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ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Νεφώσεις 

Η θερµοκρασία έως 14 βαθµούς Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Βαρσιµαίος, Βαρσάµης, Βαρσαµία,

Βαρσάµω, Βαλσάµω, Βαλσαµία
Αγίου Βαρσιµαίου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Γκαραγκούνη Ευαγγελία Σ.

Λιάκου ∆ηµητρίου 12,
2105576086

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Κοντούλη 1, 2105542410

ΜΑΝ∆ΡΑ
ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ
∆ήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη, 

2105551232 08:00-23:00

Άνω Λιόσια
Οικονοµοπούλου Μαρία
Μεγάλου Αλεξάνδρου 40, 
2102311635 08:00-22:00 

ΧΑΪ∆ΑΡΙ
Μαζωνάκη Μαρία Χ.,Βενιζέλου Ελευθερίου 19 &
Αγωνιστών Στρατόπεδου Χαϊδαρίου, Πλησίον

Εκκλησίας Παναγίτσας, 2105818887

Νοσοκοµεία αναφ-
οράς σε όλη τη χώρα
όρισε ο υπουργός
Υγείας ώστε αν παρ-
ουσιασθούν περιστα-
τικά να νοσηλευθούν
σε ειδικές συνθήκες
αποµόνωσης

Κατά τη διάρκεια
συνεδρίασης του
Κεντρικού Συµβου-
λίου Υγειονοµικών
Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι ώ ν
(ΚΕΣΥΠΕ) ο υπο-
υργός Υγείας όρισε
συγκεκριµένα νοσοκοµεία αναφοράς για την αντι-
µετώπιση του κοροναϊού. 

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση του ΚΕΣΥΠΕ παρουσιά-
στηκε το σχέδιο δράσης Υπουργείου Υγείας και ΕΟ∆Υ
για την αντιµετώπιση πιθανού κρούσµατος κοροναϊού
στην Ελλάδα.

Ο Υπουργός Υγείας ενέκρινε τα νοσοκοµεία της
χώρας που ορίζονται ως νοσοκοµεία αναφοράς και
συντόνισε τις δράσεις των συναρµόδιων φορέων.

Νοσοκοµεία αναφοράς ανά Υγειονοµική Περιφέρεια
ορίστηκαν τα εξής:

1η ΥΠΕ: Βασικό: ΓΝ Νοσηµάτων Θώρακος Αθηνών
«Η Σωτηρία», Αναπληρωµατικό: ΓΝ Αθηνών «Ο Ευαγ-
γελισµός»

2η ΥΠΕ: Βασικό: Πανεπιστηµιακό ΓΝ «Αττικόν»,
Αναπληρωµατικό: ΓΝ Ελευσίνας «Θριάσιο»

3η και 4η ΥΠΕ: Βασικό: Πανεπιστηµιακό ΓΝ Θεσσα-
λονίκης ΑΧΕΠΑ, Αναπληρωµατικά: Πανεπιστηµιακό
ΓΝ Αλεξανδρούπολης, ΓΝ Πτολεµαΐδας «Μποδοσά-
κειο»

5η ΥΠΕ: Βασικό: Πανεπιστηµιακό ΓΝ Λάρισας,
Αναπληρωµατικό: ΓΝ Λαµίας

6η ΥΠΕ: Βασικό: Πανεπιστηµιακό ΓΝ Πατρών
«Παναγιά η Βοήθεια»,

Α ν α π λ η ρ ω µ α τ ι κ ό :
Πανεπιστηµιακό ΓΝ
Ιωαννίνων

7η ΥΠΕ: Βασικό: Πανε-
πιστηµιακό ΓΝ Ηρακλείου,
Αναπληρωµατικό: ΓΝ
Χανίων «Ο Άγιος Γεώρ-
γιος»

Ειδικά εξοπλισµένα
Σύµφωνα µε το υπουρ-

γείο Υγείας, όλα τα νοσο-
κοµεία αναφοράς και τα
πληρώµατα των ασθενοφ-
όρων ΕΚΑΒ και Υγειονο-

µικών Περιφερειών έχουν επάρκεια σε γάντια, ειδικές
µάσκες και στολές.

Σε όλα τα νοσοκοµεία αναφοράς έχουν καθοριστεί
ειδικοί θάλαµοι µόνωσης, ενώ σε κάθε Υγειονοµική
Περιφέρεια υπάρχει τουλάχιστον ένα νοσοκοµείο ανα-
φοράς που διαθέτει θάλαµο αρνητικής πίεσης.

Οι συναρµόδιοι φορείς (Υπουργείο Υγείας, ΕΟ∆Υ,
Γ.Γ ∆ηµόσιας Υγείας, Υγειονοµικές Περιφέρειες,
ΕΚΑΒ) βρίσκονται σε απόλυτη επιχειρησιακή ετοιµότητα
και θα επικαιροποιούν το σχέδιο δράσης σε τακτική
βάση.

«Να είµαστε ψύχραιµοι»
Για το θέµα του κοροναιού πρέπει να είµαστε «ψύχρ-

αιµοι και σοβαροί» ανέφερε χαρακτηριστικά στο OPEN
TV η πρόεδρος ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη.

Όπως είπε η ίδια ο κρατικός µηχανισµός και το
σύστηµα υγείας βρίσκονται σε πλήρη ετοιµότητα
συµπληρώνοντας χαρακτηριστικά πως δεν έχουµε απε-
υθείας πτήσεις από τις περιοχές που έχουν πληγεί από
τον ιό.

Σύµφωνα µε την κ. Παγώνη ο ιός της γρίπης µπορ-
εί να εµφανίσει τα συµπτώµατα µέσα σε πέντε ηµέρες
και έτσι εντοπίζεται, σε αντίθεση µε τον νέο κοροναϊό
που καθυστερεί να παρουσιάσει τα συµπτώµατα (µέσα
σε 15 ηµέρες).

Η∆ιεύθυνση Τροχαίας Αττικής διενεργεί συνεχείς
έλεγχους (αλκοτέστ) για την αντιµετώπιση της
οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Τα ξηµερώµατα της περασµένης Κυριακής, πραγµατο-
ποιήθηκαν αλκοτέστ σε 1.549 οδηγούς, σε δεκάδες
σηµεία του κεντρικού οδικού δικτύου της Αττικής και
βεβαιώθηκαν 138 παραβάσεις.

Από την ανάλυση των παραπάνω στοιχείων,
προκύπτει ότι το 9% των οδηγών που υποβλήθηκαν σε
έλεγχο, βρέθηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια οινοπ-
νεύµατος.

Η οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύµατος συνιστά
αντικοινωνική συµπεριφορά και συγκαταλέγεται στις
«επικίνδυνες» παραβάσεις που ευθύνονται για το
µεγαλύτερο ποσοστό πρόκλησης τροχαίων ατυχηµάτων
και µάλιστα θανατηφόρων.

Οι έλεγχοι της Τροχαίας για την αντιµετώπιση της
οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ συνεχίζονται ακατά-
παυστα σε όλη τη χώρα στο πλαίσιο της γενικότερης
επιχείρησης για δραστική µείωση των «επικίνδυνων»
παραβάσεων και την αναβάθµιση του επιπέδου της οδι-
κής ασφάλειας.

Μπαράζ αλκοτέστ στην Αττική 
– Ενας στους δέκα οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ

Στη λίστα υποδοχής το ΓΝ «Αττικόν» και το «Θριάσιο»
Κοροναϊός: Ορίστηκαν τα  νοσοκοµεία που

θα πηγαίνουν τα κρούσµατα
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Για µια ακόµη φορά, η ελληνική ∆ικαιοσύνη
δεν στάθηκε ικανή να παράσχει εκείνη την υπο-
δοµή που θα βοηθήσει στη διεξαγωγή µιας πολ-
υπρόσωπης δίκης. Ο λόγος για την πολυανα-
µενόµενη  δίκη των κατηγορουµένων για τις
πληµµύρες της Μάνδρας , που  στοίχισε τη ζωή
σε 25 συνανθρώπους µας. Η δίκη αναβλήθηκε
για 2η φορά εχθές λόγω της ακαταλληλότητας
της αίθουσας, και τελικά η λύση που βρέθηκε
είναι η ακροαµατική  διαδικασία να συνεχιστεί
στις 18 Φεβρουαρίου 2020 στην αίθουσα
τελετών του Εφετείου της Αθήνας.

∆εν έφθαναν οι θέσεις για δικηγόρους και κατ-
ηγορουµένους

Εάν και είχαν τοποθετηθεί δύο έδρανα δικ-
ηγόρων επιπλέον, οι θέσεις δεν επαρκούσαν,
ενώ όρθιοι καθονταν και αρκετοί κατηγορούµε-
νοι, που εχθές  έφθασαν τους 15. Κατά την ένα-
ρξη της διαδικασίας έντονη ήταν η αντίδραση
των δικηγόρων αλλά και των άλλων παρευρισ-
κοµένων στη δικαστική αίθουσα, µε επίκληση
της γρίπης αλλά και του γεγονότος ότι για άλλη
µια φορά οι µάρτυρες έφυγαν από τη δουλειά
τους χωρίς τελικά να καταθέσουν. 

