΚΑ).
Αναλυτικότερα, την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου θα καταβληθούν τα προ-

νοιακά αναπηρικά και διατροφικά επιδόµατα, όπως ανακοίνωσε ο Οργανι-
σµός Προνοιακών Επιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Επίσης, την Τρίτη 28 Ιανουαρίου θα καταβληθούν το Κοινωνικό Εισόδηµα
Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), το επίδοµα στέγασης, το επίδοµα στεγαστικής συνδρο-
µής, το επίδοµα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων και η
σύνταξη υπερηλίκων, καθώς και το επίδοµα οµογενών.

Νωρίτερα θα πληρωθούν οι συντάξεις του Φεβρουαρίου
Νωρίτερα θα καταβληθούν και οι συντάξεις του Φεβρουαρίου 2020, µετά την
απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση
και του διοικητή του e-ΕΦΚΑ Χρήστου Χάλαρη.
Συγκεκριµένα, εξαιτίας της µεγάλης χρονικής περιόδου που προκύπτει µεταξύ
της πληρωµής των συντάξεων Ιανουαρίου 2020, οι οποίες καταβλήθηκαν νωρίτε-
ρα, λόγω των εορτών των Χριστουγέννων και της καθορισµένης ηµεροµηνίας
καταβολής των συντάξεων του Φεβρουαρίου 2020, αλλά και για λόγους διευ-
κόλυνσης των συνταξιούχων, 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 καταβληθ-
ούν στις 24 Ιανουαρίου 2020, ηµέρα Παρασκευή και
– οι συντάξεις των συνταξιούχων του ΕΦΚΑ που προέρχονται από τους λοι-
πούς φορείς και το ∆ηµόσιο να καταβληθούν στις 27 Ιανουαρίου 2020.



Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020 θριάσιο-5 

∆ΕΝ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 
Έκτακτοι υγειονοµικοί έλεγχοι και 
αυστηρές κυρώσεις 
Με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, έκτακτοι υγει-

ονοµικοί έλεγχοι µε αφορµή καταγγελίες το ακατάλληλο και
επικίνδυνο τρόφιµο στο 1 ∆ηµ. Σχολείο Άνω Λιοσίων 
Με αφορµή καταγγελίες που είδαν το φως της δηµοσιότητας

σχετικά µε ακατάλληλο τρόφιµο που εντοπίστηκε σε δηµοτικό
σχολείο των Άνω Λιοσίων, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ.
Πατούλης έδωσε αµέσως εντολή στα αρµόδια κλιµάκια υγειονο-
µικού ελέγχου της Περιφέρειας να προβούν άµεσα στις απαι-
τούµενες ενέργειες και να ληφθούν αυστηρά µέτρα ελέγχου.

Τ
ο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττι-
κής, κατόπιν  πρόσκλησης του
Προέδρου του, Χρ. Θεοδωρόπου-

λου, πρόκειται ν α συν εδριάσει σήµερα
Τετάρτη, 22-01-2020 και ώρα 15:30 στο
αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών
και Μεταφορών  (Αν αστάσεως 2 και Τσι-
γάν τε, Παπάγου-Χολαργός).

Οι αποφάσεις της συγκεκριµέν ης
Συν εδρίασης, θα αν αρτηθούν  σταδιακά
στον  εξής σύν δεσµο:
http://www.patt.gov .gr/site/index.php?o
ption=com_content&v iew=article&id=34
0 5 6 : 2 i - s y n e d r i a s i - p - s -
2020&catid=123&Itemid=98

Επίσης, οι αποφάσεις όλων  των
προηγούµεν ων  Συν εδριάσεων  αν α-
ρτών ται σταδιακά στον  ακόλουθο
σύν δεσµο:

http://www.patt.gov .gr/site/index.php
?option=com_content&v iew=category &i
d=123&Itemid=98

Συν εδρίαση 2η

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση σύν αψης και όρων  του
σχ εδίου της τροποποίησης της προγρ-
αµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφ-
έρειας Αττικής και του ∆ήµου Καισαρια-
ν ής, για την  κατασκευή του έργου µε
τίτλο: «Επεµβάσεις προς αποκατάστα-
ση ασφάλειας αγων ιστικού χ ώρου
σταδίου Μ. ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ».

(Εισηγητής ο Αν τιπεριφερειάρχ ης κ.
Γ. ∆ηµόπουλος)

2. Έγκριση σύν αψης και όρων  του
σχ εδίου προγραµµατικής σύµβασης
µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του
∆ήµου Μοσχ άτου- Ταύρου, για την  εκτέ-

λεση του έργου µε τίτλο: «Αν άπλαση
πάρκου Εν όπλων  ∆υν άµεων  στον
Ταύρο µε δηµιουργία δηµόσιου υπερτο-
πικού πόλου πρασίν ου µε ήπιες χ ρή-
σεις πολιτισµού, αθλητισµού, αν α-
ψυχ ής», συν ολικού προϋπολογισµού
800.000,00 € (συµπεριλαµβαν οµέν ου
Φ.Π.Α.).

