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Γείηε ζηελ 

ειίδα 4 

ΕΖΣΔΗΣΑΗ  
ΓΗΑΝΟΜΔΑ 

(άλδξαο ρσξίο ζηξαηη-
σηηθέο ππνρξεώζεηο) 
γηα ηελ εθεκεξίδα 
«Δπηθαηξόηεηα»  
κε 2σξε εξγαζία  

(09.00 εσο 11.00 πξσί) 
λόκηκεο απνδνρέο θαη 

αζθάιηζε.  
Κάηνρνο δίηξνρνπ κε 

άδεηα νδήγεζεο.  
Γηαλνκέο ζε πεξηνρέο 
επξύηεξνπ Θξηαζίνπ 

Πεδίνπ. Σειεθσλήζηε  
ζην 210 5543682. 

Ο Γήκνο Μάλδξαο Δηδπιιίαο κε ηελ αγνξά 260 λέσλ θάδσλ απνξξηκκάησλ:  
 
 

Ενισχύει  
το σύστημα καθαριότητας 

 

«Με ηελ πξνκήζεηα ησλ θάδσλ ιύλνπκε  
απνηειεζκαηηθά ην πξόβιεκα έιιεηςεο ηνπο, 

εληζρύνπκε ηελ θαζαξηόηεηα δπλακηθά  
ζε όθεινο ησλ θαηνίθσλ θάζε πεξηνρήο .  

Ζ νινθιεξσκέλε θαζαξηόηεηα είλαη γηα καο 
πξνηεξαηόηεηα», ηνλίδεη ε Γήκαξρνο  

θ. Ησάλλα Κξηεθνύθε γηα ην ζέκα   ειίδα 3 

Ραδιεμεογό τξοςίξ εμςξπίρςηκε  

ρςημ είρξδξ ςξσ ΦΤΣΑ Υσλήπ 
 

Δπίρηπ εμςξπίρςηκε και άλλξ τξοςίξ με αμίυμεσρη Ιχδίξσ αοκεςά πάμχ από  

ςα  επιςοεπόμεμα όοια, ςι αματέοει ξ Δμιαίξπ Διαβαθμιδικόπ ύμδερμξπ  ελ. 4 

ςξμ Δήμξ Υσλήπ: Από ςξσπ 8/ ρσμξλικά ςξσ διαγχμιρμξύ ΑΔΠ 1//6 

Δμςάυθηκαμ 
ήδη 0/ μόμιμξι  

δημ. σπάλληλξι ,   

εμώ ρύμςξμα 

«έουξμςαι» άλλξι 11  
 

Οοκίρςηκαμ ρςιπ 17 Ιαμξσαοίξσ και αμέλαβαμ ςα καθήκξμςα ρςιπ σπηοερίεπ  ελ. 9 

ε τάρη  
εςξιμόςηςαπ  
η Ν.Δ. ρςημ Δσς. Αςςική  

 

 
 

Παοξσρία Βξσλεσςώμ, πξλιςεσςώμ, ρςελευώμ, 

έγιμε η από κξιμξύ εκδήλχρη ςηπ κξπήπ  

Βαριλόπιςαπ για ΝΟΔΔ Δσςικήπ Αςςικήπ και  

Δημξςικέπ Σξπικέπ Οογαμώρειπ Δλεσρίμαπ,  

Αρποξπύογξσ, Μεγαοέχμ, Μάμδοαπ, Υσλήπ ρςξ  

Δογαςικό Κέμςοξ Δλεσρίμαπ ΔΚΔΔΑ ελ. 06 

Σα παιδιά, η αμακύκλχρη  

μπαςαοιώμ, η ποξρςαρία  
πεοιβάλλξμςξπ και ζχγοατική 

 

Ανιξλξγήθηκαμ υθεπ ρςξ Δημαουείξ Δλεσρί-
μαπ ςα έογα μαθηςώμ από δημόρια ρυξλεία 

για ςξμ διαγχμιρμό ιδεώμ από Rebattery AE 
Διαβάρςε ρςημ ρελίδα 04 

ςιπ 01 Υεβοξσαοίξσ 

ημαμςικό ρεμιμάοιξ  
για ςημ αρτάλεια ξδηγώμ 

και ρσμξδηγώμ αγώμχμ  
ρςημ 0η ΔΜΑΚ Αρποξπύογξσ 

Διαβάρςε ρελίδα 04 

Δοξμξλξγείςαι ςελικά  

η επαμαλειςξσογία  
ςξσ δημόριξσ ΚΣΔΟ Μάμδοαπ  

 

