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2-θριάσιο Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Με ηλιοφάνεια  . Η θερµοκρασία 

έως 14 βαθµούς Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ζωσιµάς, Ζωσιµίνα

Ξένος, Ξένιος, Ξένη, Ξένια
Φίλωνας, Φίλων

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΣΑΒΒΙΝΙ∆ΟΥ ΚΥΡΑ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΝΑΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΓΚΟΡΥΤΣΑ
Τηλέφωνο  : 210-5580618

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
ΤΣΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 54

Τηλέφωνο  : 210-5549976

ΜΑΝ∆ΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΕΡΓΑΤ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ

210-5541721, 08:00-23:00 

Άνω Λιόσια
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΑΧΑΡΝΩΝ 36, 210-2472215, 

08:00-22:00 

ΧΑΪ∆ΑΡΙ
ΜΕΛΕΚΗ ΕΥΘΑΛΙΑ

ΣΥΝ/ΧΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ 14 (ΑΠΟ ΣΤΡ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ
30, ΑΣΤΥΘΕΑ ΧΑΙ∆ΑΡΙΟΥ)
Τηλέφωνο  : 210-5905451

Μ
ία ακόµη επιτυχηµένη εκδήλωση,
στο πλαίσιο των δώδεκα δράσεων
για την οδική ασφάλεια που διορ-

γανώνει ο ∆ήµος Ασπροπύργου µέσω της
Κοινωφελούς Επιχείρησης (ΚΕ∆Α)  σε
συνεργασία µε τον Μη Κερδοσκοπικό Οργα-
νισµό «My Grand Road» και τη ∆ιεύθυνση
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Αττι-
κής, έλαβε χώρα την Τρίτη, 21 Ιανουαρίου
2020 στο κινηµατοθέατρο «Γαλαξίας».

Σύµφωνα µε όσα δήλωσε ο ∆ήµαρχος Ασπρ-
οπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου, 

«Η Κ.Ε.∆.Α. αποτελεί λειτουργικό βραχίονα της
∆ηµοτικής Αρχής, από το 2008 που συστάθηκε, µε
κεντρικό της σκοπό, να εξυπηρετήσει την  οικογέ-
νεια, να ελαφρύνει το κόστος διαβίωσης, να
βελτιώσει την  ποιότητας ζωής, να συνδράµει στην
Βιώσιµη Ανάπτυξη, και να  εντείνει την  κοινων ική
συνοχή. Οι δράσεις της πλέον  είναι υπεράριθµες,
και διακτιν ίζονται σε πολλαπλά επίπεδα, γι’ αυτό και
άλλωστε ο ∆ήµος µας βραβεύτηκε πρόσφατα από
τον  Θεσµό BRAVO.

Όµως οι νέες ιδέες ποτέ δεν  θα πρέπει να πάψουν να
γενν ιούνται, γι’ αυτό και καλώ κάθε πολίτη να καταθέσει µια
νέα πρόταση που θα µπορούσε να υλοποιηθεί από την
Κ.Ε.∆.Α., συνεισφέροντας ακόµα περισσότερο στην  πόλη
µας».  

Η πάντα µαχητική Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Προ-
στασίας, Παιδείας, Πολιτισµού και Νεολαίας, κ.

Σοφία Μαυρίδη εξελίσσει τα προγράµµατα
κοινωνικής µέριµνας και προστασίας 

Η Αντιδήµαρχος Κοινων ικής Προστασίας, Παιδείας,
Πολιτισµού και Νεολαίας, κ. Σοφία Μαυρίδη κατά την  ένα-
ρξη της εκδήλωσης παρουσίασε στους µαθητές του 1ου
Γυµνασίου  και του Γεν ικού Εν ιαίου Λυκείου της πόλης µας,
και τους  εκπαιδευτικούς της, δράσεις που υλοποιήθηκαν

τα τελευταία τρία σχεδόν  χρόν ια για θέµα-
τα κοινων ικής  µέριµνας και προστασίας,
τον ίζοντας την  ιδιαίτερη σηµασία της οδι-
κής ασφάλειας  στο πλαίσιο της προσπά-
θειας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
των συµπολιτών µας.

Στη συν έχεια πραγµατοποιήθηκε
ενηµερωτική οµιλία  για την  οδική ασφάλεια
από   τον   εθελοντή του Μη Κερδοσκοπι-
κού  Οργαν ισµού  «My Grand Road», κ.
Σωτήρη Γιαννόπουλο, και τον  πρωταθλ-
ητή αγώνων του µηχανοκίνητου αθλητι-
σµού, κ. Εµµανουήλ  Μακρινό, η οποία

οµολογουµένως είχε µεγάλη απήχηση στους µαθητές.
Ήταν  ιδιαίτερη η χαρά και η τιµή των διοργανωτών που

την  εκδήλωση πλαισίωσε απευθύνοντας χαιρετισµό η
Εντεταλµένη Περιφερειακή Σύµβουλος Εθελοντισµού Αττι-
κής,  κ. Ευγεν ία Μπαρµπαγιάννη. Χαιρετισµό επίσης
απηύθυναν  στην  εκδήλωση, η υπεύθυνη Αγωγής Υγείας
της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Αττικής, κ. Γεω-
ργία Κορακίδη,  ο υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευ-
σης της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Αττικής κ.
Αναστάσιος Μαυράκης και ο ∆ιευθυντής του Γεν ικού
Εν ιαίου Λυκείου Ασπροπύργου, κ. Αντών ιος Σαρρής. 

Μετά το πέρας των οµιλιών   η  Αντιδήµαρχος  κ. Σ.
Μαυρίδη απένειµε τιµητικές πλακέτες στους ∆ιευθυντές
των  δύο σχολείων   και στην   Εντεταλµένη Περιφερειακή
Σύµβουλο Εθελοντισµού Αττικής, κ. Μπαρµπαγιάννη,
ευχαριστώντας τους για την  συνεργασία.

ΑΑΠΠΤΤΟΟΗΗΤΤΗΗ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΣΣΤΤΟΟΧΧΟΟ  ΤΤΗΗΣΣ  ΗΗ  ΚΚΕΕ∆∆ΑΑ  
Οι δράσεις είναι πλέον υπεράριθµες 

και διακτινίζονται σε πολλαπλά επίπεδα
Μια ακόµα επιτυχηµένη δράση για την «Οδική Ασφάλεια»

ολοκληρώθηκε στον «Γαλαξία» από τον ∆ήµο Ασπροπύργου
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΘΗΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΣ 
Με σαφές κοινωνικό πρόσηµο και περιβαλλοντική 

ευαισθησία ο Προϋπολογισµός 2020 του δήµου
Μάνδρας - Ειδυλλίας 

Εγκρίθηκε ο προϋπολογισµός του ∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας οικ έτους 2020  στη
συνεδρίαση του ∆.Σ. την Τετάρτη 22/1/2020. Ο δήµαρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας
Χρήστος Στάθης στην αρχή της τοποθέτησής του αναφέρθηκε  στο όραµα της

νέας διοίκησης που είναι η καλυτέρευση συνθηκών και ποιότητας ζωής όλων των
πολιτών σε κάθε δηµοτική ενότητα . Ο ίδιος εστίασε επίσης στην εξασφάλιση ισότητας
που πρέπει να υπάρχει σε όλες τις δηµοτικές ενότητες και επεσήµανε ότι  ο νέος προϋ-
πολογισµός συντάχθηκε µε σαφές κοινωνικό πρόσηµο , µε  περιβαλλοντική ευαισθησία,
ενώ  εµπεριέχει πλήθος δράσεων και έργων για την οικονοµική ανάπτυξη του τόπου.

Η ∆ήλωση του ∆ηµάρχου: Ψηφίσαµε ως ∆ηµοτική Αρχή τον πρώτο µας προϋ-
πολογισµό, ο οποίος περικλείει το όραµα µας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
στο ∆ήµο µας.

Συντάχθηκε µε γνώµονα την αδιαπραγµάτευτη αρχή της ισότητας σε όλες τις
δηµοτικές µας ενότητες και υποστηρίζει τη δεδηλωµένη µας περιβαλλοντική και
κοινωνική ευαισθησία.

Στηρίζει την οικονοµική ανάπτυξη του τόπου µας κι επιταχύνει την πορεία του
στο δρόµο της προόδου που βρίσκεται τον τελευταίο καιρό.

Ό
λες τις αλλαγές που θα περιλαµ-
βάν ον ται στις φετιν ές Παν ελλή-
ν ιες 2020 περιλαµβάν ει εγκύκλιος

του υπουργείου Παιδείας που αν αρτήθη-
κε στη ∆ιαύγεια. Συγκεκριµέν α, παρου-
σιάζει όλα τα επιστηµον ικά πεδία αλλά
και τα µαθήµατα που θα κληθούν  ν α εξε-
ταστούν  οι µαθητές που επιλέξουν  ν α
διαγων ιστούν  µε το ν έο Τύπο ή τον
παλιό τύπο εξετάσεων . Παράλληλα, παρ-
ουσιάζει και τον  τρόπο που θα υπο-
λογίζον ται τα µόρια.

Στην  εγκύκλιο παρέχ ον ται οι απαραίτητες πληροφ-
ορίες για υποψηφίους (µαθητές και αποφοίτους) που
θα επιλέξουν  το ΝΕΟ σύστηµα στις Παν ελλήν ιες
2020, αυτό δηλαδή που θα ισχ ύσει για πρώτη φορά.
Οι µαθητές της τελευταίας τάξης ΓΕΛ ( δηλαδή Γ' ηµε-
ρησίου, Γ' τριετούς εσπεριν ού και ∆' τετραετούς εσπε-
ριν ού), εφόσον  επιθυµούν  πρόσβαση στην  τριτοβά-
θµια εκπαίδευση, συµµετέχ ουν  υποχ ρεωτικά µε το
ν έο σύστηµα, εν ώ οι απόφοιτοι ηµερήσιου ή εσπερι-
ν ού µπορούν  εν αλλακτικά ν α επιλέξουν  αν  θα
συµµετάσχ ουν  µε το παλαιό ή µε το ν έο σύστηµα. Για
όσους αποφοίτους επιλέξουν  το παλαιό σύστηµα,
εκδίδεται αν άλογη εγκύκλιος.

