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ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Αραιές νεφώσεις. Η  θερµοκρασία 

έως 19 βαθµους Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
1,5,9,13,17,21,25

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Πούλιος,Σύλας, Σύλλας, Σύλος, 

Σύλα, Σύλια, Σύλη

Ασπρόπυργος

Παπαχριστόπουλος Χρήστος Π. 
Περικλέους 1, 2105575600

Ελευσίνα 

Λουκοπούλου Σοφία Σ. 
Ελευθερίου Βενιζέλου 39, 2105560390

Μάνδρα
Μαρτζέλης Χρήστος Ι. 

Στρατηγού Ρόκκα 56, 2105555550
(08:00 - 23:00)

Άνω Λιόσια - Φυλή 
Παπασπυρόπουλος Χρήστος 

Λεωφόρος Φυλής 197, Άνω Λιόσια, 
2102474337 (08:00-22:00 )

Χαϊδάρι 
Θεριού Μαρία,  Αγίας Παρασκευής 78, 

Πλησίον Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής
- ∆άσος, 2105821897

(08:00-23:00)

Σε Ασπρόπυργο και Ελευσίνα βρέθηκε την
Πέµπτη 21/3  ο Γ. Σγουρός
συνεχίζοντας τις επαφές και συναντήσεις

του µε εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης,
τους πολίτες και φορείς της Αττικής.

Ειδικότερα το πρωί ο Υποψήφιος Περιφερει-
άρχης Αττικής βρέθηκε στο κεντρικό Λιµεναρχείο
Ελευσίνας όπου συναντήθηκε µε τον Σύνδεσµο
Φορτοεκφορτωτών Λιµένος Ελευσίνας και είχε την
ευκαιρία να ενηµερωθεί για τις δράσεις του σωµα-
τείου από  το προεδρείο και τους εργαζοµένους και
µε τον ΟΛΕ. 

Στη συνέχεια επισκέφθηκε τον ∆ήµο Ελευσίνας,
όπου συνοµίλησε µε εργαζοµένους του δήµου και
είχε συνάντηση µε τον δήµαρχο κ. Γιώργο Τσουκα-
λά. 

Επίσης επισκέφθηκε και το Εργατικό Κέντρο
Ελευσίνας και συνοµίλησε µε τη ∆ιοίκηση του
καθώς και τα Ναυπηγεία Ελευσίνας όπου συναν-
τήθηκε µε το Σωµατείο Εργαζοµένων και ξενα-
γήθηκε στους χώρους εργασίας.

Κατόπιν ο κ. Σγουρός µετέβη στο ∆ηµαρχείο
Ασπροπύργου όπου είχε συνάντηση µε τον ∆ήµα-
ρχο κ. Νίκο Μελετίου µε τον οποίο συζήτησαν ιδίως
για τα προβλήµατα περιβαλλοντικής επιβάρυνσης
που αντιµετωπίζει η ευρύτερη περιοχή.

ΤΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕ ΜΕ Ν. ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΚΑΙ Γ. ΤΣΟΥΚΑΛΑ 
Επίσκεψη Γ. Σγουρού σε Ασπρόπυργο και Ελευσίνα

Συν εδριάζει σήµερα  Τρίτη 26
Μαρτίου και ώρα 19:00 µ.µ., το
∆ηµοτικό  Συµβούλιο Ασπροπύρ-
γου, για τη συζήτηση και λήψη απο-
φάσεων  στα παρακάτω θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης, 

Θέµα 1ο :Λήψη απόφασης για την
Κατάρτιση Μεσοπρόθεσµου Προ-
γράµµατος ∆ηµοσιον οµικής Στρατ-
ηγικής 2020- 2023, του υποτοµέα
S1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής Οικον ο-
µικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος
Πάν ος.

Θέµα 2ο :Έγκριση Έκθεσης Εσόδων  –  Εξόδων  ∆΄ Τρι-
µήν ου για τον  Έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισµού
έτους 2018, σύµφων α µε την  υπ’ αριθµ. 72/2019 απόφ-
αση της Οικον οµικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής Οικον οµικής Υπηρεσίας, κ.
Φίλιππος Πάν ος.

Θέµα 3ο :Έγκριση µίσθωσης  ακιν ήτου για τη στέγαση
4ου ∆ηµοτικού Σχολείου,  µε τη διαδικασία της ∆ηµοπρ-
ασίας.Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής Οικον οµικής Υπηρεσίας,
κ. Φίλιππος Πάν ος.

Θέµα 4ο :΄Εγκριση Παράτασης Σύµβασης Μίσθωσης
Ακιν ήτου από το ∆ήµο Ασπροπύργου, για την  στέγαση
του ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ Ασπροπύργου.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής Οικον οµικής Υπηρεσίας, κ.
Φίλιππος Πάν ος.

Θέµα 5ο :∆ιαγραφή ∆ηµοτικών  Τελών  Καθαριότητας και
Φωτισµού µη ηλεκτροδοτούµεν ου χώρου, & επαν αβε-
βαίωση για τον  κο Καλδέλη Ευστράτιο.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής Οικον οµι-
κής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάν ος.

Θέµα 6ο :∆ιαγραφή ∆ηµοτικών
Τελών  Καθαριότητας και Φωτισµού
έτους 2018, & επαν αβεβαίωση για τη
χρον ική περίοδο από 01-01-2018 έως
19-09-2018, για την  µη ηλεκτροδο-
τούµεν η εταιρεία µε τον  διακριτικό
τίτλο TRANS OIL HP.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής Οικον οµι-
κής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάν ος.

Θέµα 7ο :Έγκριση ή µη πρωτοκόλ-
λων  οριστικής παραλαβής διαφόρων

υπηρεσιών , σύµφων α µε την  υπ’αριθµ.
109/ΟΙΚ.ΥΠ./22-3-2019 εισήγηση του ∆/ν τή Οικον ο-
µικών  Υπηρεσιών .Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής Οικον οµι-
κής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάν ος.

Θέµα 8ο :Λήψη απόφασης για τον  καθορισµό αν ώτατου
επιτρεπόµεν ου χρηµατικού ορίου κλήσεων  υπηρεσίας
κιν ητής τηλεφων ίας.Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής Οικ.
Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάν ος.

Θέµα 9ο :Λήψη απόφασης σχετικά µε την  έγκριση της
σύν αψης και την  αποδοχή των  όρων  σχεδίου τροπο-
ποίησης – παράτασης προγραµµατικής σύµβασης
µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου, για την  υλοποίηση της υπηρεσίας µε τίτλο
«ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ
∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ», και την  εξουσιοδότηση του
∆ηµάρχου, κ. Νικόλαου Μελετίου, για την  υπογραφή
αυτής.

Εισηγητής: Ο Αν τιδήµαρχ ος Πολεοδοµίας και
Τεχ ν ικών  Υπηρεσιών , κ. Αν αστάσιος Παπαδόπου-
λος.

ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Υποβολή πρότασης για «Ανέγερση 4ου Γυµνασίου» στο Πρόγραµµα

«ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ I» και παράταση της προγραµµατικής σύµβασης 
«ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ∆. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ»

συν εχ ίζεται στη σελ. 4
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Μαυρογιάννης Κ. Αθανάσιος.
∆ηµοτικός Σύµβουλος ∆ήµου

Ελευσίνας. 

Προς: Κριεκούκη Αθανάσιο
Πρόεδρο ∆ηµοτικού Συµβουλίου

∆ήµου Ελευσίνας.

Επιστολή σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.

3852/2010. 

Κύριε Πρόεδρε,
Υπηρετώντας τα τελευταία χρόνια

το ∆ήµο µας και τους Πολίτες του
από την θέση ευθύνης του ∆ηµοτι-
κού Συµβούλου, θέλω να πιστεύω
ότι έχω λειτουργήσει προς όφελος
του τόπου µας. Θέλω να ελπίζω ότι
µέχρι σήµερα έχω δώσει καλές
συµβουλές, ανεξάρτητα του αν ακο-
λουθήθηκαν όλες ή όχι. Για τις
λάθος που σίγουρα θα έχω δώσει,
αναλαµβάνω την ευθύνη. 

Τα τελευταία χρόνια δεν ήταν όλα
όπως θα ήθελα ή όπως πίστευα ότι
θα  έπρεπε να είναι. ∆εν είναι λίγες
οι φορές που το έχω υποστηρίξει
και επιχειρηµατολογήσει τόσο στον
∆ήµαρχο, όσο και στην συλλογικότ-
ητα στην οποία συµµετέχω. 

∆υστυχώς, από ένα σηµείο και
µετά δεν υπήρχε συναντίληψη.

Κάθε ηµέρα που περνούσε, πολιτι-
κά, η απόσταση που µε χώριζε µε
τον ∆ήµαρχο όλο και µεγάλωνε. Η
διάσταση των απόψεων µας, των
προτεραιοτήτων µας, αλλά και τα
διαφορετικά µας κίνητρα, µε οδήγ-
ησαν τον Μάϊο του 2018 να ζητήσω
να απαλλαγώ από τα καθήκοντα
του Αντιδηµάρχου, υπεύθυνου για
τα οικονοµικά του ∆ήµου µας. Είχα,
µάταια όπως αποδείχτηκε, την
ελπίδα ότι η παραίτηση µου θα
µπορούσε να προκαλέσει, έστω και
την ύστατη στιγµή, τον αναγκαίο
αναστοχασµό για την πορεία και το
µέλλον, ως υπεύθυνων πολιτικών
δρώντων που είχαµε την ευθύνη για
την τύχη του ∆ήµου µας, και να
οδηγήσει στις αναγκαίες γενναίες
αποφάσεις. 

Όλα αυτά τα χρόνια µέληµα µου
ήταν, αξιοποιώντας τις γνώσεις και
την εµπειρία µου, να είµαι χρήσιµος
και αποτελεσµατικός. ∆εν ήταν
λίγες οι φορές που κάποιοι µε
συγκράτησαν. Όπως είχα
υποχρέωση, αφιέρωσα πολύ χρόνο
απασχολούµενος µε τον ∆ήµο,
ώστε να ετοιµάσω και να προωθή-
σω δράσεις και πολιτικές που θεω-
ρούσα χρήσιµες. Είχα βέβαια και
άτυχες στιγµές τις οποίες και  αναγ-
νωρίζω. Κάποια στιγµή ήρθε η
εποχή των εµποδίων και των διαφ-
ωνιών. Σε πολλές περιπτώσεις,
τόσο µε την στάση µου, οσο και µε
δηµόσιες τοποθετήσεις,  δεν έκρυ-
ψα τις διαφωνίες µου και τις διαφο-
ρετικές µου θέσεις. Η συσσώρευση
διαφωνιών και σε πολλά θέµατα η
διαφορετική προσέγγιση, µια βεβαι-
ότητα επέβαλλαν: όφειλα να εγκα-
ταλείψω τη θέση µου στη διοίκηση
του ∆ήµου. Η ανάγκη που ένοιωθα
να είµαι συνεπής µε αυτά που
πιστεύω, µου υπαγόρευσαν αυτή
την στάση. Το όφειλα στη δική µου

αντίληψη για τα πράγµατα, σε
εκείνες και εκείνους που διαχρονικά
µε είχαν εµπιστευθεί, στην ιδέα που
εγώ έχω για την πόλη. 

Για όσους προσπαθούν να παρ-
ουσιάσουν µια διαφορετική πραγ-
µατικότητα, το µόνο που θα µπορ-
ούσα να πω είναι ότι αποκαλύπτουν
την ηθική κρίση της σύγχρονης
πολιτικής. Στον βωµό µικροπολι-
τικών σκοπιµοτήτων αποκρύπτουν
την αλήθεια και τα πραγµατικά αίτια
της απόφασης µου και παρουσιά-
ζουν ένα αφήγηµα για να µειώσουν
την αξία του υποκειµένου της
απόφασης. 

Τέλος, δυστυχώς γι’ αυτούς,
θυσιάζουν προσωπικές σχέσεις
ετών. Όταν οι πολίτες αποστρέφον-
ται την πολιτική ή στρέφονται στα
άκρα, είναι ακριβώς εξαιτίας της
αποστροφής τους σε αυτές τις
συνήθειες και πρακτικές.

∆εν θα κάνω σήµερα έναν συνο-
λικό απολογισµό του έργου µου. Θα
σηµειώσω µόνο την κατά γενική
οµολογία εξαιρετική οικονοµική
κατάσταση του ∆ήµου µας, για την
οποία ως αρµόδιος Αντιδήµαρχος
Οικονοµικών είχα την ευθύνη. Αυτή
η οικονοµική θέση του ∆ήµου, κάτω
από εξαιρετικά δύσκολες οικονοµι-
κές συνθήκες, µε κάνει να αισθάνο-
µαι ιδιαίτερη ικανοποίηση. Η
σκληρή και µεθοδική εργασία σε
συνδυασµό µε την συνετή και διαφ-
ανή διαχείριση, έφεραν αυτό το
αποτέλεσµα και σήµερα ο ∆ήµος
µας εχει την δυνατότητα να χρηµα-
τοδοτεί έργα και δράσεις πολλών
εκατοµµυρίων.

Όλα αυτά τα χρόνια, όποια θέση
ευθύνης µου εµπιστεύθηκαν, την
δέχτηκα µόνο επειδή µου έδινε την
δυνατότητα να υπηρετήσω την
πόλη και τους πολίτες της. Νοµίζω
ότι καλά τα κατάφερα.  

