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ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Συµµετοχή στη συγκέντρωση διαµαρτυρίας
στα γραφεία της ΚΤΥΠ στις 19 Φεβρουαρίου

‘’Ως Γονείς αλλά και
∆ηµότες του ∆ήµου

Ασπροπύργου
∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ

την ανάληψη από
µέρους των ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΑΕ της
δαπάνης ανέγερσης

νέου σχολείου ,
προκειµένου να στεγαστεί

το 2ο Γενικό Λύκειο
της πόλης µας‘’

Ξεκινά από σήµερα 17/2
το “Φοιτητικό Λεωφορείο”

για Πολυτεχνειούπολη
-Πανεπιστηµιούπολη

74 µαθητές και µαθήτριες του
∆ήµου Φυλής ύψωσαν τις φωνές

τους για την κλιµατική αλλαγή

σσεελλ..  33 σσεελλ..  22

ΠΛΗΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ Ο∆ΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

∆ιαδραστική Ενηµέρωση για
την Οδική Ασφάλεια 

στους µαθητές του 3ου Γυµνασίου Ασπροπύργου

σσεελλ..  55

σσεελλ..  33--1133

σσεελλ..  22

σσεελλ..  55

Συντονισµένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου 

ΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΠΠΕΕ∆∆ΕΕΣΣ  ΣΣΕΕ  44  ΕΕΠΠΙΙΚΚΙΙΝΝ∆∆ΥΥΝΝΟΟΥΥΣΣ  ΛΛΗΗΣΣΤΤΕΕΣΣ
ΠΠΟΟΥΥ  ΑΑΛΛΩΩΝΝΙΙΖΖΑΑΝΝ  ΣΣΤΤΗΗ  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗ  

σσεελλ..  33--44
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Χειρόγραφα δηµοσιευόµενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραµµένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφηµερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο ∆ευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Αίθριος καιρός µε περιοδική συννεφιά

Η θερµοκρασία έως 16 βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
4,8,12,16,20,24,28

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Θεόδωρος, Θοδωρής, Θόδωρος,

Θεοδώρα, ∆ώρα, Ντόρα*
Πουλχ ερία, Πουλχ ερίν α,  Πουλχ έρω, 

Θεοδώρου µεγαλοµάρτυρος του Τήρων ος,
Αγίων  Μαρκιαν ού και Πουλχ ερίας των  βασιλέων ,

Άγιος Θεόδωρος Βυζαν τίου

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Κολιός Αντώνιος Ν.

28ης Οκτωβρίου 17Α & Θρασυβούλου,
2105577744

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
Σαµπάνης Σπυρίδων Α.

Περικλέους 40 & Κοντούλη, 
2105547581

ΜΑΝ∆ΡΑ
Γκίνη Γεωργία Π.

Κοροπούλη Βαγγέλη 1, 2105550309

Άνω Λιόσια
Κατζιλιεράκη Βασιλική Α.

Τσακάλωφ 11 & Μαστραχά 2, Πλησίον
ΙΚΑ,2102471660

08:00-22:00 

ΧΑΪ∆ΑΡΙ
Θέµελη Σταυρούλα Η.

ΣΤΡ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 95 (ΠΡΩΗΝ ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ)
Τηλέφωνο  : 210-5811770

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ  & ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ         
∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ               
Αρ. Μητρώου 31277
Αρ. Αν:  277/2016 Αθηνών         

Ασπρόπυργος 14/02/2020          

Συµµετέχουµε στη συγκέντρωση διαµαρτυρίας που καλεί η
Οµοσπονδία Γονέων κ Κηδεµόνων Περιφέρειας Αττικής την
Τετάρτη 19/02/2020 στις 09.00 στα γραφεία της ΚΤΥΠ
(ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30 ΑΘΗΝΑ).

Ως Γονείς  αλλά και ∆ηµότες του ∆ήµου Ασπροπύργου
∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ την ανάληψη από µέρους των ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΑΕ  της δαπάνης ανέγερσης νέου σχολείου , προ-
κειµένου να στεγαστεί το 2ο Γενικό Λύκειο της πόλης µας .

Σας ενηµερώνουµε ότι το 2ο ΓΕΛ Ασπροπύργου έχει ιδρυθεί

µε    Αρ.ΦΕΚ 788/6/5/2008  τεύχος β’ καθώς και ότι η ∆ηµοτική
αρχή Ασπροπύργου έχει προχωρήσει µε απόφαση ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Αρ.447/28/2018 συνεδρίασης στην έγκριση αποζ-
ηµίωσης ιδιοκτητών, για τη δηµιουργία χώρου του άνω σχολείου
(Ο.Τ. 347).

Επισηµαίνουµε ότι µέχρι σήµερα λειτουργεί µόνο ένα ΓΕΛ το
1ο ΓΕΛ Ασπροπύργου, το οποίο συγκεντρώνει το σύνολο των
µαθητών του ∆ήµου . Ένα σχολείο µε 640 µαθητές , το µεγαλύτε-
ρο σε όλη την Ελλάδα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ να κατασκευαστεί σχολείο για την στέγαση του
1ου  ΕΠΑΛ Ασπροπύργου, όπου εδώ και χρόνια στεγάζεται σε
ενοικιαζόµενο χώρο, χωρίς να πληροί τους όρους ασφάλειας και
υγιεινής.

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ να αγοραστεί αγροτεµάχιο πλησίον του 8ου
∆ηµοτικού σχολείου  προκειµένου να χρησιµοποιηθεί ως προ-
αϋλιος χώρος, µια που το άνω σχολείο αποτελεί ίσως και παγ-
κόσµια πρωτοτυπία, να  κατασκευαστεί χωρίς αυλή.

Εν έτη 2020 είναι απαράδεκτη η κατάσταση σχολεία να στε-
γάζονται σε ΠΡΟΚΑΤ χωρίς αίθουσες εργαστηρίων, κτήρια
παλιά χωρίς υποδοµές.

Κτήρια χωρίς προσεισµικό-µετασεισµικό έλεγχο.
Κτήρια χωρίς πυρασφάλεια, κτήρια επικίνδυνα.

Καλούµε , τους γονείς , τους εκπαιδευτικούς την τοπική κοι-
νωνία της πόλης µας να πάρουν µέρος µαζικά στη συγκέντρω-
ση διαµαρτυρίας.

Για το ∆Σ
Ο Πρόεδρος                         Η  Γεν. Γραµµατέας

ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ      ΜΑΡΝΙΚΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ  & ΚΗ∆ΕΜΟΝΩΝ  ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ       

Συµµετοχή στη συγκέντρωση διαµαρτυρίας στα γραφεία
της ΚΤΥΠ στις 19 Φεβρουαρίου 

‘’Ως Γονείς αλλά και ∆ηµότες του ∆ήµου Ασπροπύργου ∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ την ανάληψη 
από µέρους των ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΑΕ της δαπάνης ανέγερσης 

νέου σχολείου, προκειµένου να στεγαστεί το 2ο Γενικό Λύκειο της πόλης µας ‘’

ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙ 
ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

Ο
∆ήµος Ασπροπύργου, µέσω της Τεχνικής Υπηρεσίας
θέλοντας να προσφέρει τις καλύτερες δυνατές υποδο-
µές, τόσο προς τους ιδιώτες και εργαζοµένους, όσο και

προς όλους τους πολίτες, προέβη στη συνέχιση των εργασιών
επί της οδού Αγίου Γεωργίου, η οποία αποτελεί µία ιδιαίτερα
σηµαντική οδό για το διαµετακοµιστικό εµπόριο (logistics) και το
βιοµηχανικό - εµπορικό στοιχείο που δραστηριοποιείται στην
περιοχή. 
Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου και ο Αντι-

δήµαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας, Αειφόρου Ανάπτυξης και Πρά-
σινης Ενέργειας, κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος ενηµερώνουν
για τις εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί επί της οδού Αγίου
Γεωργίου, η οποία εκτείνεται σε µήκος 2.000µ., από την οδό
Μεγαρίδος έως τη Λεωφόρο Ειρήνης (πρώην ΝΑΤΟ). 
Πιο συγκεκριµένα, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για τον κεντρικό
αγωγό οµβρίων και τα φρεάτια υδροσυλλογής ενώ δηµιο-
υργήθηκαν νέα πεζοδρόµια εκατέρωθεν της οδού. Σε όλο το µήκος της οδού κατασκευάστηκε νέος ασφαλτικός τάπ-
ητας κυκλοφορίας καθώς και  τοποθετήθηκαν οι ιστοί οδοφωτισµού. Παράλληλα, έγινε διαγράµµιση του  οδοστρώµα-
τος, ενώ πραγµατοποιήθηκε και φύτευση δέντρων, µε στόχο την προσφορά στο περιβαλλοντικό ισοζύγιο της πόλης. 
Σηµειώνεται ότι, τα έργα συνεχίζονται και αναµένεται να ολοκληρωθούν πλήρως στο αµέσως επόµενο διάστηµα.  
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Π
ραγµατοποιήθηκε στις
12 Φεβρουαρίου 2020,
στο Πν ευµατικό Κέν τρο

Ασπροπύργου, στην  αίθουσα
«∆ηµήτριος Καλλιέρης», η
εν ηµέρωση των  πολιτών , από
την  ∆ηµοτική Αρχ ή του ∆ήµου
Ασπροπύργου, για το θέµα της
µετεγκατάστασης του Σωφρον ι-
στικού Ιδρύµατος Κορυδαλλού
στην  περιοχ ή µας.  

Τη συζήτηση συν τόν ισαν  ο
∆ήµαρχ ος Ασπροπύργου, κ.
Νικόλαος Μελετίου, µαζί µε τον
Πρόεδρο του ∆.Σ. Ασπροπύρ-
γου κ. Θεµιστοκλή Τσόκα.