Τα βασικά χαρακτηριστικά για το νέο σύστηµα
στις φετινές πανελλήνιες 2020 είναι η Νεοελλην ική
Γλώσσα και Λογοτεχ ν ία για όλους τους υποψηφίους, η
Κοιν ων ιολογία για τις Αν θρωπιστικές Σπουδές και η
επιλογή µόν ο 1 επιστηµον ικού πεδίου. Αν τίθετα βασι-
κά χ αρακτηριστικά του παλιού συστήµατος είν αι η
Νεοελλην ική Γλώσσα για όλους τους υποψηφίους, τα
Λατιν ικά για τις Αν θρωπιστικές Σπουδές, η δυν ατότ-
ητα επιλογής 1 ή 2 πεδίων  µε 4 ή 5 µαθήµατα. Τέλος
τα δύο συστήµατα (παλαιό/ν έο) έχ ουν  διαφορετική
εξεταστέα ύλη, διαφορετικό ποσοστό θέσεων  για κάθε
σύστηµα, διαφορετικό τρόπο υπολογισµού µορίων
κλπ.

Όσοι απόφοιτοι δικαιούν ται ν α είν αι
υποψήφιοι για το 10% των  θέσεων
χ ωρίς ν έα εξέταση το 2020, αυτοί υπο-
βάλλουν  κατευθείαν  µηχ αν ογραφικό
δελτίο τον  Ιούν ιο του 2020.

Α1. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ
ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.

Οι απόφοιτοι του ηµερήσιου Γεν ικού
Λυκείου (ΓΕ.Λ.) εισάγον ται στην  Τριτοβάθµια εκπαίδευ-
ση κατά το αµέσως επόµεν ο ακαδηµαϊκό έτος από το
σχ ολικό έτος αποφοίτησης ως εξής:
α) Στις Σχ ολές, τα Τµήµατα και τις Εισαγωγικές Κατε-
υθύν σεις Τµηµάτων  των  Αν ώτατων  Εκπαιδευτικών
Ιδρυµάτων  (Α.Ε.Ι.), των  Αν ωτάτων  Εκκλησιαστικών
Ακαδηµιών  (Α.Ε.Α.), των  Αν ώτερων  Σχ ολών  Τουριστι-
κής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρι-
σµού µέσω εισαγωγικών  εξετάσεων  που διεξάγον ται σε
παν ελλαδικό επίπεδο µε θέµατα από την  εξεταστέα ύλη
της Γ' τάξης ηµερησίου ΓΕΛ, που προκύπτουν  αποκ-
λειστικά από Κεν τρική Επιτροπή Εξετάσεων  (Κ.Ε.Ε.)
(εφεξής «παν ελλαδικές εξετάσεις»).

Πανελλήνιες 2020: Αυτό είναι το νέο σύστηµα εξετάσεων, 
τα µαθήµατα ανά επιστηµονικό πεδίο

Εκ νέου υποψήφιος Πρόεδρος 
για την ΟΝΝΕ∆ ∆υτικής Αττικής 
ο Γιάννης Σωτηρίου

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4

Ξαν ά υποψήφιος για την  προεδρία της ν οµαρχιακής οργάν ωσης
ΟΝΝΕ∆ στην  ∆υτική Αττική θα είν αι ο Γιάν ης Σωτηρίου.

Σε δηλώσεις του τόν ισε τη δέσµευσή του για τη συν έχεια των  πρω-
τοβουλιών  µε γν ώµον α το κοιν ων ικό συµφέρων  των  πολιτών .

Αναλυτικά η δήλωσή του:

Η τελευταία τριετία ήταν γεµάτη µε σηµαντικές νίκες και επιτυχίες για την
παράταξη µας. Η νίκη της Νέας ∆ηµοκρατίας και του προέδρου µας Κυριά-
κου Μητσοτάκη στις τελευταίες εκλογές έστειλε το µήνυµα της αλλαγής σε
όλες τις πλευρές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εµείς στην ΟΝΝΕ∆ απο-
δείξαµε ότι ξέρουµε να δίνουµε ιδεολογικές µάχες όποτε χρειάζεται και
αυτό θα συνεχίσουµε να κάνουµε. Σε αυτό το διάστηµα µαζί µε την ΟΝΝΕ∆
∆υτικής Αττικής πήραµε πρωτοβουλίες και διοργανώσαµε πολλές δράσεις
µε µόνο σκοπό την διάδοση των ιδεών µας και έχοντας πάντα στο µυαλό
µας το κοινωνικό συµφέρον όλων των πολιτών. ∆εσµεύοµαι να συνεχίσω
να δίνω αυτόν τον αγώνα για αυτό και θα είµαι εκ νέου υποψήφιος πρόε-
δρος για την νοµαρχιακή οργάνωση της ΟΝΝΕ∆ στην ∆υτική Αττική.
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β) Στις Σχολές των  Ανωτάτων  Στρατιωτικών  Εκπαιδευτικών  Ιδρυµάτων  (Α.Σ.Ε.Ι.) και
Ανώτερων  Στρατιωτικών  Σχολών  Υπαξιωµατικών  (Α.Σ.Σ.Υ.), των  Σχολών  της
Αστυνοµικής και Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού
(Α.Ε.Ν.), καθώς και των  Σχολών  ∆οκίµων  Σηµαιοφόρων  Λ.Σ. και Λιµενοφυλάκων  µέσω
πανελλαδικών  εξετάσεων  µε την  επιφύλαξη ειδικών  προϋποθέσεων , διαδικασιών  και
όρων  εισαγωγής που ορίζον ται από τις οικείες διατάξεις...»

∆ίν εται εναλλακτική δυνατότητα στους παλαιούς αποφοίτους δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης να συµµετάσχουν  στις πανελλήν ιες 2020 είτε µε το ΝΕΟ είτε µε το
ΠΑΛΑΙΟ σύστηµα.

Συνοψίζον τας, µε το ΝΕΟ σύστηµα των  ηµερήσιων  ΓΕΛ συµµετέχουν  στις πανελ-
λαδικές εξετάσεις 2020: α) οι µαθητές Γ' ηµερήσιου ΓΕΛ υποχρεωτικά µε το ν έο
σύστηµα, εφόσον  επιθυµούν  πρόσβαση στην  τριτοβάθµια εκπαίδευση.

β) Με το ν έο σύστηµα των  ηµερήσιων  ΓΕΛ µπορούν  να συµµετάσχουν  και όσοι
παλαιοί απόφοιτοι ηµερήσιων  ή εσπερινών  Λυκείων  το επιλέξουν , δηλαδή οι κάτοχοι
απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου Λυκείου ή ισότιµου απολυτηρίου άλλου σχολείου
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που παρέχει πρόσβαση στην  τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Οι παλαιοί απόφοιτοι ηµερήσιων  ή εσπερινών  Λυκείων  µπορούν  να επιλέξουν  εναλ-
λακτικά το παλαιό σύστηµα, για το οποίο εκδίδεται ανάλογη εγκύκλιος.

Α2. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ. Α2.1. Μαθητές Γ' τάξης τριετούς εσπερινού ΓΕΛ.

Σύµφωνα µε τις διατάξεις, «Η φοίτηση στα ηµερήσια και στα εσπερινά λύκεια (ΓΕΛ-
ΕΠΑΛ) είναι τριετής και περιλαµβάνει τις τάξεις Α', Β' και Γ'. Τα πρώτα απολυτήρια του
τριετούς εσπερινού λυκείου (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) και τα πρώτα πτυχία του τριετούς εσπερινού
ΕΠΑΛ θα δοθούν  στη λήξη του σχολικού έτους 2019- 2020. Από το σχολικό έτος 2019-
2020 δικαίωµα πρόσβασης στην  τριτοβάθµια εκπαίδευση µέσω ειδικών  διατάξεων  για
τα εσπερινά λύκεια (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) έχουν  όσοι φοίτησαν  επί τρία (3) πλήρη σχολικά έτη
στο τριετές εσπερινό λύκειο..».

Σύµφωνα µε την  απόφαση ισχύει ότι:
« 2. α) Οι απόφοιτοι εσπερινού ΓΕ.Λ. εισάγονται στην  τριτοβάθµια εκπαίδευση, κατά

το αµέσως επόµενο ακαδηµαϊκό έτος από το σχολικό έτος αποφοίτησης, σε ποσοστό
θέσεων  επιπλέον  του αριθµού εισακτέων , το οποίο ορίζεται µε απόφαση του Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευµάτων , ως εξής:

αα) στις Σχολές, τα Τµήµατα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τµηµάτων  των  Α.Ε.Ι.,
των  Α.Ε.Α. και των  Α.Σ.Τ.Ε. µέσω εισαγωγικών  εξετάσεων  που διεξάγονται σε πανελ-
λαδικό επίπεδο µε θέµατα από την  εξεταστέα ύλη της Γ' τάξης εσπερινού ΓΕ.Λ., που
προκύπτουν  αποκλειστικά από Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων  (Κ.Ε.Ε.),

ββ) στις Σχολές της Ακαδηµίας Εµπορικού Ναυτικού µέσω πανελλαδικών  εξετάσεων
µε την  επιφύλαξη ειδικών  προϋποθέσεων , διαδικασιών  και όρων  εισαγωγής που
ορίζονται από τις οικείες διατάξεις. Στην  περίπτωση αυτή το ποσοστό θέσεων  επιπ-
λέον  του αριθµού εισακτέων  ορίζεται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων  και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. β) Η περίπτω-
ση α' εφαρµόζεται για υποψηφίους που:

αα) έχουν  πλήρη φοίτηση, από την  έναρξη και έως τη λήξη κάθε διδακτικού έτους,
και στις τρεις τάξεις του εσπερινού ΓΕ.Λ., ή ββ) εγγράφονται ή µετεγγράφονται στην  Γ'
τάξη του εσπερινού ΓΕ.Λ. µετά την  αποφοίτησή τους από τη Β' τάξη του ηµερήσιου
ΓΕ.Λ. ή στη Β' τάξη του εσπερινού ΓΕ.Λ. µετά την  αποφοίτησή τους από την  Α' τάξη
του ηµερήσιου ΓΕ.Λ., εργάζονται και µετά την  αποφοίτησή τους από την  Β' ή την  Α'
τάξη ηµερήσιου ΓΕ.Λ. αν τίστοιχα ή κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στις τάξεις
αυτές, επήλθε: ααα) θάνατος του ενός γονέα ή βββ) αναπηρία του ενός γονέα, ο
οποίος ασκεί µόνος ή από κοινού µε τον  άλλο γονέα την  επιµέλεια, σε ποσοστό άνω
του εξήντα επτά τοις εκατό (67%), ή

γγ) εγγράφονται στη Β' ή στη Γ' τάξη του εσπερινού ΓΕ.Λ. είτε µετά τη συµπλήρωση
του 25ου έτους ηλικίας είτε λόγω έν ταξης, ως εξαρτηµένων  ατόµων , σε πρόγραµµα απε-
ξάρτησης, ή

δδ) µετεγγράφονται από την  Α' τάξη ηµερησίου ΓΕ.Λ. στην  Α' τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ.
εν τός της προβλεπόµενης από τις κείµενες διατάξεις προθεσµίας για µετεγγραφή.

