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ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Αραιή συννεφιά

Η θερµοκρασία έως 15 βαθµούς Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Παγκόσµια Ηµέρα Μητρικής Γλώσσας

Παγκόσµια Ηµέρα του Ξεν αγού
Ευσταθίου αρχ ιεπισκόπου Αν τιοχ είας, 

Ζαχ αρίου πατριάρχ ου Ιεροσολύµων  

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

Μαγγίνα Πηγή Ν.Μπότσαρη Μάρκου 2 & 
Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας, Έναντι ∆ηµαρχείου,

2105573484

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
Θεοτόκης Αλέξανδρος ∆.

Ελευθερίου Βενιζέλου 61, 105548498

ΜΑΝ∆ΡΑ

Ρούτης Κωνσταντίνος Χ.
Κοροπούλη Βαγγέλη 15, 2105551954

Άνω Λιόσια, 
Ζαλαβρά Ελένη

Λεωφόρος Φυλής 240, 2102471445
08:00-22:00 

ΧΑΪ∆ΑΡΙ
Βλάσση Θωµαΐς Θ.

Παπανδρέου Γεωργίου 60  - ∆άσος,
2105812942
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Σε ιδιαίτερα θετικό κλίµα πραγµατοποιήθηκε την
Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2020, η δεύτερη
συνάντηση αντιπροσωπείας του Ελληνικού Επι-

µελητηριακού Επιχειρηµατικού Συνδέσµου Μεταφορών
(Ε.Ε.ΣΥ.Μ) υπό τον Πρόεδρο κ. Μιχάλη Αδαµαντιάδη µε
τον κ. Απόστολo Καµαρινάκη, ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο του
Οργανισµού Λιµένος Ελευσίνας Α.Ε και Γενικό Γραµµα-
τέα του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. 

Στη συνάντηση συµµετείχαν και οι κ.κ. Ανδριανός Μιχά-
λαρος, Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Πειραιά
και του Συνδέσµου Επιχειρήσεων ∆υτικής Αττικής
(Σ.ΕΠ.∆.Α), Κωνσταντίνος Νικολάου, Αντιπρόεδρος του
Σ.ΕΠ.∆.Α, η Κατερίνα Κριεκούκη, Μέλος ∆Σ και Υπεύθυ-
νη ∆ηµοσίων Σχέσεων Σ.ΕΠ.∆.Α, Γεώργιος Εµµανουλό-
πουλος, Τοπογράφος Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος,
Μέλος Ε.Ε.ΣΥ.Μ και η Μαρία Τελεµέ, Υπεύθυνη Γραµµα-
τείας Ε.Ε.ΣΥ.Μ.

Η συζήτηση εστιάστηκε γύρω από τις διαγραφόµενες
προοπτικές ανάπτυξης του Λιµένα Ελευσίνας και της
ευρύτερης περιοχής µε την αξιοποίηση των συγκριτικών 

πλεονεκτηµάτων που προσφέρει το λιµάνι για τις εµπο-
ρευµατικές µεταφορές λόγω και της γειτνίασής του µε
τους βασικούς οδικούς άξονες και το σιδηροδροµικό
δίκτυο, σε συνδυασµό µε την εκτεταµένη παράκτια ζώνη
του και τη δυναµική παρουσία σηµαντικού αριθµού
επιχειρήσεων στην περιοχή. 

Η συνάντηση είχε σαν αποτέλεσµα τη συµφωνία στε-
νής συνεργασία και ανάληψης κοινών δράσεων ΟΛ.Ε,
Ε.Ε.ΣΥ.Μ, ΒΕΠ και Σ.ΕΠ.∆.Α µε αποκλειστικό αντικείµενο
τις αναπτυξιακές προοπτικές του λιµένα και της ευρύτερ-
ης περιοχής, µε πρώτη, την συνδιοργάνωση σχετικής
αναπτυξιακής  Ηµερίδας. 

Στην Ηµερίδα αυτή, η οποία προβλέπεται για τον Μάιο
του τρέχοντος έτους, θα προσκληθούν να συµµετάσχουν
εκπρόσωποι τοπικών αρχών και φορέων καθώς και
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ή έχουν ενδιαφ-
έρον για το λιµάνι και την περιοχή αλλά και άλλων λιµέ-
νων της χώρας και συνεργαζόµενων φορέων και επιχει-
ρήσεων µε τους συνδιοργανωτές.

ΥΠΕΣ: Προσλήψεις 
συµβασιούχων 
σε δήµους και 
περιφέρειες 

Ε
γκύκλιο για τον προγραµµατισµό προ-
σλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους
2020 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού και

στα ΝΠΙ∆ αυτών εξέδωσε ο υπουργός Εσωτερ-
ικών Τ. Θεοδωρικάκος.

Στην εγκύκλιο περιγράφεται η διαδικασία που
πρέπει να τηρηθεί για την πρόσληψη των
συµβασιούχων στους δήµους, τις περιφέρειες
και τα νοµικά πρόσωπα αυτών. Επίσης ζητείται
από τους φορείς στο πλαίσιο της προσπάθειας
περιστολής των δαπανών, στο υποβληθέν αίτηµά
τους να µην υπερβαίνουν τον αριθµό των
αντίστοιχων εγκρίσεων που χορηγήθηκαν κατά το
προηγούµενο έτος.

Σηµειώνεται ακόµη ότι για τα αιτήµατα που αφορ-
ούν την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού σε
ΟΤΑ και ΝΠΙ∆, θα πρέπει να περιέλθουν στην
αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΕΣ έως τις 31 Μαρτίου,
προκειµένου να υπάρχει το απαραίτητο χρονικό
περιθώριο για την επεξεργασία τους.

Για αιτήµατα αναφορικά µε τις συµβάσεις µίσθω-
σης έργου για την πρόσληψη προσωπικού στις
ανταποδοτικές υπηρεσίες που υποβάλλονται στο
ΑΣΕΠ, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις
17 Μαρτίου

Τα αιτήµατα όλων των περιπτώσεων που περι-
λαµβάνονται στην παρούσα εγκύκλιο, θα πρέπει
να αποσταλούν στο υπουργείο Εσωτερικών αποκ-
λειστικά σε ηλεκτρονική µορφή και σε ενιαίο
αρχείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση
info@ypes.gr.
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Σηµαντικές εργασίες αποκατάστασης πραγµατοποι-
ούνται τις τελευταίες µέρες στο Νεκροταφείο Αχαρνών.
Μετά τις ζηµιές που είχαν προκληθεί από το σεισµό σε
µάντρα µήκους 40 µέτρων, κρίθηκε αναγκαία η αποκα-
τάσταση τόσο για λόγους περίφραξης, όσο και για λόγο-
υς ασφαλείας.

