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2-θριάσιο Πέµπτη 23 Ιανουαρίου 2020

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Συννεφιά . Η θερµοκρασία 
έως 12 βαθµούς Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αγαθάγγελος, Αγαθαγγέλα, Αγαθαγγέλη

∆ιον ύσιος, ∆ιον ύσης, 
Νιόν ιος, Νύσης, Ντέν ης, ∆ιον υσία,

∆ιον υσούλα, Σίσσυ, Ντεν ίζ 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ

ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΟΕ
Αχαρνών 7, 2105576029

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
Σαµπάνης Σπυρίδων Α.

Περικλέους 40 & Κοντούλη, 
2105547581

ΜΑΝ∆ΡΑ
Πέππας Ιωάννης

Υψηλάντου 1 & Στρατηγού Ρόκα Νικολάου,
2105555236 08:00-23:00 

Άνω Λιόσια
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΟΕ
Μεγάλου Αλεξάνδρου 61, 
2102484258, 08:00-22:00 

ΧΑΪ∆ΑΡΙ
ΚΟΡΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΣΤΡ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΚΑΙ ΧΙΟΥ 26
(ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΛΑΤ. ΗΡΩΩΝ)
Τηλέφωνο  : 210-5323330

Ι
διαιτέρως κρίσιµη είναι η σηµερινή συνεδρίαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Ασπροπύργου όπου θα τεθεί
το θέµα της επικείµεν ης µετεγκετάστασης των

φυλακών Κορυδαλλού στην  παλιά Βάση του ΝΑΤΟ.
Σηµειώνεται ότι εκπρόσωπος του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη θα παραστεί προκειµένου να µιλήσει εκτενώς
για το θέµα, το οποίο έχει προκαλέσει την  έντονη αντίδρ-
αση και διαµαρτυρία των δήµων Ασπροπύργου και Ελευ-
σίνας καθώς και της τοπικής κοινων ίας. 

Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις  19:00 µ.µ. µε 1ο Θέµα
την   Ενηµέρωση, συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά
µε την  πρόθεση του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης για την  εγκα-
τάσταση δικαστικών φυλακών στον  Ασπρόπυργο.

Εισηγητής θα είναι ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, Νικόλα-
ος Ι. Μελετίου.

Τον ίζεται πως η  ∆ηµοτική Αρχή Ελευσίνας συµφωνεί µε
το ψήφισµα του ∆ήµου Ασπροπύργου της 4ης Σεπτεµβρίου
2019 µε το οποίο τάσσεται κατά της ίδρυσης φυλακών
στην  περιοχή του.

Ο  ∆ήµαρχος Ελευσίνας Α. Οικονόµου  θα παραστεί
στην  σηµερινή συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Ασπροπύργου , επαναλαµβάνοντας τη θέση του ∆ήµου
Ελευσίνας κατά της λειτουργίας φυλακών στον  Ασπρόπ-
υργο (δείτε αναλυτικά στη σελ. 11) . 

Θέµα 2ο: Έγκριση προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ
Περιφέρειας Αττικής , του ∆ήµου Ασπροπύργου και της
∆ηµοτικής Επιχείρησης Τηλεόρασης ∆ήµου Ασπροπύργου
“ATTICA TV” του ∆ήµου Ασπροπύργου για την  εκπόνηση

και εφαρµογή προγράµµατος παροχής υπηρεσιών αναφο-
ρικά µε την  ανάληψη και εκτέλεση τηλεοπτικών παρα-
γωγών.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του “ATTICA T.V.”

Θέµα 3ο: Έγκριση σχεδίου σύµβασης δεσµευµένου λογα-
ριασµού (escrow account) στο πλαίσιο του χρηµατοδοτικού
προγράµµατος του πράσινου ταµείου “∆ράσεις Περιβαλ-
λον τικού Ισοζυγίου 2019”, εξουσιοδότηση του κου
∆ηµάρχου για την  υπογραφή αυτής και ορισµός του Ταµείου
Παρακαταθηκών και ∆ανείων  ως χειριστή και µεσεγγυούχο
του προϊόντος του ως άνω δεσµευµένου λογαριασµού».

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών, κος
Φίλιππος Πάνος.

Θέµα 4ο: Ορισµός µελών τριµελούς επιτροπής, βάσει της
παρ.1, του άρθρου 7, του Π.∆/τος 270/81 (εκτίµησης ακι-
νήτων για το έτος 2020).

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών,
κος Φίλιππος Πάνος.

Θέµα 5ο: Ορισµός τριµελούς επιτροπής διενέργειας
δηµοπρασίας και αξιολόγησης προσφορών (παρ. 1,2, του
άρθρου 1 και παρ. 3, του άρθρου 3, του Π.∆/τος 270/81).

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών,
κος Φίλιππος Πάνος.

Θέµα 6ο: ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
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Εκπρόσωπος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη θα παραστεί να
µιλήσει για τις εξελίξεις επί του θέµατος 

Συνάντηση ΟΛΕ ΑΕ – Ε.Ε.ΣΥ.Μ 
Οι προοπτικές αξιοποίησης του Λιµένα Ελευσίνας στις

εµπορευµατικές µεταφορές

Οαναπτυξιακός ρόλος του λιµένα Ελευσίνας στον τοµέα των
εµπορευµατικών µεταφορών της χώρας, ήταν το κεντρικό
θέµα της συνάντησης που είχε ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος του

Οργανισµού Λιµένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.) ΑΕ κ. Απόστολος Καµαρι-
νάκης µε τον Πρόεδρο του Ελληνικού Επιµελητηριακού Επιχειρηµα-
τικού Συνδέσµου Μεταφορών (Ε.Ε.ΣΥ.Μ) κ. Μιχάλη Αδαµαντιάδη.
Η συνάντηση πραγµατοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίµα στα γραφ-
εία του ΟΛΕ ΑΕ την Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2020.
Ειδικότερα, συζητήθηκαν θέµατα συνεργασίας µεταξύ Ε.Ε.ΣΥ.Μ και
Ο.Λ.Ε. AE και, κυρίως, οι προοπτικές αξιοποίησης των υφιστάµενων
δυνατοτήτων του λιµανιού της Ελευσίνας, δεδοµένης της γειτνίασής
του µε το Οδικό και Σιδηροδροµικό ∆ίκτυο της χώρας, προκειµένου
να συνεισφέρει στην ανάπτυξη των εµπορευµατικών µεταφορών της
χώρας. Επίσης, συζητήθηκαν οι προοπτικές ανάδειξης και ανάπτυξης του εκτεταµένου παραλιακού µετώπου της περ-
ιοχής, αρµοδιότητας του Ο.Λ.Ε. ΑΕ.
Παρόντες στην συνάντηση ήταν στελέχη του ΟΛΕ ΑΕ και από πλευράς Ε.Ε.ΣΥ.Μ ο κ. Γεώργιος Εµµανουλόπουλος
Τοπογράφος Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος, Μέλος  Ε.Ε.ΣΥ.Μ και η Μαρία Τελεµέ, Υπεύθυνη Γραµµατείας Ε.Ε.ΣΥ.Μ. 
Τέλος, η αντιπροσωπεία του Ελληνικού Επιµελητηριακού Επιχειρηµατικού Συνδέσµου Μεταφορών ξεναγήθηκε στις
λιµενικές εγκαταστάσεις και στην χερσαία ζώνη του λιµένα Ελευσίνας. 
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ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΣΤΗ ΜΑΓΟΥΛΑ 

Ξ εκίνησαν στις 20 Ιανουαρίου 2020 οι
εργασίες για την αποχέτευση Ακαθάρτων
Υδάτων επί της οδού Ηρώων Πολ-

υτεχνείου, στη ∆ηµοτική Ενότητα Μαγούλας,
κατόπιν της προαπαιτούµενης άδειας από την
Περιφέρεια Αττικής η οποία δηµοσιεύτηκε στο
ΦΕΚ 4979/31/12/2019.
Το έργο θα εκτελεστεί µέσω παράλληλου δικ-

τύου και θα εξυπηρετήσει τους παρόδιους ιδιοκ-
τήτες, καθώς στην συγκεκριµένη οδό δεν
υπήρχε κατασκευασµένο δευτερέυων δίκτυο
αποχέτευσης ακαθάρτων. 
Με το έργο αυτό θα αντιµετωπιστεί ένα πολύ

δύσκολο τµήµα συνδέσεων, αφού θα παρακα-
µφθούν τα πολύ πυκνά δίκτυα κοινής ωφέλειας
και θα αντιµετωπιστεί  επιτυχώς το ιδιαίτερα
σκληρό ανάγλυφο του εδάφους.
Ακολούθως θα γίνουν οι συνδέσεις των παρό-

διων ιδιοκτησιών στο αποχετευτικό σύστηµα.    