Σημ Πέμπςη ρςξ Πεοιτεοειακό σμβξύλιξ Αςςικήπ ειρήγηρη για 

έγκοιρη ρκξπιμόςηςαπ ποξμήθειαπ ειδώμ και σπηοεριώμ ελ. 8 

Σα Μέγαοα  
εξοςάζξσμ απόφε 

και αύοιξ ςξσπ 

Πξλιξύυξσπ  
Αγίξσπ 4 Μάοςσοεπ 

Διαβάρςε ρςημ ρελίδα 1 
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ΖΗΣΕΙΣΑΙ  
κοπέλα για κομμωτήριο με  

άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος 
για πλήρη απασχόληση.  

Περιοχή Ελευσίνας.  
Πληροφορίες τηλ.6944 859097. 

ΠΩΛΔΗΣΑΗ 25.000 ΔΤΡΩ 
ζηελ Οδό Μηανύιε 7 ζηελ Παξαιία Διεπζίλαο, παιαηά κν-
λνθαηνηθία 80 ηκ (θσην) κε θιηκαηηζκό, ΑΝΑΚΑΗΝΗΜΔ-

ΝΖ 3 δσκαηίσλ, θνπδίλα, κπάλην, κηθξή απνζήθε κε  
νηθόπεδν 70 ηκ.  Σειέθσλν επηθνηλσλίαο 6944 131942 

ΠΩΛΔΗΣΑΗ ΓΩΝΗΑΚΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑ 246 ηκ 
ζε νηθόπεδν 270 ηκ ζηελ Οδό Πηεξάξρνπ  

Αλαζηαζίνπ Σζίγθνπ 3 θαη Τςειάληε έλαληη ηνπ   
Ηεξνύ Νανύ Δπαγγειηζηξίαο  

(θνληά ζην Γεκαξρείν) ζηνλ Αζπξόππξγν.  
Πιεξνθνξίεο ηει. 6970 654 050  

ΜΗΚΡΔ ΣΟΠΗΚΔ ΑΓΓΔΛΗΔ 

ΜΔΗΣΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΕΖΣΑ  
ΑΚΗΝΖΣΑ, ΟΗΚΟΠΔΓΑ ΚΛΠ  

ΔΝΣΟ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ 
 

 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΣΖΛΔΦΩΝΟ:   6939 312 457                                              
E-mail: mavperiklis@hotmail.com  

Δηαηξεία Security δεηά 
 άλδξεο – θύιαθεο αζθαιείαο γηα εξγαζία ζηελ πεξηνρή  

ηνπ Θξηαζίνπ Πεδίνπ(Διεπζίλα,Μάλδξα,Μαγνύια,Αζπξόππξγνο).  
Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε ε θαηνρή άδεηαο εξγαζίαο.  

Σει. Δπηθνηλσλίαο: 210-5542141, απνζηνιή βηνγξαθηθώλ:  

mail@harris-security.com .  

ΕΖΣΔΗΣΑΗ δηαλνκέαο γηα ηελ εθεκεξίδα «Δπηθαηξόηεηα» κε 2σξε εξγαζία (09.00 εσο 11.00 πξσί) λόκηκεο απνδνρέο θαη αζθάιηζε.  
Κάηνρνο δίηξνρνπ κε άδεηα νδήγεζεο θαη αζθάιεηα. Γηαλνκέο ζε πεξηνρέο επξύηεξνπ Θξηαζίνπ Πεδίνπ. Σειεθσλήζηε ζην 210 5543682. 

Σα παιδιά,  
η αμακύκλχρη 

μπαςαοιώμ και 

η ποξρςαρία  
πεοιβάλλξμςξπ 

 