(Εισηγήτρια η Αν τιπεριφερειάρχ ης κ.
∆. Νάν ου)

3. Έγκριση σύν αψης και όρων
τροποποίησης προγραµµατικής σύµβα-
σης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και
του ∆ήµου Αγ. Αν αργύρων  - Καµατερού
για το έργο: «Κατασκευή Κέν τρου Κοι-
ν ων ικών  – Προν οιακών  Υποδοµών  και
Κοιν ων ικής Αλληλεγγύης & Πρόν οιας»,
αρχ ικού προϋπολογισµού 4.470.000,00
ευρώ (συµπεριλαµβαν οµέν ου Φ.Π.Α).

(Εισηγητής ο Αν τιπεριφερειάρχ ης κ.
Α. Λεωτσάκος)

4. Έγκριση σύν αψης και όρων  της
2ης τροποποίησης προγραµµατικής
σύµβασης Πολιτισµικής Αν άπτυξης
µεταξύ του Υπουργείου Πολιτισµού και
Αθλητισµού, της Περιφέρειας Αττικής,
του ∆ήµου Λαυρεωτικής, και της Εταιρ-
είας Ακιν ήτων  ∆ηµοσίου (ΕΤΑ∆ ΑΕ) για
το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ-ΑΚΕΛ “ΠΑΝΟΣ
ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ” ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ
ΛΑΥΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ».

(Εισηγητής ο Αν τιπεριφερειάρχ ης κ.
Α. Αυγεριν ός)

5. Έγκριση σκοπιµότητας, σύν αψ-
ης και όρων  σχ εδίου προγραµµατικής
σύµβασης πολιτισµικής αν άπτυξης µε
τίτλο: «Οργάν ωση Πολιτιστικών  & Επι-

στηµον ικών  ∆ράσεων  στο ∆ηµοτικό
Θέατρο Πειραιά», µεταξύ του Υπουρ-
γείου Πολιτισµού-Αθλητισµού, της Περ-
ιφέρειας Αττικής, του ∆ήµου Πειραιά  και
του Οργαν ισµού Πολιτισµού Αθλητισµού
& Νεολαίας ∆ήµου Πειραιά, συν ολικού
προϋπολογισµού 3.200.000,00€
(συµπεριλαµβαν οµέν ου  Φ.Π.Α. 24%).

(Συν εισηγήτριες οι Αν τιπεριφερει-
άρχ ες κ. Στ. Αν των άκου & κ. Ε. ∆ου-
ν δουλάκη)

6. Έγκριση σκοπιµότητας για τη
συν διοργάν ωση αθλητικών  και πολιτι-
στικών  δράσεων  µαθητών  Α΄ βάθµιας
και Β΄ βάθµιας Εκπαίδευσης Πειραιά
(ΠειραιΑθλητισµός 2020).

(Εισηγήτρια η Αν τιπεριφερειάρχ ης κ.
Στ. Αν των άκου)

7. Έγκριση σκοπιµότητας και
δαπάν ης συν διοργάν ωσης µε το Κέν -
τρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και
Ραϋµόν δου Ντάν καν  του 3ου σπουδα-
στικού φεστιβάλ χ ορού µε τίτλο
"DanceSchool Way s".

(Εισηγήτρια η Αν τιπεριφερειάρχ ης κ.
Ε. ∆ουν δουλάκη)

8. Έγκριση σκοπιµότητας για τη
συν διοργάν ωση µε το ∆ήµο Κηφισιάς
του 3ου ∆ιεθν ούς Εκπαιδευτικού Συν ε-
δρίου Ην ωµέν ων  Εθν ών  MSKUN 2020.

(Εισηγήτρια η Αν τιπεριφερειάρχ ης κ.
Λ. Κεφαλογιάν ν η)

9. Έγκριση λήψης µέτρων  σήµαν -
σης και εξασφάλισης κυκλοφορίας σύµφ-
ων α µε τη µελέτη : «Μελέτη Κυκλοφορ-
ιακών  Ρυθµίσεων  λόγω αποκλεισµού της
Λ. Ποσειδών ος στο ύψος της Βουλιαγ-
µέν ης λόγω έργων  αποχ έτευσης» στα
πλαίσια κατασκευής του έργου
“ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ –

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ”».
(Εισηγήτρια η Εν τεταλµέν η Περιφερει-

ακή Σύµβουλος κ. Ε. Κοσµίδη)
10. Έγκριση λήψης προσωριν ών

µέτρων  ρύθµισης κυκλοφορίας επί των
οδών  Φωκών  και Πατριάρχ ου Κων -
σταν τίν ου στην  Νέα Φιλαδέλφεια, στο
πλαίσιο κατασκευής του έργου «Υπογει-
οποίηση τµήµατος της οδού Πατριάρχ ου
Κων σταν τίν ου και τα συν οδά έργα
στον  ∆ήµο Ν. Φιλαδέλφειας -Χαλκηδό-
ν ας».

(Εισηγήτρια η Εν τεταλµέν η Περιφερει-
ακή Σύµβουλος κ. Ε. Κοσµίδη)

11. Έγκριση λήψης προσωριν ών
µέτρων  κυκλοφοριακών  ρυθµίσεων  επί
των  οδών  αρµοδιότητας της ∆/ν σης
∆ιαχ είρισης Μητροπολιτικών  Υπο-
δοµών  (∆.∆Ι.Μ.Υ.) της Περιφέρειας Αττι-
κής για το έργο: «Άρση επικιν δυν ότητας
και αν τιµετώπιση αστοχ ιών  στο οδό-
στρωµα οδών  αρµοδιότητας ∆.∆Ι.Μ.Υ.» 