Αρχ ικά, ο ∆ήµαρχ ος Ασπρ-
οπύργου εν ηµέρωσε για τις
εν έργειες της ∆ηµοτικής Αρχ ής
σχ ετικά µε το θέµα, από τον
Σεπτέµβρη του 2019 έως τώρα.
Συγκεκριµέν α αν αφέρθηκε επι-
γραµµατικά στα δύο (2)
Ψηφίσµατα του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Ασπροπύργου,
στις επαν ειληµµέν ες εν έργειες
που προέβη για επίσηµη
εν ηµέρωση από τον  αρµόδιο
Υπουργό και στην  άκαρπη
συν άν τηση της ∆ιαπαραταξια-
κής Επιτροπής του ∆ήµου µε
τον  Υφυπουργό Προστασίας
του Πολίτη, κ. Ελευθέριο

Οικον όµου και τη Γεν ική Γραµ-
µατέα Αν τεγκληµατικής Πολιτι-
κής, κ. Σοφία Νικολάου. Τόν ισε
ότι ο ∆ήµος δεν  έχ ει εισέλθει σε
καµία διαδικασία συζήτησης για
αν τισταθµιστικά µέτρα και
οφέλη µε την  Κυβέρν ηση και
ότι είν αι έτοιµος ν α προχ ωρή-
σει σε πάσης φύσεως κιν ητο-
ποιήσεις και εν δεχ οµέν ως
ν οµικές εν έργειες. 

Στη συν έχ εια.  ο Πρόεδρος
του ∆.Σ., αν άγν ωσε πλήρως το
περιεχ όµεν ο του κατά συν τρι-
πτικής πλειοψηφίας ψηφίσµα-
τος της 4ης Σεπτεµβρίου 2019,
υπ’ αριθµόν  πρωτοκόλλου

19422/04-09-2019, αριθµός
απόφασης 348, καθώς το περ-
ιεχ όµεν ο του επίσης κατά
συν τριπτικής πλειοψηφίας
ψηφίσµατος της 23ης Ιαν ουα-
ρίου 2020, υπ’ αριθµόν  πρω-
τοκόλλου 711/15-01-2020,
αριθµός απόφασης 1. Επίσης,
εν ηµέρωσε τους δηµότες για τα
άτοµα που αποτελούν  την  ∆ια-
παραταξιακή Επιτροπή. 

Τον  λόγο έλαβε, στη συν έχ εια
ο ∆ήµαρχ ος Ελευσίν ας, κ.
Αργύρης Οικον όµου, ο οποίος
και επιβεβαίωσε τα λεχ θέν τα
των  προηγούµεν ων  οµιλητών ,
τον ίζον τας πως «αποτελεί

µον όδροµο η επιλογή ν α αγω-
ν ιστούµε συν τον ισµέν α και µε
κοιν ό βηµατισµό µε τον  Ασπρ-
όπυργο και την  Μάν δρα». 

Έπειτα η Αν τιδήµαρχ ος Μάν -
δρας-Ειδυλλίας, κ. Ευαγγελία
Κουτσοδήµα, αν άγν ωσε την
επιστολή του ∆ηµάρχ ου, κ.
Χρήστου Στάθη, ο οποίος λόγω
ειληµµέν ων  υποχ ρεώσεων ,
δεν  µπόρεσε ν α παραβρεθεί
στην  εν ηµερωτική συν άν τηση,
εκφράζον τας την  συµπαρά-
σταση και στη δέσµευση του
για κοιν ό αγών α µε τους ∆ήµο-
υς Ασπροπύργου και Ελευ-
σίν ας. 

ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΟΥΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΟΥΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥΣ 
Συντονισµένες κινητοποιήσεις από τους ∆ήµους Ασπροπύργου, Ελευσίνας και 

Μάνδρας-Ειδυλλίας . Θα ζητηθεί και η αρωγή των ∆ήµων Μεγαρέων και Λιοσίων. 
Πραγµατοποιήθηκε η ενηµέρωση προς τους πολίτες για το ζήτηµα µεταφοράς των φυλακών στον Ασπρόπυργο

Με τη συνεργασία του ∆ήµου Φυλής και του Συλλόγου Νέων Φυλής.

Ξεκινά από σήµερα 17 Φεβρουαρίου 2020 το “Φοιτητικό
Λεωφορείο” για  Πολυτεχνειούπολη-Πανεπιστηµιούπολη
Ξεκινά τη ∆ευτέρα 17 Φεβρουαρίου

2020, το Πρόγραµµα ''Μεταφορά των
Φοιτητών του ∆ήµου Φυλής µε λεωφο-
ρείο στο Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο
και στο Πολυτεχνείο'' µε τη συνεργασία
του ∆ήµου Φυλής και του Συλλόγου
Νέων Φυλής.

Το λεωφορείο θα αναχωρεί, καθηµερ-
ινά, εκτός Σαββατοκύριακου και
αργιών, για τη Πανεπιστηµιούπολη και
το ΕΜΠ, στις 8:00 το πρωί από τον
σταθµό του  Προαστιακού  Άνω
Λιοσίων, µέσω Αττικής Οδού, και θα
επιστρέφει 18:00 από τα εκπαιδευτικά
ιδρύµατα στα Άνω Λιόσια. Αξίζει να
σηµειωθεί πως ο ∆ήµος Φυλής αποτε-
λεί τον µοναδικό ∆ήµο που τα δροµολό-
για περιλαµβάνουν και επιστροφή των
φοιτητών.

Σκοπός του Προγράµµατος η ταχύτε-
ρη και ασφαλής µεταφορά των σπουδα-
στών της πόλης µας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας. 

Μαζί µε τη δράση ''Ένα πακέτο για κάθε Φοιτητή'' ο ∆ήµος Φυλής κάνει πράξη την στήριξη των νέων
του ∆ήµου Φυλής.

Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων οι φοιτητές µπορούν να επικοινωνούν µε την Υπεύθυνη του
προγράµµατος κα Φωτεινή Κόκκινου στο τηλ. 6986716331.

Συνεχίζεται στη σελ.13

Συντονισµένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. 
στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου 

ΧΧΕΕΙΙΡΡΟΟΠΠΕΕ∆∆ΕΕΣΣ  ΣΣΕΕ  44  ΕΕΠΠΙΙΚΚΙΙΝΝ∆∆ΥΥΝΝΟΟΥΥΣΣ  ΛΛΗΗΣΣΤΤΕΕΣΣ
ΠΠΟΟΥΥ  ΑΑΛΛΩΩΝΝΙΙΖΖΑΑΝΝ  ΣΣΤΤΗΗ  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗ  

Α
κόµα µια εγκληµατική οργάν ωση που διέπραττε ληστείες και
κλοπές σε περιοχ ές της ∆υτικής Αττικής εξάρθρωσε η
αστυν οµία.

Πιο συγκεκριµέν α το πρωί της Τετάρτης 12 Φεβρουαρίου και µετά
από συν τον ισµέν η επιχ είρηση στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου,
αστυν οµικών  της Ασφάλειας Ελευσίν ας µε τη συν δροµή της Υπο-
διεύθυν σης Ασφάλειας ∆υτικής Αττικής, των  Τµηµάτων  Ασφαλείας
Μεγαρέων  και Ασπροπύργου και της Ο.Π.Κ.Ε., συν ελήφθησαν
τέσσερις Έλλην ες, ηλικίας 26, 23, 21 και 16 ετών , µέλη της σπείρ-
ας εν ώ ταυτοποιήθηκε και αν αζητείται και πέµπτο µέλος.

Σε βάρος τους σχ ηµατίσθηκε ποιν ική δικογραφία, για τα αδικήµα-
τα της σύστασης και συµµετοχ ής σε εγκληµατική οργάν ωση, διακε-
κριµέν ες περιπτώσεις κλοπής, ληστείας, εµπρησµού και παράβαση
του Νόµου περί όπλων .Όπως προέκυψε από την  έρευν α της
αστυν οµίας η σπείρα, από τον  Νοέµβριο του 2019, είχ ε διαρκή
δράση, και προκαθορισµέν ους ρόλους, για την  διάπραξη κλοπών
και ληστειών  σε οικίες.

Πεδίο δράσης ήταν περιοχές της ∆υτικής Αττικής και κυρίως
Ελευσίνα, Μαγούλα, Μάνδρα, Ασπρόπυργος, Άνω Λιόσια και
Αιγάλεω.

Ειδικότερα όπως προέκυψε από την  έρευν α της ΕΛ.ΑΣ.,  τα µέλη
της εγκληµατικής οµάδας οργάν ων αν  την  δράση τους, εν τοπίζον -
τας αρχ ικά, µον οκατοικίες και διαµερίσµατα.

Για τις µετακιν ήσεις τους χ ρησιµοποιούσαν  είτε κλεµµέν α
αυτοκίν ητα, είτε ιδιοκτησίας τους, που προηγουµέν ως φρόν τιζαν
ν α αποκρύπτουν  τις πιν ακίδες κυκλοφορίας.

Συν εχ ίζεται στη σελ. 4
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Συνεχίζεται από τη σελίδα  3

Ακολούθως κατόπτευαν  το χ ώρο και εισέρχ ον ταν
στις οικίες, παραβιάζον τας την  κεν τρική θύρα τα
παράθυρα ή τις µπαλκον όπορτες µε χ ρήση διαρρη-
κτικών  εργαλείων  και αφαιρούσαν  κοσµήµατα, χ ρήµα-
τα, ηλεκτρον ικές συσκευές και διάφορα άλλα αν τι-
κείµεν α αξίας.