Άµεση ήταν η αντίδραση των µαρτύρων και
των θεατών αρκετοί εκ των οποίων είναι συγγε-
νείς θυµάτων.

“Τσάµπα κόπος, θα χάσουµε τη δουλειά µας
χωρίς λόγο;” είπαν απευθυνόµενοι στην έδρα.

Συνήγορος υπεράσπισης: Αντιλαµβάνοµαι
την προσπάθεια, είναι καλύτερη η εικόνα από
την προηγούµενη φορά αλλά πρέπει να υπάρξει 

µία µέριµνα κυρία Πρόεδρε

Πρόεδρος: Με τις συνθήκες που έχουµε κάνο-
υµε ό, τι καλύτερο µπορούµε. Να δούµε πόσοι
συνήγοροι δεν κάθεστε σε έδρανο για να φέρο-
υµε. Μακάρι να ήταν οι συνθήκες αλλιώς.

∆ικηγόροι: Έντεκα

Εισαγγελέας: Πείτε και εσείς τις ιδέες σας, να
συνεργαστούµε να βρούµε µία λύση;Έρχοµαι
εγώ και βάζω κάποιες καρέκλες για τους κατ-
ηγορούµενους εάν χρειαστεί;.

Πρόεδρος: Στο πρωτοδικείο η µεγαλύτερη
διαθέσιµη αίθουσα είναι αυτή. Στο Εφετείο
υπάρχει η αίθουσα τελετών αλλά δεν µπορούµε
να συνεδριάζουµε εκεί όποτε θέλουµε. 

Έχει µιλήσει µε το Εφετείο ο κ. Προϊστάµενος.
Πρέπει να δηµοσιοποιηθεί το ΦΕΚ για να πάµε
στο Εφετείο. 

Μετά όταν υπάρχουν διαθέσιµες αίθουσες στο
Εφετείο θα πηγαίνουµε!

Συνήγορος Υπεράσπισης: Το αίτηµα όλων
είναι να γίνουν οι πρώτες συνεδριάσεις στην
αίθουσα τελετών του Εφετείου της Αθήνας. Πρέ-
πει η πολιτεία να διαθέσει όλες τις ανέσεις στους
κατηγορούµενους και στους συνηγόρους.

Τελικά η διαδικασία διεκόπη για περίπου µία
ώρα. Όταν επανήλθε η έδρα του ∆ικαστηρίου η
πρόεδρος ανακοίνωσε πως τελικά η ακροαµατι-
κή διαδικασία θα συνεχιστεί στις 18 Φεβρουα-
ρίου 2020 στην αίθουσα τελετών του Εφετείου
της Αθήνας.

(µε πληροφορίες από το ethnos.gr)

ΝΕΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΚΗ ΤΗΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
∆εν υπήρχαν έδρανα και θέσεις. Έντονες αντιδράσεις των συνηγόρων

υπεράσπισης και πολιτικής αγωγής αλλά και των µαρτύρων 
Θα συνεχιστεί στις 18 Φεβρουαρίου στην αίθουσα τελετών του Εφετείου Αθήνας.

«Ιδιαιτέρως σηµαν τική η υπογραφή της
Σύµφων ης Γν ώµης για υποβολή στο
πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ» της Πράξ-
ης «Κατασκευή, επισκευή και Συν τήρη-
ση Αθλητικών  Εγκαταστάσεων  ∆ήµου
Μεγαρέων » προϋπολογισµού
807.945,94€ από τον  Υφυπουργό Αθλ-
ητισµού Λευτέρη Αυγεν άκη. Ο Υφυπο-
υργός αν ταποκρίθηκε και στα συµπληρ-
ωµατικά αιτήµατα του ∆ήµου Μεγαρέων
για την  εν ίσχ υση των  αθλητικών  εγκα-
ταστάσεων  στην  περιοχ ή. Αυτές οι
εν έργειες ευν οούν  την  καθηµεριν ότητα
των  πολιτών  και αποτυπών ουν  την
επίγν ωση της σηµασίας του αθλητισµού
για τις σύγχ ρον ες κοιν ων ίες. Συν εχ ίζο-
υµε ν α είµαστε δίπλα στους πολίτες της
∆υτικής Αττικής µε πράξεις που αφορ-
ούν  στη βελτίωση του επιπέδου διαβίω-
σης τους.»

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΤΣΗΡΑΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν∆ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΛΩΣΗ Γ.ΚΩΤΣΗΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 807.945,94€

Στον δήµο Χαϊδαρίου
ΑΑπποοµµάάκκρρυυννσσηη  

κκλλεειισσττώώνν  
ΠΠεερριιππττέέρρωωνν  

κκααιι  ααππεελλεευυθθέέρρωωσσηη  
ππεεζζοοδδρροοµµίίωωνν  

Στην  αποµάκρυν ση αν εν εργών  περιπτέρων
προχ ωρά η δηµοτική αρχ ή στο Χαϊδάρι  και ήδη το
Σάββατο 18 Ιαν ουαρίου αποµακρύν θηκε το κλειστό
εδώ και χ ρόν ια, περίπτερο στη συµβολή των  οδών  Γ.
Παπαν δρέου και Καλαβρύτων  στο ∆άσος.

Στο τέλος ∆εκεµβρίου είχ ε αποµακρυν θεί το επίσης
κλειστό περίπτερο που βρισκόταν  στη συµβολή της
Στρ. Καραϊσκάκη µε την  οδό Μαγν ησίας.
Οι παρεµβάσεις αυτές µε τις οποίες απελευθερών ον -
ται τα πεζοδρόµια και καθαρίζει ο χ ώρος αν αµέν εται
ν α συν εχ ιστούν  το επόµεν ο διάστηµα.
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Ευχές κι ευχαριστίες στην Βασιλόπιτα του Γραφείου ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Φυλής 
Τις ευχαριστίες και τις ευχές της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Φυλής Ζωής Αρβανι-
τάκη δέχθηκαν οι εργαζόµενες στο Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Φυλής, που το
µεσηµέρι της ∆ευτέρας 27 Ιανουαρίου, έκοψαν την δική τους βασιλόπιτα για το καλό της νέας
χρονιά, σε άκρως οικογενειακή και φιλική ατµόσφαιρα. 
Η Πρόεδρος δέχθηκε τις ευχές των συνεργάτιδων της για µια καλή και δηµιουργική χρονιά κι
εκείνη µε τη σειρά της ανταπέδωσε,  υπογραµµίζοντας ότι η συµβολή τους στην καλή λειτο-
υργία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου είναι ουσιαστική. Η κα Ζωή Αρβανιτάκη ευχήθηκε σε όλες
τους, να έχουν πάνω απ΄όλα,  υγεία κι ευτυχία.  



ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30 ΓΕΝΑΡΗ ΣΤΙΣ 6:30µµ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ – ΗΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ

Εργατικά Σωµατεία – ΕΕ∆ΥΕ - Φοιτητικοί Σύλλογοι – Σωµατεία Αυτοαπασχολουµένων - ΟΓΕ - Φορείς Λαϊκού Κινήµατος

Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020 θριάσιο-5 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Εργαζόµενες κι εργαζόµενοι, αυτοα-

πασχολούµενοι, συντα-
ξιούχοι, νέοι και
νέες,

‘’Η Επιτροπή
Αγών α εν άν τια στην
Ελλην οαµερικαν ική
Στρατιωτική Συµφων ία
για τις Βάσεις σας καλεί στο συλλαλητήριο
στο Σύν ταγµα για ν α καταδικάσουµε µαζι-
κά την  αν αν έωση, επέκταση, εν ίσχυση
της επικίν δυν ης Συµφων ίας Ελλάδας –
ΗΠΑ για τις βάσεις, που µετατρέπει τη
χώρα µας σε απέραν το πολεµικό ορµ-
ητήριο και το λαό µας σε στόχο των  ιµπε-
ριαλιστικών  αν ταγων ισµών .

Να απαιτήσουµε η Συµφων ία αυτή ν α
ακυρωθεί, ν α επιστρέψουν  τώρα οι
ελλην ικές έν οπλες δυν άµεις από απο-
στολές στο εξωτερικό, ν α κλείσει η βάση
της Σούδας και όλες οι ευρωατλαν τικές
βάσεις και υποδοµές, καµιά εµπλοκή της
χώρας µας στους ιµπεριαλιστικούς σχε-
διασµούς και πολέµους!