(Εισηγήτρια η Εν τεταλµέν η Περιφερει-
ακή Σύµβουλος κ. Ε. Κοσµίδη)

12. Γν ωµοδότηση σχ ετικά µε:
α) τον  χ αρακτηρισµό ως επαρχ ιακό

οδικό δίκτυο των  ν έων  κατασκευασµέ-
ν ων , στα πλαίσια κατασκευής του
ΟΕ∆Α Βορειοαν ατολικής Αττικής 

β) τη συν τήρηση των  προαν αφερθ-
έν των  προς χ αρακτηρισµό οδικών
τµηµάτων  από την  αρµόδια Υπηρεσία
συν τήρησής της, ήτοι τη ∆/ν ση
Τεχ ν ικών  Π.Ε. Αν ατολικής Αττικής.

(Εισηγήτρια η Εν τεταλµέν η Περιφερει-
ακή Σύµβουλος κ. Ε. Κοσµίδη)

Πριν  την  έν αρξη της συν εδρίασης θα
κοπεί η πρωτοχ ρον ιάτικη πίτα.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης θα κοπεί η πρωτοχρονιάτικη πίτα.

Συνεδριάζει σήµερα στις 15:30 το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 
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Στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Μαγούλας

Ανοιχτή συνάντηση για 
το Καρναβάλι 2020 
Η Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Ελευσίνας, µε

στόχο την ψυχαγωγία των δηµοτών, την τόνωση της
τοπικής αγοράς και τη δηµιουργία εορταστικής ατµό-
σφαιρας στην Ελευσίνα και τη Μαγούλα ενόψει των
Αποκριών, διοργανώνει το «Καρναβάλι 2020». 

Οι εκδηλώσεις του Καρν αβαλιού θα ξεκιν ήσουν  την  Παρ-
ασκευή 21 Φεβρουαρίου και θα κορυφωθούν  το τελευταίο
Σαββατοκύριακο του Φεβρουαρίου µε την  παρέλαση καρ-
ν αβαλιστών  και µε µεγάλη συν αυλία στη Μαγούλα, εν ώ τη
∆ευτέρα 2 Μαρτίου θα γιορτάσουµε τα «Κούλουµα» στην
Κεν τρική Πλατεία Μαγούλας, µε σαρακοστιαν ό φαγητό και
παραδοσιακά τραγούδια. 

Στο πλαίσιο αυτό η ΚΕ∆Ε καλεί τους Συλλόγους Γον έων  & Κηδεµόν ων  του ∆ήµου
Ελευσίν ας, τους πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους, φορείς, οµάδες ατόµων ,
αλλά και όσους επιθυµούν  ν α λάβουν  µέρος  στην  αποκριάτικη παρέλαση, ν α προ-
σέλθουν  την  Πέµπτη 23 Ιαν ουαρίου 2020 και ώρα 18.00 µ.µ. στο ∆ηµοτικό Κατά-
στηµα Μαγούλας προκειµέν ου ν α συζητηθούν  τα σχ ετικά µε τη διοργάν ωση.

Όπως πάν τα, πρωταγων ιστές της διοργάν ωσης θέλουµε ν α είν αι τα παιδιά του
∆ήµου   για ν α µεταδώσουν  σε όλους τη χ αρά και την  αισιοδοξία, µε τη ζων τάν ια
και τον  εν θουσιασµό τους. Στόχ ος των  φορέων  διοργάν ωσης είν αι ν α ζήσει όλη η
πόλη το πιο ξέφρεν ο καρν αβάλι στη Μαγούλα και όλοι  ν α διασκεδάσουν  και ν α
περάσουν  όµορφα. 

Πίτα υπό τους ήχους του 
Ιονίου έκοψε η Κερκυραϊκή 
Ένωση Ελευσίνας
Με φόν το µέλη από το χ ορευτικό τµήµα του

συλλόγου ν τυµέν ες µε τις εν τυπωσιακές παραδο-
σιακές στολές, έκοψε την  πρωτοχ ρον ιάτικη πίτα της
η Κερκυραϊκή Έν ωση Ελευσίν ας. Σύν τοµο χ αιρετι-
σµό µε  ευχ ές για το ν έο εξέφρασαν  η γραµµατέας
της Έν ωσης και ο   πρόεδρος Θ. ∆ολιαν ίτης  για ν α
ακολουθήσουν  ο αν τιπρόεδρος της Βουλής Θ.
Μπούρας, ο Βουλευτής Ε. Λιάκος και ο αν τιπεριφερ-

ειάρχ ης  ∆υτ. Αττικής Λ. Κοσµό-
πουλος. 

«Καλή χ ρον ιά» ευχ ήθηκε ο
δήµαρχ ος Ελευσίν ας Αργύρης
Οικον όµου τον ίζον τας ότι «µε
µπροστάρη το σύλλογο των  Κερκ-
υραίων  η Πολιτιστική Πρωτεύουσα
θα πετύχ ει». 