Κατά τη διάρκεια των  διαρρήξεων  χ ρησιµοποιούσαν
γάν τια και κάλυπταν  τα χ αρακτηριστικά του
προσώπου τους και δεν  δίσταζαν  σε περίπτωση που
γίν ον ταν  αν τιληπτοί, ν α ασκήσουν  βία σε βάρος των
εν οίκων  προκειµέν ου ν α διατηρήσουν  τα κλοπιµαία
και εξασφαλίσουν  τη διαφυγή τους.

Χαρακτηριστικό µάλιστα της δράσης τους ήταν  ότι,
σχ εδόν  πάν τα αφαιρούσαν  από τις οικίες µαξιλαροθ

ήκες, τις οποίες χ ρησιµοποιούσαν  για ν α τοποθε-
τήσουν  και µεταφέρουν  τα κλοπιµαία.

Μετά από έρευν ες στις οικίες των  κατηγορουµέν ων ,
βρέθηκαν  και κατασχ έθηκαν  κοσµήµατα, ρολόγια,
κιν ητά τηλέφων α και πιστόλι ρεπλίκα.

Από την  µέχ ρι στιγµής έρευν α, έχ ουν  εξιχ ν ιασθεί
σαράν τα µία (41) περιπτώσεις κλοπών  από οικίες,
ληστεία σε οικία και τρεις (3) κλοπές οχ ηµάτων .

Όπως εξακριβώθηκε, το συν ολικό παράν οµο περ-
ιουσιακό όφελος που αποκόµισαν , υπερβαίν ει τις -
218.000- ευρώ.

Οι συλληφθέν τες, οδηγήθηκαν  στον  κ. Εισαγγελέα
Πληµµελειοδικών  Αθην ών .

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ                                                                           
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
ΑΙΣΧΥΛΟΥ 10 – ΕΛΕΥΣΙΝΑ 19200
ΤΗΛ. 210 5547697
e-mail: sinelmama@gmail.com

- Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η -
Προς τους συνταξιούχους Ελευσίνας, Μάνδρας,
Μαγούλας,

Σας καλούµε να συµµετάσχετε στη συνεστίαση – αποκρ-
ιάτικο χωρό του σωµατείου µας, 
που θα γίνει στις « Μ ε ζ ε δ ο π ε ν ι έ ς » 22ο χλµ. ΕΟ
Αθηνών – Κορίνθου (τέρµα Πίνδου προς Εθνική οδό,
Ελευσίνα)Τηλ.: 2105562932.
Η συνεστίαση θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 22
Φλεβάρη 2020, ώρα 12.30 το µεσηµέρι
µε πλούσιο γεύµα – κρασί & ζωντανή µουσική.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Τα προβλήµατά µας, συνταξιοδοτικά, ασφαλιστικά,
υγείας, κτλ, και πολλά είναι και την αγωνιστική µας επα-
γρύπνηση απαιτούν. Στο διάλειµµα των κινητοποιήσεών
µας, που σύντοµα θα επαναληφθούν, θεωρούµε απαρ-
αίτητο το να συνευρεθούν τα µέλη µας σε αυτήν την
πολιτιστική µας εκδήλωση, δείχνοντας πως ξέρουµε και
να πολεµάµε και να τραγουδάµε.

Προσκλήσεις διατίθενται:από τα µέλη της διοίκησης και
στα γραφεία του σωµατείου µας, Αισχύλου 10, Ελευ-
σίνα, τηλ. 2105547697

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                  Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ                ∆. ΓΚΑΤΖΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ 

Οφειλόµενη
επανόρθωση στα περί 

αυτοδιοικητικού    
αλτσχάιµερ

Η Υπηρεσία του Νοµικού Προσώπου Πολιτισµού
και Αθλητισµού ΄΄Η ΠΑΡΝΗΘΑ΄΄ µας πληροφόρη-
σε ότι δεν ήταν απόντα τα µέλη της αντιπολίτευσης
από τη συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
στην οποία εγκρίθηκε ο προγραµµατισµός για την
πρόσληψη 40 εργαζοµένων µε δίµηνες συµβάσεις.
Κι ότι η αναγραφή τους, ως απόντων, στη σχετική
Απόφαση, οφείλεται σε παραδροµή.

Ως εκ τούτου διορθώνουµε το ∆ελτίου Τύπου
ως προς την παρουσία της αντιπολίτευσης
στη συνεδρίαση και εµµένουµε στην ουσία:

Πρώτον ότι η Απόφαση αναρτήθηκε στη
∆ΙΑΥΓΕΙΑ για να λάβει γνώση κάθε ενδιαφερό-
µενος και δεύτερον ότι ο Πρόεδρος Γιώργος
Μαυροειδής δεν µπορούσε να ανακοινώσει ότι
θα γίνουν δίµηνες προσλήψεις, από τη στιγµή
που η Απόφαση στάλθηκε, προχθές, για έγκρ-
ιση στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση. Πως θα
γνωστοποιούσε ότι θα γίνουν προσλήψεις,
από τη στιγµή που δεν έχει εγκριθεί η Απόφα-
ση, όπως προβλέπει ο νόµος; 

Εµµένουµε, επίσης, στη διάγνωση περί
αυτοδιοικητικού αλτσχάιµερ της ιστοσελίδας
που δηµοσίευσε το αστήρικτο και συκοφαντικό
δηµοσίευµα. Περαστικά!   
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ΠΛΗΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ Ο∆ΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

∆ιαδραστική Ενηµέρωση για την
Οδική Ασφάλεια 

στους µαθητές του 3ου Γυµνασίου Ασπροπύργου

Σ
το πλαίσιο των ενηµερωτικών δράσεων, σχετικά µε την Οδική Ασφάλεια, που έχουν προγραµµατι-
στεί για όλα τα σχολεία της πόλης, πραγµατοποιήθηκε ενηµερωτική εκδήλωση από τον ∆ήµο Ασπρ-
οπύργου, την Κοινωφελή Επιχείρηση του και τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισµό «My Grand Road»,  στους µαθητές του 3ου Γυµνασίου Ασπροπύργου.

Η Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού και Νεολαίας, κ. Σοφία Μαυρίδη, προλόγισε την εκδήλωση τονίζοντας την σηµασία της ενηµέρωσης των παι-
διών για την  οδική ασφάλεια,  σε συνάρτηση µε την αξία της ανθρώπινης ζωής και ευχαρίστησε τον ∆ιευθυντή του Σχολείου, κ.  Γεώργιο Ζερβίδη για την φιλοξενία.

Η ενηµέρωση που πραγµατοποιήθηκε από τον εκπρόσωπο του  «My Grand Road», κ. Σωτήρη Γιαννόπουλο  και τον Πρόεδρο του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισµού  Κύπρου
«Reaction»  κ. Μάριο Σταύρου, ήταν διαδραστική  και τα παιδιά ανταποκρίθηκαν µε µεγάλη χαρά και προθυµία. 

Στο τέλος της ενηµέρωσης, απονεµήθηκαν τιµητικές  πλακέτες από την Αντιδήµαρχο κ. Σοφία Μαυρίδη  στον ∆ιευθυντή του Σχολείου κ. Γεώργιο Ζερβίδη και τον Πρόεδρο
του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισµού  Κύπρου «Reaction»,  κ. Μάριο Σταύρου, που είχε την ευγενή καλοσύνη να επισκεφθεί τον ∆ήµο µας και να συµβάλει στην ενηµέρωση των
µαθητών.

74 µαθητές και µαθήτριες του ∆ήµου Φυλής 
ύψωσαν τις φωνές τους για την κλιµατική αλλαγή 

Τ
ις απόψεις τους, εγκαιν ιάζον τας ουσιαστικά τη
2η χ ρον ιά υλοποίησης του ευρωπαϊκού προ-
γράµµατος Walk the Global Walk στην  Ελλάδα,

έν ωσαν  την  Πέµπτη 6 Φεβρουαρίου, στην  αίθουσα
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Φυλής, οι µαθητές και µαθ-
ήτριες από τα εν ν έα Γυµν άσια και Λύκεια του ∆ήµου
Φυλής που συµµετέχ ουν  στο πρόγραµµα.

Φέτος άν οιξε στα σχ ολεία του ∆ήµου Φυλής η
συζήτηση για την  κλιµατική αλλαγή και οι µαθητές
έχ ουν  ν α πουν  πολλά. Στην  εκπαιδευτική συν άν -
τηση διατυπώθηκαν  οι πρώτες σκέψεις για τις
εκδηλώσεις που θα πραγµατοποιηθούν  τον  Μάϊο
στην  Πλατεία Ηρώων  στα Άν ω Λιόσια, οι οποίες θα
κορυφωθούν  µε την  “ειρην ική πορεία” στο κέν τρο της
πόλης, ταυτόχ ρον α µε δεκάδες άλλες πόλεις της Ευρ-
ωπαϊκής Έν ωσης.

Στη πρώτη αυτή συν άν τηση παραβρέθηκε και ο
Αν τιδήµαρχ ος Οικον οµικών  και Ηλεκτρον ικής ∆ιακ-
υβέρν ησης Γιώργος Αβράµης, εκπροσωπών τας τον
∆ήµαρχ ο Φυλής. Επίσης, οι µαθητές παρέλαβαν  από
την  εκπρόσωπο των  βραβείων  Brav o Sustainability

Awards, το βραβείο που κέρδισε ο ∆ήµος Φυλής
για τις περυσιν ές δράσεις του προγράµµατος για
τη Βιώσιµη Πόλη.

Το πρόγραµµα Walk the Global Walk αποτελεί
χ ρηµατοδοτούµεν ο πρόγραµµα από την  Ευρω-
παϊκή Έν ωση και υποστηρίζεται στην  Ελλάδα
από τον  ∆ήµο Φυλής σε συν εργασία µε την
Action Aid Hellas. To πρόγραµµα είν αι υπό την
αιγίδα του Γραφείου της ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης ∆υτικής Αττικής και συµµετέχ ουν
Γυµν άσια και Λύκεια του ∆ήµου Φυλής.  