Επιστολή παραίτησης του Αθανάσιου Μαυρογιάννη
από τη ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ του Γ. Τσουκαλά  

συνεχίζεται στη σελ. 11 

Σήµερα  Τρίτη 26 Μαρτίου 2019
και ώρα  20:30 θα συνεδριάσει
το ∆.Σ. Ελευσίνας  για τη λήψη

αποφάσεων στα κάτωθι θέµατα της ηµε-
ρήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την έγκρι-
ση του Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος
∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2020-2023
του ∆ήµου Ελευσίνας.

2. Επί αιτήµατος κ.κ. Μαρίας
Μορφοπούλου & Ιωάννη – Κωνσταν-
τίνου Ρόγιεν περί συµβιβαστικού προσ-
διορισµού αποζηµίωσης.

3. Έγκριση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου περί χρηµατοδότησης της
Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Ελευ-

σίνας από το ∆ήµο µας µηνός Φεβρουα-
ρίου 2019 του Ετήσιου Προγράµµατος
∆ράσης.

4. Λήψη απόφασης για την
Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης
µεταξύ Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλ-
ητισµού – ∆ήµου Ελευσίνας – Περιφέρεια
Αττικής για το έργο: «Εργασίες ∆ιαµόρφ-
ωσης του απαλλοτριωµένου ακινήτου
ιδιοκτησίας ΥΠ.ΠΟ.Α στην συµβολή  των
οδών ∆ήµητρος, Πλούτωνος και Γκιόκα
(Ο.Τ. 121) στην Ελευσίνα και τη µετατρο-
πή του σε υπαίθρια έκθεση λίθινων ευρ-
ηµάτων», έγκριση των όρων αυτής και
εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Ελευσίνας
για την υπογραφή της εν λόγω Προγραµ-
µατικής Σύµβασης.

5. Λήψη απόφασης για την ρύθµι-
ση υπαίθριων αγορών στα όρια του
∆ήµου Ελευσίνας, σύµφωνα µε τις προβ-
λέψεις του Ν. 4497/2017.

6. Λήψη απόφασης για την
χορήγηση θέσης στάθµευσης Α.Μ.Ε.Α.
επί της οδού Παπαγιάννη 25 στην ∆.Ε.
Ελευσίνας.

7. Λήψη απόφασης για τον καθο-
ρισµό της αµοιβής του ∆ικηγόρου Ευάγ-
γελου Πετρόπουλου αναφορικά µε την
άσκηση αίτησης ανακλήσεως κατά της
υπ’ αριθµ. 149/2019 απόφασης του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.

8. Λήψη απόφασης για τον καθο-
ρισµό της αµοιβής των ∆ικηγόρων
Μιχάλη & Γιώργο Τριαλώνη αναφορικά
µε το χειρισµό της µε αριθµ. καταχ.
1720/31-10-2018 αίτησης ακυρώσεως,
την οποία άσκησαν οι Αναστάσιος Σου-
σάνης και Ηλίας Σουσάνης κατά του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
του Συντονιστή Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αττικής (ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ  Π.Ε ∆υτι-
κής Αττικής) και του ∆ήµου Ελευσίνας.

Το ΓΕΛ Μαγούλας θα γίνει  
και πάλι εξεταστικό Κέντρο για τις

Πανελλαδικές εξετάσεις

 Άµεσα θα βγει υπουργική απόφαση εντάσσοντάς
το στη λίστα µε τα εξεταζόµενα Κέντρα.

Συζητήθηκε µετά από αναβολή δύο εβδοµάδων η
επίκαιρη ερώτηση που είχε καταθέσει ο βουλευτής
Περιφέρειας Αττικής Θανάσης Μπούρας προς τον

Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων µε θέµα
την ανάγκη επαναλειτουργίας του ΓΕΛ Μαγούλας ως
εξεταστικό Κέντρο από τις προσεχείς κιόλας Πανελλαδι-
κές εξετάσεις.
Στη συζήτηση παραβρέθηκε για να απαντήσει ο ίδιος ο

Υπουργός.
Ξεκινώντας ο κ. Μπούρας την πρωτολογία του αναφέρ-

θηκε στο γεγονός ότι τόσο  ο ίδιος όσο και ο Υπουργός
προέρχονται από τον χώρο της Εκπαίδευσης και έχουν
υπηρετήσει ως καθηγητές την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση.
Του θύµισε ότι πέρυσι τέτοια εποχή είχε ανταποκριθεί
θετικά στο αίτηµα που είχε καταθέσει µε επίκαιρη
ερώτησή του ο κ. Μπούρας να τύχουν ευνοϊκής ρύθµι-
σης οι µαθητές των πληγέντων από τις πληµµύρες της
15ης Νοεµβρίου 2017 περιοχών της Μάνδρας, της
Μαγούλας και της Νέα Περάµου που φοιτούσαν στην Γ’
Λυκείου κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018. Η ρύθµιση
αυτή προέβλεπε την επιπλέον µοριοδότησή τους στις
Πανελλαδικές εξετάσεις.

Συνεχίζοντας, µπαίνοντας στο θέµα της συζήτησης,
ανέφερε ότι οι παραπάνω περιοχές εξακολουθούν να
βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης µετά την
πληµµύρα του Ιουνίου του 2018. Ιδιαίτερα, η Μαγούλα
βρίσκεται στο κέντρο του Θριασίου Πεδίου, το οποίο
φιλοξενεί το 40% της βαριάς βιοµηχανίας, τα διυλιστήρ-
ια, τις µεταλλουργίες, τα logistics. 
Εκεί κοντά βρίσκεται και ο µοναδικός χώρος υγειονοµι-

κής ταφής. Εντούτοις, οι κάτοικοι της περιοχής είναι
ιδιαίτερα φιλόξενοι. Αυτό που ζητάει, λοιπόν, ως βουλευ-
τής της περιοχής είναι να επαναλειτουργήσει το ΓΕΛ
Μαγούλας ως εξεταστικό Κέντρο στις Πανελλαδικές εξε-
τάσεις, όπως γινόταν µέχρι και το 2010. Από τον ∆εκέµ-
βριο οι µαθητές, οι καθηγητές και ο Σύλλογος Γονέων και
Κηδεµόνων ακολούθησαν όλες τις προβλεπόµενες δια-
δικασίες για να αναδείξουν το θέµα και για να βρεθεί
λύση. 
Το συγκεκριµένο Λύκειο πληρεί όλες τις προϋποθέσεις,

καθώς διαθέτει τόσο τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλι-
σµό, αλλά και τον απαραίτητο αριθµό µαθητών.
Ο Υπουργός, παίρνοντας το λόγο, συµµεριζόµενος την

επιχειρηµατολογία του κ. Μπούρα, ανταποκρίθηκε θετι-
κά στο αίτηµα του, υποσχόµενός του, µάλιστα, ότι το
ΓΕΛ Μαγούλας θα αποτελεί από φέτος και πάλι εξετα-
στικό Κέντρο για τις Πανελλαδικές εξετάσεις, αφού επρ-
όκειτο άµεσα να βγει υπουργική απόφαση εντάσσοντάς
το στη λίστα µε τα εξεταζόµενα Κέντρα.
Ο κ. Μπούρας εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη

θετική ανταπόκριση του Υπουργού και ήδη οι µαθητές, οι
καθηγητές και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων, που
παρακολούθησαν σε απευθείας σύνδεση µε το Κανάλι
της Βουλής τη συζήτηση του εξέφρασαν τις θερµές τους
ευχαριστίες και τη δική τους ικανοποίηση για τη θετική
έκβαση του θέµατος.

ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ∆.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
Λήψη απόφασης για την έγκριση του Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος 
∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2020-2023 του ∆ήµου Ελευσίνας.

Συνεχίζεται στη σελ. 13



4-θριάσιο Τρίτη 26 Μαρτίου 2019

Θέµα 10ο : Λήψη απόφασης για
την  Υποβολή πρότασης µε τίτλο «Αν έ-
γερση 4ου Γυµν ασίου Ασπροπύργου»
στο Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ I», στην
Πρόσκληση V µε τίτλο «Αν έγερση και
Επαν άχ ρηση δηµοτικών  κτιρίων ».

Εισηγητής: Ο Αν τιδήµαρχ ος Πολεο-
δοµίας και Τεχ ν ικών  Υπηρεσιών , κ.
Αν αστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέµα 11ο : Λήψη απόφασης για
την  έγκριση παράτασης προθεσµίας
περαίωσης του έργου µε τίτλο: «Αν ακα-
τασκευή Αγ. Γεωργίου» 

Εισηγητής: Ο Αν τιδήµαρχ ος Πολεο-
δοµίας και Τεχ ν ικών  Υπηρεσιών , κ.
Αν αστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέµα 12ο : Έγκριση 1ου Αν ακεφα-
λαιωτικού Πίν ακα Έργου και 1ου Πρω-
τοκόλλου Καν ον ισµού Τιµών  Μον άδος
Νέων  Εργασιών  του έργου µε τίτλο:
«Αν ακατασκευή Αγ. Γεωργίου». 

Εισηγητής: Ο Αν τιδήµαρχ ος Πολεο-
δοµίας και Τεχ ν ικών  Υπηρεσιών , κ.
Αν αστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέµα 13ο : Λήψη απόφασης σχ ετι-
κά µε την  πρόταση τροποποίησης στα

Ο.Τ. 57 και 58, του εγκεκριµέν ου ρυµο-
τοµικού σχ εδίου του ∆ήµου Ασπροπύρ-
γου.Εισηγητής: Ο Αν τιδήµαρχ ος Πολεο-
δοµίας και Τεχ ν ικών  Υπηρεσιών , κ.
Αν αστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέµα 14ο : Ορθή επαν άληψη της
υπ’ αριθµ. 481/2018 προγεν έστερης
απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε
θέµα: «Λήψη απόφασης για την  έγκριση
παράτασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΣΤΟ
Ο.Τ. 420», ως προς την  ηµεροµην ία
περαίωσης των  εργασιών  του έργου. 

Εισηγητής: Ο Αν τιδήµαρχ ος Πολεο-

δοµίας και Τεχ ν ικών
Υπηρεσιών , κ. Αν αστά-
σιος Παπαδόπουλος.

Θέµα 15ο : Ε π ι -
καιροποίηση της υπ`
αριθ. 674/2016 απόφασης
του ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου µε θέµα : «Λήψη
απόφασης για διαγραφή
και επαν αβεβαίωση της
κας ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ
ΖΕΡΒΑΚΗ του Βασιλείου,
για τη ρύθµιση οφειλής
της. (Υπ’αριθµ. 633/2016

απόφαση Οικον οµικής Επιτροπής)».
Εισηγητής: Εισηγητής: Ο Πρόεδρος

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κ. Αν τών ιος
Καραµπούλας.

Θέµα 16ο : Μεταβίβαση των  δικαι-
ωµάτων  του υπ` αριθ. Α 0290 τάφου
από τους Λεων ίδα Σαν τολζίδη, του
Σάββα, Σοφία Μιχ αηλίδου, του Σάββα
(Σαβέλιου), Λίζα Κουρτίδου, του Σάββα,
στον  Παύλο Σαν τολζίδη, του Σάββα.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, κ. Αν τών ιος Καραµπούλας.

Θέµα 17ο : ∆ωρεά εξόδων  εν ταφ-
ιασµού και αν όρυξης για τη θαν ούσα

Μαρία Σαν τολζίδου, του Παν αγιώτη, µε
ηµεροµην ία θαν άτου 22/2/2019.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, κ. Αν τών ιος Καραµπούλας.

Θέµα 18ο : Παραχ ώρηση του υπ’
αριθµ. Ε-0193 οικογεν ειακού τάφου,
στoν  κ. ΓΟΥΡΖΟΥΛΙ∆Η ΓΕΩΡΓΙΟ, του
Φίλιππου και της Αν τιγόν ης.

Εισηγητής: Ο Αν τιδήµαρχ ος Οικον ο-
µικών  και ∆ιοικητικών  Υπηρεσιών , κ.
Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέµα 19ο : Παραχ ώρηση του υπ’
αριθµ. Θ-0016 οικογεν ειακού τάφου,
στoν  κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΜΠΟΛΗ, του
Αν αστασίου.Εισηγητής: Ο Πρόεδρος
του ∆ηµ Συµ., Αν τ. Καραµπούλας.

Θέµα 20ο : Ε ξ ε ι δ ί κ ε υ σ η
πιστώσεων  για τη χ ορήγηση Οικον ο-
µικών  Εν ισχ ύσεων  – Επιχορηγήσεων .

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, κ. Αν τών ιος Καραµπούλας.

Θέµα 21ο : ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΑ
- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 2

Σ
υµπληρώθηκαν φέτος εί κοσι  χρόνι α
από την ι µπερι αλι στι κή επέµβαση
των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ στη Γι ουγκο-

σλαβί α, στι ς 24 Μαρτί ου του 1999.
Στι ς 78 ηµέρες των ανελέητων ΝΑΤΟι κών

βοµβαρδι σµών πραγµατοποι ήθηκαν 35.788
επι δροµές σε 200 πόλει ς, ρί φθηκαν 500.000
βόµβες, εκ των οποί ων οι  35.500 ήταν βόµβες
δι ασποράς, που εί ναι  απαγορευµένες από
τι ς δι εθνεί ς συνθήκες. Οι  ΝΑΤΟι κοί  βοµβαρ-
δι σµοί  εί χαν ως αποτέλεσµα δεκάδες χι λι ά-
δες θύµατα, νεκρούς και  τραυµατί ες, πολλά
από τα οποί α ήταν µι κρά παι δι ά και
άµαχοι . Κατέστρεψαν νοσοκοµεί α, σχολεί α,
εργοστάσι α, υποδοµές, γέφυρες και  δρόµο-
υς. 