Σε δήλωση προχ ώρησε ο βουλευτής της Νέας ∆ηµο-
κρατίας, Γιώργος Κώτσηρα, αν αφορικά µε την   Βου-
λευτική Τροπολογία που κατέθεσε µαζί µε τον  Αν τι-
πρόεδρο της Βουλής  Αθ. Μπούρα , ώστε ν α ορίζον -
ται ως δικαιούχ οι ειδικού ποσοστού για εισαγωγή στην
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση µαθητές και απόφοιτοι
Λυκείων  περιοχ ών  που επλήγησαν  από φυσικές
καταστροφές.

«Κατατέθηκε από εµέν α και τον
συν άδελφο κο Αθ. Μπούρα τροπο-
λογία-προσθήκη στο υπό συζήτηση
ν οµοσχ έδιο του Υπουργείου Παι-
δείας προκειµέν ου ν α ορίζον ται ως
δικαιούχ οι ειδικού ποσοστού για
εισαγωγή στην  Τριτοβάθν ια
Εκπαίδευση µαθητές και απόφοιτοι
στις περιοχ ές που επλήγησαν  από
φυσικές καταστροφές όσοι διαµέ-
ν ουν  µόν ιµα στην  περιοχ ή αυτή,
ακόµα και εάν  υποβάλουν  αίτηση-
δήλωση συµµετοχ ής σε Λύκειο άλλης περιοχ ής.

Με τον  τρόπο αυτό παύει µια αδικία που αφορά σε
µεγάλο βαθµό περιοχ ές της ∆υτικής Αττικής που

επλήγησαν  από µεγάλες φυσικές κατα-
στροφές και, ιδιαίτερα, τον  ∆ήµο Μάν -
δρας Ειδυλλίας.

Ευχ αριστώ την  Υπουργό Παιδείας
που αν ταποκρίθηκε στην  αν άγκη αυτή
και αποδέχ θηκε την  πρόταση για έν α
θέµα που εδώ και µεγάλο χ ρον ικό διά-

στηµα απασχ ολούσε την
κοιν ων ία της
περιοχ ής. Συν εχ ίζουµε ν α στεκόµαστε
δίπλα στις κοιν ων ίες της ∆υτικής Αττικής
µε πράξεις.»

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο Σ/Ν του Υπουργείου Παιδείας

«Εθν ική Αρχ ή Αν ώτατης Εκπαίδευσης,
Ειδικοί Λογαριασµοί Κον δυλίων  Έρευν ας
Αν ώτατων  Εκπαιδευτικών  Ιδρυµάτων ,
Ερευν ητικών  και Τεχ ν ολογικών  Φορέων

και άλλες διατάξεις».
Θέµα: Τροποποίηση της παραγράφου 1, του άρθρ-

ου 13Β του ν . 4186/2013

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΚΘΕΣΗ

Με την  παρούσα τροπο-
λογία ορίζον ται ως δικαι-
ούχ οι ειδικού ποσοστού για
εισαγωγή στην  Τριτοβάθµια
Εκπαίδευση µαθητές και
απόφοιτοι Γεν ικών  και

Επαγγελµατικών  Λυκείων  περιοχ ών  που έχ ουν
πληγεί εξαιτίας φυσικών  καταστροφών  και οι οποίοι
υπέβαλαν  αίτηση δήλωση και συµµετείχ αν  στις
πρώτες µετά το συµβάν  παν ελλαδικές εξετάσεις που
διεξήχ θησαν  τον  Ιούν ιο του 2019 ή πρόκειται ν α
υποβάλουν  αίτηση – δήλωση και ν α συµµετάσχ ουν
σε αν τίστοιχ ες εξετάσεις στο µέλλον .. 

Η θέσπιση ειδικής κατηγορίας υποψηφίων  για την
εισαγωγή στην  Τριτοβάθµια Εκπαίδευση αποβλέπει
στην  αν τιµετώπιση των  ιδιαίτερα δυσµεν ών  συν θη-
κών  στις οποίες τελούν , εξ αιτίας ακραίων  καιρικών
φαιν οµέν ων , µε καταστρεπτικές συν έπειες, οι
πληγείσες από τα φαιν όµεν α αυτά περιοχ ές.

∆ΕΚΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
ΚΚααττααττέέθθηηκκεε  ββοουυλλεευυττιικκήή  ττρροοπποολλοογγίίαα  ααππόό  ττοουυςς  ΓΓ..  ΚΚώώττσσηηρραα  κκααιι  ΑΑθθ..  ΜΜπποούύρραα  
να ορίζονται ως δικαιούχοι ειδικού ποσοστού για εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση µαθητές-ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ- περιοχών 

που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, ακόµα και εάν υποβάλουν αίτηση-δήλωση συµµετοχής σε Λύκειο άλλης περιοχής.

Την απόδοση των αθλητικών εγκαταστάσεων
του Ολυµπιακού Χωριού στους κατοίκους 

Ζήτησε ο δήµαρχος Αχαρνών από τον διοικητή του ΟΑΕ∆

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4

Μ
ε αιχ µή του δόρατος τις αθλητικές
εγκαταστάσεις του Ολυµπιακού χ ωρ-
ιού, την  αξιοποίηση και την  απόδο-

σή τους στους κατοίκους των  Αχ αρν ών ,
πραγµατοποιήθηκε η συν άν τηση του
δηµάρχ ου Αχ αρν ών  Σπύρου Βρεττού µε τον
διοικητή του ΟΑΕ∆ Σπύρο Πρωτοψάλτη.
Κατά τη διάρκεια της συν εργασίας τέθηκαν
µια σειρά ζητηµάτων , όπως τα καταστήµατα
στις εργατικές κατοικίες του Προφήτη Ηλία
και της Αγίας Άν ν ας, µε στόχ ο ν α δροµολογ-
ηθούν  λύσεις σε θέµατα που χ ρον ίζουν .

Ειδικότερα, για τις αθλητικές εγκαταστάσεις
στο Ολυµπιακό Χωριό και συγκεκριµέν α το
κολυµβητήριο, τα γήπεδα τέν ις και ο στίβος,
ο κ. Βρεττός ζήτησε-εφόσον  πρώτα αξιοποι-
ηθούν  από τη ΓΓΑ στην  οποία παρ-
αχ ωρήθηκαν  µε τη µορφή χ ρησιδαν είου από
τον  ΟΑΕ∆- ν α εξυπηρετούν  τους κατοίκους
της περιοχ ής στον  τοµέα της άθλησης. Από
τη δική του πλευρά, ο κ. Πρωτοψάλτης
συµφών ησε πως θα πρέπει ν α δοθεί άµεσα
λύση, εν ώ θα εξεταστεί η δυν ατότητα αυτό
ν α πραγµατοποιηθεί µέσω µιας συν εργασίας
µε τη Γεν ική Γραµµατεία Αθλητισµού.
«Βασικό µας µέληµα είν αι οι επωφελείς συν ε-
ργασίες του ∆ήµου µας για την  εκµετάλλευση
ακιν ήτων  προς όφελος των  δηµοτών »,
αν έφερε σε σχ ετική του δήλωση ο κ.Βρετ-
τός.   

Υπεν θυµίζεται ότι το καλοκαίρι του 2019, η
χ ρήση των  αθλητικών  εγκαταστάσεων  του
Ολυµπιακού Χωριού, δόθηκε για 99 χ ρόν ια
στη Γεν ική Γραµµατεία Αθλητισµού η έκταση
περίπου 90 στρεµµάτων  µε τις αθλητικές και
λοιπές βοηθητικές εγκαταστάσεις που έχ ουν  αν εγερθεί στο Ολυµπιακό χ ωριό και, ειδικότερα, στο βόρειο τµήµα
του οικισµού, για την  ικαν οποίηση των  προπον ητικών  αν αγκών  των  Ολυµπιακών  Αγών ων  του 2004 και, εν
συν εχ εία, της εξυπηρέτησης των  πολιτών  και οικιστών  στον  τοµέα της άθλησης. 