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε ν α
αν ατρέξετε στην  ιστοσελίδα του προγράµµατος:

http://www.walktheglobalwalk.eu
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ΣΩΜΑΤΕΙΟ Ι∆ΙΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ 30 ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ΤΗΛ. 6980282082, ΣΩΤ. ΠΕΤΡΟΥΛΑ 20, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, ΤΗΛ. 6980223104, EMAIL: siykeda@gmail.com

ΟΟΛΛΟΟΙΙ  ΚΚΑΑΙΙ  ΟΟΛΛΕΕΣΣ  σσττηηνν  ΑΑΠΠΕΕΡΡΓΓΙΙΑΑ

Συγκέντρωση ΤΡΙΤΗ 18 Φλεβάρη 12.00 π.µ. 
πλατεία Ηρώων, Ελευσίνας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
‘’Η Κοινωνική Ασφάλιση αφορά τη ζωή µας ολόκληρη.
Τώρα να αποσυρθεί το απαράδεκτο αντιασφαλιστικό νοµοσχέδιο!

Τα ψέµατα και οι αυταπάτες που σπέρνει η κυβέρνηση για το νέο ασφαλιστικό έχουν ένα στόχο. Να περάσει χωρίς αντιδράσεις τις νέες ανατροπές στα δικαιώµατά µας. Επιδιώκει
την καθιέρωση της Εθνικής σύνταξης-πείνας των 345 ευρώ, την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής σύνταξης, την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, το τζογάρισµα και
την αρπαγή των αποθεµατικών των ταµείων από τα κοράκια των ασφαλιστικών εταιριών. Στο όνοµα πότε της βιωσιµότητας και πότε της κοινωνικής δικαιοσύνης, εφαρµόζει επιθ-
ετικά και κατά γράµµα τον νόµο Κατρούγκαλου που ισοπέδωσε συντάξεις και δικαιώµατα καθώς ενσωµάτωσε όλες τις ανατροπές σε βάρος ασφαλισµένων και συνταξιούχων.
Είναι ξεκάθαρο ότι κοινός στόχος όλων των αντιασφαλιστικών ανατροπών είναι η απαλλαγή των εργοδοτών και του κράτους τους από το <<βάρος>> της κοινωνικής ασφάλισης
και τη µετατροπή του σε ατοµική υπόθεση των εργαζοµένων.
Το ασφαλιστικό δεν είναι µόνο η σύνταξη, όπως πολλοί θεωρούν ή θέλουν να το αντιµετωπίζουµε. Οι
συντάξεις είναι η µια πλευρά προστασίας και αξιοπρεπούς ζωής, µετά την εργασία µας! Το ασφαλιστικό
όµως περιλαµβάνει όλο το πλαίσιο προστασίας κάθε εργάτη, κάθε εργαζόµενης, κάθε νέου!
Στο χώρο των LOGISTICS- ΑΠΟΘΗΚΕΣ µε όλες τις ανατροπές εδώ και χρόνια στην κοινωνική ασφάλιση
είµαστε ανοχύρωτοι απέναντι σε εργατικά ατυχήµατα και επαγγελµατικές ασθένειες από την εντατικο-
ποίηση της εργασίας και την έλλειψη συνθηκών υγείας κ ασφάλειας.
Με την νοµιµοποίηση της δράσης των ∆ουλεµπορικών γραφείων σε αποθήκες , καταστήµατα, S/M και γρα-
φεία, µε την µερική απασχόληση και τα µισά ένσηµα, πολλοί λίγοι συνάδελφοι θα καταφέρουν να
συµπληρώσουν τον απαιτούµενο αριθµό ενσήµων για να συνταξιοδοτηθούν. Η πλειοψηφία θα φτάνει
µέχρι την Εθνική σύνταξη πείνας των 300 ευρώ.

Για όλους τους εργαζόµενους κατα-
ργούν το δικαίωµα στη δηµόσια και
δωρεάν Υγεία, την Πρόνοια, στις
δωρεάν κοινωνικές παροχές, τα
εµβόλια των παιδιών, τα φάρµακα.
Μας καταδικάζουν σε ένα σύστηµα
ασφάλισης που για να τα έχουµε θα
πρέπει να πληρώνουµε.
Σήµερα υπάρχουν όλες οι προϋ-
ποθέσεις για να υπάρξει ασφαλι-
στικό σύστηµα που θα προστατεύει
τον εργαζόµενο, θα του εξασφαλίζει
αξιοπρεπή κ ποιοτική ζωή µετά τον
εργασιακό βίο, θα του προσφέρει
δωρεάν αναβαθµισµένες υπηρεσίες
Υγείας – Πρόνοιας κ Περίθαλψης.

∆ιεκδικούµε:
1. Το Νοµοσχέδιο να αποσυρθεί τώρα!

Κοινωνική ασφάλιση για όλους, ∆ηµόσια Υποχρεωτική. Υγεία - Πρόνοια Αποκλειστικά ∆ηµόσια
και ∆ωρεάν.

Κατάργηση του Νόµου Κατρούγκαλου και όλων των αντιασφαλιστικών µνηµονιακών νόµων.
Κατάργηση της αύξησης των ορίων ηλικίας στα 67 έτη. Όρια ηλικίας στα 60 για τους άνδρες 55

για τις γυναίκες, 5 χρόνια λιγότερα για τα ΒΑΕ.
Επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης.
Κατώτερη σύνταξη στο 80% του µισθού. Καµία σύνταξη κάτω από 600 ευρώ.
Πλήρης Κρατική Εγγύηση όλων των Συντάξεων.

Το ∆.Σ.’’

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ
ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ

Η κυβέρνηση της Ν∆ µε τη συναίνεση των κοµµάτων του ευρωατ-
λαντικού τόξου, τη στήριξη του κεφαλαίου και των ιµπεριαλιστικών
ενώσεων, ξεδιπλώνει την επίθεσή της σε όλα τα επίπεδα.
Μετά την υπερψήφιση της κατάπτυστης συµφωνίας Ελλάδας-
ΗΠΑ, σειρά έχει το Ασφαλιστικό. Στη βάση του νόµου Κατρούγκα-
λου κλιµακώνει την επίθεση σε ασφαλισµένους – συνταξιούχους,
ιδιωτικοποιεί την επικουρική ασφάλιση. 
Ξέρουµε καλά και από την πολιτική των προηγούµενων κυβερνή-
σεων ότι η «γεωστρατηγική αναβάθµιση», η εµπλοκή της Ελλάδας
στα δολοφονικά ιµπεριαλιστικά σχέδια, είναι η άλλη όψη της ίδιας
πολιτικής που τσακίζει µισθούς – ηµεροµίσθια – συντάξεις – εργα-
τικά δικαιώµατα και κατακτήσεις όλων των προηγούµενων χρό-
νων.
Παίρνουµε θέση µάχης στις συγκεντρώσεις ενάντια στο νοµοσχέ-
διο – οδοστρωτήρα κυβέρνησης-κεφαλαίου ενάντια στην ασφάλι-
ση. 

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ στην ΑΠΕΡΓΙΑ
Συγκέντρωση ΤΡΙΤΗ 18 Φλεβάρη

10.30π.µ. πλατεία Ηρώων, Ελευσίνα
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∆ωρεάν ελαιόδεντρα για φύτευση 
προµηθεύει στους δηµότες ο ∆ήµος Φυλής

Ν
α αυξήσουν το πράσινο της πόλης
µε φύτευση ελαιοδέντρων, προ-
τρέπει τους δηµότες ο ∆ήµος

Φυλής. Για το σκοπό αυτό τους καλεί να
εκδηλώσουν ενδιαφέρον, ώστε να τους
προµηθεύσει, δωρεάν, τον απαιτούµενο
αριθµό ελαιοδένδρων, καθώς και να τους
παρέχει συµβουλευτική υποστήριξη για
την καλλιέργειά τους. 

Η διαδικασία είναι πολύ απλή, αφού ο
δηµότης συµπληρώνει µια υπεύθυνη
δήλωση ότι επιθυµεί να φυτεύψει ελαιό-
δενδρα, σε συγκεκριµένη ιδιόκτητη έκτα-
ση. 

Τη δήλωση συνοδεύει µε δήλωση του
Κτηµατολογίου και συµβόλαιο. Η δήλω-
ση, µαζί µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά,
κατατίθεται στην αρµόδια υπάλληλο αυτο-
προσώπως ή ηλεκτρονικά (Ιωάννα
Τσίγκου, τηλ. 210-2484453, e-mai l :
giannatsigou@gmail.com).

Το σύνθηµα της όλης προσπάθειας
είναι “Ελιά-πηγή ζωής. Ο ∆ήµος Φυλής
φυτεύει ελιές απ’ άκρη, σ’ άκρη” κι έχει
την προσωπική υποστήριξη του
∆ηµάρχου Φυλής Χρήστου Παππού.

Άλλωστε, µε φροντίδα των Αντιδ-
ηµάρχων Μιχάλη Οικονοµάκη και Θανά-
ση Σχίζα, ο ∆ήµος είχε φυτέψει στο χώρο
στάθµευσης του Σταθµού του Προαστια-
κού στο Πάρκο Πόλης ελιές που, προµηθεύτηκε,
δωρεάν, από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

“Η ελιά είναι το ευλογηµένο δένδρο της ελληνι-
κής υπαίθρου και συνδέεται στενά µε την Παράδο-
ση και την Ιστορία µας.

Με τη φύτευσή της συνδυάζουµε την περιβαλ

λοντική αναβάθµιση µε την οικονοµική ανά-
πτυξη. Είναι ένα δέντρο καρποφόρο που ταιριάζει
στο κλίµα µας, διαθέτει πλούσιο πράσινο κι έχει
ελάχιστη ανάγκη από νερό. Στην ελιά χρωστούν
την επιβίωσή τους οι πρόγονοί µας” τόνισε, χαρ-
ακτηριστικά, ο Χρήστος Παππούς.