Έτσι αφού αποµακρύνθηκαν µπάζα, γίνεται µια νέα
κατασκευή, καθώς ρίχνονται θεµέλια από µπετό και
τοποθετούνται κολωνάκια κατά διαστήµατα, ώστε να
υπάρξει η απαιτούµενη σταθερότητα. Παράλληλα αναµέ-
νεται να πραγµατοποιηθούν και άλλες επιδιορθώσεις
µικρότερης κλίµακας σε εσωτερικούς χώρους.

Με ταχείς ρυθµούς προχωρούν οι εργασίες 
αποκατάστασης στο Νεκροταφείο Αχαρνών

Σ
το πλαίσιο συνεργασίας µε το Ελληνικό ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υγιών
Πόλεων  &  Προαγωγής Υγείας (Ε.∆.∆.Υ.Π.Π.Υ), την  Ελληνική Εται-
ρεία Χηµειοθεραπείας, την Ελληνική Εταιρεία Λοιµώξεων, τον Ιατρ-

ικό Σύλλογο Αθηνών, και τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεµόνων του
∆ήµου Ασπροπύργου, η ∆ηµοτική Αρχή διοργανώνει ηµερίδα εκπαίδευ

σης και ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευ-
σης και προσχολικής αγωγής την Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2020. 

Η ηµερίδα, θα έχει τον τίτλο «Μύθοι και Αλήθειες για τα Αντιβιοτικά και τα
Εµβόλια», και θα διεξαχθεί στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πνευµατικού
Κέντρου ∆ήµου Ασπροπύργου, από τις 17:00 έως τις 20:00. 
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Α
πλήρωτοι παραµέν ουν  εδώ και πέν τε µήν ες οι
µόλις τρεις εργαζόµεν οι του πάρκου Τρίτση! Για
το θέµα, το ΚΚΕ κατέθεσε χ τες Ερώτηση στη

Βουλή, προς τους υπουργούς Περιβάλλον τος και Εν έρ-
γειας και Εσωτερικών .

Πιο συγκεκριµέν α, στην  Ερώτηση που υπογράφουν
οι βουλευτές Χρήστος Κατσώτης, Γιάν ν ης Γκιόκας,
Λιάν α Καν έλλη και ∆ιαµάν τω Μαν ωλάκου, αν αφέρεται:

«Από τον  Οκτώβρη του 2019, που έληξε η θητεία του
προηγούµεν ου ∆Σ του Φορέα ∆ιαχ είρισης του Πάρκου
Περιβαλλον τικής Ευαισθητοποίησης "Α. Τρίτσης", παρ-
αµέν ουν  απλήρωτοι οι µόλις 3 εργαζόµεν οι του πάρ-
κου. Μάλιστα δεν  είν αι η πρώτη φορά τα τελευταία
χ ρόν ια που οι εργαζόµεν οι δεν  έχ ουν  πληρωθεί για
µεγάλο χ ρον ικό διάστηµα.

Πέρα από το πολύ σοβαρό ζήτηµα της µη καταβολής
της µισθοδοσίας των  εργαζοµέν ων , η κατάσταση στο
πάρκο παραµέν ει εκρηκτική. Είν αι προφαν ές ότι οι
µόλις 3 εργαζόµεν οί του, παρά την  καθηµεριν ή, υπε-
ράν θρωπη προσπάθειά τους, δεν  επαρκούν  στοιχ ει-
ωδώς για τη λειτουργία του.

Παρά τις "τυµπαν οκρουσίες", ότι µε τη
µεταφορά της αρµοδιότητας και της
διαχ είρισης του πάρκου από το υπουρ-
γείο Περιβάλλον τος στην  Περιφέρεια
Αττικής, το πάρκο θα αν αβαθµιστεί,
παραµέν ουν  τα προβλήµατα σε βασι-
κές υποδοµές, όπως ο φωτισµός.

Εξαιρετικά επείγον  ζήτηµα είν αι η δια-
σφάλιση της υδροδότησης των  λιµν ών
και συν ολικά του πάρκου.

Είν αι µεγάλες οι ευθύν ες τόσο της
προηγούµεν ης όσο και της σηµεριν ής
κυβέρν ησης, όπως και της Περιφέρειας
Αττικής, που µε την  πολιτική τους
έχ ουν  εγκαταλείψει στην  τύχ η του
έν αν  πν εύµον α πρασίν ου για τους κατοίκους της
∆υτικής Αθήν ας και του Λεκαν οπεδίου της Αττικής
συν ολικά».

Οι βουλευτές του ΚΚΕ ρωτούν  τι µέτρα θα πάρει η
κυβέρν ηση ώστε:

«Να πληρωθούν  άµεσα οι εργαζόµεν οι του πάρκου.
Να προσληφθεί µόν ιµο προσωπικό, µε πλήρη εργα-

σιακά δικαιώµατα, για τις αν άγκες λειτουργίας,
συν τήρησης και φύλαξης του πάρκου. Να λυθεί ορι-
στικά το ζήτηµα της υδροδότησης των  λιµν ών  και
συν ολικά του πάρκου. Να υπάρξει ολοκληρωµέν ος
σχ εδιασµός πυροπροστασίας. Να υπάρξει έκτακτη
επιχ ορήγηση για τις επείγουσες αν άγκες. Να εξασφαλι-
σθεί σταθερή, επαρκής και αποκλειστική χ ρηµατοδότ-
ηση από τον  κρατικό προϋπολογισµό».

Ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή για ΠΑΡΚΟ ΤΡΙΤΣΗ
΄΄Απλήρωτοι πέντε µήνες οι µόλις τρεις εργαζόµενοι΄΄

Ποια η αµοιβή όσων
εργαστούν την Καθαρά
∆ευτέρα

Μπορεί το 2019, πολλές από τις
αργίες να έπεφταν µεσοβδόµαδα,
δεν ισχύει όµως το ίδιο για το
2020, καθώς αρκετές από αυτές
πέφτουν ∆εύτερα ή Παρασκευή, µε
τα τριήµερα να δίνουν ευκαιρία για
µικρές αποδράσεις και εκδροµές.

Η Καθαρά ∆ευτέρα φέτος «πέφ-
τει» στις 2 Μαρτίου του 2020. Η
Καθαρά ∆ευτέρα δεν περιλαµβάνε-
ται στις επίσηµες αργίες που ορίζει
ο νόµος για τους εργαζόµενους
στον ιδιωτικό τοµέα. Ωστόσο, οι
ιδιωτικές επιχειρήσεις στη χώρα

µας αργούν στην περίπτωση που η
Καθαρά ∆ευτέρα έχει χαρακτηριστεί
αργία από διάταξη ΣΣΕ, κανονισµού

εργασίας της επιχείρησης, από
επιχειρησιακή συνήθεια και έθιµο,
κατά το οποίο η επιχείρηση παρα-

µένει κλειστή την ηµέρα αυτή.
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, στην

περίπτωση που οι  εργαζόµενοι
µισθωτοί δεν εργαστούν, δεν θα
έχουν καµία µείωση του µισθού
τους, ενώ, όσοι αµείβονται µε ηµε-
ροµίσθιο, δικαιούνται να λάβουν το
ηµεροµίσθιό τους.