Οι  "έξυπνες" ΝΑΤΟι κές βόµβες απεµ-
πλουτι σµένου ουρανί ου µετέτρεψαν τη Γι ου-
γκοσλαβί α και  ολόκληρα τα Βαλκάνι α σε
ραδι ενεργό πεδί ο βολής, µε ανυπολόγι στες
συνέπει ες γι α την υγεί α των λαών της περ-
ι οχής.

Τους βοµβαρδι σµούς ακολούθησε η χερ-
σαί α επέµβαση των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ, που
ορι στι κοποί ησε τη βί αι η δι άλυση της Γι ου-
γκοσλαβί ας και  εί χε ως αποτέλεσµα την
απόσχι ση του αµερι κανοΝΑΤΟι κού προτεκ-
τοράτου του Κοσσυφοπεδί ου. Η ΕΕ πρωτο-
στάτησε σε αυτό το ι µπερι αλι στι κό έγκληµα. 

∆εν ξεχνάµε ότι  πολλές από τι ς κυβερνή-
σει ς της ήταν οι  λεγόµενες κεντροαρι στερές
όπως στη χώρα µας, όπου η κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ, µε την απόλυτη συγκατάθεση της
αντι πολί τευσης της Ν∆, στήρι ξε την επέµβα-
ση και  τον πόλεµο. Έδωσε γη και  αέρα,
λι µάνι α και  αεροδρόµι α, τους δρόµους και
τους σι δηροδρόµους της χώρας γι α να περά-
σουν οι  ΝΑΤΟι κοί  δολοφόνοι . Από κοντά και  ο
προκάτοχος του σηµερι νού ΣΥΡΙΖΑ (ο λεγό-
µενος τότε ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ), που µε το σύνθ-
ηµα "Μι λόσεβι τς και  Κλί ντον σταµατήστε τι ς
ανθρωποθυσί ες", εξί σωνε τα θύµατα µε τους
θύτες και  πρόσφερε κι  αυτός άλλοθι  στους
ΝΑΤΟι κούς δολοφόνους.

Στη βαρβαρότητα των ι µπερι αλι στών
αντι τάχθηκε η συντρι πτι κή πλει οψηφί α του
ελληνι κού λαού. Αντι στάθηκαν οι  γνήσι ες
αντι ι µπερι αλι στι κές - αντι πολεµι κές και
πατρι ωτι κές δυνάµει ς, µαζί  και  το κί νηµά

µας, η ΕΕ∆ΥΕ, τα παι δι ά µε τι ς
κόκκι νες σηµαί ες, που γι α πάνω
από τρει ς µήνες στη Θεσσαλονί κη,
στην Αθήνα και  σε όλη την Ελλάδα
ξεσήκωναν το λαό κατά του πολέ-
µου και  της συµµετοχής της
πατρί δας µας σ’ αυτόν. Κόντρα σε
κόµµατα και  άλλους µηχανι σµούς,
που συκοφαντούσαν και  λοι δορ-
ούσαν, αποκάλυψαν στο λαό την
αλήθει α γι α τους στόχους και  τι ς
επι δι ώξει ς της ΕΕ και  των ΗΠΑ.
Με πολύµορφες µαζι κές λαϊ κές
δι αδηλώσει ς, µε συνεχή αποκλει -
σµό του Λι µανι ού της Θεσσαλονί κης, µε
µπλοκάρι σµα των δρόµων, των σι δηροδρο-
µι κών γραµµών και  του αεροδροµί ου, µε
πολλούς αποκλει σµούς στα σύνορα, επί
τρει ς µήνες ασταµάτητα, ο λαός µας κατάφ-
ερε να εµποδί σει  και  να καθυστερήσει  την
προώθηση των ΝΑΤΟι κών φονι άδων στη
Γι ουγκοσλαβί α.

Η επέµβαση του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και  της
ΕΕ στη Γι ουγκοσλαβί α έγι νε στον απόηχο των
αντεπαναστατι κών ανατροπών στη Σοβι ετι κή
Ένωση και  στι ς σοσι αλι στι κές χώρες της
Ανατολι κής και  Κεντρι κής Ευρώπης. Έδει ξε
το πόσο σηµαντι κός ήταν ο ρόλος του σοσι α-
λι σµού γι α 50 ολόκληρα χρόνι α, γι α την
ει ρήνη και  την ασφάλει α των λαών. Τη
ΝΑΤΟι κή επί θεση στη Γι ουγκοσλαβί α ακο-
λούθησε µι α σει ρά ι µπερι αλι στι κών επεµ-
βάσεων - στο Αφγανι στάν, στο Ιράκ, στη
Λι βύη, στη Συρί α, στην Υεµένη και  αλλού. Το
ί δι ο πρόσχηµα, που χρησι µοποί ησαν οι
ι µπερι αλι στές γι α την επέµβαση στη Γι ου-
γκοσλαβί α, την προστασί α δήθεν του λαού
από τον "αι µοσταγή δι κτάτορα" Μι λόσεβι τς,
το χρησι µοποί ησαν και  αργότερα στο Ιράκ,
στη Λι βύη και  τη Συρί α. Το ί δι ο χρησι µοποι -
ούν και  σήµερα στη Βενεζουέλα ενάντι α στο
νόµι µα εκλεγµένο πρόεδρο της χώρας, Νι κο-
λάς Μαδούρο. Επεµβαί νουν παντού, όπου
υπάρχουν µη αρεστές κυβερνήσει ς, γι α να
βάλουν στο χέρι  τα πλούτη και  τον ι δρώτα
των λαών.