Η κυβέρν ηση της Ν∆, συν εχ ίζον τας
στο στρωµέν ο δρόµο που βρήκε από την
προηγούµεν η κυβέρν ηση ΣΥΡΙΖΑ, στο
πλαίσιο της β’ φάσης του Στρατηγικού
∆ιαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ τον  Οκτώβρη
του 2019, αλλά και µε τη στήριξη των
υπόλοιπων  αστικών  κοµµάτων  που
“πίν ουν  ν ερό” στο όν οµα των  Ευρωατ-
λαν τικών  σχ εδιασµών , φέρν ει προς
επικύρωση στη Βουλή την  επικίν δυν η
αυτή Συµφων ία που:

• ∆ίν ει το ελεύθερο στην  κυβέρν -
ηση των  Ην ωµέν ων  Πολιτειών  ν α διατ-
ηρεί και ν α λειτουργεί στρατιωτικές και
βοηθητικές υποδοµές εν τός των  εγκατα-
στάσεων  των  Ελλην ικών  Εν όπλων
∆υν άµεων , ν α αξιοποιεί ακόµη και πολι-
τικές υποδοµές (αυτοκιν ητοδρόµους,
λιµάν ια, κλπ) για τις εκάστοτε Αµερικα-
ν οΝΑΤΟϊκές αν άγκες

• Εν ισχύει τις πολεµικές δυν ατότ-
ητες της βάσης στη Σούδα, που διαχρο-
ν ικά έχει εκπληρώσει βρώµικο ρόλο σε

όλους τους πολέµους κι επεµ-
βάσεις σε

Γ ι ο υ γ κ ο -
σλαβία, Ιράκ, Αφγαν ιστάν ,

Λιβύη, Συρία, κ.α.
• Εν τάσσει κι επίσηµα πλέον  στο

πλέγµα των  Ευρωατλαν τικών  υποδοµών
στη χώρα µας τις βάσεις που δηµιούργ-
ησε η κυβέρν ηση ΣΥΡΙΖΑ, των  µη επαν -
δρωµέν ων  αεροσκαφών  στη Λάρισα, ελι-
κοπτέρων  στο Στεφαν οβίκειο Μαγ-
ν ησίας, καθώς και το λιµάν ι της Αλεξαν -
δρούπολης, όπου ήδη έχουν  κάν ει "από-
βαση" στρατιωτικές δυν άµεις των  ΗΠΑ.

Οι εξελίξεις είν αι πολύ επικίν δυν ες και
πρέπει ν α σηµάν ει συν αγερµός παν τού!

Κλιµακών εται η επιθετικότητα αν άµεσα
σε ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ µε τη Ρωσία, την
Κίν α και µε την  εµπλοκή δεκάδων
κρατών  Ισραήλ, Ελλάδα, Τουρκία,
Αίγυπτος, κλπ. Οι πρόσφατες εξελίξεις
στη Λιβύη, στο Ιράν , στον  Περσικό
Κόλπο, η τεράστια συγκέν τρωση δύν αµ-
ης πυρός στην  περιοχή προειδοποιούν
για τον  κίν δυν ο γεν ικευµέν ης πολεµικής
σύγκρουσης.

Η κυβέρν ηση της Ν∆, µε τη στήριξη του
ΣΥΡΙΖΑ -που προετοίµασε το έδαφος για
αυτή τη Συµφων ία- και µε τη στήριξη των
άλλων  αστικών  κοµµάτων  φέρουν
εγκληµατικές ευθύν ες γιατί µε τη Συµφ-
ων ία Ελλάδας – ΗΠΑ για τις βάσεις εµπλέ-
κουν  τη χώρα ακόµη βαθύτερα στο κου-
βάρι των  ιµπεριαλιστικών  αν ταγων ισµών ,
µε θαν άσιµους κιν δύν ους για το λαό µας.
Το πρόσφατο ταξίδι του πρωθυπουργού
στις ΗΠΑ, το πολεµικό αν ακοιν ωθέν  του
προέδρου των  ΗΠΑ µε φόν το τον
Έλλην α πρωθυπουργό, οι δεσµεύσεις
που αν έλαβε η ελλην ική κυβέρν ηση απέ-
ν αν τι στις ΗΠΑ, ακόµη και η αποστολή
ελλην ικών  εν όπλων  δυν άµεων  στην
πολυεθν ική αποστολή στα Στεν ά του
Ορµούζ, κάν ουν  σκόν η τον  επικίν δυν ο

εφησυχασµό που η αστική τάξη και τα
κόµµατά της προσπαθούν  ν α καλλιε-
ργήσουν .

Ο καυγάς αν άµεσα σε Ν∆ και
ΣΥΡΙΖΑ για τα δήθεν  “αν ταλλάγµατα”
από τις ΗΠΑ και τη Συµφων ία στόχο

έχει ν α ρίξει στάχτη στα µάτια των
εργαζοµέν ων  και του λαού. Να
συσκοτίσει τη στρατηγική σύµπλευση
όλων  των  αστικών  κοµµάτων  στους Αµε-
ρικαν οΝΑΤΟϊκούς σχεδιασµούς. Ο λαός
µας ν α απορρίψει τα καλέσµατα για “εθν ι-
κή εν ότητα κι οµοψυχ ία” για “συν αίν εση”
σε αυτούς τους σχεδιασµούς. Είν αι σχε-
διασµοί που υπηρετούν  τα συµφέρον τα
των  µεγάλων  ξέν ων  και ν τόπιων  οικον ο-
µικών  οµίλων  στην  περιοχή. ∆εν  έχουν
καµία σχέση µε τις πραγµατικές αν άγκες
και τα συµφέρον τα της λαϊκής οικογέν ει-
ας! 

ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ δεν  µπορούν  ν α
εγγυηθούν  την  ασφάλεια και τη σταθερ-
ότητα, τα σύν ορα και τα κυριαρχ ικά
δικαιώµατα της χώρας µας. Μον αδικός
στόχος είν αι η εξασφάλιση των  δικών
τους συµφερόν των  στην  περιοχή. Η
πρόσφατη επιστολή του Αµερικαν ού
υπουργού εξωτερικών  Ποµπέο, απο-
καλύπτει πως ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ:

• “κάν ουν  πλάτες” στην  τουρκική
επιθετικότητα που κλιµακών εται τόσο
στο Αιγαίο, όσο και στην  Κύπρο

• δεν  αν αγν ωρίζουν  σύν ορα και
κυριαρχ ικά δικαιώµατα στο Αιγαίο, παρά
µόν ο έν αν  εν ιαίο επιχειρησιακό χώρο

• θέτουν  ολοέν α και πιο επίµον α
στο τραπέζι τα ν έα διχοτοµικά σχέδια για
την  Κύπρο και το Αιγαίο, στο όν οµα της
συν διαχείρισης και συν εκµετάλλευσης
του φυσικού πλούτου και των  θαλάσσιων
ζων ών .

Εργαζόµεν ες κι εργαζόµεν οι, αυτοα-
πασχολούµεν οι, συν ταξιούχοι, ν έοι και
ν έες,

Τώρα είν αι η ώρα ν α δυν αµώσουµε
ακόµη περισσότερο την  πάλη σε κάθε
χώρο, σε κάθε γειτον ιά εν άν τια στην
ολοέν α και µεγαλύτερη εµπλοκή της
χώρας µας στους ιµπεριαλιστικούς σχε-
διασµούς και πολέµους. Να διατραν ώσο-
υµε την  αν τίθεσή µας στην  κατάπτυστη
Ελλην οαµερικαν ική Συµφων ία τις τις Στρ-
ατιωτικές Βάσεις που ψηφίζεται στη
Βουλή!

Απαιτούµε:
•Να αποσυρθεί η Ελλην οαµερικαν ική

Συµφων ία για τις Στρατιωτικές Βάσεις
•Να κλείσει η βάση της Σούδας, ν α

ξηλωθούν  οι βάσεις του θαν άτου από τη
χώρα µας.

•Καµία συµµετοχ ή των  Ελλην ικών
Εν όπλων  ∆υν άµεων  σε ιµπεριαλιστικές
αποστολές στο εξωτερικό.

•Αποδέσµευση από τις λυκοσυµµαχ ίες
του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟ
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30 ΓΕΝΑΡΗ
ΣΤΙΣ 6:30µµ

Εργατικά Σωµατεία – ΕΕ∆ΥΕ - Φοιτ-
ητικοί Σύλλογοι – Σωµατεία Αυτοα-
πασχολουµένων - ΟΓΕ - Φορείς Λαϊ-
κού Κινήµατος’’

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΕΚΟΨΑΝ ΜΑΖΙ ΤΗΝ ΠΙΤΑ

Μ
ε επι τυχί α έγι νε η εκδήλωση - κοπή της
πί τας της Επι τροπής Ει ρήνης Ελευ-
σί νας και  του Συλλόγου Γυναι κών Ελευ-