Αν παρότι έχει χαρακτηριστεί η
Καθαρά ∆ευτέρα "πρόσθετη εορτή
αργία" για µία επιχείρηση, αυτή λει-
τουργήσει φέτος κατ’ εξαίρεση, τότε,
για πλήρη απασχόλησή τους οι
υπάλληλοι δικαιούνται προσαύξηση
µισθού κατά 1/25 και οι αµειβόµε-
νοι µε ηµεροµίσθιο ένα ακόµα ηµε-
ροµίσθιό τους και επί του ωροµι-
σθίου των οποίων θα υπολογιστεί
και η προσαύξηση κατά 75% για την
εργασία σε ηµέρες αργίας.



Open CallOpen Call
Atelier for Arts
and Production
Managers Elefsina
- Beirut

- Μάιος - ∆εκέµβριος 2020
- Το πρώτο διεθνές ειδικά σχεδιασµένο Atelier

Η Ακαδηµία Φεστιβάλ και η Ελευσίνα 2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα
της Ευρώπης, ένα χρόνο µετά την επιτυχή διεξαγωγή του πρώτου Atelier
for Greek Festival Managers στην Ελλάδα, διοργανώνει το Atelier for
Arts and Production Managers σε συνεργασία µε τους οργανισµούς
Drosos Foundation, Artslink και Zoukak Theatre Company Beirut.

Ενότητα Ι - Εισαγωγική συνάντηση  | 1-5 Μαΐου 2020, Ελευσίνα /
Ελλάδα

Ενότητα ΙΙ - Πρόγραµµα Φιλοξενίας | Μάιος – Νοέµβριος 2020
(τουλάχιστον 1 εβδοµάδα)

Ενότητα ΙΙΙ - Τελική συνάντηση | ∆εκέµβριος 2020, Βηρυτός / Λίβανος

Πρόκειται για το πρώτο διεθνές ειδικά σχεδιασµένο Atelier, το οποίο
αναπτύσσεται από τον Μάιο έως τον ∆εκέµβριο του 2020 και καλεί 30
ανερχόµενους ή έµπειρους Καλλιτεχνικούς ∆ιευθυντές, Επιµελητές,
Υπεύθυνους Παραγωγής και Πολιτιστικούς ∆ιαχειριστές, από την
Αλβανία, τη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιορδανία, τον
Λίβανο, την Παλαιστίνη, τη Βόρειο Μακεδονία, το Μαρόκο, την Τυνησία,
την Τουρκία και τη Σερβία. 

Το πρόγραµµα διοργανώνεται από την Ακαδηµία Φεστιβάλ, στο πλαίσιο
του Ευρωπαϊκού προγράµµατος ∆ηµιουργική Ευρώπη «Act for Global
Change: A Global Conversation from the Arts to the World (ACT)», σε
συνεργασία µε την Ελευσίνα 2021 και τους οργανισµούς Drosos
Foundation, Artslink και Zoukak Theatre Company Beirut. 
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Τοποθέτηση του  Γ. Πατούλη στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
για το ζήτηµα της καθαριότητας στις Υπηρεσίες ∆ιευθύνσεων Εκπαίδευσης

Τ
η διαβεβαίωση ότι µέσα στο
πρώτο εξάµην ο του τρέχ ον τος
έτους θα έχ ουν  δοθεί λύσεις µε

διαφαν ή και άµεσο τρόπο σε όλα τα
ζητήµατα και τις ελλείψεις που σχ ετίζον -
ται µε την  καθαριότητα, την  ασφάλεια
αλλά και την  ιατρική κάλυψη σε όλα τα 

κ
τίρια της Περιφέρειας, έδωσε ο
Περιφερειάρχ ης Αττικής Γ.
Πατούλης κατά τη σηµεριν ή συν ε-

δρίαση του περιφερειακού συµβουλίου.
Κατά την  τοποθέτηση του στη συζήτ-

ηση επί του θέµατος για τα προβλήµατα
καθαριότητας στις υπηρεσίες ∆ιε-
υθύν σεων  Εκπαίδευσης ο κ. Πατούλης
επισήµαν ε ότι κατόπιν  σχ ετικών
οδηγιών  που έχ ει δώσει στον  αρµόδιο
Αν τιπεριφερειάρχ η Οικον οµικών  Ν.
Πέππα, έν α πρόβληµα που χρον ίζει
οδηγείται σε λύση, ωστόσο επισήµαν ε
ότι λαν θασµέν α έχ ει αν αλάβει η Περιφ-
έρεια την  ευθύν η επίλυσής του.

«Πρόκειται για έν α ζήτηµα που θα
έπρεπε ν α είν αι αρµοδιότητας του υπ.
Παιδείας και όχ ι δικό µας. ∆εν  γίν εται µε
πόρους που καν ον ικά θα έπρεπε ν α
πηγαίν ουν  για την  κάλυψη βασικών
αν αγκών  στις «διψασµέν ες» τοπικές
µας κοιν ων ίες, ν α αν αλαµβάν ουµε
ευθύν ες του κεν τρικού κράτους»
σηµείωσε χ αρακτηριστικά και πρόσθεσε

πως θα θέσει το σχ ετικό ζήτηµα τόσο
στην  Έν ωση Περιφερειών  Ελλάδας όσο
και στην  κεν τρική κυβέρν ηση.

Ο κ. Πατούλης υπογράµµισε πως η
ν έα ∆ιοίκηση θα προχ ωρήσει σε διεθ-
ν είς διαγων ισµούς για την  κάλυψη των
ελλείψεων  σε ζητήµατα που σχ ετίζον ται
µε την  καθαριότητα και άλλες υπηρεσίες
προκειµέν ου ν α δοθούν  αποτελεσµατι-
κές και όχ ι αποσπασµατικές λύσεις και
επικαλέστηκε την  πρόσφατη απόφαση
της Οικον οµικής Επιτροπής όπου
εγκρίθηκε  δαπάν η ύψους 1.050.000
ευρώ, προκειµέν ου ν α προκηρυχ θεί
άµεσα ο διαγων ισµός και ν α λυθεί ορι-
στικά το θέµα, µε την  πρόταση µάλιστα
η επιλογή του αν αδόχ ου ν α γίν ει αποκ-
λειστικά και µόν ο από Επιχ ειρήσεις µε
Κοιν ων ική βάση και προσαν ατολισµό.

Κατά τη συν εδρίαση επί του θέµατος
τοποθετήθηκε και ο Αν τιπεριφερει-
άρχ ης Οικον οµικών   προσδιορίζον τας
όλες τις εν έργειες της Περιφέρειας για
την  επίλυση του θέµατος, επισηµαίν ον -

τας πως προτεραιότητα της ν έας
∆ιοίκησης είν αι η προάσπιση της δηµό-
σιας ασφάλειας και υγιειν ής µε όλους
τους δυν ατούς ν όµιµους τρόπους.