γ) Οι απόφοιτοι εσπερινού ΓΕ.Λ., ανεξάρτητα αν  πληρούν  τις προϋποθέσεις της
περίπτωσης β', µπορούν  εναλλακτικά να συµµετέχουν  στις πανελλαδικές εξετάσεις για
εισαγωγή στην  τριτοβάθµια εκπαίδευση, κατά το αµέσως επόµενο ακαδηµαϊκό έτος από
το σχολικό έτος αποφοίτησης, ως υποψήφιοι στην  κατηγορία αποφοίτων  ηµερήσιου
ΓΕ.Λ., µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν  γι' αυτούς.»

Συνοψίζοντας, µε το ΝΕΟ σύστηµα των εσπερινών ΓΕΛ συµµετέχουν στις
πανελλαδικές εξετάσεις 2020:

α) οι µαθητές Γ' τριετούς εσπερινού ΓΕΛ υποχρεωτικά µε το νέο σύστηµα,
εφόσον επιθυµούν και πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις της φοίτησης. Αν
δεν επιθυµούν ή αν δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της φοίτησης,µπορούν να
συµµετάσχουν µε τα ηµερήσια ΓΕΛ (κατά το έτος αποφοίτησης). Αν συµµε-
τάσχουν µε τα ηµερήσια ΓΕΛ, θα διεκδικήσουν το ποσοστό των θέσεων των
ηµερήσιων ΓΕΛ µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

β) µε το νέο σύστηµα των εσπερινών ΓΕΛ µπορούν να συµµετάσχουν και
όσοι παλαιοί απόφοιτοι εσπερινού ΓΕΛ το επιλέξουν, εφόσον πληρούσαν τις
προϋποθέσεις φοίτησης (στο τετραετές εσπερινό ΓΕΛ). Οι παλαιοί απόφοιτοι
εσπερινών Λυκείων µπορούν να επιλέξουν εναλλακτικά το παλαιό σύστηµα, για
το οποίο εκδίδεται ανάλογη εγκύκλιος. 

∆ωρεάν εξετάσεις πελµατογραφήµατος για
τους δηµότες Αχαρνών

Η ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του
∆ήµου Αχαρνών και το Τµήµα Προ-
στασίας και Προαγωγής της ∆ηµόσιας
Υγείας σε συνεργασία µε τις εταιρείες
Cielo Foot Specialists και Φροντίδα Αθλ-
ητή, πρόκειται να πραγµατοποιήσουν
δωρεάν εξετάσεις πελµατογραφήµατος

από εξειδικευµένους επιστήµονες, στα πλαίσια της πρόληψης µέσω της
σωστής βάδισης.
Το πελµατογράφηµα είναι µια εξέταση των κάτω άκρων, µέθοδος ανώδυνη,
χωρίς ακτινοβολία, µέσω της οποίας µπορούµε να διαγνώσουµε ανατοµικές
παραµορφώσεις όχι µόνο των κάτω άκρων αλλά και συνολικά του σκελετού
µας.
Οι εξετάσεις εκτός από µαθητές απευθύνονται επίσης σε άτοµα κάθε ηλικίας
και θα πραγµατοποιηθούν στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ηµαρχείου (Φιλα-
δελφείας 87 & Μπόσδα), το χρονικό διάστηµα   17 Φεβρουαρίου έως και  21
Φεβρουαρίου 2020  από τις 12.00π.µ. έως τις 20.00µ.µ. αποκλειστικά κατό-
πιν ραντεβού. Οι µαθητές θα πρέπει να συνοδεύονται από γονέα ή κηδεµό-
να.
Πληροφορίες και ραντεβού στα τηλέφωνα: 2132123130 κα Φανή Κουµπούρη
και 2132123108 κα Παναγιώτα Παπαδηµητρίου.

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ  ΤΟΠΑΛΙ∆ΗΣ



Πρόγραµµα ανέργων ΟΑΕ∆ 30 - 45: 
Μέχρι πότε µπορείτε να ενεργοποιήσετε το voucher

Oδηγίες προς τους ωφελούµενους ανέργους του ΟΑΕ∆ για το πρόγραµµα voucher
30 - 45 ετών, καθώς µέχρι τις 21-02-2020 θα πρέπει να έχουν στείλει τα δικαιο-
λογητικά που χρειάζονται στο πάροχο που θα επιλέξουν.

Στον πάροχο της επιλογής τους θα πρέπει να προσκοµίσουν τα απαραίτητα δικαιο-
λογητικά έως τις 21-02-2020 ώστε να εργοποιηθεί το voucher από τους ανέργους ΟΑΕ∆
του προγράµµατος, ήτοι:

1. Αντίγραφο ταυτότητας / διαβατηρίου (ταυτοποίηση)
2. Βεβαίωση ανεργίας
3. Αντίγραφο τίτλου σπουδών καθώς και επίσηµη µετάφραση και πράξη αναγνώρισης

σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και
ΙΙΙ της Πρόσκλησης)

4. Αντίγραφο πιστοποιητικού αγγλικής γλωσσοµάθειας (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV της Πρόσ-
κλησης)

5. Υπεύθυνη ∆ήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ότι δεν είναι σπουδαστής/τρια ή
φοιτητής/τρια και στην οποία θα δηλώνεται: «∆εν παρακολουθώ ή/και δεν έχω παρα-
κολουθήσει άλλο συγχρηµατοδοτούµενο από το ΕΚΤ πρόγραµµα κατάρτισης κατά την
τελευταία διετία πριν από την υποβολή της παρούσας αίτησης συµµετοχής» (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της Πρόσκλησης)

Στη συνέχεια οι Πάροχοι Κατάρτισης επαληθεύουν τα δικαιολογητικά των ωφελουµένων, τα αναρτούν στην ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr και
προβαίνουν σε εισήγηση προς την Ε∆ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ ως προς την ορθότητα ή µη των υποβληθέντων στοιχείων από τους ωφελούµενους. Στη συνέχεια, η Ε∆
ΕΣΠΑ ΑπΚΟ ελέγχει τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά και εγκρίνει (αυτόµατη παραγωγή Κωδικού Επιταγής Κατάρτισης) / απορρίπτει τους εν δυνάµει ωφε-
λούµενους όπως ορίζεται και στο κεφάλαιο 8.4.3. της Πρόσκλησης.

Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση αναντιστοιχίας µεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση συµµετοχής και των υποβληθέντων δικαιολογητικών υπερ-
ισχύουν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά σε συνέχεια του ελέγχου που θα πραγµατοποιηθεί.

Η ενεργοποίηση του voucher των ωφελουµένων ανέργων του ΟΑΕ∆ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 28-02-2020 ενώ η καταληκτική ηµεροµηνία ένα-
ρξης του τµήµατος της θεωρητικής κατάρτισης είναι 13-03-2020.
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Κώδωνας κινδύνου από το
Φαρµακευτικό Σύλλογο Αττικής (ΦΣΑ): 

Εκατοντάδες φάρµακα σε έλλειψη
Κάθε προηγούµενο έχει ξεπεράσει η κατάσταση µε τις

ελλείψεις φαρµάκων το τελευταίο διάστηµα, υπο-
στηρίζουν οι φαρµακοποιοί της Αττικής.

Μετά τις σοβαρές καταγγελίες της Ελληνικής Οµο-
σπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ) για ελλείψεις σε αντινεοπ-
λασµατικά φάρµακα σε πολλά νοσοκοµεία, µε αποτέλε-
σµα µεγάλες καθυστερήσεις ακόµη και ακυρώσεις προ-
γραµµατισµένων χηµειοθεραπειών, καθώς και για
ελλείψεις φαρµάκων σε ιδιωτικά φαρµακεία, ο ΦΣΑ εξέ-
δωσε ανακοίνωση περιγράφοντας µια απογοητευτική
εικόνα, µε επικίνδυνες προεκτάσεις τόσο για τη δηµόσια
υγεία όσο και για τους ασθενείς.

Συγκεκριµένα,σύµφωνα µε το www.news4health.gr , 

για πρώτη φορά τα ελλείποντα φάρµακα ανέρχονται 
περίπου στα 400 και αφορούν όλες τις κατηγορίες

ασθενειών! «Αρχίζει και δηµιουργείται κίνδυνος για την
υγεία των πολιτών, καθότι τα φαρµακεία µας αδυνατούν
να καλύψουν την συνήθη ζήτηση των ασθενών», προ-
ειδοποιεί ο ΦΣΑ.

«∆υστυχώς, παρά τις επανειληµµένες οχλήσεις µας, η
πολιτεία δεν έχει πάρει κανένα µέτρο και την ίδια στιγ-
µή οι εξαγωγές φαρµάκων αυξάνονται διαρκώς», προ-
σθέτει και καλεί την πολιτεία και τον Υπουργό Υγείας
προσωπικά να παρέµβει άµεσα.

Η ΕΛΛΟΚ εντοπίζει και τη ρίζα του προβλήµατος των
ελλείψεων ειδικά στα φαρµακεία της χώρας, όπου η
επάρκεια είναι απολύτως απαραίτητη.

«∆υστυχώς και σε αυτό τον τοµέα το τελευταίο διά-
στηµα παρουσιάζονται φαινόµενα δυσλειτουργίας. 

Οι µειωµένες εισαγωγές, πιθανόν λόγω clawback, σε
συνδυασµό µε τις διαπιστωµένες ελλείψεις φαρµάκων σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο λόγω προβληµάτων παραγωγής 

και τις παράλληλες εξαγωγές σε χώρες όπου
πωλούνται σε υψηλότερη τιµή τα «ελλείποντα» φάρµακα,
δηµιουργούν µια κρίσιµη κατάσταση ελλείψεων φαρµά-
κων που είναι απαραίτητα στις αγωγές που πρέπει να
λάβουν οι ασθενείς», αναφέρει η Οµοσπονδία.

Εν τω µεταξύ, ο Πανελλήνιος Φαρµακευτικός Σύλλο-
γος ξεκινάει πανελλαδική καταγραφή των ελλείψεων.
Με ανακοίνωση προς τους φαρµακευτικούς συλλόγους
- µέλη του ζητάει να αποστείλουν αναλυτικές καταστάσεις
µε τις σηµαντικότερες ελλείψεις φαρµάκων στο νοµό
τους. 

Οι καταστάσεις θα πρέπει να αποσταλούν εντός µιας
εβδοµάδας και να περιέχουν τα σκευάσµατα που παρ-
ουσιάζουν έλλειψη σε πολλά φαρµακεία και για ένα
εύλογο χρονικό διάστηµα. 

Στόχος είναι να καταρτιστεί ένας συγκεντρωτικός κατά-
λογος ελλείψεων πανελλαδικά, «που θα αποτελέσει
ισχυρό αποδεικτικό υλικό για την τεκµηρίωση του προβ-
λήµατος», όπως σηµειώνεται.