σί νας την Κυρι ακή 26 Ιανουαρί ου 2020 στο
«ΣΤΕΚΙ Εργαζοµένων, ανέργων και  νεολαί ας».
Το άνοι γµα έγι νε από τον πρόεδρο της Επι τρ-
οπής Ει ρήνης Ελευσί νας Αντώνη Αλεξανδρό-
πουλο, ο οποί ος αναφέρθηκε στα τρέχοντα
ζητήµατα και  στους στόχους το φι λει ρηνι κού
κι νήµατος.
Στην ολι γόλεπτη τοποθέτησή της η πρόεδρος
του Συλλόγου Γυναι κών Βι βή Γκί κα αναφέρθηκε
σε θέµατα που απασχολούν  τι ς γυναί κες και
έβαλε τους στόχους και  το πλάνο δράσεων γι α
το 2020.
Και  οι  δύο στι ς οµι λί ες τους δεν παρέλει ψαν
να αναφερθούν στα γενι κότερα προβλήµατα
που αντι µετωπί ζουν οι  εργαζόµενοι , η νεολαί α
και  οι  συνταξι ούχοι  και  κάλεσαν τους παρα-
βρι σκόµενους στο συλλαλητήρι ο της Πέµπτης
30 Ιανουαρί ου, στο Σύνταγµα γι α να καταδι κα-
στεί  µαζι κά η ανανέωση – επέκταση  της
επι κί νδυνης Συµφωνί ας Ελλάδας – ΗΠΑ γι α
τι ς βάσει ς, τονί ζοντας ότι  ΄΄κανένας δεν µπορ-
εί  να µένει  αδι άφορος, αφού οποι αδήποτε
στι γµή µπορεί  να γί νουµε στόχος εµεί ς και  τα
παι δι ά µας΄΄.΄
Στη συνέχει α οι  παραβρι σκόµενοι  δι ασκέδα-
σαν µε µουσι κή συνοδευόµενη από πλούσι ους
µεζέδες που έφτι αξαν οι  γυναί κες µέλη του
Συλλόγου Γυναι κών. 
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Ηδηµιουργία προγραµ-
µάτων ενεργειακής ανα-
βάθµισης των δηµο-

τικών κτηρίων, η κάλυψη σε
ηλεκτρική ενέργεια ευάλωτων
δηµοτών, η ανάπτυξη προγρ-
αµµάτων εκπαίδευσης και δια
βίου µάθησης, η ανάδειξη της
ιστορίας της περιοχής, όπως
και δράσεις τουριστικής προ-
βολής και πολιτισµού, είναι
µεταξύ  άλλων σκοπός της
συνεργασίας,  του ∆ήµου Ιλίου
και του Πανεπιστηµίου  ∆υτικής
Αττικής.

Όπως σηµειώνει χαρακτηρι-
στικά ο ∆ήµος Ιλίου σε ανα-
κοίνωσή του «Νέες προοπτι-
κές για τον ∆ήµο Ιλίου σηµατο-
δοτεί το Σύµφωνο Συνεργασίας
µε το Πανεπιστήµιο ∆υτικής 

Αττικής, η
υπογραφή του
οποίου πραγµα-
το π ο ι ή θ η κ ε ,
µέσα σε ιδιαίτε-
ρα ζεστό κλίµα,
παρουσία του
Πρύτανη, καθη-
γητή Παναγιώτη
Καλδή, του

∆ηµάρχου Ιλίου Νίκου Ζενέ-
του, Αντιπρυτάνεων,
Κοσµητόρων, αντιδηµάρχων
και δηµοτικών συµβούλων».

Καλωσορίζοντας τη δηµοτική
αρχή Ιλίου, ο Πρύτανης του
Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής
έθεσε το πλαίσιο µέσα στο
οποίο θα αναπτυχθεί η συνέρ-
γεια και επεσήµανε ότι τα προ-
γράµµατα είναι ενδεικτικά και θα
βασίζονται  στις ανάγκες του
∆ήµου. Επίσης, τόνισε ότι η
ακαδηµαϊκή κοινότητα οφείλει
να αναδεικνύει θέµατα Αυτο-
διοίκησης και ανέφερε ότι για
το Πανεπιστήµιο αποτελεί προ-
τεραιότητα η περιοχή της ∆υτι-
κής Αττικής.

Από την πλευρά του, ο
∆ήµαρχος Ιλίου χαρακτήρισε

«τύχη αγαθή» για τον ίδιο και
τους συνεργάτες του, το
γεγονός ότι στηρίζουν πρωτο-
βουλίες που προάγουν τη
συνεργασία ανάµεσα στον
∆ήµο και το Πανεπιστήµιο, µε
απώτερο στόχο τη βελτίωση και
αναβάθµιση των συνθηκών
διαβίωσης των κατοίκων του
Ιλίου. 

Και πρόσθεσε: «Η συγκεκρι-
µένη σύνδεση δίνει  στην
ανώτατη εκπαίδευση τη
δυνατότητα να κινηθεί µέσα σε
πραγµατικές συνθήκες κοινω-
νικής δράσης και, από την άλλη
πλευρά, συµβάλλει στην ανα-
πτυξιακή δυναµική του ∆ήµου
και ενεργοποιεί τις τοπικές κοι-
νωνίες. Το Πανεπιστήµιο ∆υτι-
κής Αττικής διαθέτει τα µέσα και
την τεχνογνωσία ενώ ο ∆ήµος
Ιλίου διαθέτει  προτάσεις,
στόχους και  δυναµική υλο-
ποίησής τους. Είµαι αισιόδο-
ξος ότι η συνεργασία θα είναι
εξαιρετική και  διαρκής, και
θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι
θα καταβάλλουµε κάθε δυνατή
προσπάθεια ώστε να είναι
ουσιαστική και, κυρίως, προς
όφελος της κοινωνίας». 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος
συµµετοχής στα τµήµατα

µάθησης του Κέντρου 
∆ια Βίου Μάθησης (Κ.∆.Β.Μ.)

∆ήµου Αχαρνών

Ενηµερώνουµε κάθε ενδιαφερόµενο/η ότι, ο
∆ήµος Αχαρνών, το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευµάτων (διά της Γενικής Γραµµατείας
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και
∆ιά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυµα Νεολαίας και
∆ιά Βίου Μάθησης, συνεχίζουν επιτυχώς τη λει-
τουργία του Κ.∆.Β.Μ. του ∆ήµου Αχαρνών στο
οποίο θα υλοποιηθούν προγράµµατα Γενικής
Εκπαίδευσης Ενηλίκων µε εκπαιδευτικές δράσεις
Εθνικής και Τοπικής Εµβέλειας.

Στο Κ.∆.Β.Μ. του ∆ήµου Αχαρνών µπορούν να
δηµιουργηθούν τµήµατα για τα ακόλουθα προ-
γράµµατα:

Τα προσφερόµενα προγράµµατα µπορούν να
παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας
καταγωγής, ηλικίας και µόρφωσης, καθώς και
µέλη ευάλωτων κοινωνικά οµάδων. Για την
ένταξη των ενδιαφεροµένων στα τµήµατα απαι-
τείται η συµπλήρωση σχετικής αίτησης µε
επίδειξη του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή
του διαβατηρίου του υποψήφιου. 

Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ελλάδα
και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινω-
νικό Ταµείο) µέσω του Επιχειρησιακού Προ-
γράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού,
Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση» 

Για πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής
απευθυνθείτε στο Κέντρο ∆ια Βίου Μάθησης
∆ήµου Αχαρνών: 

Ταχ. ∆ιεύθυνση: Φιλαδελφείας 87 & Αθ. Μπόσδα
Αχαρνές (∆ηµαρχείο Αχαρνών) Β΄ όροφος,
Τµήµα Παιδείας και ∆ιά Βίου Μάθησης 

Τηλ. : 2132072470. Αρµόδιοι υπάλληλοι:
Mπούκη Ελεάνα, Τέγου Ελένη, Βασιλειάδου Ελι-
σάβετ 

Email: empouki@acharnes.gr,
etegou@acharnes.gr ,
evasileiadou@acharnes.gr

Η αίτηση µπορεί να αποσταλεί και ηλεκτρονι-
κά στα email που αναφέρονται 

(Απαιτείται προσκόµιση φωτοαντιγράφου
Αστυνοµικής Ταυτότητας ή ∆ιαβατηρίου) 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Υπεγράφη το σύµφωνο συνεργασίας του
∆ήµου Ιλίου µε το Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής

ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ο ∆ήµαρχ ος Ασπροπύργου και ο Πρόεδρος του Πν ευµατικού Κέν τρου του
∆ήµου, σας προσκαλούν  στη διάλεξη του «Αν οιχ τού Παν επιστηµίου», που θα
δώσει ο οµιλητής  Αν τιπλοίαρχ ος,  κ.  Παν αγιώτης Σεν ν ής,Στοµατικός και
Γν αθοπροσωπικός Χειρουργός, ∆/ν τής της Στοµατικής και Γν αθοπροσωπικής
Χειρουργικής Κλιν ικής, του Ν.Ν.Α *, ο οποίος θα µας αν απτύξει το θέµα
:«Προβλήµατα κροταφογν αθικής διάρθρωσης & µέθοδοι αποκατάστασης».
Η διάλεξη θα πραγµατοποιηθεί τη ∆ευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2020,στις 19:30,
στην  Αίθουσα Εκδηλώσεων  του Πν ευµατικού Κέν τρου του ∆ήµου Ασπροπύρ-
γου (¨∆ηµήτριος Καλλιέρης¨)  Αλέκου Παν αγούλη 13.