Σήµερα, οξύνονται  οι  ανταγωνι σµοί  και
κλι µακώνεται  η επι θετι κότητα ανάµεσα σε
ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ µε τη Ρωσί α, την Κί να και

µε την εµπλοκή µεγάλου αρι θµού κρατών
στην περι οχή της Μέσης Ανατολής, της Ανατο-
λι κής Μεσογεί ου, της Αφρι κής, των Βαλ-
κανί ων και  της Λατι νι κής Αµερι κής. Η Συρί α,
το Ιράκ, η Υεµένη, η Παλαι στί νη, η Ουκρανί α,
η Μαύρη Θάλασσα, η Βενεζουέλα αποτελούν
τι ς θερµές εστί ες αυτής της αντι παράθεσης.
Στα Βαλκάνι α ενι σχύεται  η παρέµβαση των
ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ, πληθαί νουν οι  ευρωατλαν-
τι κές βάσει ς στην περι οχή στον ανταγωνι σµό
µε τη Ρωσί α. Η ευρωΝΑΤΟι κής κοπής Συµφ-
ωνί α των Πρεσπών που δι ατηρεί  ατόφι α τα
σπέρµατα του αλυτρωτι σµού, του εθνι κι -
σµού και  που αποσκοπούσε ξεκάθαρα στην
ένταξη της γει τονι κής χώρας στο ΝΑΤΟ,
ανοί γει  το δρόµο γι α πολύ επι κί νδυνα
σενάρι α αλλαγής συνόρων σε µι α σει ρά
από χώρες των Βαλκανί ων. Μας ανησυχεί  η
απελευθέρωση των µετακι νήσεων µεταξύ
της Αλβανί ας και  του προτεκτοράτου του
Κοσσυφοπεδί ου που ι σχύει  από τι ς αρχές
του 2019, καθώς και  τα σενάρι α γι α απόσχι -
ση της Σερβι κής ∆ηµοκρατί ας της Βοσνί ας,
οι  σκέψει ς γι α επί λυση του Κυπρι ακού στη
βάση της Συµφωνί ας των Πρεσπών.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, µε τη στήρι ξη και
των άλλων αστι κών κοµµάτων, στο όνοµα της
λεγόµενης γεωστρατηγι κής αναβάθµι σης,
συµβάλλει  στα ι µπερι αλι στι κά σχέδι α µε
τον αναβαθµι σµένο ρόλο του "προτι µώµενου
εταί ρου" του ΝΑΤΟ και  την ι δι ότητα του "γεω-
πολι τι κού µεντεσέ" του ευρωΝΑΤΟι κού
ι µπερι αλι σµού. Γεµί ζει  την Ελλάδα µε
βάσει ς θανάτου, γί νεται  "σηµαι οφόρος" γι α
τα συµφέροντα ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ στην περ-

ι οχή αναλαµβάνοντας µι α σει ρά από επι θε-
τι κές πρωτοβουλί ες, εµπλέκει  το λαό σε
θανάσι µες περι πέτει ες, ξεπλένει  τους
µακελάρηδες των λαών.

Μπροστά σε αυτές τι ς εξελί ξει ς, η ΕΕ∆ΥΕ
καλεί  το λαό σε ετοι µότητα και  σε επα-
γρύπνηση! Να αξι οποι ήσει  την πεί ρα του,
την ι στορι κή του γνώση, να κρί νει  τι ς
εξελί ξει ς από τη σκοπι ά των δι κών του
συµφερόντων και  αναγκών. Καλούµε το λαό
να µη φοβηθεί , να βγει  και  πάλι  µπροστά.
Να οργανώσει  την πάλη του, γι α το δι καί ωµα
στη δουλει ά, στην ασφάλι ση, στην Παι δεί α,
στην Υγεί α, γι α όλες τι ς σύγχρονες ανάγκες
του. Να δυναµώσει  το ρεύµα εναντί ωσης
στους ι µπερι αλι στι κούς σχεδι ασµούς και
πολέµους, στην εµπλοκή της χώρας µας σε
αυτούς, να απαι τήσει  την αποδέσµευση της
πατρί δας µας από το ΝΑΤΟ και  την ΕΕ. Μόνο
η οργανωµένη πάλη του λαού εί ναι  ι κανή να
βάλει  εµπόδι α στους επι κί νδυνους ι µπερ-
ι αλι στι κούς σχεδι ασµούς. Στι ς επι κεί µενες
πολλαπλές εκλογι κές µάχες ο λαός, οι
εργαζόµενοι  πρέπει  να κάνουν κρι τήρι ο
επι λογής τους αυτές τι ς εξελί ξει ς. Να
δώσουν την πρέπουσα απάντηση, να καταδι -
κάσουν αυτές τι ς δυνάµει ς που δεν αντι στέ-
κονται , που δεν αγωνί ζονται , που συµπορ-
εύονται  µε τι ς κυρί αρχες επι λογές της
άρχουσας τάξης της χώρας, του ΝΑΤΟ και
της ΕΕ και  προωθούν τα συµφέροντά τους.

Με το σύνθηµα "Στον ι µπερι αλι σµό καµι ά
υποταγή, η µόνη υπερδύναµη εί ναι  οι  λαοί !"
ο λαός, οι  εργαζόµενοι , η νεολαί α της χώρας
µας, όπως και  τότε την άνοι ξη του 1999, έτσι
και  σήµερα πρέπει  να ξεσηκωθούν. Μαζί  µε
όλους τους λαούς των Βαλκανί ων µπορούν
και  πρέπει  να βάλουν φραγµό στα άνοµα
συµφέροντα του ι µπερι αλι σµού και  στα
επι κί νδυνα σχέδι α των µονοπωλί ων και  των
αστι κών τάξεων της περι οχής. Να γί νουν τα
Βαλκάνι α περι οχή φι λί ας, συνεργασί ας και
συναδέλφωσης, όπου οι  λαοί  θα εί ναι  οι
πραγµατι κοί  αφέντες στον τόπο τους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΘΝΗ ΥΦ ΕΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΘΝΗ ΥΦ ΕΣΗ 
ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ & ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ & ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

20 χρόνια από την ιµπεριαλιστική επέµβαση ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ στη Γιουγκοσλαβία
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Εγκαίνια της ννννέέέέααααςςςς    σσσσττττέέέέγγγγηηηηςςςς
της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Χαϊδαρίου

Ο∆ήµος Χαϊδαρίου σας προσ-
καλεί στα εγκαίνια της νέας
στέγης της ∆ηµοτικής Βιβλι-

οθήκης Χαϊδαρίου, στο πρώην «Αίθρ-
ιο».

Πλέον όλοι οι κάτοικοι, µαθητές, νέοι
αλλά και µεγαλύτεροι θα µπορούν να
απολαµβάνουν το διάβασµα σε ανα-
βαθµισµένες υποδοµές στην καρδιά
της πόλης µας.

Ο χώρος ανακαινίστηκε για να φιλο-
ξενήσει τη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη σε
πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα από
τις υπηρεσίες του ∆ήµου. Θέλουµε να
ευχαριστήσουµε ιδιαίτερα, τους
εργαζόµενους του ∆ήµου αλλά και
τους εθελοντές, αφού εργάστηκαν όλοι 

µε πείσµα και αυταπάρνηση για την
επίτευξη αυτού του στόχου.

Ο νέος χώρος δίνει τη δυνατότητα
στους αναγνώστες να απολαύσουν το
διάβασµα σε κατάλληλα διαµορφωµέ-
νους χώρους και ειδικά το παιδικό
τµήµα που πλέον γίνεται φιλόξενο για
παιδικές παρουσιάσεις και
εκδηλώσεις.

