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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Νεφώσεις και σποραδικές βροχές . 

Η θερμοκρασία από 12-22 βαθμούς Κελσίου

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2,6,10,14,18,22,26,30

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Μαρίνος 

Νικηφόρος, Νικηφορία, Νικηφόρα *

Οσίου Μαρίνου του Βαάνη, Αγίου     
Νικηφόρου ομολογητού

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ

ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΟΕ
Αχαρνών 7, 2105576029

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ ΣΟΛΩΝ-ΚΥΡΙΛΛΟΣ-

ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο.Ε.
Λ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 3 (ΕΝΑΝΤΙ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ)

ΜΑΓΟΥΛΑ- 210-5558731

ΜΑΝΔΡΑ
Λουκόπουλος Σωτήριος Ν.

Στρατηγού Ρόκα Ν. 84, 2105556375

AΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

ΣΑΝΙΔΑ Δ. ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Λεωφόρος Φυλής 47, 133 51 Φυλή

ΧΑΪΔΑΡΙ
Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ.Φυλής 1 & Πύλου, 

Χαϊδάρι - Δάσος, 2105320973

Οι μαθητές θα λάβουν μέρος στις
εισαγωγικές εξετάσεις (Πανελλαδικές
2020) αφού το προηγούμενο διάστημα
η προετοιμασία τους έγινε σε
συνθήκες προστασίας λόγω covid-19.

Πόσο οι μαθητές και οι υποψήφιοι
με τις Πανελλήνιες 2020 επηρεάστηκαν
από την απότομη αλλαγή των
προγραμμάτων τους; Τ ι  τα έχει
προβληματίσει και τι αγχώσει;

Οι επιστήμονες της Συμβουλευτικής
Γραμμής 115 25 της Ένωσης «Μαζί
για το Παιδί», οι οποίοι είναι από την
πρώτη στιγμή στο πλευρό των
μαθητών και  όπου όλο αυτό το διάστημα
απαντούσαν σε ερωτήσεις και αγωνίες τους, έχουν
συντάξει ένα κείμενο που απευθύνεται στα παιδιά
και  τα καλούν να κάνουν την υπέρβαση
προκειμένου να ακολουθήσουν τη δική τους
ξεχωριστή και ονειρική πορεία.

Ακολουθεί η επιστολή της Συμβουλευτικής
Γραμμής 115 25 προς τους εφήβους:

Αγαπητοί μας έφηβοι

Βρίσκεστε μερικά βήματα πριν τις πανελλήνιες
2020. Εξετάσεις διαφορετικές από τα
προηγούμενα χρόνια καθώς ήρθε να προστεθεί
μια νέα συνθήκη, ο νέος ιός covid – 19, μια
δυσκολία που είναι αναμενόμενο να αυξάνει το
επίπεδο άγχους και αγωνίας.

ΠANEΛΛΑΔΙΚΕΣ 2020: 
Πώς το άγχος και ο covid-19 
επηρεάζουν τους υποψηφίους

Οι εθελοντικές δράσεις θα γίνουν  
ταυτόχρονα στις παραλίες Μεγάρων, 
Πάχης, Βαρέας, Νέας Περάμου, 
Αλεποχωρίου και Κινέττας.

Μπαίνοντας στη νέα πραγματικότητα, το «Όλοι
Μαζί Μπορούμε» και ο Δήμος Μεγαρέων ξεκι-
νούν τις περιβαλλοντικές τους δράσεις, το Σάββα-
το 06 Ιουνίου, με εθελοντικό καθαρισμό σε παρ-
αλίες στη Δυτική Αττική.Οι εθελοντικές δράσεις θα
πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα στις παραλίες
Μεγάρων, Πάχης, Βαρέας, Νέας Περάμου, Αλε-
ποχωρίου και Κινέττας. Ειδικά για τις παραλίες
Νέας Περάμου και Κινέττας, θα γίνει καθαρισμός
από φερτές ύλες και μπάζα που προκλήθηκαν από
πλημμύρες προηγούμενων ετών. 

Η δράση θα γίνει σε συνεργασία με το Δήμο
Μεγαρέων, ενώ υποστήριξη με μηχανήματα καθα-
ρισμού θα παρέχει  και  η εταιρεία RAM
EUROPΕ. Για τους εθελοντές που θα αναχωρή-
σουν από τα Μέγαρα και δε διαθέτουν δικό τους
μέσο μεταφοράς, στη Πλατεία Ηρώων θα βρίσκον-
ται λεωφορεία του Δήμου, προκειμένου να πάνε
στα σημεία καθαρισμού. 

Ο Δήμος Μεγαρέων θα μεριμνήσει για τη σωστή
τήρηση των αποστάσεων των εθελοντών, για την 

ασφαλή επιβίβαση και αποβίβαση τους στα λεω-

φορεία καθώς και θα αναλάβει τη προμήθεια σε
μάσκες, σακούλες και γάντια για τους συμμετέχον-
τες. 

Τα σημεία συνάντησης είναι:
Στα Μέγαρα στη Πλατεία Ηρώων, 
Στην Πάχη στη Παιδική Χαρά, 
Στην παραλία Βαρέα, στη Παιδική Χαρά,
Στη Νέα Πέραμο στη Πλατεία Αγίου Γεωργίου, 
Στο Αλεποχώρι στη θέση Αιγειρούσες 
και στη Κινέττα στο Δημοτικό Κατάστημα

Η ώρα συν άν τησης σε όλα τα σημεία είν αι 9
το πρωί. 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

ΌΌλλοοιι  ΜΜααζζίί  ΜΜπποορροούύμμεε::
Καθαρισμός Παραλιών στη Δυτική Αττική 

Συνεχίζεται στη σελ. 11
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Συνάντηση εργασίας, με στόχο την καλύτερη διαχείρι-
ση αδέσποτων ζώων συντροφιάς,  πραγματοποίησε την
Πέμπτη 28 Μαΐου 2020 ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας
και Περιβάλλοντος κ. Λεωνίδας Παππάς με τoν κ.
Γεώργιο Κατσαντώνη υπεύθυνο του Διαδημοτικού Κέν-
τρου Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων στο Σχιστό.

Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν θέματα συνεργασίας και
καλύτερου συντονισμού δράσεων ανάμεσα στον Δήμο
και του ΔΙΚΕΠΑΖ προκειμένου να είναι ακόμη πιο απο-
τελεσματική η περίθαλψη των αδέσποτων. 

Στο πρόγραμμα του κοινού σχεδίου δράσης εντάσσε-
ται η περισυλλογή, η σήμανση, η στείρωση, ο εμβολια-
σμός, η θεραπεία από τυχόν ασθένειες ή τραυματισμούς
και η επανατοποθέτηση των αδέσποτων στο φυσικό
τους περιβάλλον εφόσον δεν υιοθετηθούν.

Ως Δήμος, έχουμε αυξήσει την δαπάνη μας για τις
ανάγκες τους και βασική μας επιδίωξη είναι η καλυτέρ-
ευση της ποιότητας ζωής των ζώων και η όσο το
δυνατόν αρμονικότερη συνύπαρξη με τους Δημότες,
χωρίς προβλήματα αλλά με γνώμονα την ευζωία τους.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Γ.Ν.Ε. ΘΡΙΑΣΙΟ

Ελευσίν α: 31/5/2020
Αρ. Πρωτ.: 380 

Σ
οβαρά προβλήματα σε χιλιάδες κατοίκους και
εργαζόμενους προκαλούν οι ελλείψεις σε προ-
σωπικό, ακόμα και σε γιατρούς βασικών ειδικο-

τήτων, του Κέντρου Υγείας Ελευσίνας, με αποτέλεσμα
να ταλαιπωρούνται, να κινδυνεύει η υγεία τους ή να
αναγκάζονται να ακριβοπληρώνουν στον ιδιωτικό τομέα
για υπηρεσίες υγείας που έχουν ανάγκη και δικαιούνται,
σύμφωνα με νέα ανκοίνωση του Σψματείου Εργαζομέ-
νων του Νοσοκομείου ΘΡΙΑΣΙΟ. 

΄΄Χαρακτηριστικό είναι ότι είναι κενές 7 οργανικές
θέσεις παθολόγων και γενικών γιατρών και 4 οδον-
τιάτρων ενώ λείπουν γιατροί βασικών ειδικοτήτων όπως
καρδιολόγοι, ορθοπεδικοί, οφθαλμίατροι, ενδοκρινολό-
γοι, γυναικολόγοι, ψυχίατροι, πνευμονολόγοι, δερμα-
τολόγοι, ωτορινολαρυγγολόγοι, ακτινολόγοι (είναι κενές
και οι 3 οργανικές θέσεις) και γιατροί εργασίας (είναι
κενές και οι 3 οργανικές θέσεις).

Κενές είναι και οι 6 οργανικές θέσεις παιδιάτρων ενώ
στο Σταθμό Μάνας και Παιδιού υπάρχει μόνο 1 παιδία-
τρος, που ασχολείται μόνο με τους εμβολιασμούς.

Αντίστοιχα, είναι κενές 14 οργανικές θέσεις νοσηλευ-
τικού προσωπικού, 5 θέσεις μαιών, 7 θέσεις επισκεπτρ-
ιών υγείας, 3 θέσεις κοινωνικών λειτουργών, 1 θέση
διαιτολόγου και 2 θέσεις φυσικοθεραπευτών.

