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Ο ∆ήµος Ασπροπύργου
 ζητά µε έγγραφο του την τοποθέτηση

8 νέων σχολικών αιθουσών 
στους χώρους νηπιαγωγείων.
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Την επαναλειτουργία 
της λεωφορειακής γραµµής 
711 ΖΩΦΡΙΑ ΠΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

Προαναγγέλλει µε έγγραφό του
προς το ∆ήµο Φυλής ο ΟΑΣΑ.
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ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕ∆ΙΟ 
Μέχρι το Μαξίµου θα φτάσει ο ∆ήµος Ασπροπύργου για το θέµα των Φυλακών 

Κοινή συνισταµένη όλων η αντίθεση και διαµαρτυρία
στη δηµιουργία σωφρονιστικού καταστήµατος 

Έρχονται κινητοποιήσεις, σύσταση διαδηµοτικής επιτροπής αγώνα,
εµπλοκή των τοπικών Βουλευτών και καµπάνια ενηµέρωσης του κοινού. 
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο ∆ευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Νεφώσεις µε πιθανότητα βροχών. 

Η θερµοκρασία έως 11 βαθµούς Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Χρυσόστοµος, Χρυσοστόµης, 
Χρυσοστόµη, Χρυσοστοµία, 
∆ιεθν ής Ηµέρα Μν ήµης για τα Θύµατα
του Ολοκαυτώµατος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΜΑΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΚΕ

Μακρυγιάννη 2 & Θερµοπυλών, 
2111820405

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
ΠΕΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Ηρώων Πολυτεχνείου 63, Ελευσίνα, 19200,
2105546250

ΜΑΝ∆ΡΑ
ΑΡοκάς ∆ηµήτριος Π., Σαλαµίνος 7

- Εργατικές Κατοικίες, 2105541344, 08:00-23:00 

Άνω Λιόσια
IKIAPHARM.COM - ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ
ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΤσακάλωφ Αθανασίου 14 & Λεβέντη,

Έναντι ΙΚΑ, 2102484070
08:00-22:00 

ΧΑΪ∆ΑΡΙ
Ζενέτου Μαρία ∆.

Αγίας Παρασκευής 17, Χαϊδάρι - ∆άσος,
2105815974 

Μ
ετά από πρόσκληση του ∆ηµάρχου Χαϊδαρίου
Βαγγέλη Ντηνιακού πραγµατοποιήθηκε χθες
Παρασκευή 24/1 σύσκεψη στην Αίθουσα ∆ηµοτι-

κού Συµβουλίου Χαϊδαρίου µε τους ∆ιευθυντές Γυµνασίων και
Λυκείων της πόλης και τα προεδρεία των 15µελών µαθητικών
συµβουλίων. Η σύσκεψη πραγµατοποιήθηκε και µε αφορµή
την χθεσινή ∆ιεθνή Ηµέρα Εκπαίδευσης.

Όπως είπε ο ∆ήµαρχος ανοίγοντας την συζήτηση, σκοπός
της πρωτοβουλίας αυτής του ∆ήµου είναι ο καλύτερος συντο-
νισµός ανάµεσα στην σχολική κοινότητα και στον ∆ήµο για την
άµεση  και αποτελεσµατική  επίλυση  των προβληµάτων των
σχολικών υποδοµών.

Οι ∆ιευθυντές των σχολικών µονάδων και οι εκπρόσωποι
των µαθητών αναφέρθηκαν στα προβλήµατα και τις ανάγκες

κάθε σχολικού κτιρίου  και διατύπωσαν προτάσεις για την αντι-
µετώπιση τους.

Στην σύσκεψη συµµετείχαν οι συναρµόδιοι για τα θέµατα της
εκπαίδευσης Αντιδήµαρχοι και Εντεταλµένοι Σύµβουλοι οι
οποίοι έδωσαν απαντήσεις στα ερωτήµατα που υποβλήθηκαν
και κατέγραψαν όλα τα προβλήµατα που τέθηκαν.  Το αµέσως
επόµενο διάστηµα οι ∆ιευθύνσεις των σχολείων θα ενηµερ-
ωθούν για τον προγραµµατισµό των ενεργειών του ∆ήµου για
κάθε σχολική µονάδα ξεχωριστά.Ο ∆ήµαρχος Χαϊδαρίου ευχα-
ριστεί τους ∆ιευθυντές των σχολικών µονάδων για την συµµε-
τοχή τους  και τους µαθητές και µαθήτριες για τις δικές τους επι-
σηµάνσεις και προτάσεις.Ανάλογη πρωτοβουλία συνάντησης
εργασίας θα αναλάβει σύντοµα ο ∆ήµος και για την Πρωτοβά-
θµια Εκπαίδευση.

∆ιεκόπη για της 28 Ιανουαρίου η δίκη για τη
φονική πληµµύρα που έπληξε τη Μάνδρα
Αττικής, τον Νοέµβριο του 2017, µετά από

αίτηµα συνηγόρων πολιτικής αγωγής και
υπεράσπισης για αλλαγή της αίθουσα καθώς αυτή
δεν επαρκεί για να ασκήσουν τα καθήκοντά τους.

Το δικαστήριο αποφάσισε να προχωρήσει στη
διακοπή της δίκης προκειµένου να βρεθεί
κατάλληλη αίθουσα για τη διεξαγωγής της.

Η δίκη ξεκίνησε  το πρωί της Παρασκευής µε την
παρουσία δεκάδων συγγενών των θυµάτων της
τραγωδίας  που έπληξε την Μάνδρα Αττικής.

Αρκετοί από τους 21  κατηγορουµένους της,
υπόθεσης επέλεξαν να προσέλθουν στο
δικαστήριο και άλλοι να εκπροσωπηθούν από τους
δικηγόρους τους στη δίκη, όπως έχουν το δικαίωµα
από τη δικονοµία.

Απούσα από τα δικαστήρια και η πρώην περιφε

ρειάρχης Αττικής Ρενα ∆ούρου,το όνοµα της
οποίας συγκαταλέγεται στον κατάλογο των
κατηγορουµένων.

Θα καταθέσουν περί τους 135 µάρτυρες, ως
εκ τούτου η ακροαµατική διαδικασία 

αναµένεται να έχει µεγάλη χρονική διάρκεια.

Συγγενείς θυµάτων και πληγέντες από τη φονική
πληµµύρα δήλωσαν παράσταση πολιτικής αγωγής
στη δίκη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα
καταθέσουν περί τους 135 µάρτυρες. Ως εκ τούτου
η ακροαµατική διαδικασία αναµένεται να έχει
µεγάλη χρονική διάρκεια.

Κατά περίπτωση οι 21 κατηγορούµενοι της
υπόθεσης αντιµετωπίζουν τα πληµµελήµατα
ανθρωποκτονία από αµέλεια δια παραλείψεως
κατά συρροή, σωµατικές βλάβες,πληµµύρα από
αµέλεια και παράβαση καθήκοντος.

Με τη δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής οι συγγενείς των θυµάτων -
αξιώνουν δικαιοσύνη για τον άδικο χαµό των δικών τους ανθρώπων.

Μάνδρα : ∆ιεκόπη για τις 28 Ιανουαρίου η δίκη
για τη φονική πληµµύρα 

ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ ΜΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
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ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Το ΨΗΦΙΣΜΑ που κατέθεσε   στο
∆ηµοτικό Συµβούλιο Ασπροπύργου

‘’Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ασπροπύργου
καταδικάζει τα σχέδια της Κυβέρνησης
της Ν∆ για δηµιουργία φυλακών στο
∆ήµο Ασπροπύργου. Η Κυβέρνηση της
Ν∆ έχει σοβαρές ευθύνες γιατί ποτέ δεν
ενηµέρωσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και το
λαό του Ασπροπύργου και επιχειρεί να το
φέρει προ τετελεσµένων γεγονότων. 

Ταυτόχρονα εκφράζουµε τη  στήριξή
µας στο δίκαιο αίτηµα του λαού του Κορυ-
δαλλού για αποµάκρυνση των φυλακών
από τον οικιστικό ιστό του ∆ήµου τους.
Αίτηµα, που εδώ και χρόνια δεν έχει ικα-
νοποιηθεί από όλες τις Κυβερνήσεις
διαχρονικά.

Η Κυβέρνηση της Ν∆, όπως και η
προηγούµενη του ΣΥΡΙΖΑ, ποτέ δεν µας
ενηµέρωσαν για τα κριτήρια µε τα οποία
επιλέγεται ο συγκεκριµένος χώρος, κρι-
τήρια που η Κυβέρνηση έχει ευθύνη να
καθορίσει, ούτε βέβαια για τα συνολικά
σχέδια της Κυβέρνησης σε σχέση µε
αυτό το ζήτηµα. 