Ανιξλξγήθηκαμ υθεπ ρςξ 
Δημαουείξ Δλεσρίμαπ ςα 

έογα μαθηςώμ από δημόρια 
ρυξλεία για ςξμ διαγχμιρμό 

ιδεώμ από Rebattery AE 
 

Με την υποστήριξη του Δήμου 
Ελευσίνας τελείωσε χθες 30 Ιανου-
αρίου, η αξιολόγηση των έργων 
του Πανελλήνιου  Εικαστικού 
Διαγωνισμού Ιδεών για την ανα-
κύκλωση των συσσωρευτών που 
υλοποιήθηκε από  το ύστημα 
Εναλλακτικής Διαχείρισης RE-
BATTERY AE .  
ύμφωνα με τον Δήμο Ελευσίνας: 
«Ο Εικαστικός Διαγωνισμός Ι-
δεών τελεί υπό την αιγίδα των 
Τπουργείων Παιδείας και Περι-
βάλλοντος και πραγματοποιήθηκε 
την τρέχουσα σχολική περίοδο για 
όλα τα σχολεία δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης της Ελληνικής Επι-
κράτειας.  
Φθες η  αίθουσα του Δημοτικού 
υμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας, 
όπου εξετέθησαν τα 56 έργα που 
υπεβλήθησαν στο πλαίσιο του δια-
γωνισμού, γέμισε με την παιδική 
ομορφιά, τα μηνύματα  και την 
ευαισθησία για το περιβάλλον που 
εξέπεμψαν οι μαθητές  που συμμε-
τείχαν στον διαγωνισμό.  
τη συνέχεια τα έργα   αξιολογή-
θηκαν από τη Κριτική Επιτροπή 
εικαστικών δημιουργών και περι-
βαντολόγων που ορίστηκε από τη 
Δ/ ση σπουδών της Δυτικής Αττι-
κής και την αποτελούσαν οι:  Αλε-
ξανδρα Σσιγκου Τπευθυνη Περι-
βαλλοντικης Εκπαιδευσης Δυτ. 
Αττικης: Κων/ να Γεώργα Εκπαιδευτικός Εικαστικος - ταυρούλα Καζιάλε Εικαστικός.   
τις 5 Μαρτίου στο παλαιό Ελαιουργείο θα ολοκληρωθεί η ωραία πρωτοβουλία της RE 
BATTERY, με τη βράβευση  των  σχολικών μονάδων των τριών πρώτων έργων του διαγω-
νισμού. Θα ακολουθήσει η πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «ο Ρι-Μπατερούλης και η 
μάχη με το μολυβδένιο στρατό» και θα δοθεί το ομώνυμο παραμύθι στα παιδιά της Πρωτο-
βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ελευσίνας.  
Η κα οφία Φούμα Διευθύνουσα ύμβουλος της RE BATTERY ευχαρίστησε το Δήμαρχο 
κο Σσουκαλά και τον Πρόεδρο του Δημοτικού υμβουλίου κο Βασίλη Αγριμάκη για την 
αμέριστη στήριξή τους σε κάθε περιβαλλοντική και πολιτιστική πρωτοβουλία του υστή-
ματος. Από τη μεριά του ο Δήμαρχος δήλωσε τη διαθεσιμότητα και τη στήριξη του ίδιου 
και της πόλης σε κάθε ευγενική  πρωτοβουλία που αναλαμβάνεται για τη προστασία του 

περιβάλλοντος και ευχαρίστησε τη κα Φούμα που επέλεξε την 
πόλη της Ελευσίνας, ως πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώ-
πης το 2021, για να ολοκληρώσει τις θαυμάσιες και γεμάτες 
ευαισθησία περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες του υστήματος».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ  
ΑΝΟΙΚΤΑ 

 
 

ΕΛΕΥΙΝΑ 
 

Σσάμος Παναγιώτης 
Οδός Εθνικής Αντιστάσεως 

ΑΝΨ ΕΛΕΤΙΝΑ 
 

  ΑΠΡΟΠΥΡΓΟ 
 
 

Καμπόλης Παναγιώτης 
Πλάτωνος 1 

ΠΕΡΙΟΦΗ ΚΕΝΣΡΟΤ 
 

ΜΑΝΔΡΑ 
 

Ασημάκης Γρηγόρης 
Οδός τρατηγού Νικολάου 

Ρόκα 114 
ΠΕΡΙΟΦΗ ΚΕΝΣΡΟΤ 

 
 

ΜΕΓΑΡΑ 
 

 

Κατρακούλη Μαρία 
Οδός Βύζαντος 34 
Πλατεία Ηρώων 

ΠΕΡΙΟΦΗ ΚΕΝΣΡΟΤ 
 
 

ΑΝΩ ΛΙΟΙΑ Ζεφύρι 

Ρεσβάνης Νίκος 
Οδός Παναγίας Γρη/σης 50 

ήκεξα από 8πκ 

έσο 8 πκ αύξην 
Γεληθό Κξαηηθό, Νίθαηα 

Γπηηθά Λ. Θεβώλ 

Αύξην:  Σδάλεην, Πεηξαηάο 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ  

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 

 
ΤΡΙΤΗ 
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
 

 Α 

  Αγίων Κύρου και Ιωάννου  
εκ του χορού τησ Αγίων και 

Ιαματικών Αναργύρων,  
Αγίασ Αθαναςίασ και των  

θυγατέρων αυτήσ Θεοδότησ, 
Θεοκτίςτησ και Ευδοξίασ,  Οςί-
ου Αρςενίου του Νέου του εν  