Σε  αν ακοίν ωσή του µάλιστα για το
θέµα σηµειών ει µεταξύ άλλων :

«Αν  θέλουµε ν α διερευν ήσουµε τις
αιτίες του προβλήµατος ίσως αν ατρέξο-
υµε στο «φάκελο» παράδοσης της
προηγούµεν ης διοίκησης που ήταν
κεν ός των  εκκρεµοτήτων .

Η ∆ιοίκηση του Γ. Πατούλη θα
συν εχ ίσει σε πν εύµα συν εργασίας και
συν αίν εσης µε τους εργαζόµεν ους της
Περιφέρειας, τις παρατάξεις και τους
πολίτες σε διαρκή διαβούλευση, ν α επι-
διώκει τη µέγιστη δυν ατή συν αίν εση για
την  επίλυση όλων  των  προβληµάτων
και την  αν απτυξιακή επαν εκκίν ηση της
Αττικής µας. 

Κριν όµαστε καθηµεριν ά για την  απο-
τελεσµατικότητά µας και όχ ι για τις πολι-
τικές κορών ες. Ας το καταλάβουν  καλά,
όλοι αυτό». 

Προκηρύσσει διαγωνισµό για την επιλογή Συµπαραστάτη 
του ∆ηµότη & της Επιχείρησης ο δήµος Μεγαρέων.

Ο ∆ήµαρχ ος Μεγαρέων  αφού έλαβε
υπόψη του:
– το άρθρο 77 του Ν.3852/10 όπως
τροποποιήθηκε µε την  παρ.2 του
άρθρου 58 του Ν.3966/2011 και το
άρθρο 7 του Ν.4623/19 -την
εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.
εγκ.1/661/07.01.2020
– την  υπ’ αριθ. 15/2020 απόφαση
∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου
µας για τον  καθορισµό ελάχ ιστου
περιεχ οµέν ου της προκήρυξης

Προκηρύσσει διαγων ισµό για την  επιλογή Συµπαραστάτη του ∆ηµότη & της Επιχείρη-
σης.
Ως συµπαραστάτης του δηµότη και της επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγν ωσµέν ου
κύρους και εµπειρίας.
Υποψηφιότητες υποβάλλον ται µε δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του δηµοτι-
κού συµβουλίου, αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου κατά την  έν αρξη της
διαδικασίας επιλογής, δηλαδή από την  ηµεροµην ία αν άρτησης της παρούσας στην
ιστοσελίδα του ∆ήµου έως την  συν εδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την  ∆ευτέρα
24 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 20:30.
Ως συµπαραστάτης του δηµότη και της επιχείρησης δεν  µπορεί ν α επιλεγεί αιρετός
δήµου, περιφέρειας ή βουλευτής.
Ως προς το αξίωµα του συµπαραστάτη του δηµότη ισχύουν  τα κωλύµατα και τα
ασυµβίβαστα που προβλέπον ται στο άρθρο 14 του Ν.3852/10.
Η επιλογή του Συµπαραστάτη του ∆ηµότη και της Επιχείρησης θα γίν ει µε απόφαση
του δηµοτικού συµβουλίου, κατόπιν  µυστικής ψηφοφορίας και µε πλειοψηφία των
τριών  πέµπτων  (3/5) των  παρόν των  µελών  του δηµοτικού συµβουλίου. Αν  δεν  επι-
τευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαν αλαµβάν εται κατά την  ίδια ή µεταγεν έστερη
συν εδρίαση µε την  ίδια πλειοψηφία. Είν αι επιτρεπτή µε την  ίδια πλειοψηφία και την
αυτή διαδικασία η αν άκληση του συµπαραστάτη για πληµµελή εκτέλεση των  καθη-
κόν των  του, µε ειδικά αιτιολογηµέν η απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου.
Πρόσωπο που δεν  συγκεν τρώσει την  αν ωτέρω ειδική πλειοψηφία των  3/5, ούτε στην
πρώτη, ούτε στην  επαν αληπτική ψηφοφορία, δεν  µπορεί ν α επιλεγεί Συµπαραστάτ-
ης.
Συµπαραστάτης επιλέγεται αυτός που συγκεν τρώσει στο πρόσωπό του τους ψήφους
που αν τιστοιχούν  στην  πλειοψηφία των  3/5 επί των  πραγµατικά παρόν των  µελών
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που παρευρίσκον ται κατά την  έν αρξη της ψηφοφορίας.
Η θητεία του συµπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία της δηµοτικής αρχής. Πληροφορίες
παρέχον ται τις ηµέρες ∆ευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 8:00 έως 14:00, από τη Γραµ-
µατεία ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Μεγαρέων .

Αρµόδια υπάλληλος: Μπερδελή Βαρβάρα, τηλέφων ο: 2296081632, e-mail:
Varv ara.Berdeli@megara.gr
Η παρούσα θα αν αρτηθεί στο δηµοτικό κατάστηµα, στην  ιστοσελίδα του ∆ήµου
µας και στο πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ».
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ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Εικαστική Έκθεση 

" Οι καρέκλες που έβλεπαν 
το χρόνο να περνά "

Η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του ∆ήµου
Αχαρνών και ο Πρόεδρος κος Ιωάννης Νίκας σας

προσκαλούν στην Εικαστική Έκθεση " Οι καρέκλες
που έβλεπαν το χρόνο να περνά " που διοργανώνε-
ται σε συνεργασία µε το Τµήµα Εικαστικής Χειρο-

τεχνίας Decoupage - Μικτών Τεχνικών και τον
υπεύθυνο του τµήµατος κο Στάθη Σαββάλα στην

Αίθουσα Εκδηλώσεων του ∆ήµου Αχαρνών στις 21-
22-23 Φεβρουαρίου 2020 και ώρες 18:00-21:00. 

Εγκαίνια την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου
2020 στις 19:00.

Η άνοια και η νόσος Αλτσχάιµερ: Η επιδηµία του 21ου αιώνα.

Στις αναπτυγµένες χώρες, η αύξηση του προσδόκιµου επιβίωσης έφερε στο προσκήνιο την άνοια
(α στερητικό + νους) µε ποιο συχνή µορφή τη νόσο Αλτσχάιµερ σαν ένα µείζον ιατρικό, κοινω-
νικό και οικονοµικό πρόβληµα. Παγκοσµίως,  στις µέρες µας υπάρχουν 47 εκατοµµύρια άνθρω-

ποι που ζουν µε άνοια,  αριθµός που θα αυξηθεί δραµατικά στο µέλλον λόγω της αύξησης του προσδό-
κιµου επιβίωσης τόσο στις αναπτυγµένες όσο και στις αναπτυσσόµενες χώρες. Στη χώρα µας υπάρχουν
σήµερα  200.000 άτοµα µε άνοια και ο αριθµός αυτός µέχρι το 2050 αναµένεται να ξεπεράσει τις 600.000.