Η παραχ ώρηση αποσκοπεί στη δηµιουργία του ν έου Εθν ικού Προπον ητικού Κέν τρου, στο πλαίσιο του Εθν ι-
κού Αθλητικού Σχ εδιασµού, που έχ ει εκπον ηθεί από το υπουργείο Πολιτισµού-Αθλητισµού και τη ΓΓΑ.

Γ. Κώτσηρας : Γ. Κώτσηρας : 
Με τον  τρόπο αυτό

παύει µια αδικία που
αφορά σε µεγάλο βαθµό

περιοχές της ∆υτικής
Αττικής που επλήγησαν

από µεγάλες φυσικές
καταστροφές και,
ιδιαίτερα, τον  ∆ήµο

Μάν δρας Ειδυλλίας.
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«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

Συνεχίζεται από τη σελ. 3

Η άµβλυν ση των  δυσµεν ών  συν θη-
κών , που επιδιώκεται για τους υποψηφίο-
υς τους οποίους καταλαµβάν ει η προ-
τειν όµεν η ρύθµιση, συν δέεται µε την  ιδι-
ότητα του µον ίµου κατοίκου αυτών  των
περιοχ ών . 

Συν επώς, η συν ταγµατική αρχ ή της
ισότητας κατά το άρθρο 4 παρ. 1 του
Συν τάγµατος δεν  παραβιάζεται από την
προτειν όµεν η ρύθµιση, η οποία αποβλέ-
πει στην  παροχ ή δυν ατότητας συµµε-
τοχ ής στις εξετάσεις υποψηφίων , που
υστερούν  έν αν τι των  συν υποψηφίων  τους, ακριβώς επειδή, εξ αιτίας µιας φυσικής
καταστροφής και των  δυσµεν ών  συν θηκών  στον  τόπο της  κατοικίας τους, βρέθη-
καν  σε µειον εκτική θέση έν αν τι των  λοιπών  υποψηφίων .

B.ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ
1. Οι µαθητές της τελευταίας τάξης και οι απόφοιτοι των  ΓΕΛ και των  ΕΠΑΛ περ-

ιοχ ών , που πλήττον ται κατά τη διάρκεια του σχ ολικού έτους, εξαιτίας φυσικών
καταστροφών , όπως ιδίως από καταστροφικούς σεισµούς και  πληµµύρες,  εισά-
γον ται καθ’ υπέρβαση του αριθµού εισακτέων  σε Σχ ολές, Τµήµατα και εισαγωγικές
κατευθύν σεις των  Α.Ε.Ι. και των  Αν ώτατων  Εκκλησιαστικών  Ακαδηµιών . Η αν ω-
τέρω ρύθµιση εφαρµόζεται και για µαθητές και αποφοίτους των  ΓΕΛ και των  ΕΠΑΛ,
οι οποίοι κατοικούν  µον ίµως στις περιοχ ές του προηγούµεν ου εδαφίου ακόµα και
εάν  υποβάλουν  αίτηση – δήλωση συµµετοχ ής σε Λύκειο άλλης περιοχ ής ή σε άλλη
∆ιεύθυν ση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 

Το δικαίωµα αυτό ισχ ύει µόν ο για όσους
υποβάλλουν  αίτηση - δήλωση και συµµε-
τέχ ουν  στις πρώτες µετά το συµβάν  

παν ελλαδικές εξετάσεις της τακτικής εξε-
ταστικής περιόδου ή στις παν ελλαδικές
εξετάσεις κατά τη διάρκεια των  οποίων
συν έβη το περιστατικό και αφορά στην
εισαγωγή κατά το οικείο ακαδηµαϊκό έτος. 

Η περιοχ ή πρέπει ν α έχ ει κηρυχ θεί σε
κατάσταση έκτακτης αν άγκης πολιτικής
προστασίας, σύµφων α µε όσα ορίζον ται
στο ν . 3013/2002 (Α’ 102). Οι διατάξεις

της παρούσας εφαρµόζον ται και για όσους υπέβαλαν  αίτηση-δήλωση συµµετοχ ής
και συµµετείχ αν  στις παν ελλαδικές εξετάσεις κατά το σχ ολικό έτος 2018-2019. 

Οι υποψήφιοι του σχ ολικού έτους 2018-2019, που υπάγον ται στο δεύτερο εδάφ-
ιο της παρούσας θα εισαχ θούν  σε Σχ ολές, Τµήµατα και εισαγωγικές κατευθύν σεις
των  Α.Ε.Ι. και των  Αν ώτατων  Εκκλησιαστικών  Ακαδηµιών  καθ’ υπέρβαση του
αριθµού εισακτέων  της υπ’ αριθµ. Φ.253.2/146490/Α5 (Β΄ 3557) Υπουργικής Απόφ-
ασης µε την  προϋπόθεση ότι έχ ουν  συγκεν τρώσει ίσο ή µεγαλύτερο αριθµό µορίων
του τελευταίου εισαχ θέν τα µε βάση την  αν ωτέρω Υπουργική Απόφαση αν ά σχ ολή,
Τµήµα ή εισαγωγική κατεύθυν ση.

ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ,  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΗΡΑΣ

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΟΥΡΑ: 
‘’Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής ∆υτικής Αττικής Θανάσης Μπούρας µαζί µε το Βουλευτή ∆υτικής Αττικής Γιώργο Κώτσηρα κατέθεσαν τροπο-
λογία, στο υπό συζήτηση νοµοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων σύµφωνα µε την οποία ορίζονται ως δικαιούχοι ειδικού ποσοστού για
εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση µαθητές και απόφοιτοι στις περιοχές που επλήγησσαν από φυσικές καταστροφές όσοι διαµένουν µόνιµα στην περιοχή
αυτή, ακόµα και εάν υποβάλλουν αίτηση-δήλωση συµµετοχής σε Λύκειο άλλης περιοχής.
Με την τροπολογία αυτή ολοκληρώνονται στο 100% οι ενέργειες που είχε ξεκινήσει ο κ. Μπούρας πριν δύο χρόνια (Ιανουάριο του 2018) µε αφορµή τις φονι-
κές πληµµύρες της Μάνδρας και της Νέας Περάµου το Νοέµβριο του 2017. Με συντονισµένες παρεµβάσεις προς την τότε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευµάτων και τη µε αρ. Πρωτ.886/23-01-2018 επίκαιρη ερώτηση που είχε καταθέσει ο κ. Μπούρας, θεσπίστηκε η ειδική διάταξη που περιλαµβάνε-
ται στο ν.4521/2018, άρθρο 42, παράγραφος 4.
Με την τροπολογία αυτή ολοκληρώνονται στο 100% οι ενέργειες που είχε ξεκινήσει ο κ. Μπούρας πριν δύο χρόνια (Ιανουάριο του 2018) µε αφορµή τις φονι-
κές πληµµύρες της Μάνδρας και της Νέας Περάµου το Νοέµβριο του 2017. Με συντονισµένες παρεµβάσεις προς την τότε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευµάτων και τη µε αρ. Πρωτ.886/23-01-2018 επίκαιρη ερώτηση που είχε καταθέσει ο κ. Μπούρας, θεσπίστηκε η ειδική διάταξη που περιλαµβάνε-
ται στο ν.4521/2018, άρθρο 42, παράγραφος 4.’’



ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ Ο Γ. ΚΡΕΜΜΥ∆ΑΣ ΟΤΙ ∆ΕΝ 
ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
Η ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΕΥΜΑΤΟΣ 
Από την πρώτη στιγµή ζήτησε µε έγγραφό του τη διερεύνηση της υπόθεσης, 
αλλά και τη λήψη µέτρων για να προστατευθεί η υγεία των µαθητών.