Τις ευχ ές τους για καλή χ ρον ιά
εξέφρασαν  στη συν έχ εια οι αν τι-
δήµαρχ οι Λ. Παππάς, Γ. Κουρ-
ούν ης, Μ. Μίχ ας η πρόεδρος του
ΠΑΚΠΠΑ Σ. Άν θη-Γκιόκα και ο
αν τιπρόεδρος Ε. Ρόκας, ο πρόε-
δρος της ΚΕ∆Ε Φ. Τατάκης, η
αν τιπρόεδρος του ∆Σ Ελευσίν ας
Β. Ρεν τούµη,  οι  δηµοτικοί σύµβουλοι Χ. Αν δρών ης, ∆. Τσάτσης, Μ. Μπάρδης,η τοπική σύµβουλος Αν .  Στάθη.
Την  εκδήλωση τίµησαν  µε την  παρουσία τους εκπρόσωποι άλλων  συλλόγων  και φορέων  της Ελευσίν ας, εν ώ
µετά την  ολοκλήρωση προσφοράς των  κοµµατιών  τα µέλη του χ ορευτικού χ όρεψαν  παραδοσιακούς, τοπικούς
χ ορούς.  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ  ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Ο Σύλλογος Γυναικών Ελευσίνας και η Επιτροπή
Ειρήνης Ελευσίνας

σας καλούν να τιµήσετε µε την παρουσία σας 
την εκδήλωση – κοπή πίτας,

την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020
και ώρα 1130 το πρωί,

στο «Σ Τ Ε Κ Ι Εργαζοµένων, ανέργων
και νεολαίας».

(Νικολαΐδου 9, Ελευσίνα) 



- Σωµατείο Εργαζοµένων ΓΝΕ ΘΡΙΑΣΙΟ
- Επιτροπή Ειρήνης Ελευσίνας

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ - ΣΥΖΗΤΗΣΗΕΚ∆ΗΛΩΣΗ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ
«Οι εξελίξεις στ«Οι εξελίξεις στo o Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο.Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο.
Η όξυνση των ανταγωνισµών και η θέση της Ελλάδας»Η όξυνση των ανταγωνισµών και η θέση της Ελλάδας»
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ στις 1 µ.µ.ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ στις 1 µ.µ.
Αµφιθέατρο ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝοσοκοµείουΑµφιθέατρο ΘΡΙΑΣΙΟΥ Νοσοκοµείου

Οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου, Ανατ. Μεσογείου και Μ.
Ανατολής, µε την µεγάλη όξυνση των ανταγωνισµών, µεταξύ ΗΠΑ, Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης και Ρωσίας, Κίνας, για τον έλεγχο των «δρόµων του πετρελαίου
και φυσικού αερίου», των αγορών και των πλουτοπαραγωγικών πηγών και
την αύξηση της τουρκικής επιθετικότητας δεν αφήνουν κανένα περιθώριο
εφησυχασµού.

Η µετατροπή της χώρας µας σε ορµητήριο των αµερικανονατοϊκών επεµ-
βάσεων αυξάνει τον κίνδυνο εµπλοκής της Ελλάδας σε πόλεµο. 

Στα πλαίσια της ενηµέρωσης και της προετοιµασίας του ελληνικού λαού,
σας καλούµε στην:

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ
«Οι εξελίξεις στo Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο.
Η όξυνση των ανταγωνισµών και η θέση της Ελλάδας»
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ στις 1 µ.µ. - Αµφιθέατρο ΘΡΙΑΣΙΟΥ Νοσοκο-

µείου
Θα µιλήσει ο Τρ. Φωτιάδης, αντιπλοίαρχος Π.Ν. εα
εκπρόσωπος της ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
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Στη ζεστή εκδήλωση της ΚΑΕ ΑΕΚ για την  κοπή
της Βασιλόπιτας και το καλωσόρισµα του 2020 βρέθη-
κε καλεσµέν ος ο ∆ήµαρχ ος Φυλής Χρήστος Παπ-
πούς την  Κυριακή 19 Ιαν ουαρίου  εν  αν αµον ή της
εγκατάστασης της Ιστορικής Οµάδας στο Ολυµπιακό
Ακίν ητο του ∆ήµου Φυλής. 

Σε άκρως οικογεν ειακό κλίµα, οι αθλητές, προπον -
ητές, στελέχ η των  Τµηµάτων  Αν δρών , Υποδοµής
και Aκαδηµίας ΑΕΚ BC, καθώς οι εργαζόµεν οι και οι
εθελον τές έκοψαν  την  Κυριακή 19 Ιαν ουαρίου  την
καθιερωµέν η πίτα για το καλωσόρισµα του 2020.

«Οικοδεσπότης» της εκδήλωσης ήταν  βεβαίως ο κ.
Μάκης Αγγελόπουλος, ο οποίος έκοψε και την  πίτα,
αλλά την  «παράσταση έκλεψε» το (ξαν ά) µέλος της
οικογέν ειας της ΑΕΚ, Νίκος Ζήσης, ο οποίος όπως
ήταν  φυσικό έδωσε το «παρών » αµέσως µετά την
πρωιν ή (του) προπόν ηση στο ΟΑΚΑ.

Το έν α από τα τρία φλουριά µε χ ρηµατικό αν τίτιµο
κέρδισε ο Μάριο Τσάλµερς. Τα άλλα δύο φλουριά
«έπεσαν » στους Παν αγιώτης Γερόσταθο
(ΜarketingAssistant) και Φέλιξ Ογκµπέν τε (Αθλητής
του Εφηβικού Τµήµατος). Ο Κέν τρικ Ρέι κέρδισεE
ταξίδι για δύο ηµέρες σε ξεν οδοχ είο της Πορταριάς, 

προσφορά του Aktina Trav el Group.
Αθλητές της Ακαδηµίας, εργαζόµεν οι και εθεον τές

«κέρδισαν » έπειτα από κλήρωση δώρα-προσφορά
χ ορηγών , συν εργατών  και φίλων  της «Έν ωσης»,
αν άµεσα στα οποία πολυήµερα ταξίδια εν τός και
εκτός Ελλάδος.