∆ιαρκής η Φιλανθρωπική 
∆ράση του Συλλόγου ‘’Άγιος 
Αλέξανδρος’’ Ασπροπύργου

Ο Σύλλογος Αγ. Αλέξανδρος Γκορυτσάς
Ασπροπύργου  συνεχίζοντας το φιλανθρωπικό
του έργο και τον Γενάρη προχώρησε στις εξής
ενέργειες:

1. Μοίρασε τρόφιµα σε 60 οικογένειες
2. Προσέφερε τα έπιπλα που είχε παραλάβει

από την Ένωση Φοιτητών Κύπρου σε 10 µέλη
του

3. ∆ιένειµε ρούχα σε γονείς & µαθητές
∆ηµοτικού Σχολείου της περιοχής.

Στην επιτυχία των δράσεων αυτών συνέβαλ-
λαν καθοριστικά η εθελοντική δράση των µελών
µας, η οικονοµική ενίσχυση από τη ∆ηµοτική
Αρχή, το Φιλανθρωπικό Bazaar, οι φοιτητές
της Κύπρου & οι χορηγοί .

Θερµές ευχαριστίες σε όσους συνεισφέρουν
στο έργο µας το οποίο θα συνεχιστεί µε τον
ίδιο ρυθµό & τους επόµενους µήνες.

Ξεκίνησε η διαδικασία περισυλλογής των εγκαταλελειµµένων 
οχηµάτων στον ∆ήµο Αγίων Αναργύρων-Καµατερού

Ξεκίνησε στις 13 Φεβρουαρίου η απόσυρση εγκαταλελειµµένων οχηµάτων στον ∆ήµο Αγίων Αναργύρ-
ων-Καµατερού µετά από τις προσπάθειες της ∆ηµοτικής Αρχής και µετά από συνεργασία µε τους αρµό-
διους υπαλλήλους. Σήµερα περισυνελέγησαν τα πρώτα οχήµατα.   Η διαδικασία θα προχωρήσει γρήγο-
ρα και καθηµερινά οι ρυθµοί θα εντείνονται.

Καθηµερινά θα αποσύρονται εγκαταλελειµµένα αυτοκίνητα και δίκυκλα µετά από επικοινωνία των
δηµοτών στο 2102614400 ώρες γραφείου.
Υπεύθυνος για τα εγκαταλελειµµένα οχήµατα είναι ο Αντιδήµαρχος κ. ∆ηµήτρης Βαβλαδέλης.
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Ελλάδα: 
Στο 10% του
πληθυσµού, το
42% του πλούτου
στη χώρα

Τα σηµάδια που άφησε πίσω
της η οικονοµική κρίση, κατα-
γράφει έρευνα του ΣΕΒ. Πόσοι
ζουν στα όρια της φτώχειας, το
θέµα των στερήσεων και το
φαινόµενο του "επιλεκτικού ζευ-
γαρώµατος"

Το πλουσιότερο 10% του πληθυ-
σµού στην Ελλάδα κατέχει το 42%
του καθαρού πλούτου, αναφέρει ο
ΣΕΒ σε έρευνα σχετικά µε τις ανισότ-
ητες και την παροχή ευκαιριών.

Στην έρευνα επισηµαίνεται ακόµη
το φαινόµενο του «επιλεκτικού ζευ-
γαρώµατος», που συνίσταται στο ότι
ένα µεγάλο ποσοστό εργαζόµενων
ζευγαριών αποτελείται από συντρ-
όφους του ίδιου περίπου εισοδηµατι-
κού επιπέδου, το οποίο στην Ελλάδα
είναι εντονότερο από άλλες χώρες
και έχει ενταθεί κατακόρυφα στη
διάρκεια της κρίσης.

«Το ένστικτο της επιβίωσης σε µια
εξαιρετικά δύσκολη οικονοµικά
περίοδο φαίνεται, ενδεχοµένως, να
αποθάρρυνε την προσέγγιση συντρ-
όφων χαµηλότερων εισοδηµατικών
κλιµακίων. Όλες αυτές οι πρακτικές,
όµως, διαιωνίζουν τις ανισότητες,
και, συνεπώς είναι σηµαντικό η πολι-
τεία να προσφέρει αντισταθµιστικές
πολιτικές που δηµιουργούν ίσες
ευκαιρίες για όλους, και, κυρίως,
ευκαιρίες µεταξύ άλλων στην
εκπαίδευση, την υγεία, και επαγγε-
λµατική κατάρτιση, αλλά και την

πρόσβαση στο τραπεζικό σύστηµα,
για να µπορέσουν και άνθρωποι που
δεν διαθέτουν αρχική πριµοδότηση,
να βελτιώσουν τις προοπτικές της
ζωής τους στη διάρκεια του εργασια-
κού βίου», υπογραµµίζει ο Σύνδε-
σµος.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που
καταγράφονται στην έρευνα:

Οι Σκανδιναβικές χώρες έχουν την
υψηλότερη σχετικά ποιότητα ζωής,
ενώ οι ΗΠΑ εµφανίζουν υψηλά
επίπεδα ανισοτήτων, και ιδίως ανισο-
τήτων στο εισόδηµα και τον πλούτο,
αλλά και στέρησης.

Στην Ελλάδα, αν και η ανισότητα
εισοδήµατος και πλούτου βρίσκεται
στο ίδιο ή χαµηλότερο επίπεδο µε
τον ΟΟΣΑ, η χώρα µας κατατάσσεται
σε υψηλότερα επίπεδα συνολικής
ανισότητας και στέρησης σε σχέση
µε τις περισσότερες ευρωπαϊκές
κυρίως χώρες. 

Συγκεκριµένα, το µέσο διαθέσιµο
εισόδηµα του υψηλότερου 20% είναι
5,5 φορές µεγαλύτερο από του χαµ-
ηλότερου 20% (ενώ στον ΟΟΣΑ 5,4
φορές, στις ΗΠΑ 8,5 φορές και τη
Σουηδία 4,1 φορές), και, το πλουσι-
ότερο 10% του πληθυσµού κατέχει
το 42% του καθαρού πλούτου
(έναντι 52% στον ΟΟΣΑ και 78%
στις ΗΠΑ), µε το υψηλό ποσοστό
ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα να
συµβάλει ενδεχοµένως στην
άµβλυνση των ανισοτήτων πλούτου.

Στο θέµα των στερήσεων, η Ελλά-
δα καταγράφει σηµαντικά υψηλότε-
ρες στερήσεις από τον υπόλοιπο
κόσµο, που ενδεχοµένως να αντικα-
τοπτρίζει και την επίπτωση της
µεγάλης κρίσης και ύφεσης στην
ποιότητα ζωής του πληθυσµού στην
Ελλάδα. 

Μεταξύ των σηµαντικότερων
στοιχείων στέρησης είναι ότι το
12,9% του πληθυσµού βρίσκεται
κάτω από το εισοδηµατικό όριο

φτώχειας (έναντι 11,5% στον
ΟΟΣΑ).

Επίσης, το 67% του πληθυσµού έχει
ρευστότητα χαµηλότερη από το 1⁄4
του εισοδηµατικού ορίου φτώχειας,
που θεωρείται µαξιλάρι ικανό να
συντηρήσει κάποιον που υφίσταται
µια απώλεια εισοδήµατος 3 µηνών
(έναντι 49,3% στον ΟΟΣΑ). -Όσον
αφορά στη σύγκριση µε βάση το
φύλο, η Ελλάδα εµφανίζει σχετικά
χαµηλές ανισότητες µεταξύ ανδρών
και γυναικών ενώ το ίδιο συµβαίνει
µε γνώµονα την ηλικία των ατόµων
στο εργατικό δυναµικό.

Τέλος, το 55,4% του πληθυσµού
θεωρείται «οικονοµικά ευάλωτο»
(έναντι 38,9% στον ΟΟΣΑ) που, αν
και δεν έχει εισόδηµα κάτω από το
όριο της φτώχειας, δεν διαθέτει σε
ρευστότητα το µαξιλάρι συντήρησης
των 3 µηνών, και, συνεπώς, είναι
εύκολο να πέσει κάτω από το όριο
φτώχειας σε περίπτωση απώλειας της
εργασίας του.

Προθεσµία έως τις 13
Μαρτίου στους ΟΤΑ να
στείλουν στοιχεία 3ετίας για
την ποιότητα του νερού

Ε
π ε ί γ ο υ σ α
Εγκύκλιο απέ-
στειλε ο Γεν ικός

Γραµµατέας ∆ηµόσιας
Υγείας, µεταξύ άλλων ,
σε όλους τους ∆ήµους
και τις Περιφέρειες,
αν αφορικά µε την
αποστολή στοιχ είων
ποιότητας ν ερού.

Προκειµέν ου το Υπουργείο Υγείας ν α αν ταποκριθεί
έγκαιρα στην  υποχ ρέωση της Χώρας για την  εν ηµέρω-
ση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε τα στοιχ εία της ποι-
ότητας του ν ερού αν θρώπιν ης καταν άλωσης όλης της
Επικράτειας σε τριετή βάση, ζητείται ν α του αποστα-
λούν  τα στοιχ εία παρακολούθησης της ποιότητας
ν ερού αν θρώπιν ης καταν άλωσης της τριετίας 2017,
2018, και 2019 το συν τοµότερο δυν ατό και το αργότε-
ρο µέχ ρι τις 13 Μαρτίου 2020.

Ειδικότερα επισηµαίν ον ται τα εξής:

- Oι εκθέσεις που αποστέλλον ται στην  Ε.Ε συν τάσ-
σον ται σύµφων α µε τα συν ηµµέν α πρότυπα πιν άκων
µε βάση τον  υδροδοτούµεν ο πληθυσµό.