∆ηλώσεις στην εκποµπή "ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑ∆Α" του τηλεπτικού σταθµού ΑΝΤ1, σχετι-
κά µε δηµοσίευµα του διαδικτύου για την ύπαρξη κατσαρίδας σε συσκευασία προ-
γεύµατος µαθητή του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Άνω Λιοσίων, έκανε ο Πρόεδρος της
Πρωτοβάθµιας Σχολικής Επιτροπής Γιάννης Κρεµύδας.

Ο Γιάννης Κρεµύδας επανέλαβε ότι ο ∆ήµος Φυλής δεν εµπλέκεται στην υπόθεση
καθώς δεν είναι στην αρµοδιότητά του η παροχή προγεύµατος στους µαθητές και πρό-
σθεσε ότι ζήτησε, µε έγγραφό του τη διερεύνηση της υπόθεσης, αλλά και τη λήψη µέτρ-
ων για να προστατευθεί η υγεία των µαθητών.
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«Πρόσκληση στην 1η συνεδρίαση 
2020 του Σ∆Κ Ελευσίνας»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 88 του
Ν. 3852/10  καλείστε την Πέµπτη 23.1.2020 και
ώρα 19:30 στην αίθουσα Συνεδριάσεων
του ∆ήµου Ελευσίνας (Χατζηδάκη 41 & ∆ήµητρος
- 2ος όροφος) για να συζητήσουµε και να πάρο-
υµε απόφαση στα παρακάτω θέµατα της ηµερή-
σιας διάταξης:

1. Γνωµοδότηση επί προτάσεως
για αντικατάσταση πεζοδροµίων ο δ ο ύ
∆ήµητρος.

2. Γνωµοδότηση επί προτάσεως για προ-
σβασιµότητα στις στάσεις για ΑΜΕΑ.

3. Γνωµοδότηση επί προτάσεως για οδοσή-
µανση (φανάρι για πεζούς) επί της οδού Ηρώων
Πολυτεχνείου, έµπροσθεν του καταστήµατος
LIDL.

4. Ενηµέρωση για ανταποδοτική ανακύκλω-
ση.

5. Ενηµέρωση για το πρόγραµµα pilot cities
από εκπρόσωπο της Eleusis 2021.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Την πρωτοχρονιάτικη πίτα έκοψαν διοίκηση και αθλητές 
του Αθλητικού Συλλόγου «ΦΛΟΓΑ Μαγούλας»

Την  πρωτοχ ρον ιάτικη πίτα έκοψαν  διοίκηση και αθλητές του  Αθλητικού Συλλόγου «ΦΛΟΓΑ Μαγούλας» το
Σάββατο 18 Ιαν ουαρίου. Η εκδήλωση φιλοξεν ήθηκε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Μαγούλας. Μετά τη δοξολογία
ο ιερέας ευχ ήθηκε «χ ρόν ια πολλά µε υγεία και λιγότερους τραυµατισµούς». Στη συν έχ εια το λόγο πήρε ο

προπον ητής του συλλόγου Χρ. Σαλαµαν ίκας που αν αφέρθηκε στις επιτυχ ίες των  αθλητών  τη χ ρον ιά που πέρ-
ασε, ευχ αρίστησε και συν εχ άρη τους γον είς και έκλεισε µε ευχ ές για χ αρούµεν ο και  ευτυχ ισµέν ο ν έο έτος ,
γεµάτο επιτυχ ίες. Ακολούθησε η βράβευση δύο αθλητών  του συλλόγου για τις υψηλές διακρίσεις τους.

Συγχ αρητήρια στους αθλητές που διακρίθηκαν  έδωσε ο αν τιδήµαρχ ος Μαγούλας  Μίχ ας Μεν έλαος, τον ίζον τας
τη σηµασία συµµετοχ ής στις αθλητικές δραστηριότητες.  

Μεταφέρον τας  τις ευχ ές του δηµάρχ ου κ. Αργύρη Οικον όµου ευχ ήθηκε προς όλους ν α είν αι γεροί, δυν ατοί, µε
ν έες µεγαλύτερες επιτυχ ίες.  

Τους γον είς και τις οικογέν ειες  που στηρίζουν  τα παιδιά στον  αθλητισµό συν εχ άρη  η πρόεδρος του Σ∆Κ
Μαγούλας  Σοφία Στάµου, η οποία ευχ ήθηκε παράλληλα «το ν έο έτος ν α φέρει πολλές ν ίκες».      

Στην  εκδήλωση παρέστησαν  επίσης ο πρόεδρος του Σ∆Κ Ελευσίν ας Γιάν ν ης Γιαν ν ίκος, ο αν τιπρόεδρος του
ΠΑΚΠΑΑ Βαγγέλης Ρόκας και εκπρόσωποι τοπικών  φορέων  τη Μαγούλας. 

Ο ΑΣ «Φλόγα Μαγούλας» δραστηριοποιείται στο άθληµα του τζούν το και στα σχ εδόν  τρία χ ρόν ια παρουσίας
του έχ ει ν α επιδείξει σηµαν τικές διακρίσεις που αριθµούν  δεκάδες µετάλλια σε ελλην ικά και βαλκαν ικά πρωταθ-
λήµατα.
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Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου και
ο Πρόεδρος του Πνευµατικού
Κέντρου του ∆ήµου µας, σας
προσκαλούν στη διάλεξη του
«Ανοιχτού Πανεπιστηµίου»,
που θα δώσει ο οµιλητής κ.
Κωνσταντίνος Κοσµάς, Οµότι-
µος Καθηγητής του Γεωπονικού
Πανεπιστηµίου Αθηνών, Γεωπό-
νος - Εδαφολόγος *, ο οποίος θα
αναπτύξει το θέµα : «Η ερηµο-
ποίηση της γης και τα µέτρα που
πρέπει να παρθούν»,  

Η διάλεξη θα πραγµατοποιηθ-
εί τη ∆ευτέρα, 27 Ιανουαρίου
2020, στις 19:30, στην Αίθουσα
Εκδηλώσεων του Πνευµατικού
Κέντρου του ∆ήµου Ασπροπύρ-
γου (¨∆ηµήτριος Καλλιέρης¨)
Αλέκου Παναγούλη 13.

* Ο κ. Κωνσταντίνος Κοσµάς είναι
πτυχιούχος του Γεωπονικού Πανεπι-
στηµίου Αθηνών (1977) του  Τµή-
µατος Εγγείων Βελτιώσεων και Γεω-
ργικής Μηχανικής. Έλαβε το διδακ

τορικό του δίπλωµα στην εδαφο-
λογία από το Πανεπιστήµιου  PUR-
DUE της Ινδιάνας των ΗΠΑ (1984)
µε υποτροφία του Οργανισµού Τρο-
φίµων και Γεωργίας (FAO). 

Αφυπηρέτησε την 31 Αυγούστου
2015 στη βαθµίδα του καθηγητή
από το Τµήµα Αξιοποίησης Φυσικών
Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής
του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου
Αθηνών. Ανακηρύχθηκε Οµότιµος
Καθηγητής του ΓΠΑ τον ∆εκέµβριο
του 2016.

Ο κ. Κοσµάς υπηρέτησε ως µέλος
∆ΕΠ για 28 έτη στον Τοµέα Εδαφο-
λογίας και Γεωργικής Χηµείας.
Εκλέχθηκε στη βαθµίδα του Λέκτο-
ρα το 1987 µε αντικείµενο γενική
εδαφολογία. Το 1992 εκλέχθηκε
στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθη-
γητή,  το 1996 εκλέχθηκε στην
βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή
και το 2000 εκλέχθηκε στην
βαθµίδα του Καθηγητή. Το αντι-
κείµενο της θέσης στις τρείς τελευ

ταίες βαθµίδες ήταν «Εφηρµο-
σµένη Εδαφολογία».

Συµµετείχε ενεργά σε διοικητικά
θέµατα του Τµήµατος Α.Φ.Π.&Γ.Μ
και του ΓΠΑ. Ορίσθηκε ως επι-
στηµονικός υπεύθυνος του µετα-
πτυχιακού προγράµµατος του Τµή-
µατος Α.Φ.Π και Γ.Μ και ως Ιδρυµα-
τικός υπεύθυνος του ΓΠΑ των µετα-
πτυχιακών του  ΕΠΑΕΚ. Ως αναπ-
ληρωτής πρόεδρος του Τµήµατος
Α.Φ.Π.&Γ.Μ αναπλήρωσε την θέση
του προέδρου.  