νήςω Πάρω, Αγίων Ουικτωρί-
νου, Ουίκτωρ, Νικηφόρου, 

Κλαυδίου, Διόδωρου, Σαραπί-
νου και Παπία, Αγίασ Τρυφαί-

νησ, Αγίου Ηλία του Νέου Οςιο-
μάρτυροσ του Αρδούνη, Σύνα-
ξη τησ Υπεραγίασ Θεοτόκου τησ 

Δακρυρροούςησ, Αγίων Αέντ 
και Φέμσ , Αγίου Ιουλίου του  

Πρεςβυτέρου εξ Αιγίνησ. 
 

Αύριο : Αγίων Τεςςάρων  
Μαρτύρων Πολιούχων των 

Μεγάρων, Αγίου Τρύφωνοσ, 
Παραμονή Υπαπαντήσ του 

Χριςτού.  

Δηαηξεία αζιεηηθώλ εηδώλ  
δεηά Πσιεηή – ξηα  

γηα ην θαηάζηεκά ηεο ζηελ Διεπζίλα .  
Απνζηνιή βηνγξαθηθώλ κέζσ email: 

cvs5@diethnis-athlitiki.gr .  

Απόφοιτη του Εθνικού 
και Καποδιστριακού  

Πανεπιστημίου Αθηνών 
(Σμήμα Υιλοσοφίας  
Παιδαγωγικής και  

Χυχολογίας) με ειδίκευση 
στην Παιδαγωγική,  

παραδίδει μαθήματα  
σε μαθητές-τριες  

Πρωτοβάθμιας και 
 Δ/θμιας εκπαίδευσης. 

 

Πληροφορίες:΅Σηλ.  
210-5546476 , 6978914890 

ΜΔΘΝΘΖΠ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΑ  
ΔΟΓΑ & ΘΑΡΑΠΘΔΔΠ ΗΘΔ  

ΕΖΡΔΗΡΑΗ Δξγαηνηερλίηεο κε εκπεηξία 
ηνπιάρηζηνλ ελόο έηνπο ζε βηνκεραλία / 
εξγνηάμηα κε γλώζεηο ζε κεραλνινγηθά 

έξγα / κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο .  
Δπηθνηλσλία απζηεξά 09.00-11.00  

ζην ηειέθσλν:6947965165 

ςιπ 01 Υεβοξσαοίξσ 
 

ημαμςικό ρεμιμάοιξ  

για ςημ αρτάλεια ξδηγώμ 

και ρσμξδηγώμ αγώμχμ  
ρςημ 0η ΔΜΑΚ Αρποξπύογξσ 

 
Η ΕΠΑ και η 
Επιτροπή Ασφα-
λείας της ΟΜΑΕ 
σε συνεργασία 
με την 1η Ειδική 
Μονάδα Αντιμε-
τώπισης Κατα-
στροφών της 
Πυροσβεστικής 
Τπηρεσίας που 
εδρεύει στον 
Ασπρόπυργο, 
διοργανώνουν 
εμινάριο Α-
σφαλείας Οδη-
γών-υνοδηγών 
Αγώνων Αυτο-
κινήτου, την 
Κυριακή 12 Υε-
βρουαρίου, στις 
εγκαταστάσεις 
της 1ης ΕΜΑΚ 
(Λεωφόρος ΝΑ-
ΣΟ, 19200, Ελευ-
σίνα Αττικής). 
το σεμινάριο 
θα αναλυθούν διεξοδικά θέματα πρόληψης και διαχείρι-
σης ατυχημάτων, απεγκλωβισμού και πρώτων βοη-
θειών, στο πλαίσιο των αγώνων αυτοκινήτου, τα οποία 
σαφώς έχουν εφαρμογή και στην καθημερινότητα. Η 
επιτροπή φιλοδοξεί το σεμινάριο αυτό να είναι το πρώ-
το μιας σειράς αντίστοιχων δράσεων που θα καλύψουν 
εντός του έτους όλη την επικράτεια. 
 