*Ο κ. Παναγιώτης Σέννης είναι Στο-
µατικός & Γναθοπροσωπικός Χειρο-
υργός, Στρατιωτικός Ιατρός και  ∆ιευθυ-
ντής Στοµατικής & Γναθοπροσωπικής
Χειρουργικής Κλινικής του Ναυτικού
Νοσοκοµείου Αθηνών. Ο γναθοχειρο-
υργός είναι απόφοιτος της Οδοντιατρι-
κής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπι-
στηµίου Θεσσαλονίκης.  Κατόπιν
ειδικών εξετάσεων και προπαρασκε-
υαστικών µαθηµάτων έλαβε την
εξειδίκευση του στον τοµέα της Στοµατι-
κής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργι-
κής στο Βaylor College of Dentistry, στο
Ντάλλας των Η.Π.Α. Το 1997 - ίδιο έτος
που έλαβε το πτυχίο της Οδοντιατρικής
από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης, αποφοίτησε και από τη
Στρατιωτική Σχολή Αξιωµατικών Σωµά-
των µε το βαθµό του Σηµαιοφόρου του
Πολεµικού Ναυτικού. Κατά τη διάρκεια
της στρατιωτικής του θητείας, έλαβε - το
1992 - δίπλωµα από τη Στρατιωτική
Σχολή Αξιωµατικών Σωµάτων για
"αρίστευση στο ήθος και τα στρατιωτικά
προσόντα".

Στη συνέχεια, παρακολούθησε πλήθ-
ος µαθηµάτων και σεµιναρίων στο Ναυ-

τικό Νοσοκοµείο Αθηνών, ενώ εκτός από
το Οδοντιατρικό Τµήµα υπήρξε εσωτερ-
ικός στις κλινικές και τα εργαστήρια
των τµηµάτων: Εσωτερική Παθολογία,
Μικροβιολογία, Καρδιολογία, Γενική
Χειρουργική, ∆ερµατολογία, Αιµατο-
λογία και Μικροβιολογία.

Το 1998 ανέλαβε την επάνδρωση του
Οδοντιατρείου στο Πολεµικό Πλοίο
"ΆΡΗΣ" κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικού
ταξιδίου της σχολής Ναυτικών ∆οκίµων
στις Η.Π.Α. Από το 1999 έως και το 2001
διετέλεσε βοηθός στο Τµήµα Στοµατικής
& Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής στο
Ναυτικό Νοσοκοµείο Αθηνών.

Κατά τη διάρκεια των ετών 1999 έως
και το 2001, παρακολούθησε και συµµε-
τείχε σε πλήθος επιστηµονικών συνε-
δρίων στη Στοµατική & Γναθοπροσωπι-
κή Χειρουργική, ενώ το 2001 έλαβε
έπαινο από την Οργανωτική Επιτροπή
του 5ουΠολυθεµατικού Ιατρικού Συνε-
δρίου του Ναυτικού Νοσοκοµείου Αθη-
νών για την εργασία "Μηχανοργάνωση
Γναθοχειρουργικού Τµήµατος ΝΝΑ".

Το 2001, εισήχθη στο Πανεπιστήµιο
Baylor College of Dentistry, στο Ντάλ-
λας των Η.Π.Α. για την απόκτηση του

τίτλου ειδικότητας "Στοµατικής & Γναθο-
προσωπικής Χειρουργικής". Κατά τη
διάρκεια της ειδικότητας του, απέκτησε
κλινική εµπειρία και διετέλεσε εσωτερ-
ικός βοηθός στα ιατρικά κέντρα: Baylor
University Medical Center, Medical City
Hospital και Southwestern University
Medical Center - Parkland Memorial
Hospital. Το 2005 ολοκληρώνοντας την
ειδικότητα του έλαβε το πτυχίο
"Certificate in Oral & Maxillofacial
Surgery" από το Πανεπιστήµιο Baylor
College of Dentistry, στο Ντάλλας των
Η.Π.Α.

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, το 2005,
έλαβε τον τίτλο του Επιµελητή Β' στο
τµήµα Στοµατικής & Γναθοπροσωπικής
Χειρουργικής του Ναυτικού Νοσοκο-
µείου Αθηνών έως το 2008. Το 2008 προ-
ήχθει σε Επιµελητή Α' έως το 2012. Από
το 2012 έως σήµερα ανέλαβε διευθυ-
ντής του τµήµατος.

Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των
ετών, έως σήµερα, έχει αναπτύξει εκτε-
ταµένη ακαδηµαϊκή δραστηριότητα µε
δεκάδες παρουσιάσεις και εισηγήσεις
σε συνέδρια σε εθνικό και διεθνές
επίπεδο.
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Σ
ε µι α ξεχωρι στή έκπληξη γι α τον
∆ήµαρχο Φυλής Χρήστο Παππού και
την Πρόεδρο του ∆ηµοτι κού Συµβου-

λί ου Ζωή Αρβανι τάκη, εξελί χθηκε η εκδήλω-
ση γι α την κοπή της Βασι λόπι τας που δι ο-
ργάνωσε ο Σύλλογος του ι ερού Ναού της
Παναγί ας Κανάλας το απόγευµα της Κυρι α-
κής 26 Ιανουαρί ου. 

Στην αί θουσα του ∆ηµοτι κού Συµβουλί ου,
που εί χε γεµί σει  ασφυκτι κά από κόσµο, ο
Θεοφι λέστατος Επί σκοπος Ρωγών και  Κτή-
τορας της Ιεράς Μονής της Παναγί ας Κανά-
λας κ. ∆ωρόθεος, ανακοί νωσε την οµόφωνη
απόφαση του ∆ι οι κητι κού Συµβουλί ου του
Εκκλησι αστι κού Συλλόγου να τι µηθούν γι α την
προσφορά και  το έργο τους, ο ∆ήµαρχος και
η Πρόεδρος. 

Ήταν µάλι στα εκεί νος που τους απένει µε
τι ς τι µητι κές πλακέτες µι λώντας γι α τα πρό-
σωπα και  τη συµβολή τους στον τόπο και  στην
Εκκλησί α, µε λόγι α από καρδι άς. 

Γι α τον Χρήστο Παππού που εκτός των
άλλων πρόσφατα παρέδωσε στην Ιερά Μονή
της Παναγί ας Κανάλας έναν  εξαί ρετο
πλακόστρωτο  προαύλι ο χώρο , ο Γέροντας
∆ωρόθεος τόνι σε ότι  βρι σκόταν από τα νεανι -
κά του χρόνι α κοντά στην Παναγί α κι  ότι  ο
ί δι ος µάλι στα εί χε προβλέψει  πως κάποι α
στι γµή θα γι νόταν ∆ήµαρχος και  του το εί χε
πει . 

Γι α τη Ζωή Αρβανι τάκη επεσήµανε ότι
βρί σκεται  γι α πάνω από 40 χρόνι α κοντά
στον Ιερό ναό της Παναγί ας  Κανάλας,
συµβάλλοντας αθόρυβα στο έργο της. 

Ο ∆ήµαρχος και  η Πρόεδρος παρέλαβαν
µε συγκί νηση τι ς τι µητι κές πλακέτες κι  ευχα-
ρί στησαν τον Επί σκοπο µε αληθι νή αγάπη
και  σεβασµό.   

Αξί ζει  να σηµει ωθεί  πως στο πλαί σι ο της
εκδήλωσης χαι ρετι σµούς κι  ευχές απηύθυ-
ναν, οι  Βουλευτές Θανάσης Μπούρας και
Γι ώργος Κώτσηρας. 

Την εκδήλωση άνοι ξαν και  κόσµησαν µε τη
συµµετοχή τους οι  σπουδαστές της Βυζαντι -
νής Χορωδί ας του ∆ηµοτι κού Ωδεί ου Φυλής
που υπό τη δι δασκαλί α του Καθηγητή Βυζαν-
τι νής Μουσι κής ∆αυί δ Παπαδόπουλου,
έψαλλαν εξαί σι ους εκκλησι αστι κούς Ύµνο-
υς. 

Πρι ν την κοπή της Βασι λόπι τας τα παι δι ά
του Κατηχητι κού τραγούδησαν χρι στουγεννι ά-
τι κα και  πρωτοχρονι άτι κα τραγούδι α κι
απήγγει λαν εξαι ρετι κά ποι ήµατα. 

Ξεχωρι στούς χαι ρετι σµούς στο πλαί σι ο
της βραδι άς µαζί  µε τι ς θερµές ευχές τους
στο κόσµο έκαναν ο Επί σκοπος ∆ωρόθεος, ο
Πρόεδρος του Συλλόγου πρωτοπρεσβύτερος 

Συµεών Αδάκτυλος και  η Κατηχήτρι α Γεσθ
ηµανή Αδάκτυλου. Την γεµάτη έµπνευση

Οµι λί α γι α το νόηµα της κοπής της Βασι λό-
πι τας ανέπτυξε ο Θεοφι λέστατος Επί σκο-
πος Κυκλάδων κ. Σάββας. 