Πολύ περισσότερο ότι ορισµένα που
ακούστηκαν από κυβερνητικά στελέχη,

αποτελούν ωµή πρόκληση και εµπαιγµό
του λαού και της νεολαίας της περιοχής. 

Για παράδειγµα προβάλει ως µεγάλο
πλεονέκτηµα ότι η συγκεκριµένη περιοχή
βρίσκεται κοντά στο Θριάσιο Νοσοκοµείο
και θα παίξει ρόλο στις ανάγκες υγειονο-
µικής κάλυψης των φυλακισµένων. Τη
στιγµή που το Θριάσιο Νοσοκοµείο είναι
το µοναδικό δηµόσιο νοσοκοµείο που
υπάρχει σε ολόκληρη τη ∆υτική Αττική και
µε ευθύνη όλων των Κυβερνήσεων
(ΣΥΡΙΖΑ – Ν∆) παραµένει υποστελεχω-
µένο µε τεράστιες ελλείψεις και αδυνατεί
να καλύψει ακόµα και τις υπάρχουσες
ανάγκες παροχής υγείας. Ανάγκες, που
στη συγκεκριµένη περιοχή, είναι ιδιαιτέρα
απαιτητικές λόγω των βιοµηχανικών περ-
ιοχών και της συγκέντρωσης πολυάριθ-
µου εργατικού δυναµικού από το σύνολο
της Αττικής. 

Τα παραπάνω, δίκαια προκαλούν την
αγανάκτηση και την ανησυχία του λαού
του Ασπροπύργου που χρόνια τώρα,
καταδικάζεται στη φτώχεια, στην ανεργία,
καταδικάζεται να ζει δίπλα στον καρκίνο
της χωµατερής, βλέπει να εφαρµόζεται
διαχρονικά µια πολιτική που υποβαθµίζει
συνεχώς τη ζωή του.  

Αλήθεια, γιατί µε τις ίδιες fast truck δια-
δικασίες, τόσα χρόνια δεν προχώρησαν

στην ικανοποίηση δίκαιων αιτηµάτων του
λαού και της νεολαίας της περιοχής για
δηµιουργία υποδοµών που θα
καλύπτουν στοιχειωδώς τις ανάγκες του;
Όπως για παράδειγµα είναι τα µέτρα
αντιπληµµυρικής – αντιπυρικής και αντι-
σεισµικής προστασίας, η κατασκευή
σύγχρονων σχολικών κτιρίων, η στε-
λέχωση των µονάδων υγείας και η δηµιο-
υργία νέων, το οριστικό κλείσιµο του
ΧΥΤΑ Φυλής που σκορπάει τον καρκίνο
στην ευρύτερη περιοχή και άλλα.

Eίµαστε ενάντια στα σχέδια της
Κυβέρνησης για δηµιουργία φυλακών
στην περιοχή µας. 

Καλούµε το λαό της περιοχής να
δυναµώσει τον αγώνα του για τις σύγχρ-
ονες ανάγκες του και τη ζωή που του
αξίζει. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ
Να αποδοθεί στο Λαό του ∆ήµου

Ασπροπύργου ο χώρος όπου είχαν
εγκατασταθεί οι Αµερικάνικες βάσεις
και να αξιοποιηθεί ως χώρος ανα-
ψυχής, πρασίνου και αθλοπαιδιών.’’

23/01/2020
ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ 

ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

Ό
λοι κατά της µετεγκατάστασης των  φυλακών  Κορυδαλλού στην  περιοχ ή
τάχ θηκαν  στη συν εδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ασπροπύργου στις
23 Ιαν ουαρίου, επαν αλαµβάν ον τας τη θέση του ∆ήµου που δηλών ει ότι

δεν  θα δεχ θεί τη δηµιουργία  σωφρον ιστικού καταστήµατος  σε έκταση εν τός των
διοικητικών  του ορίων . Στη συν εδρίαση τοποθετήθηκαν  επί του θέµατος ο ∆ήµα-
ρχ ος , Ν. Μελετίου,  όλες οι παρατάξεις, ο ∆ήµαρχ ος Ελευσίν ας Αργύρης Οικον ό-
µου και δηµοτικοί σύµβουλοι (οι κύριοι Νίκος Βιλλιώτης και Βασίλης Αγριµάκης παρέ-
στησαν  στη συν εδρίαση) , οι οποίοι επίσης  τάχ θηκαν  εν αν τίον  της µεταφοράς
των  φυλακών  στην  περιοχ ή  αλλά και ο βουλευτής Ν∆ ∆υτικής Αττικής Ευάγγελος
Λιάκος , ο οποίος τόν ισε ότι δεν  πρόκειται ν α κρυφτεί πίσω από τον  κοµµατικό
του µαν δύα καθώς το ζήτηµα είν αι υπερκοµµατικό και ηθικό. Ο κ. Λιάκος εν ηµέρω-
σε το Σώµα και όλους τους παρόν τες ότι κατόπιν  πρωτοβουλίας που έλαβε εν ηµέρ-
ωσε για το σοβαρό αυτό θέµα τον  υπουργό  παρά τω Πρωθυπουργο κι εξασφάλισε
συν άν τηση αν τιπροσωπειών  των  δηµοτικών  φορέων , µε τον  Υπουργό Επικρα-
τείας κ. Γεώργιο Γεραπετρίτη ώστε ν α  φτάσει το θέµα απευθείας στο Μέγαρο
Μαξίµου.

Ο ίδιος δε στηλίτευσε τις διαδικασίες που ακολούθησαν  οι υπηρεσιακοί παρά-
γον τες του αρµόδιου Υπουργείου καθώς αυτές δεν  συν άδουν  µε τις Πρωθυπουργι-
κές εξαγγελίες περί κοιν ων ικού διαλόγου και αν τισταθµιστικών  µέτρων . 

Από την  πλευρά του ο δήµαρχ ος Ελευσίν ας είπε µεταξύ άλλων : «Να αν τιδράσο-
υµε δυν αµικά. Τα δικαστήρια είν αι αν άπτυξη, όχ ι οι φυλακές. Η ∆υτική Αττική δε
µπορεί ν α γίν ει πεδίο ασκήσεων  της ν έας σωφρον ιστικής πολιτικής». «Για το Θριά-
σιο Πεδίο επιθυµούµε άλλου είδους αν άπτυξη και όχ ι φυλακές» τόν ισε χ αρακτηρι-
στικά ο κ. Οικον όµου. Αν ακοίν ωσε επίσης πως την  προσεχ ή Τετάρτη θα συγκληθ-
εί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ελευσίν ας προκειµέν ου ν α συζητήσει το θέµα της εγκα-
τάστασης δικαστικών  φυλακών  στον  Ασπρόπυργο όπου θα κληθούν  ν α παρα-
στούν   µεταξύ άλλων  οι τοπικοί βουλευτές, εκπρόσωπος του Υπουργείου και της
Περιφέρειας και  η δηµοτική αρχ ή Ασπροπύργου.     

Σηµειών εται ότι όλες οι παρατάξεις του ∆ήµου Ασπροπύργου  συµφών ησαν  ν α
συν εργασθούν  δείχ ν ον τας µε κάθε τρόπο την  αν τίθεσή τους στη µεταφορά των
φυλακών  στην  πόλη µε ν έο ψήφισµα διαµαρτυρίας αν άλογο του προηγούµεν ου και
εν ωµέν οι ν α φθάσουν  µέχ ρι το Γραφείο του Πρωθυπουργού µε αίτηµα ν α ακυρ-
ωθούν  οποιαδήποτε σχ έδια της Κυβέρν ησης  που δεν  συν άδουν  µε την  αν άπτυξη
του τόπου. 

Παράλληλα αποφασίστηκε η αν άληψη κοιν ής δράσης των  δήµων  Ελευσίν ας και
Ασπρόπυργου, ν α ζητηθεί η συµµετοχή και του δήµου Μάν δρας-Ειδυλλίας. Οι δρά-
σεις θα  αφορούν  σε κιν ητοποιήσεις, ν οµικά µέτρα, σύσταση διαδηµοτικής επιτρο-
πής αγών α, εµπλοκή των  τοπικών  Βουλευτών  και καµπάν ια εν ηµέρωσης του κοιν ού. 

ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕ∆ΙΟ 
Μέχρι το Μαξίµου θα φτάσει ο ∆ήµος για το θέµα των Φυλακών Ασπροπύργου 
Κοινή συνισταµένη όλων η αντίθεση και διαµαρτυρία στη δηµιουργία σωφρονιστικού καταστήµατος 
Έρχονται κινητοποιήσεις, σύσταση διαδηµοτικής επιτροπής αγώνα, εµπλοκή των τοπικών Βουλευτών και καµπάνια ενηµέρωσης του κοινού. 

ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ
‘’ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΟ ΝΑ

ΣΧΕ∆ΙΑΖΟΥΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ 
ΧΩΡΙΣ ΕΜΑΣ 

ΘΑ ΠΑΛΕΨΟΥΜΕ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ
ΝΟΜΙΚΑ ΟΠΛΑ ΜΕΧΡΙ 
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ‘’
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΑΖΩΤΡΙΑ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ.ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6932260140

66997788008877330099

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του

Εξωραϊστικού &
Πολιτιστικού

Συλλόγου
Οικισµού 

Ξενοδοχοϋπαλλή-
λων 

∆ήµου Αχαρνών
σας προσκαλεί
στην κοπή της

πρωτοχρονιάτικης
πίτας την
Κυριακή 9 

Φεβρουαρίου
2020 και ώρα

11.30 π.µ.
στα γραφεία του

συλλόγου 
στον οικισµό µας.

Αναµένουµε 
µε χαρά 

την παρουσία σας.

Εξωραϊστικός - 
Πολιτιστικός

Σύλλογος Οικισµού 
Ξενοδοχοϋπαλλήλων 

∆ήµου Αχαρνών
Οδός Ξενοδοχοϋπαλ-
λήλων & Ξενίας 13677,

Αχαρναί
Τηλ. 210-2431585

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ  
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Ασπρόπυργος 24-01-2020
Αρ. Πρωτ.:     1532

Ταχ. ∆/ν ση:
Λ.∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ταχ. Κώδικας: 19300
Τηλέφ ων ο 
Fax: 2132006434-
2105577190
e-mai:
Kourasi.anna@gmail.com
Πληροφ ορίες: Κουράση
Άν ν α

∆ηµοσίευση περίληψη της
378/2019 απόφ αση της Οικον ο-
µικής επιτροπής 
Με Θέµα «: Λήψη απόφ ασης για
την   Έγκριση α) «Προϋπολογι-
σµού οικον οµικού έτους  2020
και β) του Ο.Π.∆ του ν οµικού
προσώπου «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ
ΝΕΟΛΑΙΑΣ & 3ης ΗΛΙΚΙΑΣ»

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίν ει α) τον  Προϋπολογισµό
οικον οµικού έτους 2020 του
ν οµικού προσώπου
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & 3ης
ΗΛΙΚΙΑΣ», σύµφ ων α µε την
υπ’αριθ.πρτ: 2021/05-12-2019
εισήγηση του Προέδρου του και 
β) το Ο.Π.∆ το οποίο   αποτ-
υπών εται  στον  υπ’ αριθ.πρτ:
1904/15-11-2019   πίν ακα
Στοχοθεσίας του ν οµικού
προσώπου «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ
ΝΕΟΛΑΙΑΣ & 3ης ΗΛΙΚΙΑΣ».

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ &
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ



∆ΗΜΟΣ  ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ      
Ανακοίνωση για περιστατικά κακοποίησης αδέσποτων ζώων 

∆εύτερη , µέσα σε διάστηµα µιας εβδοµάδας, εν ηµερώθηκε η αρµόδια υπηρεσία του δήµου
Ελευσίν ας για περιστατικά δηλητηρίασης αδέσποτων  ζώων  στον  ∆ήµο. 

«Καταδικάζουµε τις αποτρόπαιες αυτές πράξεις, που δεν  ταιριάζουν  ούτε στον  πολιτισµό
µας, αλλά ούτε και σε έν αν  υγιή αν θρώπιν ο ν ου». 

Οποιοσδήποτε αν τιληφθεί αν άλογες εν έργειες σε βάρος των  αδέσποτων  ζώων  στην
Ελευσίν α και τη Μαγούλα, παρακαλείται ν α επικοιν ων ήσει απευθείας µε το αρµόδιο τµήµα
του ∆ήµου.

Υπεν θυµίζουµε, ότι ο ν όµος 4039/2012 τιµωρεί τη ζωοκτον ία µε ποιν ές που φτάν ουν  από
το έν α (1) έως τα πέν τε (5) έτη φυλάκισης και µε χρηµατικό πρόστιµο έως 30.000 ευρώ για
κάθε ζώο που θαν ατών εται!

∆ευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020 θριάσιο-5 

Τ
ην Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020
και ώρα  19:00  στην αίθουσα
Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού

Συµβουλίου Ελευσίνας θα γίνει
Ενηµέρωση, συζήτηση και λήψη απόφα-
σης σχετικά µε την πρόθεση του Υπουρ-
γείου ∆ικαιοσύνης για την εγκατάσταση
δικαστικών φυλακών στον Ασπρόπυργο.
(εισηγητής κ. ∆ήµαρχος)

Αν αλυτικά τα θέµατα  της ηµερήσιας διάταξης:

ΓΕΝΙΚΑ

1. Εν ηµέρωση, συζήτηση και λήψη απόφασης
σχ ετικά µε την  πρόθεση του Υπουργείου ∆ικαι-
οσύν ης για την  εγκατάσταση δικαστικών  φυλακών
στον  Ασπρόπυργο. (εισηγητής κ. ∆ήµαρχ ος)

2. Λήψη απόφασης περί αν αγκαιότητας Υποβο-
λής Πρότασης στο Επιχ ειρησιακό Πρόγραµµα «Αττι-
κή», Άξον ας Προτεραιότητας 12 «Τεχ ν ική Υποστήρ-
ιξη της Εφαρµογής (ΕΤΠΑ)», ο οποίος συγχ ρηµατοδο-
τείται από το Ευρωπαϊκό  Ταµείο Περιφερειακής Αν ά-
πτυξης (ΕΤΠΑ) µε τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» (εισηγητής
κ. Παν αγιωτούλιας) 

3. Ορισµός εκπροσώπου του ∆ήµου µετά του
αν απληρωτή του για την  συµµετοχ ή του στην  Γν ω-

µοδοτική Επιτροπή για θέµατα αν έλκυσης, αποµάκρυ-
ν σης ή εξουδετέρωσης ν αυαγίων , ή πλοίων  για το έτος
2020.

ΝΟΜΙΚΑ

4. Καθορισµός αµοιβής της δικηγόρου Παρασκε-
υής Γεωργίου για το χ ειρισµό της αγωγής µε ΓΑΚ
112373/2019 και ΕΑΚ 2986/2019 των  Τοπαροπούλου,
Χατζηδηµητρίου, κ.λ.π. (σύν ολο 6) κατά του ∆ήµου
Ελευσίν ας. 

5. Καθορισµός αµοιβής της δικηγόρου Γεωργίας
∆ηµοµελέτη για το χ ειρισµό της αιτήσεως ακυρώσεως
του Χριστόδουλου Κυρίτση κατά του ∆ήµου Ελευσίν ας
και λοιπών .

6. Καθορισµός αµοιβής της δικηγόρου Ευαγγελίας
Ζωγράφου – Μπάρδη αν αφορικά µε το χ ειρισµό της
αγωγής µε ΓΑκ 115584/2019 και ΕΑΚ 19891/2019 του
Μελετίου Καββαδία κατά του ∆ήµου Ελευσίν ας.

7. Καθορισµός αµοιβής της δικηγόρου Ελέν ης
Σουρλή αν αφορικά µε το χ ειρισµό της µε ΓΑΚ
11522/2019 και ΕΑΚ 253/2019 κλήσης της Μαρίας
Ρόγιεν  και του Ιωάν ν η – Κων σταν τίν ου Ρόγιεν  κατά
του ∆ήµου Ελευσίν ας.

8. Καθορισµός αµοιβής του δικηγόρου Ιωάν ν η
Παυλόπουλου για το χ ειρισµό της αιτήσεως
ακυρώσεως µε ΑΚ 2056/26-11-2019 του Ιωάν ν η Γεωρ-
γιάδη κατά του ∆ήµου Ελευσίν ας.