Συµµετείχε ως επιστηµονικός
υπεύθυνος ή συντονιστής σε περισ-
σότερα από 25   Ευρωπαϊκά και
Εθνικά ερευνητικά προγράµµατα
στα οποία ανέπτυξε ερευνητικά
θέµατα ιδιαίτερα στην υποβάθµιση
και ερηµοποίηση της γης µε διεθνή
αναγνώριση.

Ο κ. Κοσµάς έχει σηµαντικό
συγγραφικό  έργο. Έχει περισσότε-
ρες από 85 δηµοσιεύσεις σε διεθνή
περιοδικά, βιβλία και διεθνή
συνέδρια. Έχει συγγράψει 

σηµειώσεις και ένα βιβλίο µε τον
τίτλο «Υποβάθµιση και Ερηµο-
ποίηση της Γης». Το έργο του έχει
διεθνή αναγνώριση που τεκµηρ-
ιώνεται µε  περισσότερες από 3000
ετερο-αναφορές. Είναι αξιολογητής
ερευνητικών εργασιών σε πολλά
διεθνή επιστηµονικά περιοδικά.

Χρηµάτισε ως µέλος και πρόεδρος
της Εθνικής Επιτροπής για την
καταπολέµηση της  Ξηρασίας και
Ερηµοποίησης της γης για µια
περίπου δεκαετία. Στα πλαίσια αυτά
έλαβε µέρος ως εθνικός εκπρόσω-
πος στις  συνεδριάσεις των Ηνωµέ-
νων Εθνών (UNCCD).   

Οργάνωσε και καθοδήγησε µεγά-
λο αριθµό πτυχιακών και µετα-
πτυχιακών µελετών ως εισηγήτρια
σε θέµατα σχετικά του αντικειµέ-
νου. Επίσης καθοδήγησε ως
εισηγητής ή τριµελής επιτροπή πολ-
λές διδακτορικές διατριβές.

Σε κλίµα ευφορίας , έκο-
ψαν   τη ∆ευτέρα 20
Ιαν ουαρίου  την  Πρω-

τοχ ρον ιάτικη Βασιλόπιτα τους
οι εργαζόµεν οι της Τεχ ν ικής
Υπηρεσίας του ∆ήµου Φυλής.
Ο Αν τιδήµαρχ ος Τεχ ν ικών
Έργων  Θαν άσης Σχ ίζας
συν δύασε και φέτος την  κοπή
της Βασιλόπιτας µε τον  καθιε-
ρωµέν ο µπουφέ εργασίας που
οργαν ών ει για τους εργαζόµε-
ν ους στην  υπηρεσία, -µε τη
βοήθεια της συζύγου του ∆ήµ-
ητρας- κάθε χ ρόν ο µε αφορµή
την  ον οµαστική του εορτή.

Ο οικοδεσπότης της εκδήλω-
σης Θαν άσης Σχ ίζας αφού
ευχ ήθηκε χ ρόν ια πολλά µε
υγεία και δηµιουργικότητα σε
όλους δήλωσε υπερήφαν ος για
την  αποτελεσµατικότητα των

συν εργατών  του στην  Τεχ ν ι-
κή Υπηρεσία και τους ευχ α-
ρίστησε για την  προσήλωση
και την  αποδοτικότητά τους. 

«Η οµάδα µας έχ ει δέσει
αρµον ικά και έχ ουµε θεαµατι-
κά αποτελέσµατα. Έχ ουµε
εκπον ήσει πάν ω από 3000
µελέτες  έργων  την  πεν ταετία
που πέρασε και αποτελούµε
Υπηρεσία πρότυπο για ολόκ-
ληρη την  Αττική σύµφων α µε
τις αξιολογήσεις της ΚΕ∆Ε και
της ΠΕ∆Α» είπε καταχ ειροκρ-
οτούµεν ος ο Θαν άσης Σχ ίζας. 

Ο Αν τιδήµαρχ ος Τεχ ν ικών
Έργων  αν έφερε πως ήδη
βρίσκον ται σε τροχ ιά ολοκ-
λήρωσης και αν αµέν εται εκτός
απροόπτου ν α παραδοθούν
εν τός του έτους οι τρεις παιδι-
κοί σταθµοί , οι δυο στέγες

πολιτιστικών  συλλόγων  που
κατασκευάζει ο ∆ήµος και το
Ειδικό Γυµν άσιο  και ζήτησε
από τους εργαζόµεν ους ν α
διατηρήσουν  και φέτος τους
έν τον ους ρυθµούς εργασίας. 

«Ο ∆ήµαρχ ος µας Χρήστος
Παππούς έχ ει δροµολογήσει
για τη ν έα περίοδο και ν έο
κύκλο καιν ούργιων , µεγάλων
και σηµαν τικών  έργων  που
εκσυγχ ρον ίζουν  και αν α-
βαθµίζουν  περαιτέρω το ∆ήµο
µας. Εκτός λοιπόν  από τα
µεγάλα έργα που είν αι σε εξέ-
λιξη, δηλαδή η αν άπλαση στη
Λεωφόρο Φυλής, το µεγάλο
αν τιπληµµυρικό έργο στην
Αιγαίου Πελάγους που µετά τις
πασσαλοµπήξεις µπαίν ει
στην  τελική φάση κατασκευής
του αλλά και το µεγαλόπν οο

έργο
γ ι α
τ η ν
υδρ-

οηλεκτρική αυτάρκεια του
∆ήµου µας, έρχ ον ται και άλλα
έργα.Θέλουµε από εσάς και
άλλες µελέτες. 

Έχ ουµε πάρα πολύ δουλειά
µπροστά µας και ζητάµε ν α
αγων ιστείτε µαζί µας, για ν α
µπορέσουµε ν α υλοποιήσουµε
τον  όγκο των  έργων  που εξα-
σφαλίζουµε, µε στόχ ο ν α
µεταµορφώσουµε την  πόλη
µας σε ∆ήµο πρότυπο και ν α
προσφέρουµε στους δηµότες
µας αυτά που αξίζουν » υπο-
γράµµισε ο Θαν άσης Σχ ίζας. 

Στη φετιν ή εκδήλωση για
την  κοπή της πρωτοχ ρον ιά-
τικης πίτας υπήρξε έν τον η
συγκίν ηση µέχ ρι δακρύων , η
οποία κορυφώθηκε όταν  ο
Θαν άσης Σχ ίζας έπλεξε το
εγκώµιο και αφιέρωσε το κοµ-
µάτι του στον  απερχ όµεν ο
διευθυν τή της υπηρεσίας Νίκο
Μαραγκό ο οποίος συν ταξιο-
δοτήθηκε πριν  από λίγες ηµέρ-
ες. 

Ευχ ές απηύθυν αν  και έκο-

ψαν  κοµµάτι οι Αν τιδήµαρχ οι
Ελέν η Λιάκου και Γιάν ν ης
Μαυροειδάκος,  οι Αν απληρω-
τές ∆ήµαρχ οι Νίκος Χατζητρ-
ακόσιας, Μαρίν ος Σαρλάς,
Βασίλης Γεωργιάδης και Από-
στολος Βαδεβούλης, ο Γεν ικός
Γραµµατέας του  ∆ήµου Αργύρ-
ης Αργυρόπουλος, ο Πρόεδρος
του Πολιτιστικού και Αθλητι-
κού Οργαν ισµού «Η Πάρν -
ηθα» Γιώργος Μαυροειδής, ο
Πρόεδρος των  Παιδικών
Σταθµών  Ζεφυρίου Γιώργος
Κούρκουλος, ο Επιστηµον ικός
Συν εργάτης του ∆ηµάρχ ου
Φυλής Γιάν ν ης Λιάκος, οι
Τοπικοί Σύµβουλοι Λία Καψή
και Σωτήρης Τσουκαλάς,
υπηρεσιακοί παράγον τες,
εκπρόσωποι συλλόγων  και
φορέων  .  