- Ο καθορισµός του υδροδοτούµεν ου πληθυσµού
γίν εται βάσει της ζών ης παροχ ής ν ερού που εξυπηρε-
τεί αυτόν . 

Ως ζών η παροχ ής ν ερού του υδροδοτούµεν ου
πληθυσµού ν οείται η περιοχ ή εν τός της οποίας το
ν ερό αν θρώπιν ης καταν άλωσης εισέρχ εται από µία ή
περισσότερες πηγές και εν τός της οποίας η ποιότητα
του ν ερού µπορεί ν α θεωρηθεί ως περίπου οµοιόµορ-
φη. Σηµειών εται ότι η εν  λόγω ζών η δεν  συµπίπτει
πάν τοτε µε την  διοικητική υποδιαίρεση της Xώρας (
δηλ. ο πληθυσµός εν ός ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος, ή
∆ήµου, ο οποίος πιθαν όν  υδροδοτείται από περισσό-
τερες της µιας παροχ ών , µε αν οµοιόµορφη ποιότητα
πόσιµου ν ερού). Σε περίπτωση που ο υδροδοτούµε-
ν ος πληθυσµός µιας περιοχ ής εξυπηρετείται από παρ-
απάν ω από µια ζών ες παροχ ής ν ερού, τότε η
συµπλήρωση των  σχ ετικών  Πιν άκων  θα γίν εται για
κάθε ζών η παροχ ής ν ερού και όχ ι συν ολικά για όλες
τις ζών ες παροχ ής (π.χ . 3 ζών ες παροχ ής ν ερού σε
µια περιοχ ή – 3Πίν ακες συµπληρών ον ται).

- Τα στοιχ εία που θα αποσταλούν  θα αφορούν  στα
αποτελέσµατα των  αν αλύσεων  πόσιµου ν ερού κυρίως
από το σηµείο παροχ ής ν ερού στον  καταν αλωτή, αλλά
και από το δίκτυο ύδρευσης, µετά την  εν δεχ όµεν η
επεξεργασία του, απολύµαν ση κ.λ.π. δηλαδή από τη
δεξαµεν ή συγκέν τρωσης του ν ερού ως το δίκτυο δια-
ν οµής του ν ερού.

Επιπλέον  τον ίζεται ότι για την  οµοιόµορφη παρου-
σίαση των  αποτελεσµάτων  κατά την  σύν ταξη της σχ ε-
τικής έκθεσης της τριετίας, η αποστολή των  στοιχ είων
ποιότητας ν ερού αν θρώπιν ης καταν άλωσης στο Υπο

υργείο Υγείας θα πρέπει ν α γίν εται από τους
Υπεύθυν ους ύδρευσης εν τός της τεθείσας προθε-
σµίας: Α) µόν ο σε ηλεκτρον ική µορφή, δεδοµέν ου ότι
σε επίπεδο Ε.Ε. θα εισάγον ται σε εν ιαία ηλεκτρον ική
βάση δεδοµέν ων , ώστε ν α αποτυπών εται η ποιότητα
του ν ερού αν θρώπιν ης καταν άλωσης κάθε Χώρας
εν τός της Ε.Ε, Β) µε ορθή και υπεύθυν η αν αγραφή
των  στοιχ είων , σύµφων α µε τους συν ηµµέν ους πίν α-
κες καταγραφής, ώστε ν α αποφεύγον ται κατά το
δυν ατόν  συστηµατικά λάθη καταγραφής.

Οι πίν ακες καταγραφής βρίσκον ται αν αρτηµέν οι
υπό µορφή υπολογιστικού φύλλου (excel) στον
επίσηµο ιστοχ ώρο του Υ .Υ .
(www.moh.gov .gr/Υγεία/∆ηµόσια Υγεία/Υγιειν ή Περι-
βάλλον τος/Προστασία Ποιότητας υδάτων /Προστασία
ν ερού αν θρώπιν ης καταν άλωσης) και σε αυτή τη
µορφή θα πρέπει ν α συµπληρωθούν . Μετά τη
συµπλήρωσή τους οι πίν ακες θα αποστέλλον ται σε
ηλεκτρον ική µορφή στην  διεύθυν ση ηλεκτρον ικού
ταχ υδροµείου y mp-posimo@moh.gov .gr.

Επίσης, υπεν θυµίζεται, όπως αν αφέρεται στην  από
27.2.2018 Εγκύκλιο, η λειτουργία από την  Ε∆ΕΥΑ του
Ολοκληρωµέν ου Πληροφοριακού Συστήµατος για την
παρακολούθηση της ποιότητας του ν ερού αν θρώπιν -
ης καταν άλωσης της Χώρας.

Τέλος,ζητείται από τις αρµόδιες Υπηρεσίες Υγιειν ής
των  Π.Ε., όπως, στο πλαίσιο του εποπτικού ελέγχ ου
που ασκούν  για την  παρακολούθηση της ποιότητας
του ν ερού αν θρώπιν ης καταν άλωσης, µεριµν ήσουν
για την  άµεση αν ταπόκριση των  υπεύθυν ων  ύδρευ-
σης των  περιοχ ών  ευθύν ης τους.



∆ευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 θριάσιο-9

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 2105570159 - site: http://www.ecocarpet.gr - email: info@ecocarpet.gr

Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου και ο Πρόεδρος
του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου, σας προσ-
καλούν στη διάλεξη του «Ανοιχτού Πανεπι-
στηµίου», που θα δώσει,  ο Αντιεισαγγελέας
Αρείου Πάγου ε.τ. Επίτιµος Πρόεδρος της Ένω-
σης Εισαγγελέων Ελλάδος κ. Βασίλης Μακρής,
µε θέµα : 

«Νέος Ποινικός Κώδικας – Μύθοι και πραγµα-
τικότητα». Η διάλεξη θα πραγµατοποιηθεί σήµε-
ρα  17 Φεβρουαρίου 2020,στις 19:30, στην Αίθ-
ουσα Εκδηλώσεων του Πνευµατικού Κέντρου
του ∆ήµου Ασπροπύργου (¨∆ηµήτριος Καλλιέρ-
ης¨)  Αλέκου Παναγούλη 13.

*Ο κ. Βασίλης Μακρής  γεννήθηκε στο Κεράµι
Λέσβου το 1943. Πήρε το πτυχίο της Νοµικής
Σχολής από το Πανεπιστήµιο Αθηνών. Από το
1971 υπηρέτησε ως Εισαγγελικός Λειτουργός
και αποχώρησε από την υπηρεσία το 2010 ως
Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Εξελέγη
µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ένωσης
Εισαγγελέων από το 1988 και στη συνέχεια εξε

λέγη Γενικός Γραµµατέας, Αντιπρόεδρος και
για οκτώ χρόνια Πρόεδρος.  Σε αναγνώριση της
προσφοράς του στη ∆ικαιοσύνη η Ένωση
Εισαγγελέων Ελλάδος τον ανακήρυξε ισόβιο
Επίτιµο Πρόεδρό της. Υπήρξε Εισαγγελέας της
έδρας σε µερικές από τις µεγαλύτερες δίκες που
έγιναν στην Ελλάδα, («εταιρεία δολοφόνων»,
υπόθεση Παλαιστίνιων Φοιτητών της Πάτρας,
τροµοκρατική οργάνωση 17 Νοέµβρη) και έλαβε
µέρος ως εισηγητής ή συντονιστής σε δεκάδες
επιστηµονικά συνέδρια στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό. 

∆ιετέλεσε µέλος νοµοπαρασκευαστικών επιτρ-
οπών του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και Πρόεδρ-
ος της Επιτροπής που συνέταξε το σχέδιο νόµου
του Νέου Ποινικού Κώδικα και ασχολήθηκε
ιδιαίτερα µε ευαίσθητες οµάδες του πληθυσµού,
όπως τους νέους, τους εξαρτηµένους και τους
φυλακισµένους. Γι' αυτό και το «Χαµόγελο του
Παιδιού», τον ανακήρυξε επίτιµο µέλος του ∆.Σ.,
ενώ διετέλεσε και µέλος και αντιπρόεδρος του
∆.Σ. του ΚΕΘΕΑ (1999 – 2011).

Ο Επίτιµος Πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων 
Ελλάδος, Βασίλης Μακρής, σήµερα στο Πνευµατικό 

Κέντρο Ασπροπύργου 

∆ιάλεξη µε θέµα: «Νέος Ποινικός Κώδικας – Μύθοι και πραγµατικότητα»

∆ΙΑΚΟΠΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΗΜΕΡΑ ΣΕ 2 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Τη διακοπή λειτουργίας των δύο (2) πρωινών τµηµά-
των και του ολοήµερου τµήµατος του 6ου Νηπιαγω-
γείου Αχαρνών τη ∆ευτέρα 17.02.2020, αποφάσισε ο
δήµος Αχαρνών, λόγω εκτεταµένων βλαβών που
σηµειώθηκαν στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και
στον ηλεκτρονικό εξοπλισµό του, εξαιτίας υπέρτασης
του ∆ικτύου χαµηλής τάσης του ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε., προκει-
µένου να αποκατασταθούν οι προαναφερθείσες βλά-
βες.

Επίσης, αποφασίστηκε η διακοπή  µαθηµάτων του
2ου Νηπιαγωγείου Θρακοµακεδόνων, στις 17-2-2020,
ηµέρα ∆ευτέρα, λόγω των κρουσµάτων της εποχικής
γρίπης. —
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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.