ΤΕΧΝΙΚΑ – Αρµόδιος Αν τιδ/χ ος κ. Μαυρογιάν ν ης
Αθαν άσιος

9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωριν ής και οριστι-
κής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή ν ησίδων  στην
οδό Θριασίου από την  οδό Ηρώων  Πολυτεχ ν είου έως
την  οδό Παν όρµου» (εισηγητής κ. Βραχ άλης)

10. Έγκριση πρακτικών  κλήρωσης για την  συγκρ-
ότηση επιτροπής προσωριν ής παραλαβής του έργου:
«Αν ακατασκευή οδών  στις ∆.Ε. Ελευσίν ας και
Μαγούλας» (εισηγητής κ. Βραχ άλης)

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ - Αρµόδιος Αν τιδ/χ ος κ. Κουρούν ης
Γεώργιος

11. Καταλογισµός αχ ρεωστήτως καταβληθέν των
ποσών  από προν οϊακά επιδόµατα (εισηγητής κ.
Κουρούν ης) 

12. Λήψη απόφασης για τη συµµετοχ ή του ∆ήµου
Ελευσίν ας στο πρόγραµµα που διοργαν ών ει το
ECOCITY για την  εκστρατεία Ecomobility  και Free
Mobility  2019-2020. (εισηγητής κ. Κουρούν ης)

13. Λήψη απόφασης για την  παραχ ώρηση χ ρήσης
της αίθουσας Ηλεκτρον ικών  Υπολογιστών  του 2ου
Εν ιαίου Λυκείου Ελευσίν ας «Πυρουν άκειο» στη
∆/ν ση Κοιν ων ικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτι-
σµού του ∆ήµου Ελευσίν ας, για την  πραγµατοποίηση
ν έου κύκλου της δράσης «Όλοι µαζί µπορούµε και
στην  γν ώση» (εισηγητής κ. Κουρούν ης)

ΣΤΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: Ενηµέρωση, συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε την πρόθεση
του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης για την εγκατάσταση δικαστικών φυλακών στον Ασπρόπυργο
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Στη φιλόξεν η
α ί θ ο υ σ α
ε κ δ η λώσ ε ων

του 2ου Γυµν ασίου
Άν ω Λιοσίων  πραγµα-
τοποιήθηκε, την  Πέµ-
πτη 23 Ιαν ουαρίου
2020, η κοπή της
βασιλόπιτας της
∆ιεύθυν σης ∆ευτερο-
βάθµιας Εκπαίδευσης
∆υτικής Αττικής. 

Στο χ αιρετισµό του
ο ∆ιευθυν τής Ξεν ο-
φών  Βαµβακερός
ευχ αρίστησε το ∆ήµο Φυλής και
ειδικότερα το ∆ήµαρχ ο Χρήστο
Παππού και τον  Αν απλ. ∆ήµαρχ ο
και Πρόεδρο της ∆ευτεροβάθµιας
Σχ ολικής Επιτροπής του ∆ήµου
Φυλής, Νίκο Χατζητρακόσια για
την  διαρκή και πολύ καλή συν ερ-
γασία

. Όπως επίσης για τη σηµαν τική

προσπάθεια που καταβάλουν  και
την  υλική βοήθεια που προσφέρ-
ουν  στα Γυµν άσια και Λύκεια της
πόλης µας. Πρόσθεσε ότι το έργο
που επιτελείται στο ∆ήµο Φυλής
αποτελεί παράδειγµα προς µίµηση
και για τους άλλους ∆ήµους. Τόν ι-
σε µάλιστα ότι πριν  έρθει στη
∆υτική Αττική υπηρέτησε σε ∆ήµο
των  εύπορων  ν οτίων  προαστίων ,

ο οποίος παρείχ ε στα σχ ολεία
πολύ λιγότερα, σε σχ έση µε το
∆ήµο Φυλής.  

Κόβον τας το δικό του κοµ-
µάτι από την  πίτα ο Νίκος
Χατζητρακόσιας τόν ισε ότι η
Εκπαίδευση αποτελεί προτερ-
αιότητα για το ∆ήµο Φυλής.
“Για µας έχ ει µεγάλη σηµασία
σηµασία ν α προσφέρουµε στα
σχ ολεία όλα εκείν α τα µέσα για
την  εύρυθµη λειτουργία τους,
ώστε ν α παρέχ ουν  το υψηλό-
τερο δυν ατό επίπεδο
εκπαίδευσης στους µαθητές

του ∆ήµου µας”, επεσήµαν ε. 
Πέραν  των  εγκωµιαστικών

σχ ολίων  του ∆ιευθυν τή ∆ευτερο-
βάθµιας Εκπαίδευσης, η εκδήλωση
επεφύλαξε στο Νίκο Χατζητρακό-
σια και µια ευχ άριστη έκπληξη,
αφού αν αδείχ θηκε τυχ ερός της
χ ρον ιάς, κερδίζον τας το φλουρί
της βασιλόπιτας.  

Νέα διευρυµένη συνεργασία 
της Ελληνικής Αστυνοµίας
µε «To Χαµόγελο του Παιδιού»

Την  Τρίτη 21 Ιαν ουαρίου 2020 στο Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη µεταξύ του Υπουργού κ.
Μιχ άλη Χρυσοχ οΐδη και του Προέδρου του ∆.Σ. του
Οργαν ισµού «Το Χαµόγελο του Παιδιού» κ. Κώστα
Γιαν ν όπουλου, υπεγράφη ν έο, επικαιροποιηµέν ο
Σύµφων ο Συν εργασίας.

Η Ελλην ική Αστυν οµία και «Το Χαµόγελο του Παι-
διού» συν εργάζον ται στεν ά, εδώ και πολλά χ ρόν ια,
σε θέµατα παιδικής κακοποίησης / παραµέλησης,
οικον οµικής και σεξουαλικής εκµετάλλευσης
αν ηλίκων  καθώς και εξαφαν ίσεων  αν ηλίκων . Η
συν εργασία τώρα επεκτείν εται και για τις εξαφαν ίσεις
εν ηλίκων  18-65 ετών .

Με τον  τρόπο αυτό «Το Χαµόγελο του Παιδιού»
γίν εται κρίσιµος συν εργάτης της Ελλην ικής
Αστυν οµίας στις ολοέν α αυξαν όµεν ες αν άγκες στήρ-
ιξης και περίθαλψης ευάλωτων  κοιν ων ικών  οµάδων
και ατόµων .

Κοπή της βασιλόπιτας της ∆ιεύθυνσης 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Αττικής

∆∆∆∆ήήήή µµµµ οοοοςςςς    ΦΦΦΦυυυυ λλλλήήήή ςςςς
Ευχές για τους 90 συµβασιούχους
από το Μαρίνο Σαρλά

Στους 90 συµβασιούχ ους που αγων ιούν  εν  όψει της
εκδίκασης της υπόθεσής τους στα ∆ικαστήρια, την
∆ευτέρα 27 Ιαν ουαρίου 2020, αφιέρωσε το κοµµάτι της
πίτας του ο Αν απλ. ∆ήµαρχ ος Μαρίν ος Σαρλάς. 

Γν ωστός για την  ευαισθησία του ο Μαρίν ος Σαρλάς
δεν  ξέχ ασε ν α καλέσει και τους συµβασιούχ ους στην
κοπή της πίτας των  Υπηρεσιών  που υπάγον ται σε
αυτόν , την  Πέµπτη 23 Ιαν ουαρίου 2020.”Εύχ οµαι ν α
πάν ε όλα καλά και ν α συν εχ ίσουν  µαζί µας”, τόν ισε
χ αρακτηριστικά. Την  πίτα ευλόγησε ο πατήρ Φαν ούρ-
ιος, που ευχ ήθηκε σε όλους καλή δύν αµη, ώστε ν α
εργάζον ται για το καλό των  ∆ηµοτών . 

Κατά τα άλλα, κοµµάτια της πίτας έκοψαν  όλοι οι
παριστάµεν οι Αν τιδήµαρχ οι, οι οποίοι, στο σύν ολό
τους τα αφιέρωσαν  στην  Υπηρεσία και στους εργαζο-
µέν ους. Όλοι τους εκθείασαν  το χ αρακτήρα και την
άριστη συν εργασία τους µε το Μαρίν ο Σαρλά και του
ευχ ήθηκαν  ν α συν εχ ίσει ν α εργάζεται µε µεθοδικότ-
ητα και χ αµόγελο. Η τελετή ολοκληρώθηκε µε το καθιε-
ρωµέν ο κέρασµα, από την  πλευρά του Μαρίν ου
Σαρλά, ο οποίους έδωσε στους τρεις τυχ ερούς εργαζο-
µέν ους, που βρήκαν  τα ισάριθµα φλουριά άδεια πέν τε
ηµερών .