Ταυτόχρονα, διατηρείται ο διαχωρισμός, αν και συστε-

γάζονται στο ίδιο κτίριο, μεταξύ 1ου Κέντρου Υγείας και
2ου Κέντρου Υγείας (πρώην μονάδα του ΙΚΑ) που
δημιουργεί λειτουργικά προβλήματα.

Κρίσιμες ανάγκες στη λειτουργία του Κέντρου Υγείας
καλύπτουν οι επικουρικοί εργαζόμενοι (2 νοσηλεύτριες,
1 ψυχολόγος, 2 διοικητικοί, 2 καθαρίστριες και 4 φύλα-
κες) που οι συμβάσεις τους λήγουν τους επόμενους
μήνες.

Οι συνάδελφοι αυτοί έχουν αποκτήσει πολύτιμη εμπει-
ρία για τις απαιτήσεις της εργασίας στο Κέντρο Υγείας
και τυχόν απόλυση τους – εκτός από το πρόβλημα
επιβίωσης που θα δημιουργήσει στους ίδιους – θα προ-
καλέσει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του Κέντρου

Υγείας, ιδιαίτερα στη σημερ-
ινή κρίσιμη περίοδο.

Πρόσθετα προβλήματα
στη λειτουργία του 1ου Κέν-
τρου Υγείας Ελευσίνας
προκαλεί και η μη ολοκλήρ-
ωση των οργανισμών των
Κέντρων Υγείας

Αποτέλεσμα των μεγά-
λων ελλείψεων είναι οι
εργαζόμενοι και κάτοικοι
να αναγκάζονται να προ-
σφεύγουν, για υπηρεσίες
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας στο ΘΡΙΑΣΙΟ Νοσο-
κομείο, που αντιμετωπίζει
σοβαρά προβλήματα από

τις ελλείψεις προσωπικού και τη μείωση της κρατικής
χρηματοδότησης.

Αντί για την κάλυψη των λαϊκών αναγκών, που είναι
αυξημένες λόγω και της επιδημίας, η κυβέρνηση ΝΔ
υλοποιεί, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, την
πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την μετατροπή
της υγειονομικής περίθαλψης σε εμπόρευμα και «ατομι-
κή ευθύνη», για την οποία θα βάζουν βαθιά το χέρι
στην τσέπη οι λαϊκές οικογένειες. Για να εξοικονο-
μούνται κρατικά κονδύλια για νέες επιδοτήσεις και φορ-
οαπαλλαγές των επιχειρηματικών ομίλων. Και να διευ-
κολύνεται ακόμη περισσότερο η επέκταση της επιχειρ-
ηματικής δράσης στον τομέα της υγείας.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Γ.Ν.Ε. ΘΡΙΑΣΙΟ 
►Να αναβαθμισθεί το Κέντρο Υγείας Ελευσίνας. Στελέχωση με μόνιμους γιατρούς και εργαζόμενους

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ Κ.Υ. ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΙΣ 10 ΤΟ ΠΡΩΙ 

Συνάντηση του Αντιδημάρχου Ελευσίνας Λεωνίδα Παππά
με τον Υπεύθυνο του ΔΙΚΕΠΑΖ , Γεώργιο Κατσαντώνη

Θέματα συνεργασίας και καλύτερου συντονισμού δράσεων ανάμεσα στον Δήμο και
το ΔΙΚΕΠΑΖ για πιο αποτελεσματική περίθαλψη των αδέσποτων. 

Συνεχίζεται στη σελ. 4

ΣΣήήμμεερραα  ηη  κκααττααββοολλήή  
ττωωνν  ααυυξξηημμέέννωωνν
εεππιικκοουυρριικκώώνν  σσυυννττάάξξεεωωνν
ΠΠοοιιοουυςς  σσυυννττααξξιιοούύχχοουυςς  ααφφοορράά  

Συνολικά 236.274 συνταξιούχοι θα δουν σήμερα
Τρίτη, 2 Ιουνίου, αυξήσεις στις επικουρικές
συντάξεις τους.
Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, οι αυξήσεις

αφορούν τους συνταξιούχους που είχαν άθροισμα
κύριας και επικουρικής σύνταξης πάνω από 1.300
ευρώ και  υπέστησαν μειώσεις με το νόμο
4387/2016, καθώς το Συμβούλιο της Επικρατείας
(Στε) έκρινε αντισυνταγματικές αυτές τις περικο-
πές.
Η επικουρική σύνταξη θα είναι αυξημένη κατά

μέσο όρο κατά 75,47 ευρώ (καθαρό ποσό προ
φόρου), ενώ η μεσοσταθμική αύξηση θα είναι
μικτά 99,57 ευρώ το μήνα.
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Καλούμε όλους τους εργαζόμεν ους και
κατοίκους ν α διεκδικήσουμε μαζί: 
► ν α εξασφαλισθούν  τα αν αγκαία Μέσα Ατο-
μικής Προστασίας για τους εργαζόμεν ους και
τους ασθεν είς
► ν α εν ισχυθεί με το αν αγκαίο μόν ιμο προ-
σωπικό και με γιατρούς όλων  των  βασικών
ειδικοτήτων  το κέν τρο Υγείας. Να μον ιμοποι-

ηθούν  όλοι οι εργαζόμεν οι με ελαστικές εργα-
σιακές σχέσεις.
► ν α εν ταχθεί η ΤΟ.Μ.Υ. Ελευσίν ας στο Κέν -
τρο Υγείας ως αποκεν τρωμέν η μον άδα του
και ν α εν ισχυθεί με γιατρούς βασικών  ειδικο-
τήτων
Στην  κατεύθυν ση της ουσιαστικής αν αβάθμι-
σης του Κέν τρου Υγείας, ώστε ν α παρέχει

υψηλού επιπέδου, δωρεάν  υπηρεσίες πρωτο-
βάθμιας Φρον τίδας Υγείας σε όλες τις λαϊκές
οικογέν ειες, θα πάρουμε αγων ιστικές πρωτο-
βουλίες σε συν τον ισμό και με άλλα σωματεία
και μαζικούς φορείς της περιοχής.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Βαρδαβάκης Μαν ώλης

Συνεχίζεται στη σελ. 4

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Κλείσαμε τις δουλειές μας, αν αστείλαμε την  λειτο-
υργία τους και ακόμα και όσοι από εμάς  που εξακο-
λουθούμε ν α δουλεύουμε, έχ ουμε μεγάλη μείωση της
οικον ομικής μας δραστηριότητας. 

Την  ίδια ώρα έχ ει ξεκιν ήσει η συζήτηση για την
επόμεν η μέρα. Όλα τα δεδομέν α και οι σχ εδιασμοί
που έχ ουν  δει το φως της δημοσιότητας, δείχ ν ουν
ότι το "μάρμαρο" για ν α αν ακάμψει η οικον ομία θα το
πληρώσουμε πάλι εμείς οι μικροί επαγγελματίες, οι
εργαζόμεν οι και γεν ικά τα φτωχ ά  στρώματα, για
ακόμη μια φορά. 

Οι αυτοαπασχ ολούμεν οι και μικροί ΕΒΕ δεν  θα
δεχ τούμε ν α ξαν απληρώσουμε τα σπασμέν α, ν α
οδηγηθούμε πάλι στα λουκέτα και τα χρέη! Γι’ αυτό
απαιτούμε:

• Να δοθεί άμεσα το επίδομα των  800 ευρώ σε
όλους χ ωρίς άλλες καθυστερήσεις με προτεραιότητα
όσους δηλών ουν  εισόδημα έως 12.000 €. 

Να δοθεί δεύτερος γύρος οικον ομικής εν ίσχ υσης
αν αλόγως με την  αν τίστοιχ η που δίν ετε στους
πληττόμεν ους εργαζομέν ους !

• Να απαλλαχ θούμε από την  καταβολή εισφορών
ατομικής ασφάλισης για όλο το διάστημα που θα κρα-
τήσει η παν δημία, με κάλυψη των  εισφορών  και των
ασφαλιστικών  δικαιωμάτων  σύν ταξης και υγείας από
το κράτος. Χορήγηση ασφαλιστικής ικαν ότητας χ ωρίς
όρους και προϋποθέσεις. 

• Να εν ταχ θούμε άμεσα στο αφορολόγητο των
12.000 ευρώ, με προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε
παιδί, ξεκιν ών τας από το 2019. 

Να αν ασταλούν  οι φορολογικές υποχ ρεώσεις μας
(ΦΠΑ και ρυθμίσεων ) για 4 μήν ες τουλάχ ιστον  σε
δόσεις.  

• Να καταργηθεί το τέλος επιτηδεύματος και ο
ΕΝΦΙΑ άμεσα για τα έτη 2019 και 2020, με προοπτι-
κή ν α καταργηθούν  οριστικά.

• Να αν ασταλούν  όλες οι δαν ειακές μας  υποχ ρ-
εώσεις (δόσεις και  ρυθμίσεις στις τράπεζες) χ ωρίς
όρους και προϋποθέσεις, μέχ ρι τον  Σεπτέμβρη. Να
ισχ ύσει το ίδιο για όλα τα χ αμηλά εισοδήματα, μισθ-
ωτούς αυτοαπασχ ολούμεν ους - συν ταξιούχ ους και
για το σύν ολο των  οφειλόμεν ων  ποσών , κεφάλαιο
και τόκους. 