Τα εγκαίνια θα πραγµατοποιηθούν
στο νέο χώρο, στην πλατεία ∆ηµοκρ-
ατίας (πρώην Αίθριο) την Τετάρτη 27
Μαρτίου στις 7 µµ

Η εκδήλωση των εγκαινίων θα πλαι-
σιωθεί µουσικά, µε τη φιλική συµµε-
τοχή της Νατάσας Μποφίλιου και του
Θέµη Καραµουρατίδη.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Η κοπή πίτας του Αθλητικού

Συλλόγου ΠΥΛΕΑΣ στο
Ολυµπιακό Στάδιο Πάλης,
αποτέλεσε µια ευκαιρία να
απονείµουµε τιµή στον προ-
πονητή του Συλλόγου Πέτρο
Μανουηλίδη, έναν πρωταθλ-
ητή µε διεθνείς και εθνικές
διακρίσεις, ο οποίος µαζί µε
τους αθλητές του παράγουν
καθηµερινά µικρά θαύµατα.
Με δικά τους χρήµατα και τη
βοήθεια ελάχιστων χορηγών. 

Αποτέλεσε ταυτόχρονα και αφο-
ρµή για να ειπωθούν κάποια πράγ-
µατα σε σχέση µε το Ολυµπιακό
Στάδιο Πάλης, ένα αθλητικό όνειρο
χρόνων, προγραµµατισµένο να
µετατραπεί σε Ολυµπιακό Κέντρο
παγκόσµιας εµβέλειας, µε διοικητι-
κές και αθλητικές δραστηριότητες
της Οµοσπονδίας Πάλης.

Μέσα σε αυτό ενσωµατώθηκε και
το όνειρο της φιλοξενίας των
Συλλόγων Πάλης της περιοχής, της
αθλητικής τουριστικής ανάπτυξης
και προβολής του ∆ήµου, καθώς και
της αναβάθµισης της συγκεκριµέν

ης συνοικίας µε τις δεκάδες
παράγκες και τα ιδιαίτερα κοινωνικά
προβλήµατα.

Το 2011, επί διοίκησης Μπουρα-
ΐµη, η Ολυµπιακή Εγκατάσταση
ξεκίνησε να αποκτά µια ξεχωριστή
αίγλη σε πανελλήνιο, ευρωπαϊκό και
παγκόσµιο επίπεδο ως σηµείο ανα-
φοράς των µαχητικών αθληµάτων
στην Ελλάδα. Την ίδια χρονιά,
ξεκίνησαν προσπάθειες από την
τότε Αντιπεριφερειάρχη ∆υτικής
Αττικής Σταυρούλα ∆ήµου για λει-
τουργική διαµόρφωση του περιβάλ-
λοντος χώρου του σταδίου. Στόχος

ήταν η δηµιουργία ενός
µικρού πάρκου, ελεύθερο
για το κοινό, µε δυνατότ-
ητες κινητικών δραστηρ-
ιοτήτων όπως στίβος για
περπάτηµα, τεχνητά ανα-
ρριχητικά πεδία, πρότ-
υπες παιδικές χαρές κ.ά.
Προσπάθεια που σταµάτ-
ησε από τη διοίκηση του
κ. Παππού. 

Ο ∆ήµος Φυλής οφείλει
να ζητήσει, µε νοµοθετι-
κή ρύθµιση, τη χρήση και

εκµετάλλευση του Ολυµπιακού
Γυµναστηρίου. Είναι προφανές ότι
µπορεί να ανταπεξέλθει στο κόστος
συντήρησης της εγκατάστασης,
αφού θα υποστηρίζεται από τα
δηµοτικά τµήµατα καθαριότητας,
φύλαξης και πρασίνου και από τη
δυνατότητα χρήσης φυσικού
αερίου.

Η ∆ΥΝΑΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ–
ΑΛΛΑΓΗΣ δεσµεύεται να το κάνει

πράξη. Γιατί µόνο έτσι ένα αθλ-
ητικό-πολιτιστικό όνειρο για την
πόλη και τις οµοσπονδίες, µπορεί να
γίνει  πραγµατικότητα. 

∆. Μπουραϊµης: «Να ζητηθεί η χρήση και εκµετάλλευση
του Ολυµπιακού Σταδίου Πάλης από τον ∆ήµο Φυλής»

ΗΗΗΗ    ΘΘΘΘΕΕΕΕΙΙΙΙΑΑΑΑ    ΑΑΑΑΡΡΡΡΧΧΧΧΟΟΟΟΝΝΝΝΤΤΤΤΩΩΩΩ    
Αρτοζαχαροπλαστείο

Βενιζέλου Ελευθερίου 100, Ελευσίνα, 2105561050
ΣΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΑΡΧΟΝΤΩΣ 

ΑΝΟΙΞΑΜΕ ΜΙΑ ΓΩΝΙΑ ΚΑΦΕ
ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ∆ΟΚΙΜΑΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΑΦΕ ΜΑΣ ΣΕ

ΕΝΑΝ ΖΕΣΤΟ ΓΕΜΑΤΟ ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΟ
Σε αυτή µας την προσπάθεια ευχαριστούµε 

την εταιρεία ΕLPEDISON 

∆ΩΡΕΑΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΕΣΤ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΣΤΟ Κ.ΑΠ.Η  ΖΕΦΥΡΙΟΥ
Tο Γυν αικολογικό τµήµα του  ΠΙΚΠΑ  Ζεφυρίου σε
συν εργασία µε το Κέν τρο Αν οικτής  Προστασίας Ηλι-
κιωµέν ων   Άν ω Λιοσίων   ∆ήµου Φυλής,στα πλαίσια
πρόληψης και αγωγής Υγείας διοργαν ών ουν
∆ΩΡΕΑΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟ
Κ.ΑΠΗ  ΖΕΦΥΡΙΟΥ(ΣΟΛΟΜΟΥ&ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ37)
ΤΡΙΤΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
Στο  1Ο Κ.Α.Π.Η  ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ (Λ.ΦΥΛΗΣ 165)
∆ΕΥΤΕΡΑ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ & ΤΡΙΤΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
Στο  ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΦΥΛΗΣ   ΝΙΚ. ΛΙΑΚΟΣ
ΤΡΙΤΗ  16   ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2019
Το πρόγραµµα  απευθύν εται σε γυν αίκες – δηµότες
άν ω των  18 ετών .
Παρακαλούν ται όσες γυν αίκες εν διαφέρον ται ν α εξετα-
στούν  ν α επικοιν ων ήσουν  µε την  Γραµµατεία  του
Κ.Α.Π.Η  (Λεωφ. Φυλής 165),
ΩΡΕΣ 9:00-13:00,     τηλ. 210 2470872  , 210
2480782.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ                
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  Κ.Α.Π.Η   

Α∆ΑΚΤΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ           
ΠΑΠΠΟΥΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ         

Με λαµπρότητα ο εορτασµός της
Εθνικής Επετείου στα Άνω Λιόσια

Με λαµπρότητα τιµήθηκε η επέτειος της 25ης
Μαρτίου 1821 στη ∆ηµοτική Εν ότητα Άν ω Λιοσίων .