Η
∆ιεύθυνση Κοινωνικής
Προστασίας Παιδείας και
Πολιτισµού του ∆ήµου

Ελευσίνας σε συνεργασία µε την
Αστική µη Κερδοσκοπική Εταιρ-
εία «Όλοι µαζί µπορούµε», το ∆ιε

θνές Ινστιτούτο Κυβερνοασφά-
λειας και την εκπαιδευτική αρωγή
του οργανισµού «Μητροπολιτικό
Κολέγιο», θα πραγµατοποιήσει
εκπαίδευση ατόµων της τρίτης
ηλικίας στη χρήση ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και διαδικτύου.
Η δράση θα ξεκινήσει τη ∆ευ-

τέρα 3 Φεβρουαρίου και θα ολοκ-
ληρωθεί την Τετάρτη 26 Φεβρουα-
ρίου. Τα µαθήµατα θα διεξάγονται
στο 2ο Ενιαίο Λύκειο Ελευσίνας
"Πυρουνάκειο" που βρίσκεται επί

των οδών Παγκάλου & Ιεράς
Οδού στην Ελευσίνα, κάθε ∆ευ-
τέρα και Τετάρτη από τις 17:00
έως 19:00. Στο τέλος κάθε εκπαι-
δευτικής δράσης θα απονέµονται
βεβαιώσεις σπουδών για τους
συµµετέχοντες.

∆ικαίωµα συµµετοχής στην
εκπαίδευση έχουν άτοµα από 65
ετών και άνω. 

Η παρακολούθηση είναι υποχρ-
εωτική.

Για τη συµµετοχή στο πρόγραµ-
µα και την ένταξη στο τµήµα παρ-
ακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι  να
υποβάλλουν  αίτηση στην ∆ιεύθυ-
νση Κοινωνικής Προστασίας Παι-
δείας και Πολιτισµού, στη οδό
Ρήγα Φεραίου 70 στην Ελευσίνα.

Οι θέσεις είναι περιορισµένες.
Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτε-
ραιότητας.

Τέλος στην περίπτωση που
συµπληρωθεί ο αριθµός των
συµµετεχόντων, αλλά υπάρχουν
υποψήφιοι που επιθυµούν να
παρακολουθήσουν τα µαθήµατα,
θα διοργανωθούν σε σύντοµο
χρονικό διάστηµα και επόµενοι
κύκλοι σπουδών.
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Ο
Πρόεδρος του Πν ευµατικού Κέν -
τρου, κ. ∆ηµήτρης  Καγιάς  και  το
Τµήµα Πολιτιστικών , συν εχ ίζουν

τις πολιτιστικές εξορµήσεις και διορ-
γαν ών ουν  µια µον αδική επίσκεψη στην
Εθν ική Λυρική Σκην ή (Αίθουσα Σταύρος
Νιάρχ ος), στις 19 Φεβρουαρίου 2020 και
ώρα 20:00µ.µ.  στο Κέν τρο  Πολιτισµού
Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχ ος, στην  οπερέτα
«Νυχ τερίδα» του Γιόχ αν  Στράους του
ν εότερου, που παρουσιάζεται για τον
εορτασµό των  80 χ ρόν ων , από την
ίδρυση του µον αδικού λυρικού θεάτρου
της χ ώρας.

Η οπερέτα «Νυχ τερίδα», ήταν  το
πρώτο έργο που παρουσίασε η Εθν ική
Λυρική Σκην ή, στην  έν αρξη της  λειτο-
υργία της, στις  5 Μαρτίου 1940  και µε
αυτό γιορτάζει την  επέτειο της ογδον τάχ ρον ης  πορ-
εία της. Το αν άλαφρο και δροσερό θέµα,  η  γεµάτη
χ ιούµορ, παρεξηγήσεις και αν ατροπές πλοκή, τα

υπέροχ α µουσικά θέµατα, έχ ουν  καταστήσει τη
Νυχ τερίδα του Γιόχ αν  Στράους του ν εότερου, την
πιο διάσηµη, δηµοφιλή και αν τιπροσωπευτική βιεν -
ν έζικη οπερέτα. Από το 1847 δεν  έχ ει σταµατήσει

ν α ψυχ αγωγεί και ν α τέρπει το κοιν ό όλου
του πλαν ήτη.

Η «δικιά µας»  Νυχ τερίδα αποδίδεται στα
ελλην ικά  και η ιστορία της  εκτυλίσσεται
στην   Ελλάδα  και πιο συγκεκριµέν α  στο
πάρτι του Ρώσου Πρέσβη, το βράδυ της
20ης Απριλίου 1967, παραµον ής του πραξι-
κοπήµατος  της 21ης ΑπριλίουC.. Αξίζει ν α
προσφέρουµε στον  εαυτό µας την  εµπειρία
έστω και µιας παράστασης  λυρικού θεάτρ-
ου, σε έν αν  καταπληκτικό  χ ώρο, όπως
αυτός της Εθν ικής Λυρικής Σκην ής.

Για ∆ηλώσεις Συµµετοχ ής  και περισσότε-
ρες πληροφορίες οι εν διαφερόµεν οι µπορ-
ούν  ν α απευθύν ον ται στο Πν ευµατικό
Κέν τρο του ∆ήµου στην  υπεύθυν η, Κατε-
ρίν α Καρλαύτη, στα τηλέφων α 210 – 55 77
191, 55 77 593 και στο 6977 46 47 53, έως

τις 10 Φεβρουαρίου 2020. Θα τηρηθεί σειρά προτερ-
αιότητας, λόγω µειωµέν ου αριθµού διατιθέµεν ων
εισιτηρίων . 

Το Πνευµατικό Κέντρο Ασπροπύργου πάει στην Εθνική Λυρική Σκηνή Το Πνευµατικό Κέντρο Ασπροπύργου πάει στην Εθνική Λυρική Σκηνή 
Οι συµµετέχοντες θα παρακολουθήσουν την οπερέτα 

«ΝΥΧΤΕΡΙ∆Α» του ΓΙΟΧΑΝ ΣΤΡΑΟΥΣ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ

∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας ∆ήµου Ελευσίνας 

∆ωρεάν Μαθήµατα Εκµάθησης -∆ιαχείρισης 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σε άτοµα τρίτης Ηλικίας
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Την επαναλειτουργία της λεωφορειακής 
γραµµής 711 ΖΩΦΡΙΑ ΠΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Προαναγγέλλει µε έγγραφό του προς το ∆ήµο Φυλής ο ΟΑΣΑ.

Τ
ην επαναλειτουργία της λεωφορειακής γραµµής 711 ΖΩΦΡΙΑ ΠΛ.
ΑΤΤΙΚΗΣ προαναγγέλλει µε έγγραφό του προς το ∆ήµο Φυλής ο
ΟΑΣΑ.

Το έγγραφο του ΟΑΣΑ έρχεται σε συνέχεια σχετικών εγγράφων και επαφών
του ∆ήµου Φυλής µε τη ∆ιοίκηση και υπηρεσιακούς παράγοντες του ΟΑΣΑ,
στις οποίες είχε τονιστεί η ανάγκη επαναλειτουργίας της γραµµής, µετά τα έντο-
να παράπονα των συνδηµοτών µας. 

Παράλληλα ο ΟΑΣΑ, για την καλύτερη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση της
ευρύτερης περιοχής, ζητά να τερµατίζει και η γραµµή Β 12 στην Πλατεία Αττι-
κής. Με τον τρόπο αυτό πιστεύει ότι θα βελτιωθεί ακόµα περισσότερο, η
συχνότητα των δροµολογίων, η οποία, σύµφωνα µε τα υπηρεσιακά στελέχη θα
φτάνει τα 9’ λεπτά ανά λεωφορείο για το Β 12 και 30’ λεπτά για το 711.

Τέλος στο έγγραφό του ο ΟΑΣΑ επισηµαίνει ότι το θέµα της συγκοινωνια-
κής εξυπηρέτησης της περιοχής θα επανεξεταστεί σε λίγους µήνες, όταν θα
έχει ολοκληρωθεί το έργο του τερµατικού σταθµού που θα κατασκευάσει ο
∆ήµος στον Προαστιακό Άνω Λιοσίων.

Από την πλευρά του ο ∆ήµος Φυλής, δια στόµατος του αρµοδίου Αναπλ.
∆ηµάρχου Γιώργου Κρητικού, επανέλαβε την πάγια θέση του ∆ήµου περί
ταυτόχρονης λειτουργίας των γραµµών 711 και Β 12 µε τέρµα την Πλατεία Αττι-
κής και την οδό Μάρνη αντίστοιχα.