• Να αν ασταλούν  οι ρυθμίσεις για οφειλές σε ΔΕΗ
ή άλλους ιδιώτες παρόχ ους και προς άλλες ΔΕΚΟ
μέχ ρι το Σεπτέμβρη. Καμία διακοπή παροχ ής λόγω
οφειλών  εν  μέσω της παν δημίας.

• Να παγώσουν  όλα τα μέτρα αν αγκαστικής
είσπραξης (κατασχ έσεις, πλειστηριασμοί, δεσμεύσεις

λογαριασμών ) που βρίσκον ται σε εξέλιξη ή έχ ουν
δρομολογηθεί για χ ρέη είτε προς Δημόσιο είτε προς
ιδιώτες, προμηθευτές κλπ. μέχ ρι το τέλος του χ ρό-
ν ου. 

• Να απαλλαγούμε από δημοτικά τέλη τουλάχ ιστον
για 6 μήν ες με εισόδημα έως 12.000€ και από κει και
πάν ω κλιμακωτά. Απαλλαγή από την  υποχ ρέωση
καταβολής του τέλους κατάληψης κοιν οχ ρήστου
χ ώρου για όλο το διάστημα που θα παραμείν ουν
κλειστά τα καταστήματα εστίασης.

• Να δοθεί επίδομα αν εργίας σε όσους έκλεισαν
την  επιχ είρησή τους, χ ωρίς όρους και προϋποθέ-
σεις. 

Το ΔΣ του ΣΕΒΑ 

ΚΑΛΕΣΜΑ 
Το ΔΣ του Συνδέσμου Επαγγελματιών Βιο-

τεχνών και Εμπόρων Αχαρνών (Σ.Ε.Β.Α.), αντα-
ποκρινόμενο στο κάλεσμα της Ομοσπονδίας
Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής (Ο.Β.Σ.Α.) της
οποίας είναι μέλος, καλεί τα μέλη του καθώς και
όλους τους συναδέλφους αυτοαπασχολούμενους
και μικρούς επαγγελματίες της περιοχής μας να
συμμετάσχουν στην κινητοποίηση που θα γίνει
στο πλαίσιο της «Μέρας Αγωνιστικής Δράσης για
μέτρα ουσιαστικής στήριξης των αυτοαπασχο-
λούμενων», την Τετάρτη 3 Ιουνίου. Στο πλαίσιο
της κινητοποίησης θα πραγματοποιηθεί συγκέν-
τρωση στην πλατεία Κάνιγγος στις 7.30 μ.μ. και
θα ακολουθήσει πορεία στο υπουργείο Οικονο-
μικών. 

Το πρωί της ίδιας ημέρας και ώρα 9.00 π.μ.
θα πραγματοποιηθεί παράσταση του ΔΣ του
Σ.Ε.Β.Α. στο Δημαρχείο Αχαρνών, όπου θα κατα-
τεθεί, υπ’ όψιν της Δημοτικής Αρχής και του
Δημοτικού Συμβουλίου, πλαίσιο αιτημάτων για
την στήριξη των επαγγελματιών της περιοχής
καθώς και υπογραφές στήριξης  από συναδέλφ-
ους .

ΣΕΒΑ - ΚΑΛΕΣΜΑ 
Στις 3 Ιουνίου Αγωνιστική Δράση για μέτρα 
ουσιαστικής στήριξης των αυτοαπασχολούμενων

Τακτική διανομή προϊόντων 
από το Κοινωνικό 
Παντοπωλείο Δ. Αχαρνών

Ο
Αντιδήμαρχος της Διεύθυνσης Κοινωνι-
κής Πολιτικής και το τμήμα Κοινωνικής
Πολιτικής στα πλαίσια υλοποίησης της

πράξης «Δομή παροχής Βασικών Αγαθών, Κοι-
νωνικό Παντοπωλείο» Δήμου Αχαρνών με
κωδικό ΟΠΣ(MIS) 5001330 του επιχειρησιακού
προγράμματος Αττική 2014-2020» σας γνωστο-
ποιούν ότι  στις 20/5/2020 πραγματοποιήθηκε η
τακτική διανομή που αφορούσε τους μήνες
Απρίλιο –Μάιο 2020 στους ενταγμένους ωφε-
λούμενους Α’ Εξαμήνου 2020 της Δομής Παρ-
οχής Βασικών Αγαθών, κατόπιν αιτήσεως τους και
έγκρισης αυτής από την Επιτροπή Διαχείρισης
του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αχαρνών.

Διανεμήθηκαν  τα παρακάτω προϊόντα:

Προϊόντα μακράς διαρκείας (λάδι, μακαρόνια,
ρύζι, ζάχαρη, γάλα, αλάτι, ντοματοχυμός,  όσπρια,
φρυγανιές κ.α.)

Προϊόντα καθαρισμού (υγρό για τα πιάτα,
σαπούνια, χλωρίνη κ.α.) 

Φρέσκα Λαχανικά (πιπεριές, ντομάτες κ.α.)
Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής

Τοπαλίδης Ευστάθιος
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Α
μέσως μετά την λήξη της καραντίνας και τηρώντας τα μέτρα ασφα-
λείας ο Πρόεδρος του Συλλόγου "Αγ. Αλέξανδρος" Γκορυτσάς
Ασπροπύργου κ. Αντ. Κοναξής μαζί με Μέλη του Δ.Σ. κι εθελον-

τές, πραγματοποίησε εκ νέου διανομή βασικών αγαθών σε 55 οικογέ-
νειες μελών του Συλλόγου, που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη... μια ακόμα
ενέργεια που εντάσσεται στα πλαίσια της κοινωνικής δράσης του Φορέα...

Απευθύνει θερμές ευχαριστίες για την συμβολή τους στους χορηγούς,
αλλά και στους εθελοντές, χωρίς την βοήθεια των οποίων καμία δράση
δεν θα μπορούσε να γίνει πράξη...

ΔΔΔΔιιιι ααααννννοοοομμμμήήήή     ττττρρρροοοοφφφφ ίίίί μμμμωωωωνννν    ααααππππ όόόό    
ΣΣΣΣύύύύ λλλλλλλλοοοογγγγοοοο    """" ΑΑΑΑγγγγ....     ΑΑΑΑλλλλέέέέ ξξξξααααννννδδδδρρρροοοοςςςς """"     
ΓΓΓΓκκκκοοοορρρρυυυυ ττττσσσσάάάάςςςς     ΑΑΑΑσσσσππππρρρροοοοππππύύύύ ρρρργγγγοοοουυυυ

Σ
ε προληπτικούς ελέγχ ους
για την  αν ίχ ν ευση πιθ-
αν ών  κρουσμάτων  του

Cov id-19 (κορον οϊός) υποβάλλον -
ται από σήμερα, Δευτέρα 1η Ιου-
ν ίου, εκατον τάδες εργαζόμεν οι του
Δήμου Φυλής, στο πλαίσιο του
προγράμματος του Εθν ικού Οργα-
ν ισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Ο Δήμος Φυλής εξασφάλισε τη
διεν έργεια συν ολικά 500 τεστ που
θα καλύψουν  το μεγαλύτερο ποσο-
στό των  εργαζομέν ων  στον  Δήμο,
με απόλυτη προτεραιότητα τους
εργαζόμεν ους που εκτίθεν ται περ-
ισσότερο σε κίν δυν ο, όπως όσοι
απασχ ολούν ται σε υπηρεσίες για
το κοιν ό, σε κοιν ων ικές υπηρ-
εσίες, στην  καθαριότητα κ.ά. 

«Προτεραιότητά μας είν αι η ασφ-
άλεια και η υγεία όλων  των  εργαζο-
μέν ων  στο Δήμο μας, οι οποίο
κατά την  εφαρμογή των  περιορι-
στικών  μέτρων  έδωσαν  τον
καλύτερό τους εαυτό για την
εξυπηρέτηση των  δημοτών  και για
τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.
Τα περιοριστικά μέτρα χ αλάρωσαν
αλλά εμείς παραμέν ουμε σε εγρήγο-
ρση» δήλωσε ο Δήμαρχ ος Φυλής
Χρήστος Παππούς.

Τους ελέγχους διενεργούν τρεις
Κινητές Ομάδες του ΕΟΔΥ που
βρίσκονται από σήμερα στο
Δημαρχείο Φυλής στα Άνω Λιό-
σια και θα παραμείνουν μέχρι
και την Παρασκευή 5 Ιουνίου.

Οι ν οσηλευτές του ΕΟΔΥ συλλέ-
γουν  καθημεριν ά 100 δείγματα,
υπό το συν τον ισμό της Κοιν ων ι-
κής Υπηρεσίας και την  εποπτεία
του Αν απληρωτή Δημάρχ ου Κοι-
ν ων ικής Προστασίας, οδον τιάτρου
Γιώργου Αν των όπουλου. «Ευχ αρι-
στούμε το Υπουργείο Υγείας και
τον  ΕΟΔΥ για την  άμεση αν ταπό-
κριση και τη διάθεση τόσο μεγάλου
αριθμού τεστ στο Δήμο μας.
Συν εχ ίζουμε με ετοιμότητα και
υπευθυν ότητα ν α λαμβάν ουμε τα
απαραίτητα μέτρα για την  ασφάλεια
των  δημοτών  και των  εργαζομέ-
ν ων », υπογράμμισε ο Γιώργος
Αν των όπουλος.