Η νόσος Αλτσχάιµερ και οι άλλες µορφές άνοιας προκαλούν υψηλή υγειονοµική δαπάνη ως αποτέλε-
σµα των αυξηµένων αναγκών για θεραπευτική αγωγή και φροντίδα του πάσχοντος και υποστήριξη των
φροντιστών. Το ετήσιο κόστος της άνοιας παγκοσµίως το 2010 ανήλθε σε 604 δις $ ενώ στην Ευρώπη
ξεπέρασε τα 170 δις €. Στην Ελλάδα το ετήσιο κόστος της άνοιας πλησιάζει τα 3 δισεκατοµύρια €.

Η νόσος Αλτσχάιµερ είναι η πιο συχνή αιτία άνοιας (50-70% του συνόλου). Άλλες νοσολογικές οντότ-
ητες που οδηγούν σε άνοια είναι η αγγειακή άνοια (άνοια λόγω εγκεφαλικών επεισοδίων), η Παρκινσονι-
κή άνοια (άνοια ως αποτέλεσµα της νόσου του Πάρκινσον), η άνοια µε σωµάτια Lewy, η µετωποκροταφ-
ική άνοια κλπ.

Οι αιτίες της νόσου Αλτσχάιµερ δεν είναι συνολικά γνωστές.  Οι σηµαντικότεροι παράγοντες κινδύνου
είναι η γενετική προδιάθεση και η αύξηση της ηλικίας, παράγοντες µη τροποποιήσιµοι. Ο κίνδυνος για
ανάπτυξη άνοιας αυξάνεται µε τη γήρανση και η νόσος είναι εξαιρετικά συχνή στις µεγάλες ηλικίες; 2%
του πληθυσµού ηλικίας 65-74 έχει άνοια, ποσοστό που ανεβαίνει στο 19% για τις ηλικίες 75-84 και στο
42% για τους µεγαλύτερους των 85 ετών.  Μια συχνή ωστόσο παρανόηση είναι ότι η έκπτωση των νοη-
τικών ικανοτήτων αποτελεί τµήµα της φυσιολογικής διαδικασίας της γήρανσης. Είναι σήµερα γνωστό ότι
αυτό δεν είναι σωστό. Όσο µεγαλώνουµε, ορισµένοι από εµάς θα νοσήσουν και ορισµένοι δε θα νοσή-
σουν από άνοια.

Η  νόσος Αλτσχάιµερ χαρακτηρίζεται από την εναπόθεση στον εγκέφαλο δύο παθολογικών πρωτεϊνών,
του β αµυλοειδούς και της τ πρωτεΐνης που προκαλούν εκφύλιση των νευρώνων του. Τα συµπτώµατα
της είναι: διαταραχές µνήµης, διαταραχές της ικανότητας κατανόησης και έκφρασης του λόγου, διαταρ-
αχές της κρίσης, απώλεια προσανατολισµού στο χώρο και χρόνο και έκπτωση καθηµερινής λειτουρ-
γικότητας. Επίσης υπάρχουν αλλαγές στην προσωπικότητα, συχνά σωµατικά ενοχλήµατα και ψυχιατρικά
συµπτώµατα όπως απάθεια, κατάθλιψη, επιθετικότητα, ευερεθιστότητα, αρνητισµός, παραλήρηµα και
ψευδαισθήσεις. Από την έναρξη των συµπτωµάτων µέχρι τα τελικά στάδια της νόσου µεσολαβούν κατά
µέσο όρο 10 χρόνια.

Η έναρξη της νόσου Αλτσχάιµερ είναι αργή και προοδευτική, µε τα συµπτώµατα να εκδηλώνονται µε
διαφορετικό τρόπο σε κάθε άτοµο και να επιδεινώνονται µε την πρόοδο της νόσου. Συνήθως, αλλά όχι
απαραίτητα, οι διαταραχές της µνήµης είναι το πρωιµότερο σύµπτωµα, ακολουθούµενο από τα υπόλοι-
πα. Τα άλλα ανοϊκά σύνδροµα εµφανίζουν παρόµοια προϊούσα εκπτωτική εικόνα.

Η έγκαιρη διάγνωση της άνοιας έχει σηµασία γιατί η νόσος επηρεάζει όχι µόνο τον πάσχοντα, αλλά και
το οικογενειακό του περιβάλλον. Η πρώιµη διάγνωση δίνει τα χρονικά περιθώρια ενηµέρωσης, αποδοχής
της κατάστασης, διατήρησης της ποιότητας ζωής και προγραµµατισµού για το µέλλον όλων αυτών των
ατόµων.  Με βάση τα ανωτέρω, είναι προφανές, ότι η νόσος Αλτσχάιµερ αποτελεί µια επιδηµία µε δυσβά-
σταχτες συνέπειες για τους ασθενείς τις οικογένειές τους, αλλά και την κοινωνία.

Τα τελευταία χρόνια διεξάγεται µεγάλη ερευνητική προσπάθεια µε στόχο την ανεύρεση περισσότερο
αποτελεσµατικών θεραπειών και υπάρχει µεγάλη αισιοδοξία στον επιστηµονικό χώρο ότι στο όχι απώτε-
ρο µέλλον θα έχουµε φαρµακευτικές παρεµβάσεις πολύ αποτελεσµατικότερες. Μέχρι τότε, αυξηµένη
εγρήγορση και ενηµέρωση της κοινωνίας για όλες τις διαστάσεις της νόσου είναι εξαιρετικά σηµαντική.

(ΠΗΓΗ: alzheimerathens.gr)
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Παπαστεργίου προς ΕΝ.∆.Α: 
“Ευπρόσδεκτη και απαραίτητη η εµπειρία σας”

O Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε είχε συνάντηση στα γραφεία της Ένωσης µε το Προεδρείο της
ΕΝ.∆.Α (Ένωσης ∆ηµάρχων Αττικής).

Ο κ. Παπαστεργίου αφού καλωσόρισε τα µέλη του ∆.Σ τους διαβεβαίωσε ότι η εµπειρία
τους και η διάθεσή τους για προσφορά είναι παραπάνω από ευπρόσδεκτη στην ΚΕ∆Ε.

«Η εµπειρία και η γνώση που διαθέτετε είναι πολύ σηµαντική για την νέα Τοπική Αυτο-
διοίκηση σε µια εποχή ο ρόλος της είναι ακόµη πιο απαιτητικός από ό,τι στο παρελθόν για
το καλό των πόλεων και των πολιτών», ανέφερε ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε.

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν οι Παύλος Καµάρας – Πρόεδρος, Κώστας Μακρυνόρης
– Αντιπρόεδρος, Θεόδωρος Γεωργιάδης – Γεν. Γραµµατέας, Γιώργος Κουράσης – Ταµίας,
Βασίλης Γιαννακόπουλος – Αντιπεριφερειάρχης Αττικής και µέλος του ∆Σ της ΕΝ.∆.Α,
Νίκος Μπάµπαλος – Μέλος ∆Σ.