«Εµείς επιµένουµε στις θέσεις µας, αλλά θα αναρτήσουµε το σχετικό έγγρ-
αφο του ΟΑΣΑ στο διαδίκτυο ώστε να ενηµερωθούν για τις προθέσεις και τις
δυνατότητές του οι συνδηµότες µας. Είµαστε µε την πλευρά του κόσµου που
χρησιµοποιεί τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και σε καµιά περίπτωση δεν θα
αναλάβουµε ευθύνες που ανήκουν στο ΟΑΣΑ» τόνισε ο Γιώργος Κρητικός.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη συγκοινωνιακή
εξυπηρέτηση της περιοχής και µάλιστα προσωπικά, έχει δείξει ο Αντιπρόε-
δρος της Βουλής και Βουλευτής ∆υτ. Αττικής Θανάσης Μπούρας, µε επαφές
του τόσο µε το ∆ήµο Φυλής, όσο και µε τη διοίκηση του ΟΑΣΑ και ιδίως µε
το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο Νίκο Αθανασόπουλο.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕ∆Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΗΣ ∆ΙΧΡΟΝΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

Ο ∆ήµος Ασπροπύργου ζητά µε έγγραφο του την τοποθέτηση 8 νέων σχολικών αιθουσών στους χώρους νηπιαγωγείων.

Πραγµατοποιήθηκε, την Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου
2020 συνάντηση ενηµέρωσης, στην Περιφερεια-
κή Ένωση ∆ήµων Αττικής αναφορικά µε το θέµα:
«Οι διαδικασίες για την εφαρµογή της δίχρονης 

υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης»,
από στελέχη της εταιρείας Κτιριακές Υποδοµές
Α.Ε. (Κτ.Υπ.).    

Τον ∆ήµαρχο Ασπροπύργου, κ. Νικόλαο

Μελετίου εκπροσώπησε στην συνάντηση ο Αντι-
δήµαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας, Αειφόρου Ανά-
πτυξης και Πράσινης Ενέργειας, κ. Αναστάσιος
Παπαδόπουλος συνοδευόµενος από αρµόδιους
υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Αντιδήµα-
ρχος αναφέρθηκε στην πρόταση που απέστειλε ο
∆ήµος Ασπροπύργου στο Υπουργείο Παιδείας,
σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. 27333/6-12-19 έγγρα-
φο, η οποία περιελάµβανε την ανάγκη τοποθέτ-
ησης οχτώ (8) νέων σχολικών αιθουσών στους
παρακάτω χώρους νηπιαγωγείων.

• 2ο Νηπιαγωγείο Ασπροπύργου, (1 προ-
κατασκευασµένη αίθουσα)

• 4ο Νηπιαγωγείο Ασπροπύργου, (2 προ-
κατασκευασµένες αίθουσες)

• 6ο Νηπιαγωγείο Ασπροπύργου, (1 προ-
κατασκευασµένη αίθουσα)

• 8ο Νηπιαγωγείο Ασπροπύργου, (1 προ-
κατασκευασµένη αίθουσα)

• 9ο Νηπιαγωγείο Ασπροπύργου, (2 προ-
κατασκευασµένες αίθουσες)

• 11ο Νηπιαγωγείο Ασπροπύργου, (1 προ-
κατασκευασµένη αίθουσα).
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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, πικαδόρ-

ους, ανασυσκευασία, χειριστές κλαρκ,
Αποστολή βιογραφικών 

qualityproductionsolutions@gmail.com

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2105556064  Ωράριο : 9:00-16:00 

ΚΙΝΗΤΟ 6982220794 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ Κα ΜΙΧΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ  
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Ασπρόπυργος 24-01-2020
Αρ. Πρωτ.:     1535

Ταχ. ∆/ν ση:Λ.∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ταχ. Κώδικας: 19300
Τηλέφ ων ο 
Fax: 2132006434-
2105577190
e-mail:
Kourasi.anna@gmail.com
Πληροφ ορίες: Κουράση
Άν ν α

∆ηµοσίευση περίληψη της
379/2019 απόφ αση της Οικον ο-
µικής επιτροπής 
Με Θέµα «Λήψη απόφ ασης για
την   Έγκριση α) «Προϋπολογι-
σµού οικον οµικού έτους  2020
και β) του Ο.Π.∆. του ν οµικού
προσώπου «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ»

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίν ει  α)  τον  Προϋπολογι-
σµό  οικον οµικού έτους  2020
του ν οµικού προσώπου
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ », σύµφ ων α µε
την  υπ’αριθ.πρτ: 2420/05-12-
2019  εισήγηση του Προέδρου
του και 
β) το Ο.Π.∆ το οποίο   αποτ-
υπών εται  στον  υπ’ αριθ.πρτ:
2386/03-12-2019 2019   πίν ακα
Στοχοθεσίας του ν οµικού
προσώπου «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. του ∆ήµου
Ασπροπύργου Αττικής».

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ &
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

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.
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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.

ΕΠΣ∆Α: Τα αποτελέσµατα στην ∆υτική
Αττική. 

Ά ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(16η αγωνιστική)

∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0-2
ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ – ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ 1-0
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 1-
0
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ – ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ
4-1
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ – Α.Ο. ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 2-1
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ – ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 8-0
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 1-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 39
2.ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 39
3.ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 36
4.ΒΥΖΑΣ 33
5.ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 30
6.ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ 24
7.Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 21
8.ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 20
9.ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 18
10.ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 14
11 ∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 11
12.ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ 10
13.ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 7
14.ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 6

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(16η αγωνιστική)

ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 1-
4
Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ
ΑΤΤΙΚΗΣ 4-1
ΠΑΟ ΦΥΛΗΣ – ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 2-2
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ – ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 1-7
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ – Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 0-1
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ – ΑΠΟΛΛΩΝ Α. ΛΙΟΣΙΩΝ 3-1
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – ΑΣ ∆ΥΝΑ.
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 0-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1.ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 43
2.ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 37
3.ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 37
4.ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 35
5.ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 31
6.Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 30
7.ΑΣ ∆ΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 23
8.ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 22
9.ΑΠΟΛΛΩΝ Α. ΛΙΟΣΙΩΝ 17
10.ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 12
11.Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 11
12.ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 7
13.ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 6
14.ΠΑΟ ΦΥΛΗΣ 6

17η Αγωνιστική

ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ – ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ
ΑΠΟΛΛΩΝ Α. ΛΙΟΣΙΩΝ – Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ – ΠΑΟ ΦΥΛΗΣ
ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΑΣ ∆ΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΑΣΠΡ.

Σπουδαία νίκη ο Ασπρόπυργος
στο Αιγάλεω

Μεγάλης βαθµολογικής σηµασίας ν ίκη πήρε  ο Ασπρ-
όπυργος καθώς επικράτησε εκτός έδρας µε 2-0 του
Αιγάλεω στο πλαίσιο της 17ης αγων ιστικής της
Football League.
Η οµάδα της δυτικής Αττικής αγων ίστηκε χ ωρίς άγχ ος
στο «Σταύρος Μαυροθαλασσίτης» και µε δύο γκολ στο
πρώτο ηµίχ ρον ο κατέκτησε το τρίπον το, βγαίν ον τας
εκτός επικίν δυν ης ζών ης.

ΠΑΕ ΑΙΓΑΛΕΩ: Σικαλιάς, Συριόπουλος, Σπυρόπουλος,
Diallo (46’ Ιωαν ν ίδης), Παπαν ικόλας, Σταµατάκης,
Μακρυγιάν ν ης, Τσίτσαρης (71’ Μαγκάκης), Καπός,
Marcolino (51’ Were), Τσιλιγκίρης
ΠΑΕ ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: Γκίν ης, Kocev , Στα-
γάκης, Filipov ic, Ζών ας, Μπαξεβάν ου, Κάκκο (71’
Νικολαου), Γκατσολάρι (76’ Poletto), Sreckov ic,
Ζγκούρη, Φράγκος(86’ Νικολακάκης).