Την κοπή της πί τας έκανε ο Αρχι επί σκο-
πος Μακάρι ος υπό τι ς ψαλµωδί ες της
Βυζαντι νής Χορωδί ας, ενώ την εκδήλωση
κόσµησαν µε την παρουσί α τους σε ότι
αφορά στο Καλλι τεχνι κό κοµµάτι , ο ∆ηµήτρης 

Καρασαββί δης µε την παραδοσι ακή ορχή
στρα του, η χορωδί α του ΚΑΠΗ Ζεφυρί ου

υπό τη ∆ι εύθυνση του ∆αυί δ Παπαδόπουλου
και  το Παι δι κό Χορευτι κό του Συλλόγου Πον-
τί ων Φυλής “η Τραπεζούντα” 

Την εκδήλωση τί µησαν επί σης µε την παρ-
ουσί α τους, οι  Αντι δήµαρχοι  Γι ώργος Αβράµ-
ης και  Γι άννης Μαυροει δάκος, οι  αναπληρω-
τές ∆ήµαρχοι  Γι ώργος Κρητι κός και  Γι ώργος
Σονί δης, ο Πρόεδρος του Τοπι κού Συµβου-
λί ου Φυλής Νί κος Λι όσης, η Πρόεδρος Τρι -
τέκνων Ανατολι κής Αττι κής Μαρί α Ναυρ-
οζί δου, ο Πρόεδρος των Ποντί ων Φυλής Ιωάν-
νης Παπαδόπουλος, η Πρόεδρος του Συλλό-
γου Νέων Φυλής Φωτει νή Κόκκι νου, τα παι δι ά
του Συλλόγου ταεκβοντό  “Αρχαί α Ολυµπί α”
κι  εκπρόσωποι  Ποντι ακών Σωµατεί ων και
Πολι τι στι κών Συλλόγων. 

Στο τέλος της φι λόξενης εκδήλωσης θερµές
ευχαρι στί ες απηύθυνε η παρουσι άστρι α της
βραδι άς κα Σοφί α Σχοι νά, ενώ προσφέρθη-
καν δώρα σε όλα τα παι δι ά και  πλούσι ο κέρ-
ασµα στον κόσµο. 

Τίµησε τον ∆ήµαρχο Φυλής Χ. Παππού και την Πρόεδρο του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Ζ.. Αρβανιτάκη ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος ∆ωρόθεος 
/ Στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την κοπή της Βασιλόπιτας της Ιεράς Μονής της Παναγίας Κανάλας  Άνω Λιοσίων 
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Μέσα Φεβρουαρίου ανοίγει η πλατφόρµα Α21 από τον ΟΠΕΚΑ για νέες αιτήσεις
ΦΦέέττοοςς  ττοο  εεππίίδδοοµµαα  ππααιιδδιιοούύ  σσυυννδδέέεεττααιι  γγιιαα  ππρρώώττηη  φφοορράά  

µµεε  ττηηνν  εεππααρρκκήή  φφοοίίττηησσηη  ττοουυ  ππααιιδδιιοούύ  σσττοο  σσχχοολλεείίοουυ  

Σ
τα µέσα Φεβρουαρίου θα ανοίξει η πλατφόρµα αιτή-
σεων για το επίδοµα παιδιού Α21 από τον ΟΠΕΚΑ
σύµφωνα µε αποκλειστικές πληροφορίες του

Dikaiologitika News. Ειδικότερα σήµερα ψηφίζεται το σχέδιο
νόµου µε τις νέες αλλαγές και στην συνέχεια θα ξεκινήσει η
υποβολή των αιτήσεων για το 2020.

Φέτος το επίδοµα παιδιού του ΟΠΕΚΑ συνδέεται για πρώτη
φορά µε την επαρκή φοίτηση του παιδιού στο σχολείου ενώ
η απαιτούµενη διάρκεια παραµονής ως προϋπόθεση χορήγ-
ησης των επιδοµάτων, ορίζεται στα δώδεκα χρόνια για τους
πολίτες τρίτων χωρών από τα πέντε που ήταν ως τώρα.

Ο ΟΠΕΚΑ θα διασταυρώνει ηλεκτρον ικά τα δηλωθέντα
στοιχεία από τους αιτούντες του επιδόµατος παιδιού µε τις
διαθέσιµες ηλεκτρον ικές βάσεις δεδοµένων της Ανεξάρτητης
Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε), του πληροφοριακού
συστήµατος «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερ-
ικών, των Μητρώων του Εθνικού Συστήµατος Πληρωµών
Συντάξεων, των πληροφοριακών συστηµάτων της Ηλεκτρο-
ν ικής ∆ιακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η∆ΙΚΑ),
του Οργαν ισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού
(ΟΑΕ∆), της Ελλην ικής Αστυνοµίας, των Κέντρων Πιστο-
ποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), του Εν ιαίου Φορέα Κοινωνι-
κής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), καθώς και κάθε άλλης δηµόσιας αρχής.

Η πλατφόρµα αιτήσεων Α21 για το επίδοµα παιδιού, είναι
και φέτος προσβάσιµη όπως και πέρυσι µέσω της ιστοσελίδας
του ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr) και της Η∆ΙΚΑ (www.idika.gr). Η
είσοδος γίνεται µε χρήση των προσωπικών κωδικών πρό-
σβασης του δικαιούχου στο Taxisnet.

Η πρώτη διµην ιαία δόση του 2020 (για τον Ιανουάριο και
τον Φεβρουάριο) θα καταβληθεί την Τρίτη 31 Μαρτίου σε όλους
όσοι θα έχουν υποβάλλει νέα αίτηση για το επίδοµα παιδιού
2020 µέχρι τα µέσα Μαρτίου.

Για τη χορήγηση της δόσης του πρώτου διµήνου 2020 θα
ληφθεί υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδηµα που οι δικαι-
ούχοι είχαν το 2018. Από την δεύτερη δόση απαιτείται υπο-
βολή νέας φορολογικής δήλωσης για να ληφθούν υπόψη τα
εισοδήµατα του 2019, όµως αν και φέτος οι δηλώσεις υποβ-
ληθούν µέχρι τέλος Ιουν ίου τότε και η δεύτερη δόση θα δοθεί
µε τα εισοδήµατα του 2018.

Το δικαιούµενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώµε-
νων τέκνων που θα δηλωθούν φέτος στο Α21 του 2020.
Όπως και πέρυσι, οι τεχν ικές δυνατότητες της νέας πλατφ-
όρµας εγγυώνται πως το σύνολο των δικαιούχων που επιθ-
υµούν να υποβάλλουν εγκαίρως αίτηση Α21 θα έχουν την
δυνατότητα να το κάνουν.

ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΠΑΙ∆ΙΟΥ Α21

Αιτήσεις Α21 για το επίδοµα παιδιού 2020 θα υποβάλλονται
διαρκώς – όπως και πέρυσι – µέχρι και 15 Ιανουαρίου 2021.
Συνεπώς, αυτονόητο είναι πως αµέσως µετά την εκκαθάριση
της καταβολής της πρώτης δόσης για το 2020 η πλατφόρµα θα
ενεργοποιηθεί εκ νέου για νέες αιτήσεις. Οι καταβολές θα είναι
διµην ιαίες όπως και το 2019. Τα δικαιούµενα ποσά θα κατα-
βάλλονται αναδροµικά για το 2020, όποτε κι αν υποβάλλουν
οι δικαιούχοι την αίτησή τους έως και 15/1/2021, όπως έγινε
και πέρυσι.

Μετά την υποβολή της φορ-
ολογικής δήλωσης τρέχοντος
έτους ή τροποποιητική αυτής,
το ποσό του επιδόµατος
επανυπολογίζεται αυτόµατα µε
βάση το εισόδηµα και δεν
απαιτείται υποβολή εκ νέου
αίτησης Α21. Σε περίπτωση
που ο δικαιούχος έλαβε διαφο-
ρετικό ποσό επιδόµατος από
αυτό που δικαιούται, τότε αυτό
συµψηφίζεται αυτεπάγγελτα µε
το ποσό των  επόµενων
πληρωµών.

Υπενθυµίζεται πως παγίως
τα οικογενειακά επιδόµατα
δίδονται για ένα ηµερολογιακό
έτος και ακολούθως ο δικαι-
ούχος πρέπει να επανυπο-
βάλλει νέα αίτηση.

Οδηγίες για την συµπλήρωση της Αίτησης

Ακολουθώντας τα παρακάτω βήµατα ενηµερώνεστε αν
είστε δικαιούχοι του επιδόµατος παιδιού.

Βήµα 1 – Υποβολή Ε1 Για την καταβολή της πρώτης δόσης
(1ο δίµηνο 2020) πρέπει να έχει υποβληθεί το Ε1 φορολογι-
κού έτους 2018. Στην δεύτερη δόση απαιτείται η υποβολή
νέας όµως επειδή υποβάλλονται οι δηλώσεις µέχρι τέλος Ιου-
ν ίου δίνεται η δυνατότητα όπως έγινε και πέρσι και στην
δεύτερη δόση να µην απαιτείται υποβολή νέας φορολογικής
δήλωσης. Από τη 3η δόση και µετά απαιτείται η υποβολή του
Ε1 φορολογικού έτους 2019.

Βήµα 2 – Είσοδος Μπαίνετε στην εφαρµογή µε τα διαπι-
στευτήρια TaxisNet πατώντας το link που ακολουθεί µετά τις
οδηγίες. Με την είσοδό σας στο σύστηµα θα σας ζητηθεί να
επιβεβαιώσετε τον ΑΜΚΑ και να συναινέσετε στην επεξερ-
γασία των στοιχείων που απαιτούνται, δηλαδή τα δικά σας,
του/της συζύγου ή του αντισυµβαλλόµενου στο σύµφωνο
συµβίωσης και των προστατευόµενων τέκνων σας.