Στη διαδικασία συν δράμει η
Επόπτρια Υγείας του Δήμου
Φυλής, υγιειν ολόγος Λία Ζάχ ου,
καθώς ο Δήμος Φυλής είν αι από
τους ελάχ ιστους Δήμους στη χ ώρα
που εδώ και έν αν  χ ρόν ο διαθέτει
Επόπτη Υγείας.

– Θα ελεγχθούν 500 εργαζόμενοι έως την Παρασκευή 
Ξεκίνησε στο Δήμο Φυλής ο έλεγχος των εργαζομένων για κορονοϊό 
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Την επισκευή και εικαστική ανάδειξη 2 κτηρίων του παραλιακού
μετώπου αναλαμβάνει ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας ΑΕ

Τ
ην επισκευή και την εικαστι-
κή παρέμβαση στην οποία
πρόκειται να προχωρήσει ο

Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας ΑΕ
σε δύο κτίρια του παραλιακού
μετώπου της πόλης, παρουσίασε ο
Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Λ.Ε.
ΑΕ κ. Απόστολος Καμαρινάκης σε
εκπροσώπους του τοπικού Τύπου,
τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου 2020.

Ο κ. Καμαρινάκης υποδέχτηκε
του δημοσιογράφους στα γραφεία
του Οργανισμού και τους ενημέρω-
σε αναλυτικά για την πρόθεση του
Ο.Λ.Ε. ΑΕ να αναδείξει το παρα-
λιακό μέτωπο της Ελευσίνας στους
χώρους αρμοδιότητάς του. 

Πιο συγκεκριμέν α ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ
θα προβεί σε μια σειρά εν ερ-
γειών  όπως  εγκατάσταση free
wifi, διαμόρφωση κοιν όχρηστων
χώρων  με “έξυπν α” παγκάκια,
βελτίωση του φωτισμού με αν τι-
κατάσταση των  παλαιών  λαμ-
πτήρων  με σύγχρον ους εξοι-
κον όμησης εν έργειας τύπου led,
ν έα καλαθάκια απορριμμάτων
κλπ ώστε ν α γίν ει πιο προσιτή
και ευχάριστη η προσέγγιση των
κατοίκων  της Ελευσίν ας και
ιδίως της ν εολαίας στο θαλάσσιο
μέτωπο της πόλης τους.

Ο κ. Καμαρινάκης έχει ήδη διαβε-
βαιώσει την Πρόεδρο της Οργανω-
τικής Επιτροπής Ελευσίνα– Ευρω-
παϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα
2021 κ. Δέσποινα Γερουλάνου κατά
την πρόσφατη συνάντησή τους ότι  ο
ΟΛΕ θα συμβάλει με τους χώρους
που διαθέτει, σε όσα του ζητηθούν
από την Πολιτιστική Πρωτεύουσα
προκειμένου η Ελευσίνα να
οργανώσει την καλύτερη δυνατή
παρουσία στις εκδηλώσεις που θα
γίνουν.  

«Το μεγαλύτερο κομμάτι της Χερ-
σαίας Λιμενικής Ζώνης που δεν
χρησιμοποιείται  για λιμενικές
εργασίες έχει ήδη παραχωρηθεί
στον Δήμο Ελευσίνας με απόφαση
του Δ.Σ. του Ο.Λ.Ε. ΑΕ και την
έγκριση του ΤΑΙΠΕΔ και απομέ-
νουν οι σύμφωνες γνώμες των
συναρμοδίων υπηρεσιών προκει-
μένου και τυπικά να υλοποιηθεί ο
εν λόγω αποχαρακτηρισμός της
ΧΖΛ.» ανέφερε ο κ. Καμαρινάκης
κατά τη σημερινή παρουσίαση.

Η σχεδιαζόμενη δημιουργική
αναμόρφωση των δύο κτιρίων
αφορά την δημιουργία graffi ty
στους εξωτερικούς τοίχους και απο-
τελεί  μία εικαστική αφήγηση με
σύγχρονη ματιά και αναφορές στην
ιστορία και τα αρχαία σύμβολα της 

Ελευσίνας σε συνδυασμό με τη
θάλασσα. 

Συγκεκριμένα, οι εργασίες ανά-
δειξης αφορούν: 

• Το παλαιό μικρό πέτρινο
περίπτερο που βρίσκεται στη θέση
πρώην “Φονιάς” και σήμερα στέκει
εγκαταλελειμμένο και αναξιοποίητο.
Ο οικίσκος θα διαμορφωθεί κατάλ-
ληλα και οι εξωτερικοί τοίχοι θα
αποτελέσουν τον καμβά για τοιχογρ-
αφία. 

Το κτίριο σχεδιάζεται να  λειτο-
υργήσει ως περίπτερο πληροφ-
όρησης (info kiosk), όπου ο επισ-
κέπτης θα μπορεί να βρει πληροφ-
οριακό υλικό για το λιμάνι και για το
πρόγραμμα των εκδηλώσεων που
προγραμματίζεται να διοργανωθούν
στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολι-
τιστικής Πρωτεύουσας για το 2021.

• Το κτίριο που βρίσκεται στην
είσοδο της προβλήτας της πρώην 

Αμερικανικής Βάσης, το οποίο θα 
εμπλουτιστεί  με τοιχογραφίες

που θα κοσμούν τις εξωτερικές
όψεις του. 

Το κτίριο σήμερα αποτελεί εστία
μόλυνσης και εγκατάλειψης. 

Σημειώνεται ότι οι εργασίες και
στα δυο κτίρια αφορούν αποκλειστι-
κά και μόνο στην επισκευή τους και
στην αποκατάστασή τους στην αρχι-
κή τους υπόσταση, χωρίς καμμία
αρχιτεκτονική επέκταση ή παρέμβα-
ση παρά μόνο την ζωγραφική στην
τοιχοποιία τους.

Η εικαστική πρόταση ανήκει στο
δημιουργικό της εταιρείας Pi-o
Creative Lab, που έκανε και την
παρουσίαση. 

Ακολούθησε ξενάγηση των εκπρ-
οσώπων του Τύπου από τον κ.
Καμαρινάκη στο παραλιακό μέτωπο
της Ελευσίνας όπου βρίσκονται τα
δύο κτίρια. 
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Ζεφύρι : Αποδόθηκαν  προς χρήση οι ανακαινισμένες 
παιδικές χαρές στα 1ο, 2 ο και 4ο Νηπιαγωγεία 

Συνεχίζονται από τον Δήμο Φυλής οι εργασίες για την ανακατασκευή και αναβάθμιση Παι-
δικών Χαρών των Νηπιαγωγείων, με σκοπό να διαμορφωθούν σε ελκυστικούς και ασφ-
αλείς χώρους, όπου τα νήπια α απολαμβάνουν, κατά την παραμονή τους στο σχολείο. 

Στόχος του έργου είναι η βελτίωση λειτουργικότητας των προαυλίων χώρων ώστε να
καλύπτουν τις ανάγκες ψυχαγωγίας και ασφάλειας των παιδιών. 

Αναφερόμενος στο έργο ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς, επισημαίνει πως: «Η
συντήρηση και ο εκσυγχρονισμός των σχολικών υποδομών μας, αποτελούν για τη Δημοτική
Αρχή έργα υψηλής προτεραιότητας. 

Στα Νηπιαγωγεία μας, διαμορφώνουμε σύγχρονες παιδικές χαρές για ασφαλές παιχνίδι. Μετα-
τρέπουμε το προαύλιο κάθε Νηπιαγωγείου σε τόπο παιχνιδιού, γιατί θέλουμε τα παιδιά, να αγα-
πήσουν το σχολείο από τα πρώτα τους εκπαιδευτικά βήματα» 

Στην περιοχή του Ζεφυρίου αποδόθηκαν ήδη προς χρήση οι ανακαινισμένες παιδικές χαρές
στα 1 ο , 2 ο και 4 Νηπιαγωγεία. 

Η δαπάνη του έργου χρηματοδοτήθηκε από ιδίους πόρους του Δήμου Φυλής.

Παρουσιάζουμε το κείμενο του νέου κανονισμού
καθαριότητας και προστασίας περιβάλλοντος,
που αφορά το κανονιστικό πλαίσιο για τη διαχείρ-
ιση των απορριμμάτων, οριοθετώντας ζητήματα
που αφορούν δικαιώματα και υποχρεώσεις
δήμου, κατοίκων και επαγγελματιών εντός ορίων
του Δήμου Αχαρνών.

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης απόψεων 

ενδιαφερομένου κοινού η 10η/06/20 στο e-mail:
kathariotitad9@0104.syzefxis.gov.gr της Δ/νσης
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης
και Διαχείρισης Απορριμμάτων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΚΟΣ  

Σε κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας
η «Διέξοδος» του Δήμου Αχαρνών

Επιστροφή στην  καν ο-
ν ικότητα και για το Κέν -
τρο Πρόληψης Εξαρτή-
σεων  και Προαγωγής
Ψυχ οκοιν ων ικής Υγείας
«Διέξοδος» του Δήμου
Αχ αρν ών . Κατά το διά-
στημα των  περιοριστικών
μέτρων  για την  αποφυγή
μετάδοσης του Κορον ο-
ϊού το Κέν τρο λειτουρ-
γούσε, παρέχ ον τας υπηρεσίες συμβουλευτικής υπο-
στήριξης τηλεφων ικά και τα Στελέχ η του κατέβαλαν
σημαν τική προσπάθεια, προκειμέν ου ν α υπο-
στηρίξουν  και ν α συμβουλεύσουν  όσους δημότες έν ιω-
σαν  την  αν άγκη ν α απευθυν θούν  σε εξειδικευμέν ους
επαγγελματίες ψυχ ικής υγείας. 