Αιγάλεω – Ασπρόπυργος 0-2
Ιων ικός – Καλαµάτα 1-0
Τρίκαλα – ΠΟ Τριγλίας 2-0 
Θεσπρωτός – Ολυµπιακός Βόλου 4-1
Νίκη Βόλου – Ιάλυσος 2-0
∆ιαγόρας – ΟΦ Ιεράπετρας 0-0
Βέροια – Καβάλα 0-2 

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 ΑΟ Τρίκαλα 35
2 Ιων ικός 30
3 Βέροια 29
4 ΑΟ Καβάλα 28
5 Νίκη Βόλου 28
6 ∆ιαγόρας 26
7 Ολυµπιακός Βόλου 24
8 ΟΦ Ιεράπετρας 24
9 Ασπρόπυργος 19
10 Αιγάλεω 17
11 Ιάλυσος 16
12 Θεσπρωτός 15
13 ΠΟ Τρίγλιας 14
14 Καλαµάτα 12

Η επόµενη αγωνιστική
Νίκη Βόλου-Αιγάλεω
Ασπρόπυργος-Βέροια
Ιάλυσος-Ιων ικός
Καβάλα-Τρίκαλα
Καλαµάτα-∆ιαγόρας Ρόδου
Τρίγλια-Θεσπρωτός
ΟΦ Ιεράπετρας-Ολυµπιακός Βόλου

Β' Εθνική (Νότος)
ΠΕΝΤΕΛΗ-ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ 70-74

Τα δεκάλεπτα: 12-12, 29-31, 48-58, 70-74
∆ιαιτητές: Μπίκας-Χρηστίδης Π.-Σιδέρης
Πεντέλη (Χαρτοµατσίδης): Μπουργάν ος 6, Ευαγγε-
λούλης 3, Ντιµπ 8, Κούσουλας 15 (1), Καρούζος 23
(6), Μπέλη 8, Κουκάκης, Μπίγκος 5 (1), Τάγαρης,
Φωτόπουλος 2.
Μανδραϊκός (Κατσούν ης): Χαν ιάς. Γεωργίου, Παπα-
ν ικολάου, Καραµπάτσος 20 (3), Μαλτέζος, Μαρούγκας
2, Ροδοστόγλου 20 (3), Τσιάκος 14, Βεσκούκης 14
(2), Γκουαλτιέρι 4.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ 73-
85

Τα δεκάλεπτα: 19-14, 36-35, 61-58, 73-85
∆ιαιτητές: Κοροµηλάς, Γιακείµη, Τηγάν ης
Πανελευσινιακός (Καραχ άλιος, Βούλγαρης): Μπάλας
19 (4), Καράµπελας 6 (1), Κεφαλάς, Σταθόπουλος 15,
Παπαδιον υσίου 2, Κρασάκης, Ψαρόπουλος 31 (5).
Πανερυθραϊκός (Χουχ ουλής): Παππάς 23 (2), Νικο-
λακόπουλος 3 (1), Καλλιαν ιώτης 10, Ντουζίδης, Βου-
γιούκας 8, Σκάν δαλος 18 (1), Στάθης 5, Αν των ίου,
Λυκογιάν ν ης 18 (2).

Αναλυτικά τα αποτελέσµατα της 16ης
αγωνιστικής:

Ιων ικός ΝΦ-Αιγάλεω 91-98 (παρ.)
ΟΦΗ-Έσπερος Καλλιθέας 90-87
Λοκρός Αταλάν της-∆ούκας 63-72
Παν ελευσιν ιακός-Παν ερυθραϊκός 73-85
Πεν τέλη-Μαν δραϊκός 70-74 
Παπάγου-Εθν ικός Πειραιώς 72-77
Πρωτέας Βούλας-ΝΕ Μεγαρίδος 73-70
Μαρούσι-ΚΑΟ Μελισσίων  ΑΝΑΒΟΛΗ 15/02/2020

Η Βαθµολογία (σε 16 αγώνες):

1.Παν ερυθραϊκός (12-4) 28
2.Μαρούσι (12-3) 27*
————————————–
3.Αιγάλεω (11-5) 27
4.Εθν ικός Πειραιά (11-5) 27
5.Έσπερος Καλλιθέας (10-6) 26
6.Μεγαρίδα (9-7) 25
7.Πρωτέας Βούλας (9-7) 25
8.Μαν δραϊκός (9-7) 25
9.Πεν τέλη (8-8) 24
10.Παν ελευσιν ιακός (8-8) 24
11.Παπάγου (8-8) 24
12.ΟΦΗ (8-8) 24
————————————–
13.Λοκρός Αταλάν της (4-12) 20
14.ΚΑΟ Μελισσίων  (4-11) 19*
15.Ιων ικός ΝΦ (2-14) 18
16.∆ούκας (2-14) 18
*Μαρούσι και Μελίσσια έχ ουν  έν α παιχ ν ίδι λιγότερο

Το πρόγραµµα της επόµενης αγωνιστι-
κής (17η, 2/2):

Αιγάλεω-ΟΦΗ
Έσπερος-Λοκρός Αταλάν της
∆ούκας-Παν ελευσιν ιακός
Παν ερυθραϊκός-Πεν τέλη
Μαν δραϊκός-Παπάγος
Εθν ικός-Πρωτέας Βούλας
Μεγαρίδα-Μαρούσι
Μελίσσια-Ιων ικός Ν.Φ.
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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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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
Αγαπητοί Κύριοι,

Σας ενηµερώνουµε πως ακυρώνονται
όλες οι εκδηλώσεις του Συλλόγου µας
που ήταν προγραµµατισµένες για το

επόµενο δίµηνο, λόγω πένθους.

Με εκτίµηση

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης
Κρητών Ελευσίνας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                            
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ-
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 
Α.Ε.Ν/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ασπρόπυργος, 27 Ιαν ουαρίου
2020 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την  πρόσληψη Έκτακτου
Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.Π.) µε σχέση εργασίας Ιδιω-
τικού ∆ικαίου Ορισµέν ου Χρό-
ν ου και µε ωριαία αν τιµισθία
στην  Ακαδηµία Εµπορικού Ναυ-
τικού (Α.Ε.Ν.) ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

Η Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, προκειµένου να
καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες διδακτικού έτους 2019-
2020 (εαρινό εξάµηνο) και έχοντας
υπόψη: 
1. την αριθ.πρωτ.:
2904.4/803/2019/09-08-2019
Προκήρυξη για την πρόσληψη
Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσω-
πικού (Ε.Ε.Π.) µε σχέση εργασίας
Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρό-
νου και µε ωριαία αντιµισθία στην
Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού
(Α.Ε.Ν.) ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, διδακτι-
κού έτους 2019-2020 (Α∆Α:
6ΨΑΥ4653ΠΩ-ΖΥ9), 
2. την οµόφωνη απόφαση της 9ης
συνεδρίασης Συµβουλίου
ΑΕΝ/Ασπροπύργου, του διδακτι-
κού έτους 2019-2020 της
20/12/2019, περί επαναπροκήρ-
υξης θέσεων Έκτακτου Εκπαιδευ-
τικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) που
δεν καλύφθηκαν λόγω έλλειψης
υποψηφίων,
3. την οµόφωνη απόφαση της
10ης συνεδρίασης Συµβουλίου
ΑΕΝ/Ασπροπύργου, του διδακτι-
κού έτους 2019-2020 της

09/01/2020, όπου διευκρινίζεται ότι
η επαναπροκήρυξη των υπό κάλ-
υψη θέσεων Έκτακτου Εκπαιδευτι-
κού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) αφορά
αποκλειστικά το  εαρινό εξάµηνο, 
επαναπροκηρύσσει την πρό-
σληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού
Προσωπικού, µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµέ-
νου χρόνου και ωριαία αντιµισθία
µόνο για το εαρινό εξάµηνο, σύµφ-
ωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14
του ν. 2638/1998 «Οργάνωση και
λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευ-
σης, µισθολογικές ρυθµίσεις για το
προσωπικό αυτής και άλλες διατά-
ξεις» (A  ́204), όπως έχει αντικατα-
σταθεί από το άρθρο 16 του ν.
3153/2003 (Α  ́153) και το άρθρο 9
του ν.3450/2006 (Α  ́64) και ισχύει
και κατόπιν της αριθµ. πρωτ.
2904.4/58306/2019/02-08-2019
Απόφασης ΥNANΠ/∆∆Υ δ’, ως
κάτωθι:

Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ
1.ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
i.ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
α) Μέχρι τέσσερις (04) Μηχανικούς
Α  ́ τάξης Ε.Ν., και ελλείψει υποψ-
ηφίων  Επιστηµονικούς Συνεργάτες
Γενικών και Τεχνικών Μαθηµάτων
ειδικότητας Ναυπηγού – Μηχα-
νολόγου Μηχανικού ή Μηχανολό-
γου Μηχανικού.
ii. ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
α) Μέχρι πέντε (05) Ναυπηγούς
Μηχανολόγους Μηχανικούς ή
Μηχανολόγους Μηχανικούς,
β) Έναν (01)  Μαθηµατικό,
γ) Μέχρι δύο (02) Ηλεκτρολόγους
Μηχανικούς ή Ηλεκτρονικούς
Μηχανικούς ή Αυτοµατιστές Μηχα-
νικούς,
2. E Ρ Γ Α Σ ΤΗ Ρ Ι Α Κ ΟΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
i. Ν Α Υ Τ Ι Κ Ω Ν
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

α) Μέχρι δύο (02) Μηχανικούς Α  ́ή
Β  ́ τάξης Ε.Ν. και ελλείψει υποψ-
ηφίων Εργαστηριακούς  Συνεργά-
τες Γενικών και Τεχνικών Μαθηµά-
των Μηχανολόγους ή Ναυπηγούς
Μηχανολόγους Μηχανικούς,
ii. ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
κατόχους πτυχίου ή διπλώµατος
Πανεπιστηµιακής ή Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης, ειδικότητας:
α) Μέχρι τρεις (03) Μηχανολόγους
ή Ναυπηγούς Μηχανολόγους
Μηχανικούς, 
β) Έναν (01) Ηλεκτρολόγο Μηχα-
νικό ή Ηλεκτρονικό Μηχανικό ή
Αυτοµατιστή Μηχανικό.