Την  εκδήλωση τίµησαν  µε την  παρουσία τους ο
Υπουργός Οικον οµικών , Χρήστος Σταϊκούρας, ο
∆ήµαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς, εν ώ τον  υφυ-
πουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, Λευτέρη Αυγε-
ν άκη εκπροσώπησε ο κ. Βαγγέλης Μπραουδάκης. Ο
κ. Αυγεν άκης απέστειλε χ αιρετισµό.

Στην ζεστή εκδήλωση της ΚΑΕ ΑΕΚ  για  το καλωσόρισµα του 2020  
παρέστη ο ∆ήµαρχος Φυλής, Χρήστος Παππούς 
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Υγεία και Αισιοδοξία για το νέο έτος ευχήθηκε ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου 
στα µέλη του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.

Έµφαση στην ποιότητα και το εύρος των υπηρεσιών προς τη Νεολαία και την Γ΄ Ηλικία 

Μεγάλη υπήρξε η ανταπόκριση των
µελών του Οργανισµού Άθλησης και
Φροντίδας, Νεολαίας και Τρίτης

Ηλικίας του ∆ήµου Ασπροπύργου, µε αφορµή
την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας και τον
Αγιασµό για το νέο έτος, στον χώρο του Β’ και
Γ’ Κ.Α.Π.Η. του ∆ήµου. 

Οι Αγιασµοί πραγµατοποιήθηκαν από τον
Μητροπολίτη Αττικής κ Βοιωτίας, κ. Χρυσόστο-
µο, και από τον Πάτερ Ιωάννη Γεωργουλάκη,
της Ενορίας Αναλήψεως του Χριστού στο Γ’ και
Β’ Κ.Α.Π.Η. του ∆ήµου Ασπροπύργου
αντίστοιχα. 

Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος
Μελετίου, ο Πρόεδρος του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ. Ιωάν-
νης Κατσαρός και ο Αντιπρόεδρος κ. Αντώνης
Κοναξής έκοψαν την καθιερωµένη πρωτοχρονιά-
τικη πίτα και ευχήθηκαν σε όλους Καλή Χρονιά. 

Ο ∆ήµαρχος της πόλης, για µια ακόµα φορά,
ευχήθηκε στον καθένα προσωπικά να έχει µια χρο-
νιά γεµάτη υγεία, χαρά και αισιοδοξία, και δήλωσε
πως ο Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. θα εξακολουθήσει να φρον-
τίζει όλο το φάσµα των ηλικιών, τόσο των ηλικιω-
µένων, όσο και της νεολαίας, δίνοντας έµφαση
στην ποιότητα και το εύρος των υπηρεσιών προς
τα µέλη του.  

Στις εκδηλώσεις έδωσαν το παρόν, η Αντιδήµα-
ρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτι-
σµού και Νεολαίας, κ. Σοφία Μαυρίδη, ο Αντιδήµα-
ρχος Τεχνικής Υπηρεσίας, Αειφόρου Ανάπτυξης
και Πράσινης Ενέργειας, κ. Αναστάσιος Παπαδό-
πουλος, ο Αντιδήµαρχος Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης και Πρασίνου, κ. Αβραάµ Κωνσταν-
τινίδης, ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Α, κ. Παντελής Σαβ-
βίδης, η Εντεταλµένη ∆ηµοτική Σύµβουλος Νέων
Κοινωνικών ∆οµών και Πρόεδρος Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης, κ. Γεωργία Πηλιχού, και ο Αντιπρόε-
δρος του Πνευµατικού Κέντρου κ. Ιωάννης Νέζης.
Επίσης παρευρέθηκαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.
Ηλίας Γιάννης, κ. Μαρία Ατµατσίδου, κ. Κρεούζα
Αβραάµ, κ. Αλέξανδρος Μυλωνάς, κ. Μιχαήλ Χατ-
ζής, κ. Αλέξανδρος Τσοκάνης, κ. Ολυµπία Καµ-
πόλη και ο κ. Βαγγέλης Μαλαµατάς υπεύθυνος του
Γ’ ΚΑΠΗ. 
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ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 2105570159 - site: http://www.ecocarpet.gr - email: info@ecocarpet.gr

Συνελήφθησαν 5 άτοµα και κατασχέθηκαν 
περίπου 37 κιλά περίπου κάνναβη 

Από την  Υποδιεύθυν ση ∆ίωξης Ναρκωτικών  της
∆ιεύθυν σης Ασφάλειας Αττικής εξαρθρώθηκε εγκληµα-
τική οργάν ωση που είχ ε εγκαταστήσει και λειτουρ-
γούσε εργαστήρια, επαγγελµατικής µορφής, για την
υδροπον ική καλλιέργεια δεν δρυλλίων  κάν ν αβης, µε
σκοπό την  περαιτέρω διάθεση στην  παράν οµη αγορά
ν αρκωτικών  σηµαν τικών  ποσοτήτων  κάν ν αβης.