Βήµα 3 – Συναίνεση Μετά την είσοδο, θα εµφανισθεί φόρµα
όπου θα πρέπει να επιλέξετε την τρέχουσα οικογενειακή σας
κατάσταση. Οι έγγαµοι και οι εν  διαστάσει θα πρέπει να εισά-
γουν τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ του/της συζύγου. ∆ιαβάστε προ-
σεχτικά το κείµενο που αφορά τη Συναίνεση για το Επίδοµα
Παιδιού και πατήστε [Συναίνεση] (για την έναρξη συµπλήρω-
σης και υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης επιδόµα-
τος παιδιού Α21).

Βήµα 4 – Συµπλήρωση Αίτησης Η αίτηση επιδόµατος παι-
διού θα περιέχει προ-συµπληρωµένα τα προσωπικά σας
στοιχεία και τη σύνθεση της οικογένειας σας. 

Κάποια από τα πεδία της αίτησης θα πρέπει να συµπληρ-
ωθούν από εσάς, όπως στοιχεία ταυτότητας, στοιχεία διεύθυ-

νσης και επικοι-
νωνίας, καθώς και o
ΙΒΑΝ στον οποίο
είστε δικαιούχος ή
συνδικαιούχος για
την καταβολή του
επιδόµατος.

Βήµα 5 – Σύνθε-
ση Οικογένειας Η
αίτηση επιδόµατος
παιδιού περιλαµβά-
νει πίνακα µε τη
σύνθεση της οικο-
γένειας σας. Για
κάποια µέλη µπορεί
να απαιτηθεί η
συµπλήρωση πρό-
σθετων στοιχείων,
όπως πχ. στοιχεία

φοιτητή. Πατώντας [Αλλαγή Στοιχείων] θα κατευθυνθείτε στη
φόρµα στοιχείων του µέλους για το οποίο θα εισάγετε και θα
καταχωρήσετε συµπληρωµατικά στοιχεία.

Αν κάποιο από τα τέκνα δεν πρέπει να συµµετέχει στην
αίτηση, θα πρέπει να κάνετε διαγραφή τέκνου. Επιπροσθέ-
τως, αν κάποιο µέλος δεν περιλαµβάνεται στην προ-
συµπληρωµένη σύνθεση της οικογένειας σας, θα πρέπει να
πραγµατοποιήσετε προσθήκη τέκνου. Στην  ίδια λίστα
υπάρχει σχετική ενηµέρωση δίπλα στο όνοµα του ατόµου
που τυχόν χρειάζεται να συναινέσει για το επίδοµα. Για την
συναίνεση του απαιτείται η σύνδεση στην εφαρµογή µε τα
δικά του στοιχεία TaxisNet.

Βήµα 6 – Επισηµάνσεις & ∆ικαιολογητικά Κατά την αποθή-
κευση ή την υποβολή της αίτησης, η εφαρµογή ενδέχεται να
εµφανίσει στο κάτω µέρος της φόρµας επισηµάνσεις µε
σηµαντικές πληροφορίες που αφορούν την αίτηση. Μπορεί
να σας ζητηθεί να επισυνάψετε δικαιολογητικά που αφορούν
εσάς ή κάποιο προστατευόµενο µέλος. Κάποια από τα δικαιο-
λογητικά είναι υποχρεωτικά για την υποβολή της αίτησης
επιδόµατος παιδιού.

Βήµα 7 – Καταχώρηση και Υποβολή Στο κάτω µέρος της
αίτησης µπορείτε να πατήσετε [Αποθήκευση] ή [Υποβολή].
Με την αποθήκευση, η αίτηση καταχωρείται προσωρινά στο
σύστηµα και µπορείτε να επανέλθετε αργότερα µία ή περισ-
σότερες φορές για να συµπληρώσετε επιπλέον στοιχεία των
µελών ή και να επισυνάψετε δικαιολογητικά που µπορεί να
απαιτηθούν. Μετά την υποβολή της αίτησης δεν θα είναι
δυνατή η τροποποίηση της.

Ακύρωση Αίτησης: Αν µετά την υποβολή της αίτησης, δια-
πιστώσετε πως υπάρχει λάθος, µπορείτε να την ακυρώσετε
πατώντας [Οι Αιτήσεις Μου] / [Προβολή] / [Ακύρωση Αίτησης]
και κατόπιν  να εκκινήσετε νέα αίτηση-υπεύθυνη δήλωση
(Α21) επιδόµατος παιδιού.
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Ο
ι δυνατότητες συνεργασίας και υλοποίησης ειδικών
προγραµµάτων που θα βοηθήσουν τις µικροµεσαίες
επιχειρήσεις να έχουν ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης

βρέθηκαν στον επίκεντρο της διευρυµένης συνάντησης που
είχε σήµερα ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης µε κλιµά-
κιο του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ).

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος ΕΕΑ Ιωάννης
Χατζηθεοδοσίου, οι Αντιπρόεδροι Νικόλαος Γρέντζελος και
Νικόλαος Κογιουµτσής, ο Νοµικός Σύµβουλος Μηνάς Βαρτα-
ν ιάν , ο Υπεύθυνος ∆ράσεων Υποστήριξης ∆ηµόσιων
Φορέων του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επι-
κοινωνιών (ΙΚΤΗΛ/ΕΚΕΤΑ) Σπυρίδων Κοψιδάς, οι Αντιπερ-
ιφερειάρχες Γ. ∆ηµόπουλος και Α. Λεωτσάκος, ο  επιστηµο-
ν ικός συνεργάτης του Περιφερειάρχη Σ. Παπασπυρόπουλος
και υπηρεσιακά στελέχη. 

Κεντρικά ζητήµατα, στο πλαίσιο της συνάντησης, ήταν ο
τρόπος που θα υποστηριχθούν από κοινού δράσεις που
αφορούν υφιστάµενες, αλλά και νεοφυείς επιχειρήσεις, καθώς 

και οι τρόποι που θα αξιοποιηθούν ειδικά χρηµατοδοτικά
εργαλεία και ευρωπαϊκά κονδύλια.

Μεταξύ άλλων έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο πρόγραµµα
«έγκαιρης προειδοποίησης» µέσω του οποίου υποστηρίζον-
ται επιχειρήσεις που αντιµετωπίζουν πρόβληµα βιωσιµότ-
ητας, στο πρόγραµµα ανάπτυξης σελίδων e-shop, στην
επιµόρφωση εργαζοµένων, στις συνεργασίες B2B, στα προ-
γράµµατα ενηµέρωσης και συµβουλευτικής, κ.α.   

Ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης τάχθηκε υπέρ της στήριξης
των επιχειρηµατιών µε στόχο την αναπτυξιακή επανεκ-
κίνηση στην Περιφέρεια Αττικής και συνολικά τη χώρα.  Μάλι-
στα συµφωνήθηκε να υπάρξει στενή συνεργασία των δύο
πλευρών προκειµένου σε διάστηµα δύο µηνών να πραγµα-
τοποιηθεί εκ νέου συνάντηση στην οποία θα αξιολογηθούν
τα βήµατα και οι κοινές δράσεις που θα υλοποιούνται και θα
αφορούν, τόσο στην καταπολέµηση των παθογενειών του
παρελθόντος, όσο και στην νέα αναπτυξιακή προοπτική
των επιχειρήσεων.

Όπως σηµείωσε χαρακτηριστικά ο Γ. Πατούλης, «η  Περιφ-
έρεια  µπορεί να αποτελέσει έναν από τους βασικούς  ανα-
πτυξιακούς µοχλούς για την Αττική. 

Η Περιφέρεια, οι δήµοι της Αττικής και το Επαγγελµατικό
Επιµελητήριο, µπορούν να αναπτύξουν συνέργειες µε
στόχο τη δηµιουργία ενός ο κεντρικού πυλώνα  ανάπτυξης.
Κοινό σηµείο αναφοράς µας είναι η  εν ίσχυση και η στήριξη
του επιχειρείν  για τη διεύρυνση των αναπτυξιακών προο-
πτικών της Αττικής, τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και
τον περιορισµό της εξόδου νέων ανθρώπων στο εξωτερικό». 

Ο  Πρόεδρος του ΕΕΑ κ. Χατζηθεοδοσίου από την πλευρά
του αναφέρθηκε στην ωφέλιµη συνεργασία που έχει διαχρο-
ν ικά µε τον κ. Πατούλη και επισήµανε ότι είναι βέβαιος πως
ο περιφερειάρχης θα συνεχίσει να είναι σύµµαχος στην
προσπάθεια λήψης µέτρων στήριξης των µικροµεσαίων, προ-
κειµένου να εν ισχυθεί ουσιαστικά η επιχειρηµατικότητα. 