Πότε θα βγουν τα αποτελέσµατα των ενστάσεων και η
πληρωµή για το κοινωνικό µέρισµα

Σε λίγες ηµέρες όπως αν αφέρουν
πηγές του υπουργείου Οικον οµικών
στο Dikaiologitika News θα γίν ουν
γν ωστά τα αποτελέσµατα των
εν στάσεων  για το κοιν ων ικό µέρι-
σµα εν ώ θα ακολουθήσει η σχ ετική
πληρωµή.

Ειδικότερα σύµφων α µε πηγές
του ΥΠΟΙΚ µέχ ρι το τέλος του µήν α
θα γίν ουν  οι πληρωµές για όσους
δικαιωθούν  από τις εν στάσεις για το
κοιν ων ικό µέρισµα.

Υπεν θυµίζεται ότι η διαδικασία
των  εν στάσεων  ολοκληρώθηκε
µέχ ρι την  Τετάρτη 15 Ιαν ουαρίου,
ηµεροµην ία κατά την  οποία ήταν  η
τελευταία ηµέρα που µπορούσαν  οι
εν διαφερόµεν οι ν α υποβάλουν
εν στάσεις για το κοιν ων ικό µέρι-
σµα.

Πρόκειται για τα ν οικοκυριά των
οποίων  η αίτηση απορρίφθηκε και
δεν  έλαβαν  το ποσό του µερίσµα-
τος το οποίο αν έρχ εται στα 700
ευρώ. 

Ωστόσο επισηµαίν εται πως από

την  διαδικασία αυτή εξαιρέθηκαν
περιπτώσεις που δεν  εγκρίθηκαν
λόγω ΙΒΑΝ.

Η πληρωµή θα αφορά περίπου
40.000 δικαιούχ ους που έκαν αν
υποβολή έν στασης στο koinon-
ikomerisma.gr

Ποιοι είν αι οι δικαιούχ οι
∆ικαιούχ οι των  700 ευρώ είν αι:

- Οικογέν ειες µε τέσσερα ή περισ-
σότερα εξαρτώµεν α τέκν α και µε
ετήσιο φορολογητέο οικογεν ειακό
εισόδηµα έτους 2018 έως 20.000
ευρώ.

- Νοικοκυριά µε έν αν  γον έα
µακροχ ρόν ια άν εργο και τουλάχ ι-
στον  έν α ή περισσότερα εξαρτώµε-
ν α τέκν α και µε ετήσιο φορολογητέο
οικογεν ειακό εισόδηµα έως και
15.000 ευρώ. Στην  κατηγορία αυτή
θα περιληφθούν  και οι µον ογον εϊ-
κές οικογέν ειες που εκπληρών ουν
τις προϋποθέσεις.

- Νοικοκυριά στα οποία και οι δύο

σύζυγοι ή και τα δύο µέρη
συµφών ου συµβίωσης είν αι
βραχ υχ ρόν ια άν εργοι και έχ ουν
συν ολικό ετήσιο φορολογητέο οικο-
γεν ειακό εισόδηµα έως 15.000 ευρώ.
Και σ' αυτή την  κατηγορία θα περιλ-
ηφθούν  οι µον ογον εϊκές οικογέν ειες
που εκπληρών ουν  τις προϋποθέ-
σεις.

- Οικογέν ειες στις οποίες έν α του-
λάχ ιστον  µέλος εν ήλικο ή αν ήλικο
είν αι άτοµο µε αν απηρία (ΑΜΕΑ)
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Στους φιλόξενους χώρους
των Α και Β ΚΑΠΗ της
Ελευσίνας βρέθηκαν

Τρίτη και Τετάρτη εκπρόσωποι
της δηµοτικής αρχής της πόλης
µε αφορµή την κοπή της πρω-
τοχρονιάτικης πίτας. Μαζική η
συµµετοχή των µελών που
µετέχουν στις δραστηριότητες
των δύο δοµών,  δηµιούργ-
ησαν µια πολύ ζεστή και φιλική
ατµόσφαιρα.  Από το Α’ ΚΑΠΗ ο
δήµαρχος Ελευσίνας Αργύρης
Οικονόµου ευχήθηκε «χρόνια
πολλά µε υγεία» και πρόσθεσε
«σας θέλουµε µαζί, η Πολιτιστι-
κή Πρωτεύουσα γίνεται και για
εσάς». 

Νωρίτερα, η πρόεδρος του
ΠΑΚΠΑΑ κα. Εύη Άνθη-Γκιόκα
εξέφρασε τις ευχές της  για
αγάπη, «καλή  και ευλογηµένη
χρονιά, να συναντηθούµε και 

του χρόνου εδώ όλοι». Ανα-
φέρθηκε επίσης σε θέµατα που
απασχολούν τα µέλη των
ΚΑΠΗ όπως οι εκδροµές, η
συνταγογράφηση φαρµάκων, οι
επισκέψεις στα θέατρα, το
Λαϊκό Πανεπιστήµιο που ως
θεµατική ενότητα έχει την υγεία,
τα µαθήµατα µπαλέτου για την
τρίτη ηλικία  που γίνονται στο
ΠΑΚΠΑΑ. ∆ιαβεβαίωσε πως τα
αιτήµατα των µελών  θα ικανο-
ποιηθούν και  ζήτησε  καλή
συνεργασία από όλους. 

«Χρόνια πολλά και να είστε
όσο το δυνατόν πιο υγιείς και
ενεργοί» ευχήθηκε ο αντιδήµα-
ρχος Γ. Κουρούνης  τονίζοντας
πως  η νέα  δηµοτική αρχή θα
καταβάλει κάθε προσπάθεια για
διαρκή βελτίωση των παρεχό-
µενων υπηρεσιών προς τους
ανθρώπους της τρίτης ηλικίας.  

Ευχές για υγεία και συνεχή
παρουσία στις εκδηλώσεις των
ΚΑΠΗ  εξέφρασε επίσης και ο
αντιδήµαρχος Λ. Παππάς. 

Στις εκδηλώσεις των ΚΑΠΗ
για την κοπή της πίτας  παρέ-
στησαν µεταξύ άλλων οι τοπικοί
σύµβουλοι  Ελευσίνας  Α.
Στάθη, Χ. ∆ελαπόρτας, οι αντι-
πρόεδροι του ΠΑΚΠΑΑ   Β.
Ρόκας- της ΚΕ∆Ε  Ζωή Στραϊ-
τούρη, τα µέλη του ∆Σ του
ΠΑΚΠΑΑ  Γ. Κριτσαντώνης,
Αθ. Χατζηαντωνίου, η πρόεδρ-
ος της  Β΄βάθµιας  Σχολικής
Επιτροπής Κ. Τζικιτζέλα και
φυσικά πολυάριθµα µέλη από
τα δύο ΚΑΠΗ της Άνω και Κάτω
Ελευσίνας, συνεργάτες και εθε-
λοντές που προσφέρουν
απλόχερα υπηρεσίες       στήρ-
ιξης σε µια εξαιρετικά σηµαντι-
κή δοµή της κοινωνίας.   

Συµπληρώθηκαν 20 χρόνια 
από την ξαφνική απώλειά του 

Τιµά τη µνήµη του Επισµηναγού
Νικολάου Νέζη 

ο δήµος Μάνδρας - Ειδυλλίας 

Ο ∆ήµος Μάνδρας
- Ειδυλλίας - Ερυθ-
ρών  πραγµατοποιεί
εκδήλωση τιµώντας
τη µνήµη του Επι-
σµηναγού Νικολάου
Νέζη, την Κυριακή 26
Ιανουαρίου 2020,
στις 11:00 π.µ. στην
πλατεία Ζερβονικόλα
(επί της οδού Στρατ-
ηγού Νικ. Ρόκα).

Μετά από πρόσ-
κληση του ∆ηµάρχου
Χρήστου Ε. Στάθη, στην εκδήλωση θα µιλήσει ο
∆ιοικητής της 112 ΠΤ Μοίρας, Ταξίαρχος Πολ-
υκανδριώτης Αθανάσιος.

Ο "δικός µας" Επισµην αγός

Συµπληρώθηκαν  20 χρόν ια από την
απώλεια του "δικού µας" Επισµην αγού...

Ήταν 17 Ιανουαρίου 2000 όταν το πολεµικό
αεροσκάφος τύπου F-4 Phantom, απογειώθηκε
από το αεροδρόµιο της Ανδραβίδας µε προορι-
σµό εκείνο της Σκύρου προκειµένου να αναλά-
βει αποστολή 48ωρης επιφυλακής στο Αιγαίο.
Κυβερνήτης ήταν ο Σµηναγός Γκόλιας Ευστρά-
τιος και συγκυβερνήτης ο Επισµηναγός Νικόλα-
ος Νέζης.

Λίγο µετά την απογείωση του το αεροσκάφος
κατέπεσε και συνετρίβη στο όρος Ξηροβούνι
Βοιωτίας, µε αποτέλεσµα το θάνατο των δύο
ανδρών.

Ο Νίκος Νέζης είχε γεννηθεί στη Μάνδρα το
1970 και ήταν δευτερότοκος γιος του ∆ηµητρίου
και της Ξανθής Νέζη.

Εκδήλωσε από πολύ µικρός την αγάπη του για
τα αεροπλάνα. Όποτε άκουγε αεροπλάνο να
πετά, σηκωνόταν όρθιος και το χαιρετούσε µε
λαχτάρα. 

Παρακολούθησε τις πρώτες τάξεις του ∆ηµοτι-
κού Σχολείου στη Μάνδρα, πριν µετακοµίσει µε
την οικογένειά του στην Ελευσίνα.

Το σπίτι του ήταν κοντά στο Στρατιωτικό Αερο-
δρόµιο και ακούγοντας καθηµερινά τους κιν-
ητήρες τους να βουίζουν, η επιθυµία του "θέρ-
ιεψε".

"Θα γίνω αεροπόρος ή τίποτα», έλεγε...
Έκανε το όνειρό του πραγµατικότητα, ως επιτ-
υχών στη Σχολή Ικάρων µέσω των Πανελληνίων
Εξετάσεων το 1990.

Η πρώτη κουβέντα του όταν έµαθε για την επιτ-
υχία του ήταν: «Μάνα, τώρα είµαι ευτυχισµένος,
έκανα αυτό που ποθούσα, δε µε κρατάει τίποτα,
οι ουρανοί είναι δικοί µας».

"Άνδρες πόλις και ού τείχη, ουδέ νήες ανδρών
κεναί".

Η ισχύς της πόλης είναι οι άνδρες και όχι τα τείχη
ούτε τα άδεια πλοία.