Στο πλαίσιο της έρευν ας και µετά από κατάλληλη
αξιοποίηση και αν άλυση στοιχ είων  και δεδοµέν ων ,
εξακρίβωση χ ώρων  και δηµιουργία προφίλ των  εµπλε-
κοµέν ων  ( prof iling ), εν τοπίστηκαν  τρία (3) εργα-
στήρια υδροπον ικής κάν ν αβης σε Παλλήν η, Κορωπί
και ∆ιόν υσο.

Τα εργαστήρια ήταν  πλήρως οργαν ωµέν α και διέθε-
ταν  σύγχ ρον ο εξοπλισµό για την  υδροπον ική καλλι-
έργεια κάν ν αβης µε παρακολουθήµατα εξαερισµού,
ηλεκτροδότησης, φωτισµού (διακλαδωτές – πίν ακες
ρεύµατος µε ασφάλειες, ηλεκτρικοί µετασχ ηµατιστές,
λάστιχ α ποτίσµατος, εξοπλισµός εξαερισµού, λαµ-
πτήρες κ.α.),

Σε οργαν ωµέν η αστυν οµική επιχ είρηση που πραγ-
µατοποιήθηκε πρωιν ές ώρες προχ θές (16 Ιαν ουαρίου
2020), µε τη συν δροµή Οµάδων  Πρόληψης και Κατα-
στολής Εγκληµατικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.), συν ελήφθησαν
πέν τε (5) άτοµα (4 ηµεδαποί ηλικίας 45, 47, 49 και 42
και 26χ ρον ος αλλοδαπός), µέλη της οργάν ωσης, εν ώ
ταυτοποιήθηκαν  τα στοιχ εία ακόµη δύο (2) ηµεδαπών
συν εργών  τους (46χ ρον ος και 63χ ρον ος).

Όπως προέκυψε, τα µέλη της οργάν ωσης λειτουρ-
γούσαν  µε διακριτούς ρόλους και συγκεκριµέν α:

ο 46χ ρον ος, επέβλεπε την  εγκατάσταση και λειτο-
υργία των  εργαστηρίων  – φυτωρίων  κάν ν αβης, εν ώ
προµηθευόταν  τον  απαραίτητο εξοπλισµό που παρ-
είχ ε -µε τη συν δροµή και των  συν εργών  του- στους
καλλιεργητές και φύλακες,

ο 49χ ρον ος, ήταν  υπεύθυν ος για την  εγκατάσταση
και τα ηλεκτρολογικά των  εργαστηρίων  – φυτωρίων
καθώς και για την  αποθήκευση της «συγκοµιδής»,

ο 63χ ρον ος, ήταν  υπεύθυν ος για τη διάθεση χ ώρου
καλλιέργειας κάν ν αβης,

ο 42χ ρον ος, ήταν  υπεύθυν ος για την  απόκρυψη
των  ν αρκωτικών  σε χ ώρο αποκλειστικής του
ευθύν ης,

ο 45χ ρον ος και ο 47χ ρον ος, διακιν ούσαν  τις
ποσότητες κάν ν αβης και

ο 26χ ρον ος αλλοδαπός, ήταν  υπεύθυν ος για την
καλλιέργεια και φύλαξη των  χ ώρων .

Σε έρευν ες που πραγµατοποιήθηκαν  σε οικίες, οική-
µατα, χ ώρους στάθµευσης και αποθήκες, που χ ρησι-
µοποιούσαν  οι συλληφθέν τες, σε Κορωπί, Παλλήν η,
∆ιόν υσο, Θρακοµακεδόν ες, Γέρακα και  Μαρούσι ,
µεταξύ άλλων , βρέθηκαν  και κατασχ έθηκαν :

(37) κιλά περίπου κάν ν αβη,
(2) κιλά περίπου αποξηραµέν α δεν δρύλλια και

κλών οι κάν ν αβης,
(4) ζυγαριές ακριβείας ,
κυν ηγετική καραµπίν α,
(34) φυσίγγια και σπαθί,
(4) αυτοκίν ητα και
(7) κιν ητά τηλέφων α
Τα παράν οµο κέρδος της εγκληµατικής οργάν ωσης

υπολογίζεται ότι ξεπερν ά τις (75.000) ευρώ.
Οι συλληφθέν τες, µε τη δικογραφία που

σχ ηµατίστηκε σε βάρος τους, για –κατά περίπτωση-
εγκληµατική οργάν ωση, ν οµοθεσία περί ν αρκωτικών
και περί όπλων , οδηγήθηκαν στον  κ. Εισαγγελέα
Πληµµελειοδικών  Αθην ών .