Στη βασιλόπιτα είχ αν
τοποθετηθεί δυο φλουριά που
αν τιστοιχ ούν  σε δυο ηµέρες
άδεια και το έν α εξ’ αυτών  το
κέρδισε εργαζόµεν η της Τεχ ν ι-
κής Υπηρεσίας. 

Ανοιχτό Πανεπιστήµιο  ..... Από το 2007    
Ο Κωνσταντίνος Κοσµάς, Οµότιµος Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
Γεωπόνος - Εδαφολόγος, τη ∆ευτέρα στο Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Ασπροπύργου 

Ειδήσεις για νέα έργα, χαµόγελα αλλά και συγκίνηση 
στην κοπή Βασιλόπιτας της Τεχνικής Υπηρεσίας ∆ήµου Φυλής
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∆ιοικητή ΓΝΕ ΘΡΙΑΣΙΟ

ΘΕΜΑ: Να ενισχυθεί η φύλαξη του
ΘΡΙΑΣΙΟΥ Νοσοκοµείου και των Κέν-
τρων Υγείας Ελευσίνας και Μεγάρων
και να εξασφαλισθεί η νοµική κάλυψη
υγειονοµικών που δέχονται επιθέσεις
κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. 

Το πρόσφατο απαράδεκτο περιστατικό στο
Τµήµα Επειγόντων (ΤΕΠ) του Νοσοκοµείου
µας, που ευτυχώς – και µόνο από τύχη – δεν
οδήγησε στο σοβαρό τραυµατισµό συναδέλφ-
ισσας, επιβεβαίωσε, για άλλη µια φορά, την
ανάγκη για ενίσχυση της φύλαξης του νοσο-
κοµείου µας και την εξασφάλιση, µε κρατική
ευθύνη,  πλήρους νοµικής κάλυψης και στήρ-
ιξης στους υγειονοµικούς, που δέχονται επίθ-
εση κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.

Τα περιστατικό αυτά δεν είναι µεµονωµένο.
Προστίθενται στα συνεχώς αυξανόµενα περι-
στατικά επιθέσεων, ακόµα και σοβαρών τρα-
υµατισµών, σε βάρος εργαζοµένων στις δηµό-
σιες µονάδες υγείας, κατά τη διάρκεια εκτέλε-
σης των καθηκόντων τους. 

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι οι
συχνές επιθέσεις σε βάρος συναδέλφων στο
Τµήµα Επειγόντων του νοσοκοµείου µας και
στο Κέντρο Υγείας Μεγάρων αλλά και οι πρό-
σφατες επιθέσεις σε ειδικευόµενη γιατρό της Α
Παθολογικής και νοσηλεύτρια της Ορθοπεδι-
κής κλινικής.

Στην αύξηση των επιθέσεων σε βάρος
συναδέλφων συµβάλλει η συνεχιζόµενη
εκστρατεία συκοφάντησης των υγειονοµικών
ως συλλήβδην «διεφθαρµένων» ή ως δήθεν
«υπευθύνων» ή «συνυπεύθυνων» για την
απαράδεκτη κατάσταση στις δηµόσιες µονά-
δες υγείας, που βιώνουν καθηµερινά ασθενείς
και εργαζόµενοι.

Στόχος της εκστρατείας συκοφάντησης των
υγειονοµικών είναι να «δικαιολογηθεί» η
συνέχιση της επίθεσης στα µισθολογικά,
εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα µας
και κυρίως να συγκαλυφθεί ότι η αιτία της
απαράδεκτης κατάσταση των δηµόσιων µονά-
δων υγείας είναι η υλοποίηση από τις κυβε-
ρνήσεις Ν∆, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ της στρατηγι-
κής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποβά-
θµιση και εµπορευµατοποίηση του δηµόσιου
συστήµατος, προς όφελος της επέκτασης της
επιχειρηµατικής δράσης.

Οι αυξανόµενες επιθέσεις κάνουν επιτακτι

κή την ανάγκη να εξασφαλιστεί, µε κρατική
ευθύνη,  πλήρης νοµική κάλυψη και στήριξη,
καθώς και αποζηµίωση, στους υγειονοµικούς,
που δέχονται επίθεση κατά τη διάρκεια της
εργασίας τους. Θυµίζουµε ότι έχουµε επανειλ-
ηµµένα θέσει το αίτηµα της νοµικής κάλυψης
και στην προηγούµενη και στη σηµερινή πολι-
τική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, χωρίς
καµία ουσιαστική ανταπόκριση.

Ζητάµε να προχωρήσετε σε όλες τις αναγ-
καίες ενέργειες, ώστε:

► να εξασφαλίζεται πλήρης νοµική στήριξη
και κάλυψη στους υγειονοµικούς, που δέχον-
ται επίθεση κατά τη διάρκεια της εργασίας
τους

► να ενισχυθεί η φύλαξη του ΘΡΙΑΣΙΟΥ
Νοσοκοµείου και του Κέντρου Υγείας Μεγάρ-
ων

► να ολοκληρωθεί άµεσα η αποκατάσταση
και ενίσχυση του φωτισµού του νοσοκοµείου
και των χώρων του προαυλίου και του πάρ-
κινγκ

Γνωρίζουµε ότι οριστική λύση στο πρόβ-
ληµα της φύλαξης, και αυτό διεκδικούµε, είναι
η µονιµοποίηση όλων των συναδέλφων, µε
συµβάσεις ορισµένου χρόνου και η πρό-
σληψη επιπλέον εργαζοµένων για την κάλυψη
των αναγκών, µε µόνιµη σχέση εργασίας και
πλήρη δικαιώµατα.

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος 

Βαρδαβάκης Μανώλης
Ο Γραµµατέας

Ιωαννίδης Παναγιώτης
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Ο
δήµος Μεγαρέων  σε συν εργασία
µε τον  µη κερδοσκοπικό οργα-
ν ισµό «Κάθε σπίτι κι έν ας

σκύλος – Dogs Voice»  προωθεί µια ν έα
φιλοζωική παιδεία εν τάσσον τας στα
δηµοτικά σχ ολεία προγράµµατα ευαι-
σθητοποίησης , ώστε ν α προκειµέν ου
ν α οργαν ώσει αποτελεσµατικότερα το
τµήµα διαχ είρισης αστικής παν ίδας και
ν α αυξήσει τα επίπεδα ευζωίας των  αδέ-
σποτων  ζώων  στο ∆ήµο .

Από την  αρχ ή της συν εργασίας
µεταξύ ∆ήµου και του Dogs’ Voice µέχ ρι
σήµερα έχ ουν  ψηφιοποιηθεί πλήρως τα
µητρώα αδέσποτων  και δεσποζόµεν ων
ζώων , έχ ουν  καταγραφεί τα αδέσποτα
ζώα προς υιοθεσία και έχ ουν  εκπαιδευ-
τεί οι αρµόδιοι δηµοτικοί υπάλληλοι.

Μπορείτε ν α βρείτε εδώ τη ν έα πλατφόρµα του
∆ήµου Μεγαρέων  για τα αδέσποτα ζώα:
https://stray v oice.org/megara/ µέσα από την  οποία
οι δηµότες Μεγαρέων  µπορούν  ν α δηλώσουν  ηλεκ-
τρον ικά τον  αριθµό ηλεκτρον ικής σήµαν σης του
κατοικίδιου τους, ν α καταγγείλουν  περιστατικά κακο-

ποίησης ζώων  και ν α βρίσκουν  τις αγγελίες υιοθεσίας
αδέσποτων  ζώων  του ∆ήµου που προωθούν ται σε
υιοθεσία.

Από τον  Ιαν ουάριο του 2020, ο µη κερδοσκοπικός
οργαν ισµός «Κάθε σπίτι κι έν ας σκύλος – Dogs
Voice», θα υλοποιήσει για διάστηµα τριών  µην ών  

εκπαιδευτικά προγράµµατα εγκεκρι-
µέν α από το Υπουργείο Παιδείας σε
όλα τα δηµοτικά σχ ολεία του ∆ήµου
Μεγαρέων , µε θέµα το σεβασµό στα
ζώα.

Τον  Φεβρουάριο του 2020 θα αν α-
κοιν ωθεί πρόγραµµα επιδοτούµεν ων
στειρώσεων  θηλυκών  σκύλων  για
ιδιοκτήτες σκύλων  δηµότες του ∆ήµου
Μεγαρέων , που αν ήκουν  σε ευπαθείς
οµάδες.