Θουκυδίδης, 460-394 π.Χ., Αθηναίος ιστορικός

Πίτα έκοψαν τα ΚΑΠΗ της Ελευσίνας 
Τα ζητήµατα που απασχολούν τα µέλη κι η διαρκής συνεργασία µε το ΠΑΚΠΠΑ   



2ος ∆ιαγωνισµός Μαγειρικής 
Συλλόγου Αγ. ∆ηµητρίου & 
Αγ. Γεωργίου Άνω Λιοσίων

∆εκάδες µέλη συµµετείχαν στον 2ο ∆ιαγωνισµό
Μαγειρικής του Συλλόγου Αγ. ∆ηµητρίου & Αγ. Γεω-
ργίου Άνω Λιοσίων. Είκοσι φαγητά και γλυκά δια-
γωνίστηκαν και αναδείχτηκαν από την Επιτροπή
που αποτελούταν από τον Πρόεδρο του Συλλόγου
µας κ. Αντ. Κοναξή και τους κκ. Α. ∆ράκου & Γ. Τσα-
τσάκη τα τρία καλύτερα φαγητά & ένα γλυκό.

Νικήτριες αναδείχτηκαν οι εξής:
1. Αδάκτυλου Σοφία µε ντολµαδάκια µε κιµά
2. Ζινούλη Ελένη µε µουσακά
3. Παπαηλιοπούλου Ελευθερία µε σουπιές σπα-

νάκι
4. Καµπόλη Σοφία µε πορτοκαλόπιτα.
Έπειτα όλοι µαζί δοκίµασαν τα εδέσµατα και ακο-

λούθησε γλέντι µέχρι αργά.
Ο κ. Κοναξής συνεχάρη όλους τους διαγωνιζόµε-

νους για τις ωραίες δηµιουργίες τους & τόνισε ότι
όλα τα φαγητά & γλυκά ήταν υπέροχα... και ότι
απλά κάποια κέρδισαν στις λεπτοµέρειες.

Συγχαρητήρια σε όλους τους συµµετέχοντες.
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Σ
την  αν αγκαιότητα συν έχ ισης
και εν ίσχ υσης προγραµµάτων
διαρκούς επιµόρφωσης και

κατάρτισης των  στελεχ ών  της Περιφ-
έρειας Αττικής αν αφέρθηκε σήµερα ο
Γ. Πατούλης.  

Ο Περιφερειάρχ ης κατά τη διάρκεια
της τελετής παράδοσης πιστοποιη-
τικών  επάρκειας ψηφιακών  δεξιοτή-
των  σε εργαζόµεν ους της Περιφέρειας
επισήµαν ε ότι στόχ ος του «είν αι η
υλοποίηση δράσεων  διαρκούς
εκπαίδευσης και επιµόρφωσης του
προσωπικού της Περιφέρειας προκει-
µέν ου ν α επιτευχ θεί η δηµιουργία µιας
αποτελεσµατικής διοίκησης µε υψηλή
ποιότητα υπηρεσιών  προς τους
πολίτες». 

Για το λόγο αυτό, σηµείωσε ο Περιφερειάρχ ης, οι
συγκεκριµέν ες δράσεις θα εν ισχ υθούν  και µάλιστα
στο υψηλότερο δυν ατό επίπεδο µε τη συν εργασία 

της Περιφέρειας Αττικής και του Εθν ικού Κέν τρου
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚ∆ΑΑ).  

Απευθυν όµεν ος στα 23 στελέχ η της περιφέρειας

που είν αι εργαζόµεν οι Ιδιωτικού ∆ικαίου
Αορίστου Χρόν ου (Ι∆ΑΧ) και έλαβαν  τα
σχ ετικά πιστοποιητικά, επισήµαν ε ότι το
ζήτηµα της κατάρτισης και της επάρκειας
είν αι υψηλής προτεραιότητας για τον  ίδιο. 

«Θέλουµε στελέχ η στη διοίκηση της
Περιφέρειας  επιτελικού και αν απτυξιακού
χ αρακτήρα. Για το λόγο αυτό και θα λάβο-
υµε όλες εκείν ες τις πρωτοβουλίες που θα
βοηθήσουν   στον  εκσυγχ ρον ισµό των
υπηρεσιών  και στη βελτίωση των  παρεχ ό-
µεν ων  υπηρεσιών  προς τους πολίτες». 

Στην  τελετή απον οµής παραβρέθηκαν  η
Γεν ική ∆ιευθύν τρια Εσωτερικής Λειτο-
υργίας της Περιφέρειας Γ. Προκοπιάδου, η
Μ. Φωτάκη ∆ιευθύν τρια Αν θρώπιν ου
∆υν αµικού, η  Ε. Αν αγν ώστου Προϊστα-

µέν η Εκπαίδευσης Αν θρώπιν ου, η Κ. Καραβάν α
Προϊσταµέν η Τµήµατος Υπαλλήλων  Ιδιωτικού
∆ικαίου και άλλα υπηρεσιακά στελέχ η.  

Ο Περιφερειάρχης Αττικής απένειµε πιστοποιητικά επάρκειας ψηφιακών 
δεξιοτήτων σε εργαζόµενους της Περιφέρειας

Γ. Πατούλης: «Υλοποιούµε δράσεις διαρκούς εκπαίδευσης και επιµόρφωσης του προσωπικού της
Περιφέρειας µε στόχο µια αποτελεσµατική διοίκηση µε υψηλή ποιότητα υπηρεσιών προς τους πολίτες»
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ΒΕΠ: Έτος επενδύσεων, ανάπτυξης  και τεχνικής εκπαίδευσης το 2020 

Πληθώρα προσωπικοτήτων από την πολιτική, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
τους παραγωγικούς φορείς και τις επιχειρήσεις  στην τελετή κοπής της πίτας 

Η καθιερωµένη τελετή κοπής της βασιλόπιττας καθώς και του Αγιασµού πραγµατοποιήθηκε τη ∆ευτέρα 20 Ιανουαρίου, στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Πειραιώς από τον σεβασµιώτατο Μητροπολίτη Πειραιώς κ.κ. Σεραφείµ. Ο
Πρόεδρος του ΒΕΠ κ. Ανδριανός Μιχάλαρος ζήτησε µεθοδική και αποτελεσµατική εργασία απ’ όλους ώστε το 2020 να αποτελέ-
σει έτος που θα φέρει νέες επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και εκσυγχρονισµό της τεχνικής εκπαίδευσης.  

Ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τους εκατοντάδες επιχειρηµατίες, πολιτικούς, εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων και κυρίως
τα µέλη του Επιµελητηρίου που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση για την εκδήλωση και δηµιούργησαν το αδιαχώρητο στην αίθουσα. «Η συµµετοχή σας επιβεβαιώνει ότι το κλίµα στην αγορά
έχει αλλάξει. Αυτό σηµαίνει πως µέσα στη νέα χρονιά πρέπει να προχωρήσουν άµεσα πρωτοβουλίες που αφορούν στη ριζική µείωση της γραφειοκρατίας, ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας
και δηµιουργίας µιας νέας γενιάς τεχνητών ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης που θα δώσουν πνοή σε παραγωγικές επιχειρήσεις και τεχνικά επαγγέλµατα, από τα οποία εξαρτάται εν πολ-
λοίς η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας», επισήµανε ο κ. Ανδριανός Μιχάλαρος και απέδωσε τα εύσηµα στον ∆ήµαρχο Πειραιώς κ. Γιάννη Μώραλη για τις πρωτοβουλίες στις οποίες
συµµετέχει η δηµοτική Αρχή για την ανάπλαση της περιοχής στον Άγιο ∆ιονύσιο και τη δηµιουργία «θερµοκοιτίδων» για επιχειρήσεις startup. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Γενικός Γραµ-
µατέας Ναυτιλίας & Λιµενικών Υποδοµών κ. Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, ο οποίος µετέφερε το χαιρετισµό του Υπουργού Ναυτιλίας κ. Γιάννη Πλακιωτάκη και τόνισε ότι η Ελλάδα δεν θα απο-
τελούσε τη µήτρα της σύγχρονης ναυτοσύνης κατά τον 20ο αιώνα, αν δεν υπήρχαν τα µηχανουργεία, τα χυτήρια, τα εργαστήρια ηλεκτρολογικών εφαρµογών και αυµατισµών, καθώς και οι
εταιρείες ναυπηγικών εργασιών, επιχειρήσεις που κατ’ εξοχήν αποτελούν µέλη του ΒΕΠ. «Οι πόρτες των γραφείων µας είναι ανοικτές για να ακούσουµε προτάσεις και ιδέες που θα κάνουν
την πραγµατική οικονοµία να θριαµβεύσει», δήλωσε. 

Στην τελετή παρέστησαν 
ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Β’ ∆υτικής

Αττικής της Ν.∆. κ. Αθανάσιος Μπούρας, οι βουλευτές Α’ Πει-
ραιώς της Ν.∆. κ.κ. Κώστας Κατσαφάδος, Ιωάννης Μελάς,
Νικόλαος Μανωλάκος και του ΣΥΡΙΖΑ κ. Θεόδωρος
∆ρίτσας, ο βουλευτής Β’ Πειραιώς της Ν.∆. κ. Ιωάννης Τρα-
γάκης και ο βουλευτής Β’ ∆υτικής Αττικής κ. Γεώργιος
Κώτσηρας. Παρούσα ήταν επίσης η Αντιπεριφερειάρχης Πει-
ραιώς κ. Σταυρούλα Αντωνάκου, ο ∆ήµαρχος Πειραιώς κ.
Γιάννης Μώραλης, ο ∆ήµαρχος Περάµατος κ. Γιάννης
Λαγουδάκης και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόριος Στα-
µούλης. 

Εξαιρετικά ενισχυµένη ήταν η παρουσία εκπροσώπων
των παραγωγικών φορέων. Παρών ήταν ο Πρόεδρος της
Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών Βιοτεχνών
Εµπόρων Ελλάδος κ. Γιώργος Καββαθάς, ο πρόεδρος
Συνδέσµου Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Πει-
ραιώς (και εκπρόσωπος της ΠΟΣΕΗ) κ. ∆ηµήτρης Μουστά-

κας, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Βιοτεχνών
Αλουµινοκατασκευαστών κ. Θεόφιλος Παγιάτης, ο Πρόεδρ-
ος του Σωµατείου Ναυτικών Πρακτόρων Αττικής – Πειραιώς
κ. Νικόλαος Φιριππής και ο Γενικός Γραµµατέας της Οµο-
σπονδίας Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδος κ. Μιχαήλ Κατσα-
ρός. 