Εξάρθρωση σπείρας που καλλιεργούσε υδροπονική κάνναβη  
Βρέθηκε χώρος αποθήκευσης στους Θρακοµακεδόνες
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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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ΕΛΛΗΝΙΚΗ

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ                                                            

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                         

Ταχ. ∆/ν ση: Λεωφ . Συγγρού 15-
17
Τ.κ. 117 43 Αθήν α
Πληροφ ορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. :  213 2063534 
Φαξ: 213 2063533                              
E-mail:  ssona@patt.gov .gr
Ιστοσελίδα: www.patt.gov .gr                 

Αθήν α, 21/01/20
Αρ. πρωτ.: 49658

Αν ακοίν ωση

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της
µε αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπο-
υργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ
(ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται
ότι: 
Στο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττι-
κής διαβιβάστηκε από τη ∆/νση
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχε-
διασµού της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αττικής µε το µε αρ.
πρωτ. 2705/125/14-01-20 έγγρα-
φο ο φάκελος Μελέτης Περιβαλ-
λοντικών Επιπτώσεων, µε:
Α) τίτλο δραστηριότητας: «Πτηνο-
τροφικές Εγκαταστάσεις Εκτροφ-
ής Ωοτόκων Ορνίθων», υποκατ-
ηγορία Α2, οµάδα 7η µε α/α: 2
(Εγκαταστάσεις εκτροφής ωοτό-
κων ορνίθων), και κατηγορία Β,
οµάδα 9η, α/α: 40 (Συσκευασία
και τυποποίηση  ειδών διατροφής
µ.α.κ.) & α/α: 20 (παραγωγή παρ-
ασκευασµάτων ζωοτροφών για
ζώα που εκτρέφονται σε αγροκ-
τήµατα)
Β) θέση δραστηριότητας: θέση
‘’Ερηµοκλησίδι’’ ή ‘Αγιος Λουκάς

ή Τούτουλη, ∆ήµο Μεγαρέων,
στην Περιφερειακή Ενότητα ∆υτι-
κής Αττικής, της Περιφέρειας Αττι-
κής.
Γ) φορέα δραστηριότητας:
Βασίλειος Μανώλης- Χαράλαµπος
Μανώλης- Μελέτιος Μανώλης   
∆) αρµόδια για τη δραστηριότητα
περιβαλλοντική αρχή τη ∆/νση
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχε-
διασµού της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αττικής
Ε) αρµόδια υπηρεσία της Περιφ-
έρειας Αττικής, στην οποία
καλείται το κοινό να ενηµερωθεί
και το ενδιαφερόµενο κοινό να
εκφράσει τις απόψεις του επί του
περιεχοµένου του φακέλου της
Μελέτης, τη ∆/νση Περιβάλλοντος
(Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υπο-
δοχή κοινού: ∆ευτέρα- Παρασκε-
υή, 9:00-15:00, τηλ.: 210
6984302)
ΣΤ) ηµεροµηνία έναρξης και λήξης
δηµόσιας διαβούλευσης:
22/01/20- 11/03/20
Ζ) ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης
προθεσµίας για κατάθεση από-
ψεων ενδιαφεροµένου κοινού:
23/01/20- 11/03/20 στη Γραµµα-
τεία Περιφερειακού Συµβουλίου
Αττικής (E-mail:
ssona@patt.gov.gr/ Φαξ: 213
2063533) ή στη ∆/νση Περιβαλ-
λοντικού και Χωρικού Σχεδιασµού
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Αττικής (Μεσογείων 239 και
Παρίτση, Ν. Ψυχικό)
Η) εφηµερίδα δηµοσίευσης τη
«θριάσιο» και link δηµοσίευσης:
www.patt.gov.gr.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
∆ Η Μ Ο Σ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
∆ / Ν Σ Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τµήµα Προµηθειών

Μαραθών ας 17/01/2020
Αριθ. Πρωτ. 942

Ταχ. ∆/ν ση:  Λεωφ όρος Μαρ-
αθών ος 104
Ταχ. Κωδ. :    190 05 Ν.Μάκρη 
Πληροφ ορίες:   Σ. Βασταρδή 
Τηλέφ ων ο :   22943 20 585
FAX:   22943 20555

email:  promithies@marathon.gr 

ΤΙΤΛΟΣ:
Προµήθεια καυσίµων  και λιπαν -
τικών .

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ∆ήµος Μαραθώνος διενεργεί
ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγω-
νισµό µέσω της ηλεκτρονικής πλα-
τφόρµας του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
www.promitheus.gov.gr, για την
προµήθεια καυσίµων και λιπαν-
τικών ετών 2020, 2021 και 2022

(µε συστηµικό αριθµό 84042). 
O προϋπολογισµός του ∆ιαγωνι-
σµού είναι 1.686.031,68 ευρώ µε
το Φ.Π.Α., µη συµπεριλαµβανοµέ-
νου του Τµήµατος 4 (Οµάδα Α) -
Πετρέλαιο θέρµανσης για τις Σχολι-
κές Επιτροπές Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, το
οποίο αφαιρείται από τον παρόντα
διαγωνισµό προκειµένου να διενε-
ργηθεί κατά παρέκκλιση µε ανοικ-
τό ηλεκτρονικό διαγωνισµό, σύµφ-
ωνα µε την παρ. 10 του άρθρου 6
του ν. 4412/2016 (Α΄147). 
Η καταληκτική ηµεροµην ία υπο-
βολής των  προσφ ορών  είν αι
17.02.2020 και ώρα 23:59, η ηµε-
ροµην ία αποσφ ράγισης του δια-
γων ισµού είν αι 21.02.2020 και
ώρα 10:30 π.µ. 