Πληροφορίες: www.megara.gr

Ο ∆ήµαρχ ος Μεγαρέων  Γρηγόρης
Σταµούλης δήλωσε:«Ο ∆ήµος Μεγα-
ρέων  σηµειών ει τα πρώτα σταθερά
βήµατα σε µια µεγάλη προσπάθεια ν α
προστατεύσει τους πολίτες αλλά και τα

αδέσποτα ζώα της περιοχ ής µας και ν α καλλιεργήσει
µια ν έα φιλοζωική παιδεία στους δηµότες.

Συν εργάζεται µε τις τοπικές φιλοζωικές οργαν ώσεις
και τον  µη κερδοσκοπικό οργαν ισµό “Κάθε σπίτι κι
έν ας σκύλος – Dogs Voice” και ήδη εξετάζεται η
δηµιουργία χ ώρου φιλοξεν ίας αδέσποτων  ζώων .»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ Α∆ΕΣΠΟΤΑ 
ΣΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ “ΚΑΘΕ ΣΠΙΤΙ ΚΙ ΕΝΑΣ ΣΚΥΛΟΣ – DOGS VOICE”

ΦΦΦΦωωωωττττόόόό    ααααρρρρχχχχεεεε ίίίίοοοουυυυ::::     ΑΑΑΑππππόόόό    ππππεεεερρρριιιισσσσττττ ααααττττ ιιιικκκκόόόό    ββββίίίίααααςςςς    σσσσττττοοοο    ΚΚΚΚέέέένννν ττττρρρροοοο    ΥΥΥΥγγγγεεεείίίίααααςςςς    ΜΜΜΜεεεεγγγγάάάάρρρρωωωωνννν     22227777////00005555////2222000011119999
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Ενισχύεται η παρουσία του οµίλου 
Σπανόπουλου στην Ελευσίνα

Π ολύ δυναµικά µπαίνει και στην περιοχή της Ελευσίνας ο όµιλος Σπανόπου-
λου.Πιο συγκεκριµένα, το 2018 περιήλθε στην ιδιοκτησία του οµίλου ναυπηγείο
που λειτουργούσε επι 15 χρόνια στη θέση «Καλυµπάκι». Άµεσα άρχισε η υλο-

ποίηση ενός επενδυτικού σχεδίου εκσυγχρονισµού, το οποίο περιλαµβάνει µεταξύ
άλλων την αγορά ενός travel lift ανυψωτικής ικανότητας 140tn και αγορά τρέιλερ για τη
µεταφορά Catamaran.
Ο συνολικός χώρος υλοποίησης του παραπάνω σχεδίου ειναι 16 στρέµµατα ενώ το

ναυπηγείο µπορεί να φιλοξενήσει περίπου τα 100 σκάφη αναψυχής.
Την περασµένη Τρίτη στον χώρο του ναυπηγείου πραγµατοποιήθηκε εκδήλωση κοπής
της πίτας παρουσία του κου Σπανόπουλου και υπαλλήλων της εταιρίας, σε πολύ θετικό
κλίµα.
Σηµειώνουµε εδω πως η εταιρία Σπανόπουλου, όπως είχαµε αναφέρει σε προηγούµενες δηµοσιεύσεις, έχει στα σχέδιά της την υλοποίηση στην περιοχή Μπακό-
πουλου επισκευαστικής βάσης µε την πρόσληψη 700 περίπου εργαζοµένων.

ΦΦΦΦωωωωττττόόόό    ααααρρρρχχχχεεεείίίίοοοουυυυ    
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Ο
λοκληρώθηκε µε επιτυχία, παρόντων των κκ.
Ιωάννη Κατσαρού, Πρόεδρο του
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. και Αντώνη Κοναξή, Αντιπρ-

όεδρο, η διηµερίδα πρόληψης και ενηµέρωσης του
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. σε συνεργασία µε το Τµήµα Αθλητικής
Αριστείας – Sports Excellence, της Α’  Ορθοπαιδικής
Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στηµίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και το Πανεπιστηµιακό
Γενικό Νοσοκοµείο «Αττικόν», καθώς και το Ίδρυµα
«Σταύρος Νιάρχος», προς τα µέλη του Α’  και Β’
Κ.Α.Π.Η.  του ∆ήµου Ασπροπύργου, στις 20 και 21
Ιανουαρίου 2020. 

Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Ι.
Μελετίου, ανέφερε, µε αφορµή την εκδήλωση: «H
∆ηµοτική Αρχή αποδεικνύει έµπρακτα, πως η υπερ-
τοπικότητα και η εξωστρέφεια, δεν είναι έννοιες που
αφορούν µόνο την ανάπτυξη και την οικονοµία. 

Η εµπλοκή µας µε πανελλήνιους και παγκόσµιους
οργανισµούς και δοµές, οι κατάλληλοι χειρισµοί των
συνεργασιών, µπορούν να αποδώσουν τα µέγιστα
στην ποιότητα ζωής, είτε µέσα στο σπίτι του πολίτη,
είτε σε κατάλληλα διαµορφωµένους χώρους της τοπι-
κής αυτοδιοίκησης πολύ κοντά στο σπίτι του, είτε και
τα δύο. Ο Ασπρόπυργος έχει από καιρού εισέλθει σε
νέα τροχιά, και έχει αρχίσει ήδη να αποτελεί υψηλό
πρότυπο στον συγκεκριµένο τοµέα για πολλούς
∆ήµους της Ελλάδας».  

Τα µέλη αγκάλιασαν θερµά τα όσα ανέλυσαν οι οµιλ-
ητές κκ., Παναγιώτης Κουλούβαρης - Επίκουρος
Καθηγητής Ορθοπαιδικης  της Ιατρικής Σχολής
ΕΚΠΑ, Επιστηµονικός Υπεύθυνος Μονάδας Αθλητι-
κής Αριστείας "Sports Excellence", 

Παναγιώτης Χαλβατσιώτης, Επίκουρος Καθηγητής
Παθολογίας - ∆ιαβήτη Β', της  Προπαιδευτικής Παθο-
λογικής Πανεπιστηµιακής Κλινικής Π.Γ.Ν. "Αττικόν",
και Άννα Μιλκονίδου, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής
& Σύµβουλος Προγράµµατων Μαζικού Αθλητισµού
"Αναγέννηση και Πρόοδος". Γενικό συµπέρασµα
όλων των διαλέξεων ήταν πως: «Η άσκηση κερδίζει
ζωή, µας ξαναδίνει το δικαίωµα που µας αφαίρεσε η
σύγχρονη ζωή, είναι ένα δωρεάν χάπι».

Αποτελεί πλέον παγκόσµια επιστηµονική διαπίστω-
ση, ότι ο αθλητισµός είτε θεραπεύει εξολοκλήρου ιατρ-
ικές παθήσεις και καταστάσεις, είτε συνδράµει υπο-
στηρικτικά προς την θεραπεία τους, παράλληλα µε
ιατρική παρακολούθηση και φαρµακευτική αγωγή. 

Σύµφωνα µε τη νέα τάση των πολιτικών «µαζικής
άθλησης», προς την βελτίωση ποιότητας ζωής των
πληθυσµών, η διηµερίδα αυτή ήταν µόνο η αρχή. 

Σύντοµα η κατάρτιση προγραµµάτων 
και  σύσταση οµάδων, 

ώστε να ξεκινήσουν εβδοµαδιαία τµήµατα 
άθλησης στον ∆ήµο  

Στο τέλος τα µέλη του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. συµπλήρωσαν
φόρµες ενδιαφέροντος, µε σκοπό την κατάρτιση προ-
γραµµάτων και την σύσταση οµάδων, ώστε στο άµεσο
χρονικό διάστηµα, να ξεκινήσουν εβδοµαδιαία τµήµα-
τα άθλησης στον ∆ήµο µας. Το οργανόγραµµα των
τµηµάτων αναµένεται να κυµανθεί σε 2–3 ώρες εβδο-
µαδιαίως,σταθερά, αφού προηγουµένως θα έχουν
συµπληρωθεί τα κατάλληλα ερωτηµατολόγια, και ληφ-
θούν προσωπικές συνεντεύξεις, αναφορικά µε την

φυσική κατάσταση και τα ιδιαίτερα ιατρικά θέµατα των
συµµετεχόντων.