Στην εκδήλωση συµµετείχαν επίσης ο Ειδικός Γραµµατέας
∆ιαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους κ. Φώτης Κουρµούσης, ο
Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Λευκάδος κ. Σωτήρης Σκιαδα-
ρέσης, ο Α’ Αντιπρόεδρος του Επαγγελµατικού Επιµελ-
ητηρίου Ελλάδος και Περιφερειακός Σύµβουλος Επεν-
δύσεων & ∆ικτύου Επιχειρήσεων κ. Νικόλαος Παπαγεω-
ργίου, ο Β’ Αντιπρόεδρος του Επαγγελµατικού Επιµελ-
ητηρίου Ελλάδος κ. Ιωάννης Μουρτζούκος, ο Υπεύθυνος
ΓΕΜΗ & Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΕΒΕΠ κ. Νίκος
Μαυρίκος, ο Πρόεδρος της Ενώσεως Βιοτεχνών – Εργο-
δοτών Μηχανουργών Πειραιώς κ. Φώτιος Πράσινος, ο
Πρόεδρος της Οµοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωµατείων Πειρ-

αιώς κ. ∆ηµήτρης Σαµιωτάκης, ο εκπρόσωπος του Συνδέ-
σµου Επιχειρήσεων Ναυπηγικής Βιοµηχανίας κ. Ευάγγελος
Βουδούρης και ο εκπρόσωπος του Εµπορικού Συλλόγου
Σαλαµίνος κ. Κωνσταντίνος Σπετσιωτάκης. 

Ιδιαίτερα δυναµική χαρακτηρίστηκε η παρουσία στελεχών
της Αυτοδιοίκησης αφού παραβρέθηκαν στην αίθουσα
συµβουλίων του ΒΕΠ ο Αντιδήµαρχος Ανάπτυξης του ∆ήµου
Πειραιώς κ. ∆ηµήτρης Καρύδης, ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής
Ραδιοφωνίας Πειραιώς «Κανάλι 1 90,4» κ. Αλέξανδρος Τζε-
φεράκος, ο Γενικός ∆ιευθυντής της ∆ΗΡΑΠ κ. Νίκος Παρασ-
κευάς, η εντεταλµένη Περιφερειακή Σύµβουλος Εθελοντικών
Οργανώσεων κ. Ευγενία Μπαρµπαγιάννη, ο Περιφερειακός
Σύµβουλος και πρώην Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ.
∆ηµήτρης Κατσικάρης, ο Περιφερειακός Σύµβουλος και
πρώην Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κ. Παναγιώτης Χατ-
ζηπέρος, ο πρώην Αντιπεριφερεριάρχης ΕΣΠΑ κ. Λεωνίδας
Αθανασιάδης και ο πρώην Αντιπεριφερειάρχης Πειραιώς
κ. Γεώργιος Γαβρίλης. 
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Με πολύ µεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι
εργασίες της 16ης και 17ης Ιανουαρίου
2020, στο πλαίσιο επίσκεψης στην Ελευσίνα

αντιπροσωπείας για τον έλεγχο της πορείας του
ευρωπαϊκού προγράµµατος URB-EN PACT, στο
οποίο συµµετέχει ο ∆ήµος Ελευσίνας µαζί µε άλλες
8 πόλεις από 7 συνολικά κράτη – µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο στόχ ος του προγράµµατος URB-EN PACT είν αι
µέχ ρι το 2050 οι πόλεις που συµµετέχ ουν  σ’ αυτό ν α
γίν ουν  πόλεις - ZERO NET CARBON, δηλαδή ή ν α
παράγουν  εν έργεια µόν ο από αν αν εώσιµες πηγές
(π.χ . αιολική εν έργεια) ή αν  παράγουν  εν έργεια
συν οδευόµεν η από εκποµπή διοξειδίου του άν θρακα,
αυτό το διοξείδιο του άν θρακα ν α απορροφάται µε
κάποιες διαδικασίες, ώστε το αποτύπωµα διοξειδίου
του άν θρακα ν α είν αι µηδεν ικό.

Η αν τιπροσωπεία των  ξέν ων  αποτελείτο από τις
κυρίες Virginie Squizzato και Helene Mazaley rat,
προερχ όµεν ες από την  Clermont Auv ergne Metropole
– Γαλλία (επικεφαλής του προγράµµατος) και τον  κ.
Donal O’Herlihy , εξειδικευµέν ο εξωτερικό συν εργάτη
του προγράµµατος, προερχ όµεν ο από την  Ιρλαν δία.

Σκοπός της επίσκεψης των  ξέν ων  ήταν  ν α εξεταστεί
η προετοιµασία του ∆ήµου Ελευσίν ας όσον  αφορά την
πρόοδο του προγράµµατος.

Στις εργασίες της πρώτης µέρας (16/1/2020), εκτός
από την  οµάδα διοίκησης έργου (Ο∆Ε) του ∆ήµου
Ελευσίν ας (κυρίες Γεωργουλέα, Μακρή και Μυτιλην αίου
και κ. Καν άκης & Βραχ άλης και ∆ρ. Χρηστίδης), πήραν
µέρος ο Αν τιδήµαρχ ος υπεύθυν ος της ∆/ν σης
Καθαριότητας, Αν ακύκλωσης, Περιβάλλον τος και
Πρασίν ου κ. Λεων . Παππάς, εκπρόσωποι των
βιοµηχ αν ιών  ΕΛ.ΠΕ. (κα. Παγών η, αν ώτερη δ/ν τρια
Υγιειν ής, Ασφά-λειας, Περιβάλλον τος & Βιώσιµης
Αν άπτυξης του Οµίλου ΕΛ.ΠΕ. & κ. Ιωακειµίδης,
δ/ν τής Υγιειν ής, Ασφάλειας & Περιβάλλον τος ΒΕΕ) και
ΤΙΤΑΝ (κ. Σαµοθράκης, διευθυ-ν τής ΤΙΤΑΝ Ελευσίν ας
& κ. Κατσιάµπουλας, δ/ν τής Περιβάλλον τος, Ποιότητας
& Βιώσιµης Αν άπτυξης του Κλάδου Τσιµέν του
Ελλάδας), η δ/ν τρια του 2ου ∆ηµοτικού Σχ ολείου
Ελευσίν ας κα. Ψωµά, ο δ/ν τής του 3ου Γυµν ασίου κ.
Λιακέας και η υπ/ν τρια κα. Βολικίδου, και η καθηγήτρια

κα. ∆ρεττάκη, εκπρό

σωπος του 1ου ΓΕΛ Ελευσίν ας. 
Επίσης ο πρόεδρος του Συλλόγου Εθελον τών

Ελευσίν ας κ. Καλυµν άκης, η εκπρόσωπος του
Συλλόγου Μικρασιατών  Ελευσίν ας κα. Γιοβάν ου και ο
εκπρόσωπος της Περιβαλλον τικής Κίν ησης Ελευσίν ας
“ECOLEUSIS” κ. Χρηστάκης.

Την  πρώτη µέρα (16/1/2020) αρχ ικά ο ∆ήµαρχ ος κ.
Αργ. Οικον όµου καλωσόρισε τους τρεις επισκέπτες και
ακολούθως έγιν αν  συν αν τήσεις της αν τιπροσωπείας
και αν ταλλά-χ θηκαν  απόψεις µε όλους τους
αν αφερόµεν ους αν ωτέρω.

Ειδικότερα από τον  αρµόδιο Αν τιδήµαρχ ο κ. Παππά
και την  Ο∆Ε αν αφέρθηκαν  οι προτεραιότητες του
∆ήµου, όσον  αφορά την  πορεία προς µηδεν ικές
εκποµπές αερίων  του θερµοκηπίου του ∆ήµου
Ελευσίν ας. Επιγραµµατικά αυτές είν αι: α) Εν εργειακή
αν αβάθµιση όλου του δηµοτικού οδοφωτισµού, β)
Εν εργειακή αν αβάθµιση όλων  των  δηµοτικών  κτιρίων ,
γ) Εγκατάσταση Φ/Β πάν ελ σε όλα τα σχ ολεία
(περίπου 40), δ) Σταδιακή αν τικατάσταση των
δηµοτικών  οχ ηµάτων  µε ηλεκτροκίν ητα οχ ήµατα και ε)
Στο πλαίσιο του Συµφών ου των  ∆ηµάρχ ων  Εκπόν ηση
Σχ εδίου ∆ράσης για την  Αειφόρο Εν έργεια και το Κλίµα
(Σ∆ΑΕΚ) ως αποτέλεσµα επικαιροποίησης του
υφιστάµεν ου Σχ εδίου ∆ράσης για την  Αειφόρο
Εν έργεια (Σ∆ΑΕ).

Οι εκπρόσωποι των  βιοµηχ αν ιών  αν έπτυξαν  τις
προσπάθειες που έχ ουν  κάν ει και αυτές που θα
κάν ουν  προκειµέν ου ν α µειώσουν  την  καταν άλωση
εν έργειας και τις εκποµπές αερίων  θερµοκηπίου.

Οι εκπρόσωποι των  σχ ολείων  και των  δύο συλλόγων
αν αφέρθηκαν  στην  πρόθεσή τους ν α συµβάλουν , στο
µέτρο του δυν ατού, στη διάχ υση προς τους µαθητές
και τα µέλη τους αν τίστοιχ α των  αποτελεσµάτων  του
προγράµµατος, µε σκοπό τη µείωση καταν άλωσης
εν έργειας και τη µείωση των  εκποµπών  των  αερίων
θερµοκηπίου.

Ο εκπρόσωπος της “ECOELEUSIS” αν έπτυξε τις
θέσεις της κίν ησης γεν ικότερα όσον  αφορά την
προστασία και αν αβάθµιση του περιβάλλον τος καθώς
και την  αν τιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής. 

Αν έφερε ότι, κατά την  άποψη της κίν ησης, ελάχ ιστα

έχ ουν  γίν ει στην  Ελλάδα για τη µείωση των  εκποµπών
διοξειδίου του άν θρακα και συν επώς για την
αν τιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής. 

Τόν ισε δε ότι οι βιοµηχ αν ίες της περιοχ ής όχ ι µόν ο
δεν  προσπαθούν  για τη µείωση των  εκποµπών
αερίων  του θερµοκηπίου αλλά τουν αν τίον  οι
δραστηριότητές τους αυξάν ουν  αυτές τις εκποµπές.

Τη δεύτερη µέρα (17/1/2020) προηγήθηκε
συν άν τηση του ∆ηµάρχ ου µε την  αν τιπροσωπεία,
κατά την  οποία επιβεβαίωσε τις προτεραιότητες της
δηµοτικής αρχ ής, όσον  αφορά την  πορεία προς
µηδεν ικές εκποµπές αερίων  του θερµοκηπίου του
∆ήµου Ελευσίν ας και ευχ ήθηκε επιτυχ ή έκβαση του
προγράµµατος, επ’ ωφελεία των  κατοίκων  του ∆ήµου
Ελευσίν ας αλλά και των  άλλων  πόλεων , που
συµµετέχ ουν  στο πρόγραµµα. Επίσης ο ∆ήµαρχ ος
προσέφερε αν αµν ηστικά δώρα στους τρεις επισκέπτες
µας.