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
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ΕΠΣ∆Α: Τα αποτελέσµατα η βαθµολογία και η
επόµεν η αγων ιστική στην  ∆υτική Αττική

Ά ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(19η αγωνιστική)

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ – ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ 5-0
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ – ∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 2-1
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ – ΒΥΖΑΣ 1-2
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟY – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ
0-3
ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
0-1
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 2-0
Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ – ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ
ΦΥΛΗΣ 3-2

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 48
2. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 43
3. ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 42
4. ΒΥΖΑΣ 40
5. ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 35
6. Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 26
7. ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 26
8. ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ 25
9. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 24
10. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 15
11. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 13
12. ∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 13
13. ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ 10
14. ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 8

Η ΕΠΟΜΕΝΗ 20η Αγωνιστική

ΒΥΖΑΣ – ∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ – ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ
ΜΑΝ∆ΡΑΣ
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ – ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ – ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – Α.Ο. ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ – ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(19η αγωνιστική)

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

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 50
2. ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 44
3. ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 40
4. Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 40
5. ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 38
6. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 38
7. ΑΣ ∆ΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 32
8. ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 28
9. ΑΠΟΛΛΩΝ Α. ΛΙΟΣΙΩΝ 24
10. ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 15
11. Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 11
12. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 10
13. ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 8
14. ΠΑΟ ΦΥΛΗΣ 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
20ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Σάββατο 15 Φεβρουαρίου

Βέροια - Τρίκαλα 1-1 (90+6' πεν . Πασάς / 12' Στα-
µατής)
Καλαµάτα - Τρίγλια 1-0 (28' Οσµάν αγκιτς)
Κυριακή 16 Φεβρουαρίου
Νίκη Βόλου - ∆ιαγόρας 2-1 (7' Τσιώλης, 42' πεν .
Λούκας Γκαρσία / 62' Μπουρλάκης)
Ιάλυσος - Ολυµπιακός Βόλου 4-0 (2', 22', 34' Κον έ,
80' Ντιατά)
Ασπρόπυργος - Θεσπρωτός 1-2 (12' Ζγκούρι / 38' ,
78' Μπίκας)
Ιωνικός - Αιγάλεω 3-0 (30' πεν . Κρητικός, 45'
Βλαχ οµήτρος, 77' Ματσούκας)
Καβάλα - Ιεράπετρα 0-0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Τρίκαλα 40
2. Ιων ικός 37
-------------------
3. Νίκη Βόλου 32
4. Βέροια 31
5. Ιεράπετρα 31
6. Καβάλα 30
7. Ολυµπιακός Βόλου 30
8. ∆ιαγόρας 29
9. Θεσπρωτός 24
10. Αιγάλεω 21
--------------------
11. Ασπρόπυργος 20
12. Ιάλυσος 20
13. Καλαµάτα 18
14. Τρίγλια 14

Β' Εθνική (Νότος)

Αναλυτικά τα αποτελέσµατα και το πρόγραµµα
της 18ης αγωνιστικής:
ΟΦΗ-Ιων ικός Ν.Φ. 80-78
Λοκρός Αταλάν της-Αιγάλεω 92-75
Παν ελευσιν ιακός-Έσπερος Καλλιθέας 66-80
Πεν τέλη-∆ούκας 68-75
Παπάγου-Παν ερυθραϊκός 67-75
Πρωτέας Βούλας-Μαν δραϊκός 86-69
Μαρούσι-Εθν ικός Πειραιά 83-78
ΚΑΟ Μελισσίων -ΝΕ Μεγαρίδος 61-64

ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ-ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ 85-69
Τα δεκάλεπτα: 25-19, 40-42, 69-55, 85-69
∆ιαιτητές: Μαγκλογιάν ν ης-Αν αστασίου-Αν των ιάδης
Πρωτέας Βούλας (Ταυρόπουλος): Παπαπέτρου 6(1),
Μόρφης 15(3), Πολιτόπουλος 2, Πετς 12, Ματσάγγος
7(1) , Σκουλούδης 3, Φιλίππου Α., ∆εν δριν ός 14(2),
Κυριλής 13(3), Φιλίππου Χ., Μήτσιαλος 13, Παν α-
γιωτίδης
Μανδραϊκός (Κατσούν ης): Γεωργίου 11(2), Χαν ιάς –
Παν ταζής 5(1), Μαλτέζος 3, Ροδοστόγλου 30(5), Τσιά-
κος 11, Βεσκούκης 7, Μαρούγκας 2, Παπαν ικολάου,
Σιδέρης, Γκουαλτιέρι.

ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ-ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 66-80
Τα δεκάλεπτα:17-17, 34-37, 53-63, 66-80
∆ιαιτητές: Τσών ος-Παπαθαν ασίου-Μαρτιν άκος
Πανελευσινιακός (Καραχ άλιος-Βούλγαρης): Μπάλλας
13 (3), Καράµπελας 9, Κεφαλάς 5 (1), Σταθόπουλος
15, Παπαδιον υσίου 4, Κρασάκης 1, Αν αγν ωστόπου-
λος 11, Ψαρόπουλος 8 (1).
Έσπερος Καλλιθέας (Μάν τζαρης): Καπών ης 8 (2),
Αγγελόπουλος 23 (3), Βάρσος 7 (1), Θεοδοσίου 2,
Γκαϊν τάσοφ 6, Ντακούλιας 8 (2), Κ.Χαρούν ι 4, Ευστρ-
αατίου 5 (1), Ν.Χαρούν ι, Ματαλλιωτάκης 17.

ΜΕΛΙΣΣΙΑ-ΜΕΓΑΡΙ∆Α 61-64
Τα δεκάλεπτα: 15-14, 32-32, 44-48, 61-64
∆ιαιτητές: Τσάτσης-Στρέµπας-Γρίβα
Μελίσσια (∆άγλας): Κυπαρίσσης, Στεργίου 3 (1), Οικο-
ν οµόπουλος 5 (1), Ζαραϊδών ης 6, Τοπάλης 9 (1),
Παπαφλωράτος 21 (3), Ζήρος 5 (1), Καραβαν άς 8,
Καραχ άλιος 4.
Μεγαρίδα (Μάν ταλος): Λάκκας 14, Κον τόπουλος 2,
Σπυρόπουλος 16 (3), Κατσουλάκος, Παπαν των άκος 3
(1), Σάλεχ  13 (2), Βούρτσης 5 (1), Μαλούκος 4,
Λούκας 2.

Η Βαθµολογία (σε 18 αγώνες):
1.Παν ερυθραϊκός (14-4) 32
2.Μαρούσι* (14-3) 31
————————————–
3.Έσπερος Καλλιθέας (12-6) 30
4.Αιγάλεω (11-7) 29
5.Εθν ικός Πειραιά (11-7) 29
6.Πρωτέας Βούλας (11-7) 29
7.ΟΦΗ (10-8) 28
8.Μεγαρίδα (10-8) 28
9.Παν ελευσιν ιακός (9-9) 27
10.Παπάγου (9-9) 27
11.Μαν δραϊκός (9-9) 27
12.Πεν τέλη (8-10) 26
————————————–
13.Λοκρός Αταλάν της (5-13) 23
14.ΚΑΟ Μελισσίων * (5-12) 22
15.∆ούκας (3-15) 21
16.Ιων ικός ΝΦ (2-16) 20
*Έχ ουν  έν α παιχ ν ίδι λιγότερο

Ασπρόπυργος - Θεσπρωτός 1-2

Ασπρόπυργος: Γκίν ης, Κότσεφ, Φιλίποβιτς, Νικολάου,
Μπαξεβάν ου, Κάκκο, Γκατζολάρι, Σρέτσκοβιτς, Φράγ-
κος, Ρολέττο, Ζγκούρη

Θεσπρωτός : Κίν αλης, Κον τοές, Καρβούν ης, ∆ηµήτρ-
ουλας, Ζούρκος, Ραµίρεζ, Κων σταν τακόπουλος, Βου-
κοµάν οβιτς, Ευθυµίου, Μπίκας, Κολλάς
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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

66997788008877330099

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)

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
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Κλιµατική αλλαγή: Ποιες περιοχές της 
Ελλάδας απειλούνται µε υποβάθµιση 
-SOS από τον καθηγητή Ζερεφό

Τον κίνδυνο υποβάθµισης του πολύπλοκου αναγλύφου που χαρακτηρίζει την
Ελλάδα, επισήµανε ο ακαδηµαϊκός, Χρήστος Ζερεφός µιλώντας για τις επι-
πτώσεις της κλιµατικής αλλαγής σε εκδήλωση που διοργάνωσε, ο Σύλλογος

Αποφοίτων του ΑΠΘ.
"Υπάρχουν περιοχές µε µεγάλη δυσκολία", είπε ο κ. Ζερεφός επικαλούµενος

αδηµοσίευτα στοιχεία από την πιο πρόσφατη έκθεση της Επιτροπής Μελέτης της Κλι-
µατικής Αλλαγής, που έχει συστήσει η Τράπεζα της Ελλάδος. Στα µοντέλα που µελε-
τήθηκαν υπάρχουν δυσµενείς προβλέψεις για περιοχές της Πελοποννήσου καθώς και
ότι από τη µείωση των βροχοπτώσεων η ∆υτική Ελλάδα και ένα µεγάλο µέρος της Ανα-
τολικής Ελλάδας θα αντιµετωπίσουν πρόβληµα µε την ερηµοποίηση, την ξηρότητα που
θα επικρατήσει.

Ταυτόχρονα, όπως πρόσθεσε, θα αυξηθούν οι δασικές πυρκαγιές καθώς "η
επικίνδυνη περίοδος του καλοκαιριού θα διευρυνθεί σε περισσότερες από 40 ηµέρες,
έναντι 20 σήµερα".Η ιδιαιτερότητα που παρουσιάζει η Ελλάδα σε ό,τι αφορά τις επι-
πτώσεις της κλιµατικής αλλαγής, όπως εξήγησε ο κ. Ζερεφός, έχει να κάνει µε τη
"συνέργεια" εναλλασσόµενων ακραίων φαινοµένων. 