«Όµορφες Πόλεις»:Συνάντηση µε τον Αντιπεριφερειάρχη 
∆υτικής Αττικής Λ. Κοσµόπουλο 

Συνάντηση µε τον Αντιπεριφερειάρχη ∆υτικής Αττικής Λευτέρη Κοσµόπουλο
είχαν οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ. Μακρυγιάννης Άγγελος και κ. Γκίνης Χρήστος
την ∆ευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 .

Οι δυο δηµοτικοί σύµβουλοι ενηµερώθηκαν για την πρόοδο των µελετών και των
έργων για την Κινέτα και τη Νέα Πέραµο. ∆ιαπιστώθηκε, ότι όλα βρίσκονται σε καλό
δρόµο. Εν συνεχεία συζητήθηκαν θέµατα αγροτικής και τουριστικής ανάπτυξης που θα
µπορούσε να αναπτύξει η περιφέρεια στον δήµο µας.

Από πλευράς του συνδυασµού αναπτύχθηκαν νέες καινοτόµες ιδέες για Ευρωπαϊκά
προγράµµατα που µπορούν να υλοποιηθούν στην περιοχή, τόσο στον αγροτικό όσο
και στον τουριστικό τοµέα µε γνώµονα την εξωστρέφεια και την πρόοδο των πόλεων
µας.

Ο συνδυασµός «Όµορφες Πόλεις» ξεκινά ένα νέο κύκλο επαφών, ώστε να βρεθούν
κονδύλια και δράσεις που µπορούν να αξιοποιηθούν στην ευρύτερη περιοχή.

Κλείνοντας θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τον κ. Κοσµόπουλο για την θερµή του
ανταπόκριση στις προτάσεις µας και ευελπιστούµε στο µέλλον να τα δούµε να γίνονται
πράξη.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 2105570159 - site: http://www.ecocarpet.gr - email: info@ecocarpet.gr
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ΌΌλλαα  έέττοοιιµµαα  γγιιαα  ττοο  ΚΚααρρννααββάάλλιι  22002200
ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΦΦυυλλήήςς

Όλα είναι έτοιµα για τη µεγάλη καρναβαλική παρέλαση
που οργανώνει για 5η συνεχόµενη χρονιά 

ο ∆ήµος Φυλής και το Νοµικό Πρόσωπο Πολιτισµού 
και Αθλητισµού “Η ΠΑΡΝΗΘΑ” .

Αθλητικοί ,Πολιτιστικοί και Παραδοσιακοί σύλλογοι, 
σχολεία όλων των βαθµίδων και άλλοι φορείς από τις τρεις
∆ηµοτικές Κοινότητες έχουν ήδη εφοδιαστεί από το Νοµικό
Πρόσωπο του ∆ήµου µε τις αποκριάτικες στολές τους και
τα γκρούπ των καρναβαλιστών είναι έτοιµα για το µεγάλο

ξεφάντωµα και τον χορό µέχρι τελικής πτώσης 
στους ρυθµούς της σάµπα, την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου.

Η παρέλαση καρναβαλιστών και αρµάτων ξεκινά στις 15.00
µ.µ. από την  στρογγυλή πλατεία στο συντριβάνι, ακολουθ-
εί τη Λεωφόρο Φυλής και καταλήγει στην κεντρική πλατεία

των Άνω Λιοσίων.   
Αµέσως µετά το κέφι απογειώνεται στην πλατεία Ηρώων
όπου ακολουθεί συναυλία του πολύ γνωστού νεανικού

συγκρτήµατος Enorasis the band.
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∆ύο χρόν ια µετά την  ολοκλήρωση της
επέν δυσης ύψους 300 εκατοµµυρίων
ευρώ, µε την  οποία η Παπαστράτος

σταµάτησε οριστικά την  παραγωγή τσιγάρων ,
έφτασε η στιγµή για το επόµεν ο µεγάλο βήµα
της #prostokalytero: Αφήν ει το τσιγάρο στην
προηγούµεν η δεκαετία, απευθύν ον τας
αν οιχτό κάλεσµα προς όλους.

Σε µία ασφυκτικά γεµάτη αίθουσα του Κέν τρου
Πολιτισµού του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχ ος, παρου-
σία του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας κυρίου Προκοπίου
Παυλόπουλου, του Υπουργού Υγείας κυρίου Βασίλη
Κικίλια και πλήθους εκπροσώπων  του επιχ ειρηµατι-
κού και δηµοσιογραφικού κόσµου, η Παπαστράτος
αν ακοίν ωσε έν αν  τολµηρό στόχ ο:

Μέχ ρι το τέλος του 2021 ν α έχ ουν  αφήσει πίσω
τους το τσιγάρο έν α εκατοµµύριο καπν ιστές! Έν ας
φιλόδοξος στόχ ος που θα οδηγήσει σε ραγδαία µείωση
των  καπν ιστών , της τάξεως του 50%. Αφορά σηµερι-
ν ούς καπν ιστές που είτε θα διακόψουν  το κάπν ισµα
είτε θα στραφούν  σε καλύτερες εν αλλακτικές –

προϊόν τα θέρµαν σης καπν ού ή ηλεκτρον ικά τσιγάρα. 
Όπως έχ ει αποδειχ θεί πολλές φορές στο παρελθ-

όν , αυτό που µοιάζει αν έφικτο µπορεί ν α γίν ει πραγ-
µατικότητα, όταν  εν ών ον ται διαφορετικές δυν άµεις.
Προς αυτή την  κατεύθυν ση, η Παπαστράτος συγκέν -
τρωσε εν διαφερόµεν ους από πολλές πλευρές και
εν ώπιων  όλων  απηύθυν ε έν α µεγάλο, αν οιχ τό κάλε-
σµα προς όλους: κοιν ων ία, πολιτεία, επιστηµον ική
κοιν ότητα, επιχ ειρηµατικό κόσµο.

Από πλευράς της, η Παπαστράτος δεσµεύτηκε για
σειρά δράσεων  που θα υλοποιηθούν  για την  επίτευξη
αυτού του στόχ ου, µέσα στα επόµεν α 2 χ ρόν ια,
όπως - αν άµεσα σε άλλα - παν ελλαδική καµπάν ια
εν ηµέρωσης σε 20.000 σηµεία λιαν ικής πώλησης για
τη σηµαν τικότητα αλλά και την  αν άγκη συµµόρφωσης
µε το ν όµο για άρν ηση πώλησης προϊόν των  ν ικοτίν ης
σε αν ήλικους, υποστήριξη πρωτοβουλιών  προς «Έν αν
κόσµο χωρίς τσιγάρο», όπως την  3η Smoke-Free ∆ΕΘ,
το 2ο Smoke-Free Delphi Economic Forum, τη Smoke-
Free Αστυπάλαια αλλά και ν έες προϊον τικές προτάσεις,
εν τός του 2020, για όσους κάν ουν  την  αλλαγή σε
καλύτερες εν αλλακτικές, µε βάση πάν τα την  τεχν ο-
λογία, την  επιστήµη και την  καιν οτοµία. 