Συνάντηση του Περιφερειάρχη Αττικής µε κλιµάκιο του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Αθηνών
Γ. Πατούλης: Συνεργαζόµαστε στενά µε τους ανθρώπους του επιχειρείν προκειµένου να συµβάλουµε έµπρακτα στην ενίσχυση

της επιχειρηµατικότητας και στην αναπτυξιακή επανεκκίνηση στην Αττική και συνολικά στη χώρα
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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

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, πικαδόρ-

ους, ανασυσκευασία, χειριστές κλαρκ,
Αποστολή βιογραφικών 

qualityproductionsolutions@gmail.com

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

ΚΙΝΗΤΟ 6982220794 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ Κα ΜΙΧΑ

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.

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
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«Πρόσκληση  στην  1η  Συνεδρίαση του 2020  Συµβουλίου Κοινότητας  Μαγούλας»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του
άρθρου 88 του Ν. 3852/10 καλείστε
να προσέλθετε στην 1η Συνεδρίαση
του Συµβουλίου της Κοινότητας
Μαγούλας, που θα πραγµατοποιηθεί
στην αίθουσα Συνεδριάσεων του
∆ηµοτικού Καταστήµατος Μαγούλας
(Ηρ. Πολυτεχνείου 2 - 1ος ορ.) την
Παρασκευή 31.01.20 και ώρα 18:00,
για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω
θέµατα:

1. Σύµφωνη γνώµη για την
έγκριση εισόδου-εξόδου οχηµάτων

της εταιρείας «ΠΗΓΑΣΟΣ ΣΥΝ ΠΕ.»
στην εκτός σχεδίου περιοχή της
∆ηµοτικής Ενότητας Μαγούλας, στην
θέση  ΠΛΑΚΩΤΟ επί ανώνυµης
∆ηµοτικής  οδού (συµβάλλουσας 

στην Επαρχιακή Οδό Μαγούλας-
Στεφάνης ).

2. Γνωµοδότηση για την ανάγκη
σύνταξης πράξεων αναλογισµού ως 

προς τη διάνοιξη οδών του εγκεκρ-
ιµένου ρυµοτοµικού σχεδίου της
∆ηµ. Ενότ. Μαγούλας.

3. Γνωµοδότηση επί προτά-
σεων για την επέκταση του δηµοτι-
κού φωτισµού στη ∆.Ε.Μαγούλας

4. Σύµφωνη γνώµη για την απο-
µάκρυνση κατεστραµµένων διαφηµι-
στικών πινακίδων, ιστών κ.λ.π  σε
διάφορα σηµεία της Μαγούλας

Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ         
ΣΤΑΜΟΥ  ΣΟΦΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
Αντιπρόεδρος
Βουλευτής Ν∆ ∆υτικής 
Αττικής 

Ο Αν τιπρόεδρος της Βουλής
και Βουλευτής ∆υτικής Αττικής
Θαν άσης Μπούρας είχε καταθέ-
σει αν αφορά προς τον  Υπουργό
Οικον οµικών  κ. Χρήστο Σταϊ-
κούρα µε αφορµή το από 

7/12/2019 έγγραφο της Έν ω-
σης Ιδιοκτητών  Ακιν ήτων
Μεγάρων  στο οποίο αιτείται η
µείωση του ΕΝΦΙΑ και των  αν τι-
κειµεν ικών  αξιών  για την
πληγείσα περιοχή της Κιν έττας.

Ακολουθεί  το εν  λόγω έγγρα-
φο καθώς και η απάν τηση που
έλαβε ο κ. Μπούρας από τον
Υπουργό Οικον οµικών  κ. Σταϊ-
κούρα.



12-θριάσιο Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020

ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΜΜΕΕΣΣΑΑ  
ΓΓΙΙΑΑ  ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  

ΓΓΙΙΑΑ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΞΞΕΕΝΝΗΗΣΣ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΙΙΑΑΣΣ  ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ
ΑΑΜΜΕΕΣΣΑΑ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΣΣΥΥΓΓΚΚΟΟΛΛΛΛΗΗΤΤΕΕΣΣ,,  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟΙΙ
ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑ∆∆ΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟΙΙ  ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΤΤΕΕΣΣ
ΜΜΕΕ  ΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΟΟ  ΗΗ  ΕΕΜΜΠΠΕΕΙΙΡΡΙΙΑΑ  ΑΑΝΝΕΕΞΞΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΩΩΣΣ  ΗΗΛΛΙΙΚΚΙΙΑΑΣΣ
ΓΓΙΙΑΑ  ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ    ΣΣΕΕ  ΝΝΕΕΑΑ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ..    ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΕΕΡΡΟΟΥΥΜΜΕΕ  ΚΚΑΑΛΛΟΟ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝ
ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΛΛΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ∆∆ΟΟΧΧΕΕΣΣ..    

ΥΥΠΠΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΟΟΣΣ::  ΚΚΟΟΣΣ  ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΟΟΣΣ  66997755330044005522

Ενοικιάζεται  κατάστηµα
170 τµ στο κέντρο του Ασπροπύργου 

∆ηµητρίου Λιάκου 14  – Πρώην «Ναϊάς».
Τηλέφωνο  επικοινωνίας 6974161382

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΟΠΕΛΑ ΑΠΟ 27 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΩ 

ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΜΠΟΥΦΕ ΚΑΙ  ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
(ΚΑΦΕ - ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ) . ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

6983595319 & 2105596108 (ΕΛΕΝΗ)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 60 Τ.Μ. ΓΙΑ 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ, ΜΕΧΡΙ 250 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΤΗΛ. 6995177554 (κα. ΜΑΡΙΕΤΤΑ)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΑΖΩΤΡΙΑ
ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 693226014066997788008877330099
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

του Εξωραϊστικού & Πολιτιστικού
Συλλόγου Οικισµού 

Ξενοδοχοϋπαλλήλων 
∆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 Ξενοδοχοϋπαλλήλων & 

Ξενίας 13677, Αχαρναί
Τηλ. 210-2431585

∆ιεκδικούµε µαζί µε την ΕΣΑµεΑ 
Επισκέψεις στους δήµους Αγίου ∆ηµητρίου, Παλαιού Φαλήρου και

Φυλής θα πραγµατοποιήσουν τα στελέχη της υπηρεσίας της ΕΣΑµεΑ
την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου. 

Νέες αποκρατικοποιήσεις προαναγγέλλει το ΤΑΙΠΕ∆

Ε
κτός από την πώληση του 30% της εταιρείας που διαχειρίζεται το αεροδρόµιο «Ελ. Βενιζέλος»
και του 100% της ∆ΕΠΑ Υποδοµών που είναι σε εξέλιξη, έπονται και άλλα περιουσιακά στοιχεία,
προκειµένου να επιτευχθεί εφέτος ο στόχος για έσοδα 2,4 δισ. ευρώ από αποκρατικοποιήσεις.

Αυτό επισηµαίνει ο εκτελεστικός πρόεδρος του ΤΑΙΠΕ∆ Αρης Ξενόφος σε άρθρο του στην ετήσια
έκδοση του The Economist για την Ελλάδα και την Κύπρο «Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ 2020», αναφέροντας
ενδεικτικά το 65% της ∆ΕΠΑ Εµπορίας, την ιεράρχηση των 10 περιφερειακών λιµένων- ώστε σταδια-
κά να εκκινήσουν διαγωνιστικές διαδικασίες- αλλά και τον διαγωνισµό για την αξιοποίηση εξαντληµέ-
νου κοιτάσµατος φυσικού αερίου Ν. Καβάλας µε τη µετατροπή του σε υπόγειο χώρο αποθήκευσης
φυσικού αερίου. Παράλληλα, σύµφωνα µε τον ίδιο, σηµαντικά ακίνητα όπως η «πρώην Αµερικανική
Βάση Γουρνών», το Ολυµπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου κ.ά. υπόσχονται  σηµαντική
ανάπτυξη.powered by Rubicon ProjectΤο ΤΑΙΠΕ∆, λέει ο κ. Ξενόφος, αξιολογεί και την παράµετρο
της αειφορίας από τους νέους διαχειριστές της ιδιωτικής περιουσίας του ελληνικού δηµοσίου. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο λιµάνι του Πειραιά η δηµιουργική συµµετοχή του Ταµείου στην τελική
διαµόρφωση του master plan της Cosco βοήθησε ώστε οι αρχικά προβλεπόµενες υποχρεωτικές
επενδύσεις των 350 εκατ. ευρώ σχεδόν να διπλασιαστούν. Ενώ, στην περίπτωση των 14 περιφερει-
ακών αεροδροµίων, το συνολικό τίµηµα της παραχώρησης από τη Fraport προσεγγίζει τα 10 δισ.
ευρώ.Με βάση τα στοιχεία που παραθέτει ο κ. Ξενόφος, σχεδόν το 20% των εισροών για Αµεσες
Ξένες Επενδύσεις τα τελευταία χρόνια συνδέεται µε το πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων. Ενώ, το
ΤΑΙΠΕ∆ από την ίδρυσή του το 2011 έως σήµερα έχει αξιοποιήσει περιουσιακά στοιχεία του
∆ηµοσίου πλέον των 9 δισ. ευρώ, µε το συνολικό πολλαπλασιαστικό όφελος για την οικονοµία να υπε-
ρβαίνει τα 20 δισ. ευρώ.
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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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