Ειδικοί περιορισµοί συµµετοχής
δεν υπάρχουν. 
Η εγγύηση συµµετοχής, µόνο για
τα τµήµατα 1, 2, 3 και 5 του δια-
γωνισµού, είναι 13.597,03 Ευρώ.
Για τα ποσά των εγγυήσεων ανά
οµάδα (τµήµα) γίνεται αναφορά
στη διακήρυξη. 
Οι προδιαγραφές των ειδών αναφ-
έρονται στην σχετική µελέτη

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της διακήρυξης).
∆εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές
προσφορές. 
Η χρηµατοδότηση είναι από το
Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής
Ασφάλισης & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης για τα είδη της Ε΄
Κατασκήνωσης καθώς και από
ίδιους πόρους για τα είδη του
∆ήµου Μαραθώνος και των λοιπών
Νοµικών Προσώπων του. Η πληρ-
ωµή θα γίνει στο 100% της συµβα-
τικής αξίας µετά την οριστική παρ-
αλαβή των υλικών (ειδών). Η δια-
κήρυξη εστάλη στην Ε.Ε.Ε.Κ. την
16.01.2020. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφ-
ορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο
τηλ.: 2294320585, fax: 22943
20535, αρµόδιος υπάλληλος κα
Σοφία Βασταρδή στο τµήµα Προµ-
ηθειών, διεύθυνση Λεωφόρος Μαρ-
αθώνος 104, Τ.Κ. 190 05, Νέα
Μάκρη.

Μαραθών ας  17.01.2020

Ο Αν τιδήµαρχος Οικον οµικής
∆ιαχείρισης & ∆ιαφ άν ειας
Νικόλαος Ευαγγελόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ταχ.∆/ν ση:Λεωφ .Συγγρού 15-
17
Ταχ. Κωδ. :  117 43 Αθήν α 
Πληροφ ορίες: Γ. Γεωργιάδης 
Τηλ.: 213-2063534
fax : 213 2063533  
e-mail :  ssona@patt.gov .gr                          

Αθήν α, 21-01-20
Αρ. πρωτ.: 50748

Αν ακοίν ωση

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της
µε αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπο-
υργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ
(ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται
ότι: 
Στο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττι-
κής διαβιβάστηκε από τη ∆/νση
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
(∆ΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας µε το µε αρ.
πρωτ. ΥΠΕΝ/∆ΙΠΑ/4398/246/15-
01-20 έγγραφο η Μελέτη Περι-
βαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
µε ΠΕ.Τ.: 1912231311 και µε:
Α) τίτλο έργου: <<∆ιυλιστήριο
αργού πετρελαίου>>, υποκατ-
ηγορία Α1, οµάδα 9η,  α/α: 84
(Παραγωγή προϊόντων διύλισης
πετρελαίου)

Β) θέση έργου:  17ο χλµ Αθηνών-
Κορίνθου, στο ∆ήµο Ασπροπύρ-
γου, της Π.Ε. ∆υτ. Αττικής, της
Περιφέρειας Αττικής.
Γ) φορέας έργου: ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.’’
∆) αρµόδια για το έργο περιβαλ-
λοντική αρχή τη ∆/νση Περιβαλ-
λοντικής Αδειοδότησης (∆ΙΠΑ)
του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας
Ε) Για την παροχή σχετικών περι-
βαλλοντικών πληροφοριών: 1)
την αρµόδια υπηρεσία της Περιφ-
έρειας Αττικής ήτοι τη ∆/νση Περι-
βάλλοντος Περιφέρειας Αττικής
(Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υπο-
δοχή κοινού: ∆ευτέρα- Παρασκε-
υή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-
6984302), και 2) το Ηλεκτρονικό
Περιβαλλοντικό Μητρώο  (ΗΜΠ)
µόνο για εγγεγραµµένους χρή-
στες στη διεύθυνση http:
eprm.ypen.gr.  
ΣΤ) αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που
τροποποιείται την
111789/6831/2-12-19
Η) εφηµερίδα δηµοσίευσης:
«Θριάσιο» και link δηµοσίευσης:
www.patt.gov.gr.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ο Υ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΕ∆Ε, ΕΣΕΕ προωθούν τη δηµιουργία Open Mall
Οι συνέργιες των ∆ήµων µε τους κατά τόπους Εµπορικούς συλλόγους, και η αναπτυξιακή δυναµική που δηµιουργούν στις

κατά τόπους κοινωνίες, ήταν στο επίκεντρο της συνεργασίας που είχαν στις 17 Ιανουαρίου 2020, ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε,
∆ηµήτρης Παπαστεργίου, µε τον Πρόεδρο της ΕΣΕΕ, Γιώργο Καρανίκα, στα γραφεία της ΚΕ∆Ε.

ΚΕ∆Ε και ΕΣΕΕ πρέπει να εµβαθύνουν τη συνεργασία τους, ώστε το ιδιαίτερα σηµαντικό έργο των «Open Mall» να αρχίσει
να υλοποιείται προς όφελος των πολιτών και των εµπόρων, τονίστηκε κατά τη συνάντηση.

Η ΕΣΕΕ έθεσε τα σηµαντικότερα ζητήµατα που άπτονται της αρµοδιότητας των ∆ήµων και σχετίζονται µε την εύρυθµη λειτο-
υργία των επιχειρήσεων, όπως είναι το ύψος και ο τρόπος καθορισµού των δηµοτικών τελών, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός
των ΟΤΑ ως εργαλείο µείωσης του λειτουργικού κόστους για τους ∆ήµους και τις επιχειρήσεις.

Τέλος, συζητήθηκε το θέµα της βελτίωσης χωροθέτησης των λαϊκών αγορών.



12-θριάσιο Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020

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)

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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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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