Ακολούθησε επίσκεψη-ξεν άγηση στον  δηµοτικό
σταθµό µέτρησης ατµοσφαιρικής ρύπαν σης, στο
δηµοτικό Κέν τρο ∆ιαλογής Αν ακυκλώσιµων  Υλικών
(Κ∆ΑΥ) και στον  σταθµό µεταφόρτωσης στερεών
αποβλήτων  (συν εργεία). Οι επισκέπτες µας δήλωσαν
εν τυπωσιασµέν οι για τις συγκεκριµέν ες δράσεις µας.

Το πρόγραµµα ολοκληρώθηκε µε σύν τοµη περιήγηση
στην  Ελευσίν α και ξεν άγηση στον  αρχ αιολογικό χ ώρο
της Ελευσίν ας.

Η αν τιπροσωπεία των  ξέν ων  έµειν ε απόλυτα
ικαν οποιηµέν η από τις εργασίες του διηµέρου και
εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι θα υπάρξει και δεύτερη
φάση του προγράµµα-τος, που θα είν αι και η
σηµαν τικότερη (αφού εγκριθεί και αξιολογηθεί επιτυχ ώς
η πρώτη φάση), οπότε θα έχ ουν  τη χ αρά ν α
συν εργαστούν  ξαν ά µε την  Ελευσίν α.

Οι ξέν οι επισκέπτες µας δήλωσαν
κατεν θουσιασµέν οι από την  ελλην ική φιλοξεν ία.

Η άποψη των  υπηρεσιακών  παραγόν των  του ∆ήµου
Ελευσίν ας για τα αποτελέσµατα των  εργασιών  του

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URB-EN PACT ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Στις προτεραιότητες της δηµοτικής αρχής η πορεία προς µηδενικές εκποµπές 
αερίων του θερµοκηπίου, επ’ ωφελεία των κατοίκων 
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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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Με 14χρονο συνοµιλούσε διαδικτυακά 
άντρας- αντάλλαξαν ευαίσθητο 
περιεχόµενο - Συλλήψεις από την ∆ίωξη

Έρευνες πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο προλ-
ηπτικών δράσεων για την πάταξη του φαινοµέ-
νου της πορνογραφίας ανηλίκων, µετά από

κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών δεδοµένων που
περιήλθαν στο πλαίσιο της διεθνούς αστυνοµικής συνερ-
γασίας.

Τέσσερις υποθέσεις πορνογραφίας ανηλίκων µέσω δια-
δικτύου διερευνήθηκαν από τη ∆ιεύθυνση ∆ίωξης Ηλεκτρ-
ονικού Εγκλήµατος και σχηµατίστηκε αντίστοιχος αριθµός
δικογραφιών κακουργηµατικού χαρακτήρα σε βάρος 4
Ελλήνων, ο ένας εκ των οποίων συνελήφθη.

Οι έρευνες πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο προλ-

ηπτικών δράσεων για την πάταξη του φαινοµένου της πορ-
νογραφίας ανηλίκων, µετά από κατάλληλη αξιοποίηση
πληροφοριακών δεδοµένων που περιήλθαν στο πλαίσιο
της διεθνούς αστυνοµικής συνεργασίας.

Ειδικότερα, η ∆ιεύθυνση ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµα-
τος, κατόπιν ψηφιακής ανάλυσης και ενδελεχούς διαδικ-
τυακής έρευνας, εντόπισε χρήστες του διαδικτύου στην
ελληνική Επικράτεια, οι οποίοι κάνοντας χρήση συγκεκρι-
µένων ηλεκτρονικών ιχνών, απέκτησαν πρόσβαση σε διά-
φορους ιστότοπους και είχαν πρόσφορο προς διαµοιρα-
σµό πλήθος αρχείων µε υλικό πορνογραφίας ανηλίκων.

Επιπρόσθετα, σε µία περίπτωση προέκυψε ότι ο
εµπλεκόµενος στην υπόθεση συνοµιλούσε διαδικτυακά µε
14χρονο το έτος 2017 και αντάλλαξαν φωτογραφίες και
µηνύµατα ευαίσθητου περιεχοµένου.

Τα ανωτέρω τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτο-
δικών Αθηνών και εκδόθηκε σχετικό βούλευµα για την
άρση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Ακολούθησε αλληλογραφία µε τους εµπλεκόµενους
παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου και από την περαιτέρω
αστυνοµική προανάκριση, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία
των εµπλεκόµενων ηµεδαπών ενώ προέκυψε και ο τόπος
κατοικίας τους.

Σε έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν την 16η, 19η και
22α Ιανουαρίου στις οικίες των ηµεδαπών, συνολικά
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

εσωτερικός σκληρός δίσκος ηλεκτρονικού υπολογιστή,
5 κινητά τηλέφωνα,
κάρτα ψηφιακής αποθήκευσης (SD) και
3 κάρτες τηλεφωνικών συνδέσεων (SIM).
Από την επιτόπια έρευνα στα ψηφιακά πειστήρια, στις

τρεις περιπτώσεις ταυτοποιήθηκε η εµπλοκή των (3) ηµε-
δαπών στην παράνοµη δραστηριότητα, ενώ στην τέταρτη
περίπτωση βρέθηκε πλήθος υλικού (φωτογραφίες και
βίντεο) πορνογραφίας ανηλίκων, πράξη για την οποία ο
εµπλεκόµενος ηµεδαπός συνελήφθη.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Α∆Α   
:  6ΦΑ1Ω6Μ-0ΝΖ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:   016342/22.01.2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ  -ΑΝΩ
ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

1. Ο ∆ήµος Αθην αίων
προκηρύσσει αν οικτή διαδι-
κασία µέσω του Εθν ικού Συστή-
µατος Ηλεκτρον ικών  Συµβά-
σεων  (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ) για την  επιλο-
γή αν αδόχου κατασκευής του
έργου «Αν αβάθµιση οδικού δικ-
τύου όλων  των  ∆ηµοτικών  Κοι-
ν οτήτων  του ∆ήµου Αθην αίων
(1η έως 7η  ∆ηµοτική Κοιν ότητα)
για το έτος 2019» που θα διε-
ξαχθεί σύµφ ων α µε τις διατάξεις
του Ν.4412/2016 (Α΄147) και τους
όρους της οικείας ∆ιακήρυξης.
1.Αν αθέτουσα Αρχή – Στοιχεία
επικοιν ων ίας: 
επωνυµία: ∆ήµος Αθηναίων * είδος
αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ .Α. Α’
ΒΑΘΜΟΥ * Α.Φ.Μ.: 090025537
∆.Ο.Υ.: Α’ Αθηνών      * ταχ.
διεύθυνση: Αθηνάς 16 και Βύσσης
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία – ∆ιεύθυ-
νση Οδοποιίας Αποχέτευσης &
Κοινοχρήστων χώρων  * NUTS:
EL303 – LAU1: GR300001
διεύθυνση ιστοσελίδας: www.city-
ofathens.gr  * τηλ. επικοινωνίας:
210-37215558 - 210-3721562 ∆ιε-
υθύνουσα Υπηρεσία * telefax:
210-5200761  ∆ιευθύνουσα
Υπηρεσία * e-mail:
t.mel.tek.odop@athens.gr

2. Πρόσβαση στα έγγρα-
φ α:  Προσφέρεται ελεύθερη,
πλήρης, άµεση και δωρεάν ηλεκ-
τρονική πρόσβαση στα έγγραφα
της σύµβασης στον ειδικό, δηµόσια
προσβάσιµο, χώρο “ηλεκτρονικοί
διαγωνισµοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr, καθώς
και στην ιστοσελίδα της αναθέτου-
σας αρχής στην διεύθυνση
www.cityofathens.gr. Συµπληρω-
µατικές πληροφορίες σχετικά µε τα

έγγραφα της σύµβασης, παρέχον-
ται  σε όλους τους προσφέροντες
που συµµετέχουν στη διαδικασία
σύναψης σύµβασης από την αναθ-
έτουσα µέχρι την 21/02/2020, εφό-
σον έχουν ζητηθεί έως την
07/02/2020. 
3. Κωδικός CPV:
45233120-6 Έργα Οδοποιίας
4. Κωδικός NUTS κύρ-
ιου τόπου εκτέλεσης του έργου:
EL303
5. Περιγραφ ή της ∆ηµό-
σιας Σύµβασης: 
Το έργο αφορά στην εκτέλεση
εργασιών α)κύριας συντήρησης και
ανακατασκευής της ασφαλτικής
στρώσης κυκλοφορίας του οδο-
στρώµατος και β) συντήρησης
φθαρµένων τσιµεντόδροµων του
οδικού δικτύου όλων των δηµο-
τικών κοινοτήτων (1ης έως και 7ης
∆ηµοτικής  Κοινότητας) του ∆ήµου
Αθηναίων.
Ο προϋπολογισµός δηµοπράτ-
ησης του έργου ανέρχεται στο
ποσό των τριάντα τριών εκατοµ-
µυρίων οχτακοσίων εβδοµήντα
χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα επτά
ευρώ και εβδοµήντα τεσσάρων
λεπτών (33.870.967,74€) πλέον
Φ.Π.Α. οχτώ εκατοµµυρίων
εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδων τριάν-
τα δύο ευρώ και είκοσι έξι
λεπτών(8.129.032,26€) ήτοι συνο-
λικής δαπάνης σαράντα δύο εκα-
τοµµυρίων ευρώ
(42.000.000,00€).

6. Συν ολική προθεσµία
εκτέλεσης έργου:  Η συνολική
προθεσµία εκτέλεσης του έργου
ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) ηµε-
ρολογιακούς µήνες  από την
ηµέρα υπογραφής της σύµβασης.
∆εν υπάρχουν αποκλειστικές και
ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες
του  έργου.