Ο Πρόεδρος και ∆ιευθύν ων  Σύµβουλος της Παπα-
στράτος, Χρήστος Χαρπαν τίδης, δήλωσε µεταξύ
άλλων :« Η αλλαγή ξεκιν άει σήµερα, µέσα σε αυτή την
αίθουσα. Από εµάς, τα 250 άτοµα που βρισκόµαστε
εδώ. 

Αλλά και απ’ όσους µας παρακολουθούν  ζων ταν ά,
αυτή τη στιγµή – αν θρώπους της Παπαστράτος,
συν εργάτες και καταν αλωτές. Αυτή είν αι η στιγµή η
χ ώρα ν α στοχ εύσει ψηλότερα, ν α αφήσει το τσιγάρο
στην  προηγούµεν η δεκαετία και η κοιν ων ία ν α αλλά-
ξει #prostokaly tero. Ξέρουµε ότι ο κόσµος δεν  είν αι
ιδαν ικός. Αυτό όµως δεν  µας απαγορεύει ν α τον  µετα-
µορφώσουµε σε ιδαν ικό.

Θέτουµε έν α µεγάλο στόχ ο, έν α στόχ ο που θα
µπορούσε ν α είν αι και εθν ικός, και αν αγν ωρίζουµε ότι
µόν οι µας δεν  µπορούµε ν α τα καταφέρουµε. Απε-
υθύν ουµε αν οιχ τό κάλεσµα συµµετοχ ής σε όλους. 

Οι συν έργειες και η συν εργασία δεν  είν αι µόν ο
καλοδεχ ούµεν ες, είν αι απαραίτητες. Χρειαζόµαστε
έν αν  αν οικτό, ουσιαστικό διάλογο για το τέλος του τσι-
γάρου. 

Σε αυτόν  τον  διάλογο δεν  περισσεύει καν είς. Χρει-
αζόµαστε τη βοήθεια όλων ».

ΠΠΑΑΠΠΑΑΣΣΤΤΡΡΑΑΤΤΟΟΣΣ::  Στόχος ένα εκατοµµύριο λιγότεροι καπνιστές ως το 2021
##prostokalytero: prostokalytero: Το επόµενο µεγάλο βήµα της εταιρείαςΤο επόµενο µεγάλο βήµα της εταιρείας

Αφήνει το τσιγάρο στην προηγούµενη δεκαετία, απευθύνοντας ανοιχτό κάλεσµα προς όλους.

Στο Κλειστό Γυµναστήριο Ασπροπύργου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΤΣΟΚΑΣ» 
φιλοξενήθηκε το «FINAL 4 VINTAGE ΑΝ∆ΡΩΝ»  

Με µεγάλη επιτυχία διεξήχθη το «FINAL 4 VIΝTAGE ΑΝ∆ΡΩΝ»  το Σάββατο, 15 και την Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2020 στο
Κλειστό Γυµναστήριο Ασπροπύργου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΤΣΟΚΑΣ». Την 3η θέση κατέλαβε η οµάδα του «Α.Ο. ΣΕΙΡΙΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» για  δεύτερη συνεχή χρονιά, κερδίζοντας την οµάδα του «ΑΣΤΕΡΑ» στον µικρό τελικό, ενώ η οµάδα της

«ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ» επικράτησε στον τελικό, κερδίζοντας την οµάδα της «ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ»  και στέφθηκε νικήτρια των
αγώνων.  
Ο Πρόεδρος του Οργανισµού Άθλησης και Φροντίδας, Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας, κ. Ιωάννης Κατσαρός, συνεχάρη  τόσο τον

Πρόεδρο του «Α.Ο. ΣΕΙΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», κ. Θεόδωρο Καλογερόπουλο, για την άψογη διοργάνωση, όσο και το προσωπικό
του Οργανισµού που συνέβαλε τα µέγιστα. Εξέφρασε και τα ειλικρινή του συγχαρητήρια στην προσπάθεια όλων των οµάδων και
τόνισε ότι, ο ∆ήµος Ασπροπύργου µέσω του Οργανισµού,  θα στηρίζει διαρκώς τέτοιου είδους δράσεις, που προάγουν τα ιδεώδη
της ευγενούς άµιλλας και τον αθλητισµό για όλες τις ηλικίες. Ο ∆ήµος θα είναι πάντα αλληλέγγυος και  ανοικτός, όπως έχει απο-
δείξει, σε νέες εποικοδοµητικές προτάσεις από οποιονδήποτε τοπικό και υπερτοπικό αθλητικό φορέα.
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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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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

«Η ∆ώρα και ο γάτος 
που τον έλεγαν 
Οδυσσέα».

Το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου στις 11:00
ο Παιδικός IANOS της Αθήν ας και οι
εκδόσεις Μίν ωας παρουσιάζουν  το βιβ-
λίο του Μάκη Τσίτα «Η ∆ώρα και ο γάτος
που τον  έλεγαν  Οδυσσέα».
Η εκδήλωση πραγµατοποιείται υπό την

αιγίδα του ∆ήµου Αθην αίων .
Η Σεραφίν α Αβραµίδου, εν τεταλµέν η

∆ηµοτική Σύµβουλος του ∆ήµου Αθη-
ν αίων , υπεύθυν η για τα ζώα, θα µας
δώσει χ ρήσιµες συµβουλές για τη φρον -
τίδα και την  προστασία των
κατοικίδιων .

Η ν ηπιαγωγός-θεατρολόγος Ελέν η
Κουρν έτα και ο συγγραφέας θα ζων τα-
ν έψουν  τους ήρωες του βιβλίου µε τη
συµµετοχ ή όλων  των  παιδιών , εν ώ θα
παίξουν  µαζί τους ωραία γατοπαιχ ν ίδια!

Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στον
ΙΑΝΟ της Αθήν ας (Σταδίου 24) και η
είσοδος είν αι ελεύθερη.

Για παιδιά από 4 ετών  και άν ω.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Το νέο παραµύθι του βραβευµένου (Βρα-
βείο Λογοτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης) Μάκη Τσίτα µόλις κυκλοφόρησε από
τις εκδόσεις Μίνωας. Μετά το «Όνοµά
µου είναι ∆ώρα», η έξυπνη και αστεία
ηρωίδα του Μάκη Τσίτα αποκτά ένα γατά-
κι, δώρο των γονιών της από το Κατα-
φύγιο Αδέσποτων Ζώων. Ο γάτος
Οδυσσέας θα φέρει πολλές αλλαγές στην
καθηµερινότητα της ∆ώρας, δείχνοντάς
της ότι η απόκτηση ενός κατοικίδιου
απαιτεί πολλή φροντίδα, αφοσίωση και
αγάπη.

  Ήµουνα εντελώς µόνη, ώσπου µια µέρα
ο µπαµπάς και η µαµά µού έκαναν το πιο
ωραίο δώρο: ένα γατάκι απ’  το Κατα-
φύγιο Αδέσποτων Ζώων.
Ο Οδυσσέας (έτσι τον βαφτίσαµε) ήταν
όµορφος, µικρούλης και γλυκός. Έγινα
αµέσως η µαµά του κι εκείνος το µωράκι
µου, που το αγαπούσα πολύ. Περνούσα-
µε τέλεια µαζί!