"Η χώρα µας υποφέρει από πάρα πολλά ακραία φαινόµενα και τη συνέργειά τους. Για
παράδειγµα µία πληµµύρα ακολουθείται από περίοδο ξηρασίας και µέσα σε αυτήν την
περίοδο η χώρα τρέµει και όλη αυτή η παλµική ακαθόριστη κίνηση οδηγεί σε αποσταθ-
εροποίηση του εδάφους και στην προσεχή πληµµυρίδα", σηµείωσε.

Αβίωτη η κατάσταση µε τους καύσωνες, αν δε σταθεροποιηθεί η θερµοκρασία.

"Σε ό,τι αφορά τις παγκόσµιες προβλέψεις, επισήµανε ότι στο χειρότερο σενάριο τα
αποτελέσµατα δείχνουν πολύ µεγάλη αύξηση της θερµοκρασίας, δείχνουν αύξηση
πάνω από 3 βαθµούς, αν µέχρι το 2050 δεν έχουµε σταθεροποιήσει τη θερµοκρασία του
πλανήτη, "κάτι που θα οδηγήσει σε µια υπερθέρµανση που θα είναι σχεδόν αβίωτη, όταν
έχουµε έναν καύσωνα κάθε λίγες βδοµάδες, τότε το πράγµα γίνεται πάρα πολύ σοβα-
ρό".

"Ο άνθρωπος δε θα κοιτάζει να σωθεί µόνο από τις σφαίρες, δε θα κοιτάζει να πάει να
αρπάξει την ευκαιρία της Ευρώπης, αλλά θα κοιτάξει να σώσει τον εαυτό του και την
οικογένειά του από τη δίψα", είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ζερεφός, υπογραµµίζοντας ότι
"όλα αυτά µπορούν να αποφευχθούν σε µια κοινωνία απαλλαγµένη από ορυκτά καύσι-
µα στην οποία έχουµε την τεχνολογία και µπορούµε να πάµε µε τις ΑΠΕ, µπορούµε να
εξασφαλίσουµε τη διαιώνιση του ανθρώπινου είδους, µε λιγότερους πολέµους και µε
λιγότερο αίµα για το πετρέλαιο".

Αναφερόµενος στις ανθρωπογενείς επιδράσεις στον πλανήτη ο κ. Ζερεφός συνόψισε:
"Τα τελευταία 100 χρόνια ο πληθυσµός της γης τετραπλασιάστηκε και έχει ξεπεράσει τα
7 δισεκατοµµύρια κατοίκους. 

Ο ρυθµός αύξησης του πληθυσµού έφτασε τον διπλασιασµό ανά 40 χρόνια. Τα τελευ-
ταία χρόνια οι εκποµπές της βιοµηχανίας αυξήθηκαν 40 φορές και η χρήση της ενέρ-
γειας 16 φορές. Τον 20ο αιώνα η ανθρωπότητα χρησιµοποίησε δεκαπλάσια ενέργεια
από όλη όση είχε χρησιµοποιήσει στα προηγούµενα χίλια χρόνια. Τα τελευταία χρόνια
τα αέρια του θερµοκηπίου έχουν αυξηθεί κατά 30%, το διοξείδιο του άνθρακα και κατά
100% το µεθάνιο, για να φθάσουν τις υψηλότερες τιµές των προηγούµενων 15 εκατοµ-
µυρίων ετών. Οι εκποµπές των οξειδίων του αζώτου στην ατµόσφαιρα από τα ορυκτά
καύσιµα και από την καύση της βιοµάζας και οι εκποµπές του διοξειδίου του θείου από 

τη βιοµηχανία ξεπέρασαν τις εκποµπές από φυσικές πηγές αυξάνοντας δευτερογενώς
τις συγκεντρώσεις των αιωρούµενων σωµατιδίων µε συνέπειες στην υγεία. Τα τελευταία
σαράντα χρόνια καταστρέψαµε όσο όζον παρήγαγε η φύση µέσα 1,5 δισεκατοµµύρια
χρόνια. 

Τον τελευταίο αιώνα απελευθερώσαµε στην ατµόσφαιρα τόσο διοξείδιο του άνθρακα
όσο χρειάστηκε η φύση να αποµακρύνει µέσα σε 1 δισεκατοµµύριο χρόνια στα πρώτα
στάδια της φωτοσύνθεσης".

Στην εκδήλωση ο Σύλλογος Αποφοίτων του ΑΠΘ τίµησε τον κ. Ζερεφό για τη συνει-
σφορά του, όπως και τον καθηγητή του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών Πολ-
υτεχνικής Σχολής ΑΠΘ, Κύρο Υάκινθο --για τη συµβολή του στην ανάπτυξη του ελληνι-
κού UAV, αλλά και τον επιχειρηµατία, Πρόδροµο Εµφιετζόγλου για την κοινωνική προ-
σφορά του."

Αποσκοπούµε να δηµιουργηθεί µια νέα δυναµική σχέση µε παλαιούς µας φοιτητές,
καθηγητές και επίτιµους διδάκτορες στην Ελλάδα και ανά την υφήλιο, µε απώτερο στόχο
το πανεπιστήµιό µας και η Θεσσαλονίκη να καταστεί µητροπολιτικό κέντρο έρευνας και
εκπαίδευσης στα Βαλκάνια, την ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας", ανέφερε
στον χαιρετισµό του ο πρύτανης του ΑΠΘ, καθηγητής, Νίκος Παπαϊωάννου.

Αµέσως µετά τον  λόγο πήραν  οι Επικεφαλής των  Παρατάξεων  της Αν τι-
πολίτευσης, κ.κ. Γιάν ν ης Ηλίας, Αλέξαν δρος Μυλων άς, Αλέξαν δρος Τσο-
κάν ης και Αγησίλαος Τσίγκος, οι οποίοι αν έλυσαν  τους δικούς τους,
αλληλοσυµπληρούµεν ους, λόγους που η µετεγκατάσταση του σωφρον ι-
στικού ιδρύµατος δεν  θα ωφελήσει την  περιοχ ή µας. 

Το αποτέλεσµα της συν άν τησης ήταν  πως οι ∆ήµοι Ασπροπύργου,
Ελευσίν ας και Μάν δρας-Ειδυλλίας θα προχ ωρήσουν  σε κιν ητοποιήσεις
για ν α αποτραπεί η µετεγκατάσταση του σωφρον ιστικού ιδρύµατος, εν ώ
θα ζητηθεί και η αρωγή των  ∆ήµων  Μεγαρέων  και Λιοσίων . 

Στη συν άν τηση, από πλευράς του Ασπροπύργου παραβρέθηκαν
επίσης, οι κ.κ. Σοφία Μαυρίδη Αν τιδήµαρχ ος Κοιν ων ικής Προστασίας,
Παιδείας, Πολιτισµού και Νεολαίας, Αν αστάσιος Παπαδόπουλος, Αν τιδή-
µαρχ ος Τεχ ν ικής Υπηρεσίας, Αειφόρου Αν άπτυξης και Πράσιν ης Εν έρ-
γειας, Αβραάµ Κων σταν τιν ίδης, Αν τιδήµαρχ ος Καθαριότητας, Αν ακύκλω-
σης και Πρασίν ου, Αν τών ιος Καραµπούλας, Αν τιδήµαρχ ος ∆ιοικητικών
και Οικον οµικών , Ιωάν ν ης Κατσαρός, Πρόεδρος του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.,
∆ηµήτριος Καγιάς Πρόεδρος Πν ευµατικού Κέν τρου, Ιωάν ν ης Νέζης Αν τι-
πρόεδρος Πν ευµατικού, Γεωργία Πηλιχ ού, Εν τεταλµέν η ∆ηµοτική
Σύµβουλος Νέων  Κοιν ων ικών  ∆οµών  και Πρόεδρος Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης, αλλά και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι της Αν τιπολίτευσης, Πρόεδρ-
οι Συλλόγων  και φορέων  του Ασπροπύργου, και ο κ. Αν τών ης Κον αξής,
Αν τιπρόεδρος του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.

Από πλευράς Ελευσίν ας, παρευρέθησαν , από τον  συν δυασµό «Συµφ-
ων ία Πολιτών » οι κ.κ. Γεώργιος Ηλιόπουλος, Πρόεδρος ∆.Σ., Λεων ίδας
Παππάς, Αν τιδήµαρχ ος Καθαριότητας, Περιβάλλον τος, Γεώργιος Κουρούν ης, Αν τιδήµαρχ ος ∆ιοικητικών  Υπηρεσιών ,  Μεν έλαος Μίχ ας, Αν τιδήµαρχ ος Μαγούλας, και οι
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Νικόλαος Βιλλιώτης και Χριστίν α Οικον όµου. Από τον  «Εν ωτικό Συν δυασµό Ελευσίν ας – Μαγούλας»  οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Βασίλειος Αγρ-
ιµάκης και ∆έσποιν α Οικον όµου, και τον  συν δυασµό «Αλλα-Ζουµε Τώρα» ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Νικόλαος Τσίτσος. 

Συν εχ ίζεται από τη σελίδα 3
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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, γωνια-
κή, 4 υ/δ (το 1 master), 2
µπάνια, σε οικόπεδο 183
τ.µ., πάρκιν, αποθήκη 25
τ.µ., τιµή 309.000€,
συζητήσιµη

Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου πόλεως Ρουπακίου
400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφ-
ορίες 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 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 aircondi-
tion , ηλεκτρικά
παράθυρα, υδραυ-
λικό τιµόνι, καινούρ-
ια 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

ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία
για οικιακή βοηθός και
φύλαξη ηλικιωµένων

στην περιοχή της ∆υτικής
Αττικής και ∆υτικής 

Αθήνας. Τηλ. 6944802271
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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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