7. ∆ικαιούµεν οι συµµε-
τοχής στη διαδικασία σύν αψης
σύµβασης: ∆ικαίωµα συµµετοχής
έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα,
ή ενώσεις αυτών που δραστηριο-
ποιούνται σε έργα Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ, και
που είναι εγκατεστηµένα σε
α) κράτος-µέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπο-
γράψει και κυρώσει τη Σ.∆.Σ., στο
βαθµό που η υπό ανάθεση δηµό-
σια σύµβαση καλύπτεται

από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5
και τις γενικές σηµειώσεις του σχετι-
κού µε την Ένωση Προσαρτή-
µατος I της ως άνω Συµφωνίας,
καθώς και 
δ) τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν
στην περίπτωση γ  ́ της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει
διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες
µε την Ένωση σε θέµατα διαδικα-
σιών ανάθεσης δηµοσίων συµβά-
σεων.
Οικονοµικός φορέας συµµετέχει
είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένω-
σης.
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων
συµµετέχουν υπό τους όρους των
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και
της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του
ν.4412/2016.
∆εν απαιτείται από τις εν λόγω
ενώσεις να περιβληθούν συγκεκρι-
µένη νοµική µορφή για την υποβο-
λή προσφοράς. Σε περίπτωση
που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος,
η νοµική της µορφή πρέπει να είναι
τέτοια που να εξασφαλίζεται η
ύπαρξη ενός και µοναδικού φορο-
λογικού µητρώου για την ένωση
(π.χ. κοινοπραξία).
Για την παρούσα σύµβαση, απαι-
τείται  οι οικονοµικοί φορείς να είναι
εγγεγραµµένοι στο σχετικό επαγ-
γελµατικό µητρώο που τηρείται
στο κράτος εγκατάστασής τους και
ειδικότερα οι Οικονοµικοί Φορείς
που είναι εγκατεστηµένοι στην
Ελλάδα πρέπει να είναι εγγεγραµ-
µένοι για έργα Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ στο
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρή-
σεων εφόσον πληρούν τις προϋ-
ποθέσεις της παραγράφου του
άρθρου 76 του ν.4412/2016, και οι
οικονοµικοί φορείς που είναι εγκα-
τεστηµένοι σε κράτος µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραµµένοι στα Μητρώα
του παραρτήµατος ΧΙ του Προσα-
ρτήµατος Α του ν. 4412/2016.

Οικον οµική και χρηµατοοικον ο-
µική επάρκεια Οι οικονοµικοί φορ-
είς που δραστηριοποιούνται σε
έργα Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ θα πρέπει να
διαθέτουν κατά την τελευταία τους
χρήση τουλάχιστον: 
i. Ίδια Κεφάλαια ελάχιστου ύψους
4.500.000,00€. 
ii. Αξία παγίων ελάχιστου ύψους
900.000,00€. Ως πάγια ορίζεται το
άθροισµα των Ακινήτων και του
Μηχανολογικού εξοπλισµού (περ.
iii και iv ). 

iii. Αξία ακινήτων ελάχιστου ύψους
270.000,00 (30 % επί του ορίου
παγίων) 
iv. Αξία µηχανολογικού εξοπλι-
σµού ελάχιστου ύψους
270.000,00€ (30 % επί του ορίου
παγίων) 
v. Ίδια κεφάλαια /Σύνολο Υποχρ-
εώσεων >0,4. 
vi. Κυκλοφορούν Ενεργητικό/
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις>
0,6
Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρή-
σεις που είναι εγγεγραµµένες στο
ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερ-
βαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια
ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολα-
βικών συµβάσεων, σύµφωνα µε τα
ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 20
παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως
ισχύει.

Τεχν ική και Επαγγελµατική
ικαν ότητα 
Οι οικονοµικοί φορείς που θα
λάβουν µέρος στη διαδικασία θα
πρέπει να ικανοποιούν (για την
κατηγορία έργων Οδοποιίας στην
οποία υπάγεται το έργο) τις παρα-
κάτω προϋποθέσεις σχετικά µε την
τεχνική και επαγγελµατική τους
ικανότητα: Για τους προσφέροντες
οικονοµικούς φορείς απαιτείται (για
την κατηγορία έργων Οδοποιίας
στην οποία υπάγεται το έργο) κατ’
ελάχιστο στελέχωση 5 µηχανικών
µε 12ετή τουλάχιστον εµπειρία για
έκαστο εξ’ αυτών ,  4 µηχανικών µε
9ετή τουλάχιστον εµπειρία για έκα-
στο εξ αυτών και 1 µηχανικού µε
6ετή τουλάχιστον εµπειρία. Μπορεί
να αντικατασταθεί στη βασική και
στη συµπληρωµατική τους στε-
λέχωση, ένας (1) µηχανικός µε
12ετή τουλάχιστον εµπειρία , µε
δυο (2) µηχανικούς µε 9ετή του-
λάχιστον εµπειρία για έκαστο εξ
αυτών και ένας (1) µηχανικός µε
9ετή τουλάχιστον εµπειρία µε δυο
(2) µηχανικούς µε 6ετή τουλάχι-
στον εµπειρία 
Οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς

θα πρέπει, εκτός των ανωτέρω, να
έχουν  ελάχιστο όριο εµπειρίας
τριετίας ποσού 5.625.000 €

8. Κριτήριο αν άθεσης
σύµβασης: Κριτήριο για την ανάθ-
εση της σύµβασης είναι η πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά µόνο βάσει
τιµής (χαµηλότερη τιµή). 
9. Προθεσµία Παραλα-

βής προσφ ορών : 
Ως ηµεροµηνία λήξης της προθε-
σµίας υποβολής των προσφορών
ορίζεται η  28η Φεβρουαρίου
2020, ηµέρα Παρασκευή και ώρα
10:00 π.µ. Εντός τριών (3)
εργασίµων ηµερών από την ηλεκ-
τρονική υποβολή των δικαιολογ-
ητικών προσκοµίζεται υποχρεωτι-
κά από τον οικονοµικό φορέα στην
αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη
µορφή και σε σφραγισµένο φάκε-
λο, η πρωτότυπη εγγυητική επι-
στολή συµµετοχής, ενώ η εν λόγω
υποχρέωση δεν ισχύει γ ια τις
εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης. 

Ως ηµεροµην ία και ώρα ηλεκτρο-
ν ικής αποσφ ράγισης των  προ-
σφ ορών  ορίζεται η 6η Μαρτίου
2020, ηµέρα Παρασκευή και ώρα
η 10:00 π.µ. και θα γίν ει από την
ορισµέν η αρµόδια επιτροπή δια-
γων ισµού.

10. Υποβολή προσφ ο-
ρών : Οι προσφορές υποβάλλον-
ται από τους ενδιαφεροµένους
ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυα-
κής πύλης
www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗ∆ΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο
του υποσυστήµατος. Οι προσφέρ-
οντες συντάσσουν την οικονοµική
τους προσφορά συµπληρώνοντας
την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
φόρµα του υποσυστήµατος και
επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό
χώρο «Συνηµµένα Ηλεκτρονικής
Προσφοράς» και στον κατά
περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα
στοιχεία της προσφοράς τους σε
µορφή αρχείου Portable
Document Format (PDF).
11.Χρόν ος ισχύος προσφ ο-
ρών : :  Κάθε υποβαλλόµενη προ-
σφορά δεσµεύει τον συµµετέχοντα
στον διαγωνισµό κατά τη διάταξη
του άρθρου 97 του ν. 4412/2016,
για διάστηµα δώδεκα (12) µηνών,
από την ηµεροµηνία λήξης της
προθεσµίας υποβολής των προ-
σφορών.

12.Γλώσσα σύν ταξης προσφ ο-
ρών : Η Ελλην ική γλώσσα.

13.Χρηµατοδότηση:  Το έργο
προβλέπεται τόσο στο Τεχνικό
Πρόγραµµα όσο και στον Προϋπο-
λογισµό του ∆ήµου,
όπου υπάρχει σχετική εγγεγραµ-

µένη πίστωση  στους κάτωθι κωδι-

κούς: Κ.Α. 7333.114, 7333.117,
7333.115, 
7333.118, 7333.119, 7333.116,
7333.120 Φ30- ∆43 και χρηµατο-
δοτείται από Ιδίους Πόρους.
14. Εγγύηση συµµε-
τοχής: Για τη συµµετοχή στον δια-
γωνισµό απαιτείται κατάθεση από
τους συµµετέχοντες οικονοµικούς
φορείς κατά τους όρους της παρ.
1 α) του άρθρου 72 του ν.
4412/2016, εγγυητικής επιστολής
συµµετοχής, που ανέρχεται στο
ποσό των εξακοσίων εβδοµήντα
επτά χιλιάδων τετρακοσίων δέκα
εννέα ευρώ (677.419,00€).

15. ∆ η µ ο σ ι ε ύ σ ε ι ς :
∆ηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµε-
ρίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  του
τυποποιηµένου έντυπου “Προκήρ-
υξη Σύµβασης” . Η “Προκήρυξη
Σύµβασης” και η ∆ιακήρυξη δηµο-
σιεύονται  στο ΚΗΜ∆ΗΣ. Η ∆ιακήρ-
υξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα
της αναθέτουσας αρχής www.city-
ofathens.gr . Περίληψη της ∆ια-
κήρυξης δηµοσιεύεται στον
Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα µε το
άρθρο 66 ν.4412/2016 και αναρτά-
ται στο πρόγραµµα “∆ιαύγεια”
diavgeia.gov.gr. Τα έξοδα των εκ
της κείµενης νοµοθεσίας απαρ-
αίτητων δηµοσιεύσεων της προ-
κήρυξης της δηµοπρασίας στην
οποία αναδείχθηκε ανάδοχος
βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττον-
ται µε τον πρώτο λογαριασµό
πληρωµής του έργου.

Ηµεροµην ία αποστολής της Προ-
κήρυξης στην  Επίσηµη Εφ ηµε-
ρίδα της Ευρωπαϊκής Έν ωσης
περί  δηµόσιων  συµβάσεων
[βάση δεδοµέν ων  TED (Tenders
Electronic Daily)]:  21 Ιαν ουα-
ρίου 2020

Η Προκήρυξη στην  ιστοσελίδα
του TED: https://ted.europa.eu/
NO_DOC_EXT: 2020-009618

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΑΘ.ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ

Εντοπίστηκε κοντέινερ µε 1,2 τόνους κατερ-
γασµένης κάνναβης (pics)

Κοντέινερ µε 1,2 τόνους κατεργασµένης κάνναβης εντόπ ισε
το Σ∆ΟΕ στον Πειραιά. Το κοντέινερ είχε ξεκινήσει το δρο-
µολόγιο από τη Βηρυτό και είχε τελικό προορισµό το λιµάνι
Μισράτα της Λιβύης.
Ο εντοπ ισµός του κοντέινερ έγινε µετά από πληροφορία της
αµερικανικής υπηρεσίας δίωξης ναρκωτικών (DEA). Τα ναρ-
κωτικά ήταν κρυµένα σε φορτίο µε πάστα από χουρµά.
Μέχρι στιγµής δεν έχουν γίνει συλλήψεις.
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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

Κοπή πίτας του ΣΥΡΙΖΑ Μάνδρας Ειδυλλίας & Ερυθρών
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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 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-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 213 2014950-51 fax:2132014952

∆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 Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020
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