Όµως, ξαφνικά, ο Οδυσσέας άρχισε να
κάνει αταξίες και σκανταλιές. Και δηµιο-
υργούσε πολλά προβλήµατα.

Στο µεταξύ, εµφανίστηκε και ο Φρίξος,
ένα απίθανο χάµστερ. Και τότε, τότε(

Ένα τρυφερό και απολαυστικό βιβλίο, µε
εξαιρετική εικονογράφηση.

∆ηλώστε κι εσείς συµµετοχή µαζί µε τα παιδιά σας!
Εβδοµάδα Οικογενειακού Εθελοντισµού 

στα ∆ηµιουργικά Εργαστήρια του οργανισµού 
«Το Χαµόγελο του Παιδιού»

«Το Χαµόγελο του Παιδιού», για 5η συν εχ ή χ ρον ιά,
πραγµατοποιεί την  Εβδοµάδα Οικογεν ειακού Εθελον τι-
σµού στα «Εθελον τικά ∆ηµιουργικά Εργαστήρια» που
λειτουργούν  σε πολλές περιοχ ές της Ελλάδας.

Για µία εβδοµάδα, από τη ∆ευτέρα 16 Μαρτίου έως
την   Κυριακή 22 Μαρτίου 2020, τα «Εθελον τικά ∆ηµιο-
υργικά Εργαστήρια» θα αν οίξουν  τις πόρτες τους για ν α
υποδεχ τούν    οικογέν ειες και τα παιδιά τους που θα
δηλώσουν  συµµετοχ ή για ν α βοηθήσουν  το έργο του Οργα-
ν ισµού, ν α δηµιουργήσουν  χ ειροποίητες κατασκευές, προσφέρον τας τον  χ ρόν ο
τους και το Χαµόγελό τους.

Συµµετοχ ή µπορούν  ν α υποβάλλουν  οι οικογέν ειες (εν ήλικες µαζί µε τα παιδιά
τους άν ω των  7 ετών ) στα «Εθελον τικά ∆ηµιουργικά Εργαστήρια» που βρίσκον ται
στην  Αθήν α, την  Θεσσαλον ίκη, την  Πάτρα, τον  Πύργο, την  Κόριν θο, τη Λάρισα,
την  Τρίπολη, τη Χαλκίδα, την  Κέρκυρα, την  Καβάλα, τα Χαν ιά και το Ηράκλειο Κρήτ-
ης.

Όλα τα είδη που κατασκευάζον ται στα Εθελον τικά ∆ηµιουργικά Εργαστήρια του
Οργαν ισµού, από εργαζόµεν ους κι εθελον τές, διατίθεν ται τόσο στα Bazaars που
πραγµατοποιούν ται παν ελλαδικά όσο και στο e-shop του για την  οικον οµική
εν ίσχ υση του έργου και των  δράσεών  του.

Όσοι εν διαφέρον ται ν α δηλώσουν  συµµετοχ ή, µπορούν  ν α συµπληρώσουν  την
σχ ετική φόρµα που θα βρουν  εδώ µέχ ρι και τις 9 Μαρτίου 2020. Η κάθε υποψήφ-
ια οικογέν εια µπορεί ν α δηλώσει µια µόν ο βάρδια.

Θεµέλιος λίθος του οργαν ισµού «Το Χαµόγελο του Παιδιού» είν αι οι εθελον τές, που
εδώ και 24 χ ρόν ια µε τη δική τους προσφορά συµβάλλουν  ουσιαστικά στη συν έχ ι-
ση του έργου του. Οι εθελον τές απασχ ολούν ται σε όλες τις δράσεις του Οργαν ισµού
παν ελλαδικά και καλύπτουν  βασικές αν άγκες, τόσο µε τη ειδικότητά τους όσο και
µε την  εκπαίδευσή τους στις προκαθορισµέν ες δράσεις του Οργαν ισµού.

«Το Χαµόγελο του Παιδιού» σας περιµέν ει µε χ αρά.... γιατί ο εθελον τισµός στο
Χαµόγελο παραµέν ει υπόθεση άκρως Οικογεν ειακή!

Για περισσότερες δηµοσιογραφικές πληροφορίες:«Το Χαµόγελο του Παιδιού»
Τηλ. 210-3306140
press@hamogelo.gr



12-θριάσιο Παρασκευή 21Φεβρουαρίου 2020

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

Η εταιρία ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ ΑΕ, βιοµηχανική εταιρία, µε αντικείµενο την επεξε-
ργασία ανθρακικού ασβεστίου, αναζητά να προσλάβει στις εγκαταστάσεις
της στη ΒΙΠΕ Μάνδρας Αττικής για πενθήµερη 8ωρη απασχόληση.  

Ανειδίκευτους Εργάτες Παραγωγής (ΚΩ∆: ΑΕΠ)
Αρµοδιότητες:
-Ενσάκιση προϊόντων σε σακιά και µεγασάκους
-Φόρτωση σιλοφόρων οχηµάτων
-Εργασίες καθαρισµού και οργάνωσης του χώρου παραγωγής

Προφίλ Υποψηφίου:
-Απόφοιτος ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
-∆υνατότητα εργασίας σε κυλιόµενες βάρδιες
-Επάρκεια γνώσης Ελληνικής Γλώσσας για αλλοδαπούς υποψηφίους
-Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για ηµεδαπούς υποψηφίους

Χειριστές Περονοφόρων Οχηµάτων (ΚΩ∆: ΧΠΟ)
Αρµοδιότητες:
-Ενσάκιση προϊόντων σε σακιά και µεγασάκους
-Φόρτωση προϊόντων  & Εκφόρτωση Ά υλών
-Φόρτωση των προϊόντων σε κοντέινερ

Προφίλ Υποψηφίου:
-Απόφοιτος ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
-∆υνατότητα εργασίας σε κυλιόµενες βάρδιες
-Επάρκεια γνώσης Ελληνικής Γλώσσας για αλλοδαπούς υποψηφίους
-Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για ηµεδαπούς υποψηφίους
-∆ίπλωµα Χειριστή Περονοφόρου Οχήµατος Πετρελαιοκίνητου (2ης Ειδικότητας:
Ανύψωσης και µεταφοράς φορτίων ή προσώπων) και Οµάδας Β (< 120 ΚW).
-Υποψήφιοι κάτοχοι της Οµάδας Α µε προϋπηρεσία στα περονοφόρα 40 τον φορτοε-
κφόρτωσης κοντέινερ θα προτιµηθούν. 

Παρακαλούµε να προωθούνται τα βιογραφικά σας στο dida@iokal.com ή
στο fax: 21 055 52 396 µε αναφορά στον κωδικό της θέσης που σας ενδια-
φέρει.

21.2.2020
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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
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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 

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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