 

σμαμςιξύμςαι ρςιπ 5.1.07 
για ςημ Πίςα ρςημ Ομξρπξμδία 

ςηπ Κιμέςςαπ Μεγάοχμ 
 

Ολοι οι φορείς της Κινέτας Μεγάρων θα συναντηθούν 
την επόμενη Κυριακή, σε κοινή εκδήλωση για την υπο-
δοχή του νέου έτους.  
Πιο συγκεκριμένα, η Ομοσπονδία υλλόγων Κινέττας 
Μεγάρων θα πραγματοποιήσει εκδήλωση για την κοπή 
της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας, την Κυριακή 5 Υεβρουα-
ρίου στις 11 πμ στον χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου 
της Ομοσπονδίας, στον κεντρικό δρόμο του οικισμού, 
επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου στο 55 
χλμ. Μετά το τέλος της εκδήλωσης θα παρατεθεί δεξίω-
ση στους παρευρισκόμενους.  

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 
ΑΞΝΘΔΛΡΟΩΚΔΛΖ  
ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΑΡΡΗΘΖΠ 
ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΑΠΩΛ  
ΘΑΗ ΑΓΟΝΡΗΘΩΛ ΞΝΘΔΠΔΩΛ 
ΓΗΔΘΛΠΖ ΓΑΠΩΛ  
ΓΡ.ΑΡΡΗΘΖΠ 
ΓΑΠΑΟΣΔΗΝ ΚΔΓΑΟΩΛ 
Κέγαξα 11-10-2013 
ΑΛΑΘΝΗΛΩΠΖ 
Αλαθνηλώλνπκε όηη ζύκθωλα κε ηηο 
ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ηνπ αξζ. 14 Λ. 
998/79  «πεξί πξνζηαζίαο Γαζώλ 
θαη Γαζηθώλ εθηάζεσλ ηεο ρώ-
ξαο» θαη θαηόπηλ αίηεζεο  ηνπ 
Γήκνπ Κεγαξέσλ Αηηηθήο γηα 
έθηαζε εκβαδνύ 4,54651 ζηξεκ-
κάησλ ε νπνία βξίζθεηαη ζηε ζέζε 

«Θηλέηα» Κεγάξσλ , εθδόζεθε ε 
ππ αξηζκόλ  2852/11-10-2013 
πξάμε ραξαθηεξηζκνύ. 
Κε ηελ πξάμε απηή  ε αλωηέξω 
έθηαζε εκβαδνύ ηεζζάξωλ ζηξεκκά-
ηωλ, πεληαθνζίωλ ζαξάληα έμη ηεηξα-
γωληθώλ κέηξωλ θαη πελήληα ελόο 
εθαηνζηώλ ηνπ η.κ. (4,54651 ζηξ.) 
κε ζηνηρεία ΑΒΓΓΑ  ραξαθηεξίδε-
ηαη σο: 
Γάζνο  
θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ 
ηεο παξαγξάθνπ 1 άξζξνπ 3 ηνπ 
Λ. 998/79 όπωο απηή αληηθαηαζηά-
ζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 
Λ. 3208/2003 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε 
ην αξζ.9, παξ.1 Λ 3818/2010 & αξζ. 
4, παξ.1, εδ. ε θαη παξ. 2, εδ. β,γ,δ,δ 

Λ. 998/79 ,πνπ καδί κε ηελ εθεί ζπλπ-
πάξρνπζα ριωξίδα θαη παλίδα ηεο 
επξύηεξεο πεξηνρήο απνηεινύλ κέζω 
ηεο ακνηβαίαο αιιειεμάξηεζεο θαη 
αιιειεπίδξαζήο ηνπο ηδηαίηεξε βηνθνη-
λόηεηα (δαζνβηνθνηλόηεηα)θαη ηδηαίηε-
ξα θπζηθό πεξηβάιινλ (δαζνγελέο). 
Θαηά ηεο πξάμεο ηνπ Γαζάξρε επη-
ηξέπνληαη αληηξξήζεηο εληόο δύν 
(2) κελώλ από ηελ ηειεπηαία 
δεκνζίεπζε , ελώπηνλ ηεο Αζκηαο 
ΔΔΓΑ Γπηηθήο Αηηηθήο. 
Ξιεξνθνξίεο ζηα ηειέθσλα 
2296083650-1 ζε εξγάζηκεο 
εκέξεο θαη ώξεο. 
Ζ ΓΑΠΑΟΣΖΠ α/α 
ΠΩΡΖΟΗΑ ΦΟΑΓΘΝ  
ΓΑΠΝΙΝΓΝΠ 
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