Πλέον  το Κέν τρο λειτουργεί στο συν ηθισμέν ο του
ωράριο και οι ψυχ ολόγοι του Κέν τρου μπορούν  ν α
κατευθύν ουν , ν α συμβουλεύσουν  και ν α ακούσουν
τους προβληματισμούς και τις αν ησυχ ίες όσων  αν τιμε-
τωπίζουν  σχ ετικά ζητήματα που χ ρήζουν  ψυχ οκοιν ω-
ν ικής αν τιμετώπισης. 
Παράλληλα οι εργαζόμεν οι επεξεργάζον ται τη συμμε-

τοχ ή της «Διεξόδου» σε αν τίστοιχ α προγράμματα, εν ώ
σχ εδιάζουν  και δράσεις για το προσεχ ές χ ρον ικό διά-
στημα. 
Το Κέν τρο τηρεί αυστηρά όλα τα μέτρα προστασίας και

υγιειν ής, σύμφων α με τους Καν ον ισμούς του ΕΟΔΥ. 
Η Αν απληρώτρια Πρόεδρος της Διεξόδου κ. Μαρία

Μπούκη ευχ αρίστησε ιδιαίτερα τα στελέχ η του Κέν τρ-
ου για τη συν εισφορά τους το προηγούμεν ο χ ρον ικό
διάστημα και βρίσκεται σε συν εχ ή συν εργασία μαζί
τους, προκειμέν ου η λειτουργία του ν α καταστεί ακόμη
πιο αποδοτική. 

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας: 
Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-14.00 
Τηλέφωνο: 210-2409015
E-mail: diexod@otenet.gr

ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΛΛΗΗΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΘΘΕΕΣΣΗΗΣΣ  ΑΑΠΠΟΟΨΨΕΕΩΩΝΝ  
ΑΑΠΠΟΟ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΤΤΕΕΣΣ  ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΩΩΝΝ    

ΓΓιιαα  ττοονν  ννέέοο  κκααννοοννιισσμμόό  κκααθθααρριιόόττηηττααςς  κκααιι  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς
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Ο δείκτης οικονομι-
κού κλίματος επι-
δεινώθηκε έντονα τον
Μάιο και υποχώρησε
στις 88,5 μονάδες, έναν-
τι 99,3 μονάδων τον
προηγούμενο μήνα.

Σύμφων α με έρευν α
οικον ομικής συγκυρίας
του ΙΟΒΕ, επιδείν ωση
των  προσδοκιών  κατα-
γράφηκε σε όλους τους
τομείς πλην  των  κατασ-
κευών , με εν τον ότερη
την  υποχ ώρηση στις

υπηρεσίες και το λιαν ικό
εμπόριο, και ηπιότερη
αυτή στη βιομηχ αν ία.

Σύμφων α με τον  ΙΟΒΕ,
στην  καταν αλωτική εμπι-
στοσύν η η απαισιοδοξία
κλιμακώθηκε οριακά σε
σχ έση με τον  Απρίλιο, με
τα περισσότερα ν οικοκ-
υριά ν α διατυπών ουν
αρν ητικές προβλέψεις για
την  πορεία των  δικών
τους οικον ομικών  τους
δεδομέν ων  και της

ευρύτερης οικον ομίας
στους επόμεν ους 12
μήν ες.

«Αυτόν  τον  μήν α κατα-
γράφηκαν  εν τον ότερες
αρν ητικές εκτιμήσεις
κυρίως στο λιαν ικό
εμπόριο και τις υπηρ-
εσίες, καθώς οι άλλοι
τομείς και τα ν οικοκυριά
επηρεάστηκαν  εν τον ότε-
ρα τον  Απρίλιο. 

Αυτό συν έβη παρά το
γεγον ός ότι κατά τον  Μάιο
ξεκίν ησε η σταδιακή απο-

κατάσταση της λειτουργίας
κλάδων  που βρίσκον ταν
σε αν αστολή δραστηριότ-
ητας. Προκύπτει ότι αυτό
το ‘άν οιγμα’ δεν  συν ο-
δεύτηκε από κάμψη της
απαισιοδοξίας, καθώς η
καταν άλωση σε πολλούς
κλάδους απέχ ει πολύ από
τα επίπεδά της πριν  τη
ν έα κρίση, και οι αβεβαι-
ότητες είν αι ακόμα
ισχ υρές. 

Επιπλέον , η τρέχ ουσα
περίοδος είν αι εξαιρετικά
πυκν ή ως προς τις παρ

εμβάσεις πολιτικής, σε
εθν ικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο. Αυτές εγχ ωρίως
αφορούν  αφεν ός στον
τρόπο λειτουργίας κλάδων
της οικον ομίας, που
επηρεάζουν  τη βραχ υπρ-
όθεσμη λειτουργία των
επιχ ειρήσεων , αφετέρου
σε χ ρηματοδοτικές και
φορολογικές παρεμβάσεις,
που επηρεάζουν  τις προ-
οπτικές της επιχ ειρημα-
τικότητας μεσοπρόθεσμα.  

Το οικον ομικό περιβάλ-
λον  επομέν ως βρίσκεται
σε μεταβατικό στάδιο και
οι προσδοκίες θα διαμορ-
φών ον ται αν άλογα και με 

τις εξελίξεις στο μέτωπο
της παν δημίας και στο
ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά
και το σχ εδιασμό της
οικον ομικής πολιτικής».

Σε κάθε περίπτωση,
σύμφων α με το ΙΟΒΕ, «η
επιδείν ωση του οικον ομι-
κού κλίματος που κατα-
γράφεται υπογραμμίζει το
βάθος της οικον ομικής
κρίσης, η οποία αν αμέν ε-
ται ν α έχ ει σημαν τική
διάρκεια και ν α επηρεάσει
δομικά και όχ ι μόν ο
συγκυριακά όλους τους
τομείς της οικον ομίας».

Αναλυτικότερα:

στη βιομηχανία, το
αρνητικό ισοζύγιο των
εκτιμήσεων για τις παρ-
αγγελίες και τη ζήτηση
ενισχύθηκε αισθητά, ο
δείκτης των εκτιμήσεων
για τα αποθέματα διογ-
κώθηκε και οι προβλέ-
ψεις για την παραγωγή
τους προσεχείς μήνες
περιορίστηκαν ήπια.

στις κατασκευές, οι
αρνητικές προβλέψεις
για το πρόγραμμα παρ-
αγωγής ενισχύθηκαν,
ενώ οι αρνητικές προβ-
λέψεις για την απασχόλ-
ηση εμφάνισαν οριακή
βελτίωση.

στο λιανικό εμπόριο,
οι θετικές εκτιμήσεις για
τις τρέχουσες πωλήσεις
επιδεινώνονται αισθη-
τά, όπως και οι προβ-
λέψεις για τη βραχυπρ-
όθεσμη εξέλιξή τους,
ενώ παράλληλα τα 

αποθέματα διογ-
κώνονται ελαφρά.

στις υπηρεσίες, οι
ήπιες εκτιμήσεις για την
τρέχουσα κατάσταση
των επιχειρήσεων περ-
ιορίστηκαν έντονα,
όπως και οι
αντίστοιχες για την
τρέχουσα ζήτηση αλλά
και τις προβλέψεις για
τη βραχυπρόθεσμη εξέ-
λιξή της.

στην καταναλωτική
εμπιστοσύνη, οι προβ-
λέψεις των νοικοκυριών
για την οικονομική
κατάσταση της χώρας
υποχωρούν οριακά σε
αντίθεση με την οικονο-
μική κατάσταση του
νοικοκυριού τους όπου
βελτιώνονται ήπια,
όπως επίσης και οι
εκτιμήσεις για μείζονες
αγορές ενώ η πρόθεση
για αποταμίευση εξασθ-
ενεί οριακά.

ΙΟΒΕ: Έντονη επιδείνωση του οικονομικού κλίματος τον Μάιο
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«ΚANΩ ΠΟΔΗΛΑΤΟ
ΓΙΑΤΙ…»

ΣΣεειιρράά  δδρράάσσεεωωνν  ααππόό  ττοονν
ΔΔήήμμοο  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  
γγιιαα ττηηνν  ΠΠααγγκκόόσσμμιιαα  
ΗΗμμέέρραα  ΠΠοοδδηηλλάάττοουυ

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Άθλησης και
Φροντίδας Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας του
Δήμου Ασπροπύργου, κ. Ιωάννης Κατσαρ-
ός, σας προσκαλεί σε μια σειρά δράσεων
επικοινωνιακού χαρακτήρα, που διορ-
γανώνει το Τμήμα Αθλητικών Δραστηριοτή-
των, την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020, με αφορμή
τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ποδ-
ηλάτου (World Bicycle Day).