Μάλιστα, τα αποτελέσµατα του ειδικού αυτού αθλητι-
κού προγράµµατος, θα καταγραφούν, σε κάθε επίπε-
δο, ώστε να ανιχνευθούν τα ποσοστά βελτίωσης της
υγείας και ποιότητας ζωής των συµµετεχόντων.

Ο κ. Χαλβατσιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Παθο-
λογίας - ∆ιαβήτη Β', της  Προπαιδευτικής Παθολογι-
κής Πανεπιστηµιακής Κλινικής Π.Γ.Ν. "Αττικόν", χαρ-
ακτηριστικά δήλωσε στα µέλη του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.
κλείνοντας τον κύκλο των διαλέξεων: «Είµαστε τυχε-
ροί που έχουµε αυτήν την ∆ηµοτική Αρχή».   

Ανταποκρινόµενοι στο κοινό συναίσθηµα των
πολιτών, ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., δεσµεύθηκαν να στηρίξουν την
δράση µε κάθε µέσο. 

Στην ενηµερωτική ηµερίδα παρέστη και η Εντετα-
λµένη ∆ηµοτική Σύµβουλος Νέων Κοινωνικών
∆οµών και Πρόεδρος της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευ-
σης, κ. Γεωργία Πηλιχού καθώς και µέλη του ∆.Σ. του
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.

«Η άσκηση κερδίζει ζωή»+ 
∆∆∆∆ιιιι ηηηη µµµµ εεεερρρρ ίίίί δδδδαααα,,,,     µµµµ εεεε    µµµµ εεεελλλλλλλλ οοοοννννττττ ιιιι κκκκάάάά    ππππρρρρ οοοογγγγρρρρ άάάάµµµµ µµµµ αααατττταααα    

σσσσττττοοοονννν     ΟΟΟΟ....ΑΑΑΑ....ΦΦΦΦ....ΝΝΝΝ....ΤΤΤΤ ....ΗΗΗΗ ....     ττττοοοουυυυ    ∆∆∆∆ήήήή µµµµ οοοουυυυ    ΑΑΑΑσσσσ ππππρρρρ οοοο ππππύύύύρρρρ γγγγοοοουυυυ            

66997788008877330099
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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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Αργ. Οικονόµου:  «Η Ελευσίνα Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης  2021 να µην υπο-
δεχθεί φυλακές, αλλά έργα πολιτισµού και κοι-
νωνικών αναγκών».  

Πραγµατοποιήθηκε τη ∆ευτέρα 20 Ιανουαρίου
2020, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη παρ-
ουσία του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη,
αρµόδιου για την Αντεγκληµατική Πολιτική, κ. Ελε-
υθέριου Οικονόµου και της Γενικής Γραµµατέως
Αντεγκληµατικής Πολιτικής, κ. Σοφίας Νικολάου, η
συνάντηση που είχαν ζητήσει εγγράφως οι δήµα-
ρχοι Ελευσίνας και Ασπροπύργου για το θέµα της 

µετεγκατάστασης των φυλακών Κορυδαλλού,
στον Ασπρόπυργο. 

Τη δηµοτική αρχή Ελευσίνας εκπροσώπησαν ο
δήµαρχος Ελευσίνας κ. Αργύρης Οικονόµου και ο
αντιδήµαρχος κ. Λεωνίδας Παππάς.

Κατά την τοποθέτησή του ο δήµαρχος κ. Οικονό-
µου ζήτησε από τον υφυπουργό να του γνωστο-
ποιηθεί το πόρισµα της επιτροπής και τα κριτήρια
επιλογής της µετεγκατάστασης των φυλακών στη
συγκεκριµένη περιοχή του Ασπροπύργου. 

Επίσης ο δήµαρχος Ελευσίνας αναφέρθηκε στις
σοβαρές ελλείψεις σχετικά µε το σχεδιασµό και την
υλοποίηση έργων που αφορούν στο δήµο Ελευ-
σίνας και τόνισε την ανάγκη η Ελευσίνα Πολιτιστι-
κή Πρωτεύουσα της Ευρώπης  2021 να µην υπο-
δεχθεί φυλακές, αλλά έργα πολιτισµού και κοινω-
νικών αναγκών.  

Η ∆ηµοτική Αρχή Ελευσίνας συµφωνεί µε το
ψήφισµα του ∆ήµου Ασπροπύργου της 4ης
Σεπτεµβρίου 2019 µε το οποίο τάσσεται κατά της
ίδρυσης φυλακών στην περιοχή του.

Στην πρόσληψη 16 ατόµων, µε σύµβαση εργασίας 
ορισµένου χρόνου ,προχωρά ο δήµος Αχαρνών 

Για τις αναγκες της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Στην  άµεση πρόσληψη προσωπικού 16 ατόµων , µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµέν ου χ ρόν ου προχ ωρά ο δήµος Αχαρν ών  µε σκοπό την  αν τι-
µετώπιση κατεπειγουσών , εποχ ικών  ή πρόσκαιρων  αν αγκών  της ∆ιεύθυν σης
Καθαριότητας και Αν ακύκλωσης.
Συγκεκριµέν α, ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών  λαµβάν ον τας υπόψη τη µε αριθ. 02/2020
Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αχ αρν ών , θα προβεί στην  άµεση
πρόσληψη προσωπικού 16 ατόµων , µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σµέν ου χ ρόν ου, σύµφων α µε τις διατάξεις του άρθ. 206 του Ν. 3584/2007 και των
άρθ. 158 και 160 του Ν. 3463/2006, όπως ισχ ύουν , µε σκοπό την  αν τιµετώπιση
κατεπειγουσών , εποχ ικών  ή πρόσκαιρων  αν αγκών  της ∆ιεύθυν σης Καθαριότητας
και Αν ακύκλωσης.

Πολυπληθής αντιπροσωπεία από την πόλη 
Χανγκτσόυ της Κίνας επισκέφτηκε την Ελευσίνα 

Στο πλαίσιο των δράσεων «Πολιτιστική Ανταλλαγή Κίνας-Ελλάδας». 

Πολυπληθής αν τιπροσωπεία από την  πόλη Χαν γκτσόυ της Κίν ας επισκέφτηκε
την  Ελευσίν α, στο πλαίσιο των  δράσεων  «Πολιτιστική Αν ταλλαγή Κίν ας-Ελλάδας».
Το πρωί της ∆ευτέρας φιλοξεν ήθηκαν  στην  αίθουσα εκδηλώσεων  του 3ου
Γυµν ασίου, όπου τους υποδέχ τηκαν  µαθητές και καθηγητές του σχ ολείου καθώς
και εκπρόσωποι του δήµου Ελευσίν ας. Μετά το καλωσόρισµα στα κιν έζικα από
µαθητή του σχ ολείου, έγιν ε σύν τοµη αν αφορά στο εκπαιδευτικό σύστηµα της
χ ώρας µας και οµιλία από µαθητές για τον  κρητικό τρόπο διατροφής. Ακολούθησαν
τραγούδια από παιδική χ ορωδία και χ ορευτικό από τους µαθητές σε ρυθµούς από
την  Κρήτη ως Συρτάκι, αποσπών τας έν τον α χ ειροκροτήµατα από τους Κιν έζους
επισκέπτες.

Στο δεύτερο µέρος παρουσία των  µαθητών  του σχ ολείου που κατέκλυσαν  την
αίθουσα ήταν  η σειρά των  ξέν ων  επισκεπτών  ν α παρουσιάσουν  εν τυπωσιακά
χ ορευτικά, µελωδίες και τραγούδια της Κίν ας, υπό τους ήχ ους µουσικών  από παρ-
αδοσιακά όργαν α. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε µε αν ταλλαγή δώρων , επίδειξη
περίτεχ ν ης κοπής λαχ αν ικών  και προσφορά παπύρου µε κιν έζικες καλλιγραφίες.
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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)

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



16-θριάσιο Πέµπτη 23 Ιανουαρίου 2020
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