Αν τικείµεν α διδασκαλίας:
Τα διδασκόµενα µαθήµατα κατά
το ισχύον πλαίσιο διδασκαλίας
όπως αυτό ορίζεται: α) στον Κανο-
νισµό Σπουδών των Ακαδηµιών
Εµπορικού Ναυτικού, όπως
εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ.:
2231.2-13/39590/2019/29-5-2019
ΚΥΑ (Β  ́2028), β) στον Εσωτερικό
Κανονισµό των Ακαδηµιών Εµπορ-
ικού Ναυτικού, όπως εγκρίθηκε µε
την υπ’ αριθµ.: 2231.2-
13/42286/2019/06-6-2019 ΚΥΑ
(Β  ́2240) και γ) στα Ωρολόγια και
Αναλυτικά Προγράµµατα ΑΕΝ/ Π-
Μ σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ.:
2231.2-9/42341/2019/07-6-2019
Απόφαση ΥΝΑΝΠ (Α∆Α:
ΩΟ0Ζ4653ΠΩ-ΝΑ4). 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα
να προβεί στην πρόσληψη µέρους
του αριθµού      προσωπικού που
προκηρύσσεται, σε περίπτωση
µεταβολής των εκπαιδευτικών
αναγκών,     εφόσον αυτή αιτιολο-
γείται στο πρακτικό του οικείου
Συµβουλίου ΑΕΝ, χωρίς αυτό να
εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση από
τους υποψηφίους. 
Η προκαλούµενη  δαπάνη του
Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσω-
πικού που θα προσληφθεί ως

προς την πληρωµή του υλοποι-
είται σύµφωνα µε την οικεία νοµοθ-
εσία και είναι  επιλέξιµη για συγχρ-
ηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή
Ένωση στο πλαίσιο του Επιχειρη-
σιακού προγράµµατος
“ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ
∆ΙΑ ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗ ” του  ΕΣΠΑ
2014-2020.               

Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων
λήγει σε δεκαπέντε (15) ηµερολο-
γιακές ηµέρες από την επόµενη
της  τελευταίας δηµοσίευσης της
Προκήρυξης, στον Τύπο ή στην
ιστοσελίδα του Προγράµµατος
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» του Υπουργείου
(Αναζήτηση: Ανά είδος/Πράξεις
Οργανωτικού και ∆ιοικητικού Περ-
ιεχοµένου/Προκήρυξη πλήρωσης
θέσεων), ήτοι την  11/02/2020,
ηµέρα Τρίτη. 
Οι αιτήσεις µε τα απαραίτητα δικαι-
ολογητικά υποβάλλονται αυτοπρ-
οσώπως ή από αρµόδια εξουσιο-
δοτηµένο άτοµο ή αποστέλλονται
ταχυδροµικώς µε «ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ –
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ»  ή µε courier στην
Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού
Ασπροπύργου, ταχυδροµική
διεύθυνση Παραλία Ασπροπύρ-
γου, Ταχ. Κώδικας 19300 (Για το
εµπρόθεσµο της αίτησης λαµβάνε-
ται υπόψη είτε ο αριθµός πρω-
τοκόλλου που έλαβε, εάν υποβ-
λήθηκε στη Γραµµατεία της Ακαδ-
ηµίας, είτε η ηµεροµηνία της σφρ-
αγίδας του Ταχυδροµείου - courier
εάν εστάλη ταχυδροµικά). 
Εφ ιστάται η προσοχή των
υποψηφ ίων  στην  ορθή, σύµφ -
ων α µε τους όρους της παρ-
ούσας, συµπλήρωση της
αίτησης. Σε περίπτωση που υπο-
ψήφ ιος διαπιστώσει οποιοδή-
ποτε λάθος ή παράλειψη ή επιθ-
υµεί την  τροποποίηση της

αίτησής του, οφ είλει ν α υποβάλει
ν έα αίτηση, εν τός της οριζόµεν -
ης, µε την  παρούσα, προθε-
σµίας.

∆ικαιολογητικά που θα προσ-
κοµίζονται µετά τη λήξη προθε-
σµίας υποβολής δικαιολογητικών
δεν γίνονται δεκτά. 
Στην κατά το προηγούµενο εδάφ-
ιο απαγόρευση αποδοχής εκπρ-
όθεσµων πιστοποιητικών ή δικαιο-
λογητικών περιλαµβάνονται και
αυτά που είναι συµπληρωµατικά ή
διευκρινιστικά εκείνων που έχουν
κατατεθεί εµπροθέσµως.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδι-
κασίας πρόσληψης, τα υποβληθ-
έντα δικαιολογητικά των προσληφ-
θέντων θα παραµένουν στο αρχείο
της Υπηρεσίας. Στους υποψηφίους
που δεν προσελήφθησαν,  τα
δικαιολογητικά δύναται να επιστρα-
φούν, κατόπιν σχετικής αίτησης
τους, µετά τη λήξη του εκπαιδευτι-
κού έτους για το οποίο είχε υποβ-
ληθεί υποψηφιότητα.

Γ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Στο πλαίσιο εφαρµογής Συστήµα-
τος ∆ιαχείρισης Ποιότητας, οι
εκπαιδευτές υποχρεούνται να
συµβάλουν στην επίτευξη των
στόχων της Πολιτικής Ποιότητας,
όπως αυτή περιγράφεται στο
ισχύον Εγχειρίδιο Ποιότητας της
ΑΕΝ. Επίσης, υποχρεούνται για
την εφαρµογή και τήρηση των
ισχυουσών διαδικασιών, Οδηγιών
και Εντύπων του Συστήµατος
διαχείρισης Ποιότητας.

∆. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Περίληψη της προκήρυξης αυτής
δηµοσιεύεται σε δύο ηµερήσιες  και
αν δεν υπάρχουν, σε εβδοµαδιαίες
τοπικές εφηµερίδες της έδρας της
ΑΕΝ/Ασπροπύργου. Η δαπάνη

της δηµοσίευσης  βαρύνει τις
πάγιες προκαταβολές Κεφαλαίου
Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ) της
ΑΕΝ που προκηρύσσονται οι
θέσεις.
Πλήρες αντίγραφο της προκήρ-
υξης αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε
Π.Ν.Ο., Π.Ε.Μ.Ε.Ν.,
Π . Ε . Μ . Μ . Ε . Κ . Ε . Ν . ,
Υ.ΝΑ.Ν.Π/∆.∆.Υ 4ο και τοιχοκολ-
λάται στο Κατάστηµα της
ΑΕΝ/Ασπροπύργου και στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου
Ασπροπύργου. Επίσης αναρτάται
στην ιστοσελίδα του Προγράµµα-
τος «∆ΙΑΥΓΕΙΑ»  (Αναζήτηση:
Ανά είδος
απόφασης/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) και
στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.yen.gr. 

Πληροφορίες παρέχονται όλες τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες από την
Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού
Ασπροπύργου στα τηλέφωνα
2105575986 και 2105574171-3. –
Αρµόδιοι οι Ανθυπασπιστής Λ.Σ.
ΡΟΖΗΣ Αντώνιος και Αρχικελευ-
στής Λ.Σ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Άννα. 

Ο ∆ιοικητής  
Αν τιπλοίαρχος Λ.Σ.
ΜΑΝ∆ΑΛΑΚΗΣ Ν. Γεώργιος
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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
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