Στόχος της δράσης είναι η ενημέρωση για
τα οφέλη της χρήσης ποδηλάτου ως μέσο
βιώσιμης κινητικότητας και βελτίωσης της
οδικής ασφάλειας.

Αναλυτικότερα, η εκδήλωση θα πραγματο-
ποιηθεί στην Πλατεία Δημαρχείου, όπου και
θα υπάρξει περίπτερο από τις 09:00π.μ
έως τις 21:00μ.μ. 

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν όλη την
κατάλληλη πληροφόρηση για την αξία της
χρήσης ποδηλάτου ως μεταφορικό μέσο,
ενώ στη συνέχεια θα δοθεί η δυνατότητα
στους μικρούς μας φίλους να σχεδιάσουν-
ζωγραφίσουν ένα ποδήλατο,
συμπληρώνοντας τη φράση 

«Κάνω ποδήλατο γιατί…», μπαίνοντας έτσι
στην καθιερωμένη κλήρωση ποδηλάτων. 
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ΑΓΓΕΛΙΑ
Ζητείται νοσηλευτής-νοσηλεύτρια για κέντρο ημέρας

ΑΜΕΑ στην περιοχή της Ελευσίνας, 8ωρο. 
Επιθυμητή προϋπηρεσία.

Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση α' βοηθειών. 
Μπορείτε να αποστείλετε τα βιογραφικά σας 
στο παρακάτω mail:oloiemeis17@gmail.com 

Τηλέφωνο επικοινωνίας:2105560464
Παρακαλουμε, μη ξεχνάτε να καταχωρείτε τηλέφωνο

επικοινωνίας. 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΥΟ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΕΣ,
ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΕΣ Η

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗΣ
ΙΣΧΥΟΣ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΜΒΑΔΟΥ

300,00 Τ.Μ. ΚΑΙ 330,00 Τ.Μ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ.
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΚΑΙ 

ΩΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ.
ΟΔΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 40, ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 6976766522 & 6979242036.

48

Ενοικιάζεται κατάστημα
στο κέντρο του Ασπροπύργου

με πλήρη εξοπλισμό 
για καφετέρια και 

οποιαδήποτε χρήση - Μεγάλος
χώρος πλατείας. 6977426279

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανασυσκευασίας, που εδρεύει στον Ασπρόπυργο,
ζητεί εργαζόμενους για αποθήκες  στη Μάνδρα, Μαγούλα.

Άμεση πρόσληψη, μισθός, ασφάλεια,
άνδρες - γυναίκες για φορτοεκφορτώσεις,παραλαβές, πικαδόρ-

ους, ανασυσκευασία, χειριστές κλαρκ, 
Αποστολή βιογραφικών 

qualityproductionsolutions@gmail.com

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

ΚΙΝΗΤΟ 6982220794 ΥΠΕΥΘΥΝΗ Κα ΜΙΧΑ
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Κυριαρχεί η σκέψη ότι ολόκληρη η πορεία και η ζωή σας, εξαρτάται αποκλειστικά από αυτές
τις εξετάσεις.

Αυτή η σκέψη που μπορεί να έχει γίνει πολλές φορές μέσα στη σχολική χρονιά εξαντλητική,
ανυπόφορη και αβάσταχτη, τώρα κορυφώνεται. Τι θα συμβεί αν αποτύχω; Θα απογοητεύσω τους
γονείς μου, οι οποίοι πίστεψαν και επένδυσαν σε εμένα. Θα απογοητεύσω τους καθηγητές μου, οι
οποίοι ήταν σίγουροι για την επιτυχία μου.

Έχετε σκεφθεί όμως πως αισθάνεστε εσείς; Έχετε αναλογιστεί τι σημαίνουν για εσάς πραγματικά
αυτές οι εξετάσεις; Έχετε σκεφθεί την προσπάθεια που έχετε καταβάλει στη διάρκεια της χρονιάς,
καθώς επίσης και τα προηγούμενα χρόνια; Ποια είναι τα δικά σας όνειρα και επιθυμίες;

Όταν μοιράζεστε τα δύσκολα συναισθήματα με τους γονείς ή τους καθηγητές σας μπορεί να μην
έχουν πάντα μια βοηθητική απάντηση για εσάς. Οι απαντήσεις μην αγχώνεστε ή μην ανησυχείτε δε
φαίνεται να σας καθησυχάζουν.

Μέσα σε όλες τις ανησυχίες και τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί κατά τη διάρκεια της εφηβείας
σας, έχετε να αντιμετωπίσετε ένα επιπλέον γεγονός. Την άποψη ότι η επιτυχία στις πανελλαδικές
εξετάσεις, αποτελεί ίσως καταλυτικό παράγοντα για τη πορεία σας στη ζωή ως ενήλικες. Ότι σκοπός
είναι να εισαχθείτε σε μια καλή και καταξιωμένη σχολή, η οποία μετέπειτα θα σας προσφέρει κύρος,
καλές απολαβές και θα σας εξασφαλίσει και την ευτυχία. Ναι μεν μπορεί να προσφέρει σημαντικά
εφόδια, αλλά από την άλλη είναι αυτά αρκετά για όλους; Αν δεν φανταστεί ο καθένας τον εαυτό του σε
μια θέση, σε ένα επάγγελμα πως μπορεί να προσπαθήσει για αυτό; Πώς μπορεί να το υπερασπιστεί;

Μια ενδεχόμενη αποτυχία, δε σημαίνει και δε πρέπει να μεταφραστεί σαν ακύρωση όλης της
εξελικτικής σας πορείας και της προσπάθειάς σας μέχρι σήμερα. Το πραγματικό ταξίδι της ζωής τώρα
ξεκινάει για εσάς. Εσείς είστε αυτοί που θα υπερασπιστείτε τις επιλογές σας. Έχετε επομένως να
διευρύνετε το πεδίο των επιλογών αυτών και να πολλαπλασιάσετε τις λύσεις σας.

Έχετε να διαπραγματευτείτε και να προσαρμοστείτε στα νέα δεδομένα. Δεδομένα, τα οποία μπορεί
να μη σας βρίσκουν σύμφωνους ή να μη σας εκφράζουν. Μέσα σε αυτή τη δυσκολία, εσείς καλείστε
να κάνετε την υπέρβαση και να χαράξετε τη δική σας πορεία.

«Πάντα κάνω αυτό που δεν μπορώ να κάνω, 
με σκοπό να διαπιστώσω αν μπορώ να το κάνω» (Πάμπλο Πικάσο)

Συνεχίζεται απο σελ.2
"Καμπάνες" 67.000 ευρώ επέβαλε
η Γ.Γ. Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή σε ένα μήνα

Πρόστιμα ύψους 67.000 ευρώ επιβλήθηκαν από τη γενι-
κή γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατά τους
ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν τον Μάιο.

Η γενική γραμματεία ανακοίνωσε τη μηνιαία επιχειρησια-
κή δραστηριότητα των μηχανισμών ελέγχου για την αντι-
μετώπιση του παρεμπορίου στο σύνολο της επικράτειας:
Σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, τη Δημοτική
Αστυνομία Αθήνας και Θεσσαλονίκης και τη συνδρομή
των τοπικών, δημοτικών και περιφερειακών, αρχών οι
επιχειρήσεις ελέγχου για την αντιμετώπιση του παρεμπο-
ρίου έλαβαν χώρα σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Δυτική Μακε-
δονία και Ανατολική Μακεδονία-Θράκη.

Κατά το χρονικό διάστημα από 01.05.2020 έως και
31.05.2020 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 3.950 έλεγχοι-
και βεβαιώθηκαν 113 παραβάσεις.

Ελέγχθηκαν και κατασχέθηκαν 984 τεμάχια ειδών παρά-
νομου εμπορίου και 58 κιλά οπωροκηπευτικών, τα οποία
διακινούνταν παράνομα.

Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 67.000 ευρώ
που αφορούσαν σε παραβάσεις των Κανόνων
Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων Υπηρεσιών (Κανό-
νες ΔΙΕΠΠΥ), του υπαιθρίου εμπορίου (ν.4497/2017) και
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 01.05.2020
"Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμε-
νων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανο-
νικότητα". 
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66997788008877330099

Ενοικιάζεται  κατάστημα
170 τμ στο κέντρο του Ασπροπύργου 

Δημητρίου Λιάκου 14  – Πρώην «Ναϊάς».
Τηλέφωνο  επικοινωνίας 6974161382

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ 

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
2105571925 & 6949073467 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ  

Ενοικιάζεται ισόγειο γωνιακό κατάστημα 
90τμ όπισθεν Δημαρχείου, 

έναντι Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 
στον Ασπρόπυργο

Πληροφορίες στο τηλ. 6977426279

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

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

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

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

Προφίλ Υποψηφίου:
-Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
-Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες
-Επάρκεια γνώσης Ελληνικής Γλώσσας για αλλοδαπούς υποψηφίους
-Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για ημεδαπούς υποψηφίους
-Δίπλωμα 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

ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΜΜΕΕΣΣΑΑ  
ΓΓΙΙΑΑ  ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  

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

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ..    ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΕΕΡΡΟΟΥΥΜΜΕΕ  ΚΚΑΑΛΛΟΟ
ΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΛΛΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΟΟΔΔΟΟΧΧΕΕΣΣ..    

ΥΥΠΠΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΟΟΣΣ::  ΚΚΟΟΣΣ  ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΟΟΣΣ  66997755330044005522

Ζητούνται  αποθήκες
για αγορά και ενοικίαση

στον Ασπρόπυργο. 

Πληροφορίες στο Μεσιτικό 
Γραφείο Μαντζουράτου Ελένη. 

Τηλέφωνο 6946971237
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Από 06.06.2020 επιτρέπεται σε όλα τα αθλήματα, ατομικά ή
ομαδικά, η διεξαγωγή αγωνιστικών δραστηριοτήτων χωρίς
την παρουσία θεατών, με τους όρους που αναφέρονται στο
αγωνιστικό πρωτόκολλο της αντίστοιχης Ομοσπονδίας ή
διοργανώτριας αρχής, που έχει κατατεθεί και εγκριθεί από
την αρμόδια Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γενι-
κής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και εφόσον έχει προη-
γηθεί προετοιμασία των αθλητών διάρκειας τουλάχιστον τεσ-
σάρων (4) εβδομάδων.

ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 6/5 ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΘΕΑΤΕΣ

Γ’ Εθνική: Πιθανοί οι 9 όμιλοι τη νέα σεζόν
– Οι ομάδες που συμμετέχουν

Διευρυμέν η θα είν αι η Γ’ Εθν ική τη ν έα σεζόν , σύμφων α με τα ν έα
δεδομέν α που διαμορφώθηκαν  από την  παν δημία του κορον οϊού και
τις αποφάσεις της ΕΠΟ.

Αν τί για 40 ομάδες, που βάσει προκήρυξης θα υποβιβάζον ταν
φέτος, αποφασίστηκε ν α πέσουν  στα ερασιτεχ ν ικά πρωταθλήματα,
όσες είχ αν  μαθηματικά υποβιβαστεί πριν  από τη διακοπή, δηλαδή 20
ομάδες. Αυτό σημαίν ει πρακτικά ότι αυξάν εται ο αριθμός των  ομάδων
που θα έχ ουν  δικαίωμα συμμετοχ ής στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθν ικής
την  αγων ιστική περίοδο 2020-21.

Αν αλυτικά:

ΕΠΣ Δυτικής Αττικής: Παν ελευσιν ιακός, Ακράτητος;
ΕΠΣ Βοιωτίας: ΑΟ Υπάτου, Κιθαιρών  Καπαρελλίου, Αμβρυσέας

Διστόμου
ΕΠΣ Αθην ών : Φωστήρας, Κηφισιά, Άγιος Ιερόθεος, Χαραυγιακός,

ΠΑΟ Ρουφ
ΕΠΣ Πειραιά: Μοσχ άτο, Εθν ικός, Κερατσίν ι, Προοδευτική, Αίας

Σαλαμίν ας
ΕΠΣ Αν ατολικής Αττικής: Μαρκό, Αήττητος Σπάτων , Θύελλα Ραφή-

ν ας, Παλλην ιακός, Κυαν ούς Αστέρας Βάρης.
Υποβιβάζον ται στα τοπικά μόν ο οι ομάδες που δεν  είχ αν  μαθημα-

τικές ελπίδες  Τροποποιήθηκε ο καν ον ισμός του πρωταθλήματος της
τρίτης κατηγορίας

Επίσημα και οριστικά στη Football League αν έβηκαν  οι οκτώ πρω-
τοπόροι των  ισάριθμων  ομίλων  της Γ’ Εθν ικής, που αν ακηρύχθηκαν
πρωταθλητές της σεζόν  2019-20, που διεκόπη οριστικά λόγω κορω-
ν οϊού.

Ο λόγος για τους Παν σερραϊκό, Αλμωπό Αριδαίας, Πιερικό, ΑΕΠ
Κοζάν ης, Καλλιθέα, Ρόδο, Αστέρας Βλαχ ιώτη και Επισκοπή, που
επικύρωσαν  τον  προβιβασμό τους με σχ ετική απόφαση της Εκτεκε-
στικής Επιτροπής της ΕΠΟ.

Αν τίθετα, ως προς τον  υποβιβασμό στις τοπικές κατηγορίες πάν ε
από τη Γ’ Εθν ική μόν ο οι ομάδες που δεν  είχ αν  μαθηματικές ελπίδες
σωτηρίας τη στιγμή που διεκόπησαν  τα πρωταθλήματα.

Κι όλα αυτά έγιν αν  καθώς τροποποιήθηκαν  οι καν ον ισμοί του πρω-
ταθλήματος της τρίτης κατηγορίας με ομόφων η απόφαση της Ε.Ε. της
Ομοσπον δίας.

Σύσκεψη την Τρίτη (2/6)
στη Football League
Κανονικό Δ.Σ. στην Ένωση SL2 -
FL και για αναδιάρθρωση πρω-
ταθλημάτων!

Για πρώτη φορά μετά την πανδημία οι
νόμιμοι εκπρόσωποι όλων των ομάδων
θα πάνε στα γραφεία της διοργανώτριας
την Τετάρτη 3 Ιουνίου.

Επανεκκίνηση παντού, ακόμα και σε
κανονικά συμβούλια και όχι τηλεδιασκέ-
ψεις… Η Ένωση Σούπερ Λίγκας 2 -
Football League θα πραγματοποιήσει
Δ.Σ. με φυσική παρουσία των νόμιμων
εκπροσώπων των ομάδων την Τετάρτη 3
Ιουνίου.

Μέσα στα θέματα είναι και η πρόταση
για αναδιάρθρωση πρωταθλημάτων, 

τροποποίηση της προκήρυξης της FL
και συζήτηση για την έναρξη των αγώνων
της SL2.

Aναλυτικά: «Πρόσκληση για σύγκληση
Διοικητικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε διοικητικό συμβούλιο,
την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020 και ώρα
14:00 στα γραφεία της Ένωσης Επαγγε-
λματικού Ποδοσφαίρου Α2 και Β’ Εθνικής
Κατηγορίας (Θεμιστοκλέους 42, 4ος όρο-
φος) με τα εξής θέματα:

1) Ενημέρωση για την συνάντηση με
ΠΣΑΠ

2) Ενημέρωση σχετικά με την τηλεδιάσ-
κεψη της Υγειονομικής Επιτροπής SL 2

3) Συζήτηση για ημερομηνία έναρξης
Πρωταθλήματος SL 2

4) Συζήτηση σχετικά με πρόταση της FL
για τροποποίηση της προκήρυξης του 

πρωταθλήματος της Football League
5) Συζήτηση σχετικά με την αναδιάρθρ-

ωση των πρωταθλημάτων (σχετική εισήγ-
ηση ΠΑΕ Football League)

6) Διάφορα θέματα
Λόγω των μέτρων πρόληψης του Covid

-19, παρακαλούνται όπως προσέλθει στη
συνεδρίαση μόνο ο νόμιμος εκπρόσω-
πος της κάθε ΠΑΕ».

ΑΝ. ΤΣ.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 

Διατίθεται 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
Διατίθεται 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). Δεν διατίθεται για
χώρο εστίασης (προτίμηση
φαρμακείο / γραφεία)

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

- Ενοικιάζεται κατά-
στημα 110 τ.μ. επί της
Λεωφόρου 
Δημοκρατίας και πωλείται 
ο επαγγελματικός εξοπλι-
σμός του. Τηλέφωνο επι-
κοινωνίας 6945334415

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ) 
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ 160τμ.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6973823418.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τμ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση Δεμερτζή πίσω
από το Δημοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων Πολ-
υτεχνείου.
Διαθέτει 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: Διατίθεται (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

πωλείται επιχείριση
καφέ στο κέντρο του
Ασπροπύργου!Πληρο-
φορίες κ.σοφια
τηλ.6909156985

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 ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
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 ΠΕΔΙΟΥ 
ΚΙΝ 6947882562

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
(ΚΑΙ ΕΝΕΣΕΙΣ) ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ 
ΜΑΝΔΡΑ 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
ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΙΝΟ 6ΩΡΟ ΣΤΙΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΠΕΔΙΟΥ  ΤΗΛ. 6947253136

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛ
6986712390 Κα Βάσω.

Κυρία αναλαμβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παι-
διών σε περιοχές της Δυτι-
κής Αττικής με χρόνια πρ-
οϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ &
ΔΗΜΟΣΙΑ 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 
«ΟΔΗΓΟΣ Πωλητής, με
δίπλωμα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γαλακ-
τοκομικών προϊόντων στον
Ασπρόπυργο Αττικής. Επιθ-
υμητή προϋπηρεσία σε ex-
van πώληση.  Επικοινωνία
10:00-17:00, 2105577698 ,
email: info@dikomas.gr

Ζητούνται συνεργάτες
για πωλήσεις προϊόντων σε
εκθεσιακούς χώρους,
ηλικίας από 20 έως 35 ετών.
Ώρες επικοινωνίας: 11 π.μ.
έως 1 μ.μ. – κος Ηλίας -
Τηλ.: 210 24 70 341 - 694
43 88 304 –email: ifoniton-
amea@gmail.com  

Ζητούνται Ηλεκτρο-
συγκολλητές, με πτυχίο,
ανεξαρτήτως ηλικίας για μό-
νιμη εργασία σε επιχείρηση
στην Ελευσίνα Τηλ.
6955242052 
κα Μαρία 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Suzuki
Baleno 1300 κυβικά,
Moντέλο τέλος του
1998, σε καλή κατά-
σταση με aircondition ,
ηλεκτρικά παράθυρα,
υδραυλικό τιμόνι, και-
νούρια λάστιχα και με
όλα τα service. Tιμή
συζητήσιμη 1300 ευρώ
Τηλέφωνο 
6938025013
κ. Κώστας 

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 Δ΄
κατηγορίας. ηλεκτροσυγκολλητές 

Μισθός πολύ ικανοποιη-
τικός με ένσημα. 

Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 2105576682
Διεύθυνση γραφείου: 
Νίκης & Σπύρου Λούη 

(Γερμανικά), 
Ασπρόπυργος 19300

ΚΥΡΙΑ  ζητά εργασία
για οικιακή βοηθός και φύλαξη

ηλικιωμένων στην περιοχή της
Δυτικής Αττικής και Δυτικής 
Αθήνας. Τηλ. 6944802271

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΤΗΝ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ .
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ 

210 5555262, 6945898529
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
Κοντούλη και Δραγούμη Ίωνος, Κάτω Ελευ-
σίνα, 210 556 0948

ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνομικό Τμήμα 210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία Δήμητρος & 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
Δασονομείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας Δυτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48 046
Ο. Α. Ε. Δ. 210 55 42 412
Δ. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
Δ. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.Δ.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 Διανομής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19 776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46 019

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 213 2014950-51 fax:2132014952

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 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 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ 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 ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ :
213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ :
213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20 47
344 
Δ/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 ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-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
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210 58
21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 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
ΔΔήήμμοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

Το Γραφείο Απασχόλησης του Δήμου
Ασπροπύργου ενημερώνει τους
ενδιαφερόμενους ότι, ζητούνται οι
παρακάτω ειδικότητες:

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΖΗΤΑ 
ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες 
Επιθυμητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 30 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης
Δήμου Ασπροπύργου, Σαλαμίνος
20, Όπισθεν Δημαρχείου.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφικών:
info@apasxolisiasp.gr

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ
ΖΗΤΑ 
ΟΔΗΓΟΥΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
Άντρες 
Επιθυμητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Λύκειο
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι άδειας οδήγ-
ησης Γ κατηγορίας με ΠΕΙ, γνώστες
Αττικής.

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης
Δήμου Ασπροπύργου, Σαλαμίνος
20, Όπισθεν Δημαρχείου.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφικών:
info@apasxolisiasp.gr

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
ΖΗΤΑ 
ΟΔΗΓΟΥΣ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Άντρες 
Επιθυμητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 50 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο

Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι διπλώματος Γ
κατηγορίας με ΠΕΙ

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης
Δήμου Ασπροπύργου, Σαλαμίνος
20, Όπισθεν Δημαρχείου.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφικών:
info@apasxolisiasp.gr

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΖΗΤΑ 
ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Άντρες 
Επιθυμητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι άδειας χειριστή
ανυψωτικού μηχανήματος - κλάρκ.

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης
Δήμου Ασπροπύργου, Σαλαμίνος
20, Όπισθεν Δημαρχείου.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφικών:
info@apasxolisiasp.gr

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ΖΗΤΑ 
ΟΔΗΓΟΥΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
Άντρες 
Επιθυμητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυμητή ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυμητό: κάτοχοι άδειας οδήγ-
ησης Ε κατηγορίας.

Επικοινωνία: Γραφείο Απασχόλησης
Δήμου Ασπροπύργου, Σαλαμίνος
20, Όπισθεν Δημαρχείου.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
2132006489 & 2105576704
Email για αποστολή Βιογραφικών:
info@apasxolisiasp.gr

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ΔΔήήμμοουυ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααμμίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  

ΔΔηημμααρρχχεείίοουυ..  ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  
ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr
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Κλειστή δομή στη Ν. Πέραμο: Συνάντηση Ν. Μηταράκη
με εκπροσώπους Δήμου Μεγαρέων

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου πρότεινε τη διενέργεια νέας συνάντησης 
μέσα στην εβδομάδα σε επίπεδο περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, ενώ ζήτησε

και την αντιπρόταση των συμμετεχόντων φορέων για την χωροθέτηση της δομής.

Μ
ε εκπροσώπους του δήμου Μεγαρέων  και βου-
λευτές της περιοχ ής, παρουσία τοπικών  παρ-
αγόν των , συν αν τήθηκε εχ θές ο υπουργός

Μεταν άστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, και
τους εν ημέρωσε σχ ετικά με την  πρόταση της κυβέρν -
ησης για την  κατασκευή κλειστής ελεγχ όμεν ης δομής
400 ατόμων , σε οικόπεδο που έχ ει παραχ ωρηθεί.

Ο κ. Μηταράκης άκουσε τις απόψεις των  συμμε-
τεχ όν των  και πρότειν ε τη διεν έργεια ν έας συν άν τησης
μέσα στην  εβδομάδα σε επίπεδο περιφερειακής εν ότ-
ητας Δυτικής Αττικής, εν ώ ζήτησε και την  αν τιπρόταση
των  συμμετεχ όν των  φορέων  για τη χ ωροθέτηση της
δομής.

Οι αιτούν τες άσυλο που φιλοξεν ούν ται στη Δυτική
Αττική αν τιστοιχ ούν  σήμερα σε ποσοστό 0,1% του
πληθυσμού της περιφερειακής εν ότητας και με τη ν έα
πρόταση του ΥΜΑ αν αμέν εται ν α αν έλθουν  σε ποσο-
στό 0,4%, δηλαδή ποσοστό μικρότερο σε σχ έση με το
1% αν ά περιφερειακή εν ότητα, λόγω των  ιδιαιτεροτή-
των  της περιοχ ής.

Στη χ θεσιν ή συν άν τηση συμμετείχ αν  ο δήμαρχ ος
Μεγαρέων  Γρηγόρης Σταμούλης, οι επικεφαλής των
παρατάξεων  του δήμου, ο πρόεδρος της τοπικής
κοιν ότητας Νέας Περάμου, Γιάν ν ης Σεβαστής, ο αν τι-
περιφερειάρχ ης Δυτικής Αττικής Ελευθέριος Κοσμόπου-

λος, ο αν τιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής ΝΔ στη
Δυτική Αττική Αθαν άσιος Μπούρας και οι βουλευτές της
ΝΔ στη Δυτ. Αττική Ευάγγελος Λιάκος και Γιώργος
Κώτσηρας.

Ανακοίνωση της ΔΗΜ.Τ.Ο. Νέας Δημοκρατίας
Μεγάρων – Νέας Περάμου:

Μετά τις εξελίξεις που αφορούν  τον  σχ εδιασμό Δομής
Φιλοξεν ίας Πολιτών  Τρίτων  Χωρών  στη Νέα Πέραμο και
επειδή πολλά γράφον ται και διαδίδον ται για την  στάση
που έχ ει κρατήσει η Τ.Ο. Νέας Δημοκρατίας Μεγάρων
και Νέας Περάμου διευκριν ίζουμε τα παρακάτω:

Από την  πρώτη στιγμή που εν ημερωθήκαμε για τον
σχ εδιασμό, απευθυν θήκαμε στους Βουλευτές Δυτικής
Αττικής του κόμματός μας, ώστε από κοιν ού ν α προ-
βούμε στις απαραίτητες εν έργειες με στόχ ο την  αποτρ-
οπή του συγκεκριμέν ου έργου.

Όταν  δε απευθυν θήκαμε σε Κυβερν ητικά στελέχ η,
όλοι μας διαβεβαίων αν  πως δεν  υπάρχ ει αν άμειξη των
συν αρμόδιων  Υπουργείων , επισημαίν ον τας μας πως
πρόκειται για θέμα που αφορά αποκλειστικά και μόν ο
την  Εκκλησία της Ελλάδος, μετά το Μν ημόν ιο Συν ερ-
γασίας που έχ ει υπογραφεί με τον  Διεθν ή Οργαν ισμό
Μεταν άστευσης.

Μόλις διαπιστώσαμε ότι η δημιουργία δομής αποτελεί
τετελεσμέν ο γεγον ός, συν εδριάσαμε εκτάκτως στα γρα-
φεία της ΔΗΜ.Τ.Ο. όπου ομόφων α αποφασίσαμε ν α

αποστείλουμε στα Κομματικά Όργαν α επιστολή διαμα-
ρτυρίας στην  οποία θα αν αφέρουμε τους λόγους για
τους οποίους δεν  πρέπει ν α κατασκευαστεί η δομή
στην  περιοχ ή μας, κάτι που πράξαμε.

Ξεκαθαρίσαμε επίσημα προς κάθε κατεύθυν ση, ότι
είμαστε κάθετα αν τίθετοι στη δημιουργία δομής μεταν α-
στών  και προσφύγων  στην  πόλη της Νέας Περάμου.

Πράξαμε αυτό που έπρεπε στα πλαίσια των  αρμο-
διοτήτων  μας.

Όμως οι ν έες εξελίξεις, μας αν αγκάζουν  ν α σταθούμε
αλληλέγγυοι στον  αγών α των  πολιτών  του Δήμου μας
και των  συμπολιτών  μας στη Νέα Πέραμο.