Οι εκδηλώσεις άρχ ισαν , σύµφων α µε το τυπικό του
εορτασµού, µε κωδων οκρουσία και τέλεση ∆οξολογίας,
στον  Ιερό Ναό Αγίων  Κων σταν τίν ου και Ελέν ης.

Εν  συν εχ εία οι εκπρόσωποι των  πολιτικών  και στρ-
ατιωτικών  αρχ ών  και των  µαζικών  φορέων  µετέβησαν
στην  Πλατεία Ηρώων  για την  επιµν ηµόσυν η δέηση,
υπέρ των  πεσόν των  στους εθν ικούς αγών ες και την
εκφών ηση του παν ηγυρικού της ηµέρας από το ∆ήµα-
ρχ ο Φυλής Χρήστο Παππού.

Ακολούθησε κατάθεση στεφάν ων , τήρηση εν ός
λεπτού σιγής και αν άκρουση του Εθν ικού Ύµν ου από
τη Φιλαρµον ική του ∆ήµου Φυλής. 

Ο εορτασµός κορυφώθηκε µε τη µεγάλη παρέλαση
των  σχ ολείων  και των  πολιτιστικών  και αθλητικών
συλλόγων  εν ώπιον  των  επισήµων . 

Την  παρέλαση παρακολούθησε, µε εν θουσιασµό,
πλήθος κόσµου.  
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Περιοδεία στο λιµάνι της Ελευσίνας 
πραγµατοποίησε η "Λαϊκή Συσπείρωση"

Ο
ι σοβαρές επι-
πτώσεις που θα
έχ ουν  για τους

εργαζόµεν ους οι ιδιωτικοποι-
ήσεις των  λιµαν ιών  που
αποφάσισε η κυβέρν ηση,
βρέθηκαν  στο επίκεν τρο της
επίσκεψης κλιµακίου της
«Λαϊκής Συσπείρωσης» στο
λιµάν ι της Ελευσίν ας το
πρωί της Τετάρτης 20
Μαρτίου.

Στους λιµενεργάτες
µίλησαν ο Γιάννης Πρω-

τούλης, µέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και υποψήφιος περιφερειάρχης
Αττικής καθώς και οι υποψήφιοι δήµαρχοι Ελευσίνας και Μάνδρας - Ειδ-
υλλίας Κωνσταντίνος Κώνστας και Μπάµπης Θεοδώρου αντίστοιχα.
Στη συζήτηση συµµετείχ ε και ο Μάρκος Μπεκρής, πρόεδρος του Σωµατείου
ΕΝΕ∆ΕΠ στις προβλήτες της «Cosco» στον  Πειραιά.

Οι υποψήφιοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης» αν έδειξαν  ότι η απόφαση της
κυβέρν ησης ΣΥΡΙΖΑ, όπως και των  προηγούµεν ων  ΠΑΣΟΚ και Ν∆ για ιδιω-
τικοποίηση των  λιµαν ιών , εξυπηρετεί και την  αµεσότερη εµπλοκή της χ ώρας
στα ιµπεριαλιστικά σχ έδια για ελλιµεν ισµό ΝΑΤΟικών  πλοίων , η χ ρήση ως
σταθµού αν εφοδιασµού και βάση για ν α εφορµούν  ν α µακελεύουν  λαούς. Ότι
τα λιµάν ια, ως πύλες εισόδου της χ ώρας, αν απτύσσουν  έν α σηµαν τικό ρόλο
στη µεταφορά εµπορευµάτων  και πρέπει ν α είν αι δηµόσια. Ο Γιάν ν ης Πρω-
τούλης κάλεσε σε ισχ υροποίηση του ΚΚΕ παν τού, σε εν ίσχ υση των  συν δυα-
σµών  της «Λαϊκής Συσπείρωσης», ώστε ν α δυν αµώσει η πάλη για λιµάν ια και
υποδοµές που ν α εξυπηρετούν  το λαό και όχ ι τα κέρδη των  µον οπωλίων , για
εργαζόµεν ους µε πλήρη δικαιώµατα σε αυτές τις υποδοµές. Αν έδειξε ότι η αν ά-
πτυξη των  κερδών  είν αι εχ θρική για το λαό, κάτι που φάν ηκε στις φον ικές
πληµµύρες στη Μάν δρα, σε µια περιοχ ή δηλαδή που παράγεται τεράστιος
πλούτος από βιοµηχ αν ίες και κάθε είδους εµπορική και άλλη δραστηριότητα.

«Οι εργαζόµεν οι και ο λαός πρέπει ν α πάρουν  θέση στις επερχ όµεν ες εκλο-
γές, ν α δώσουν  πλήγµατα σε αυτή την  πολιτική ξεπουλήµατος των  δηµόσιων
υποδοµών , ν α καταδικάσουν  τις δυν άµεις που τάσσον ται µε τα ιδιωτικά
συµφέρον τα, τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο», σηµειώθηκε
µεταξύ άλλων .

Ο
υποψήφιος Περιφερ-
ειάρχ ης Αττικής Γ.
Πατούλης παρα-

βρέθηκε σε εκδήλωση που
διοργάν ωσε η οµάδα του
Παν ελευσιν ιακού στην
Ελευσίν α.

O κ. Πατούλης ευχ ήθηκε
τα µέλη της οµάδας και
στους παραβρισκόµεν ους
µία καλή και δηµιουργική
χ ρον ιά και συν εχ άρη τον
αθλητικό όµιλο για τις επιδό-
σεις και τη σηµαν τική πορ-
εία του.

Χαιρετίζον τας την  εκδήλω-
ση ο υποψήφιος Περιφερει-
άρχ ης Αττικής εξήρε τη σηµασία του αθλ-
ητισµού για τα ν έα παιδιά, επισηµαίν ον τας
πως προτεραιότητα είν αι η εν ίσχ υση και η
δηµιουργία ν έων  υποδοµών  που θα κρα-
τήσουν  τους ν έους στις γειτον ιές τους.

«Στόχ ος µας είν αι ν α ξαν αν θίσουν  οι
τοπικές κοιν ων ίες, µέσα από την  αν άδειξη
της αξίας του αθλητισµού µε σκοπό την
αν αβάθµιση της ποιότητας της ζωής των
πολιτών  αλλά και η διάδοση της φιλοσοφίας

του αθλητισµού που είν αι ταυτόσηµη µε το
ευ ζην , στους ν έους µας» τόν ισε και πρό-
σθεσε:

«Στο πλαίσιο αυτό θα επεν δύσουµε
σοβαρά, µε όραµα και στρατηγική στις αξίες
του αθλητισµού. 

Η Αυτοδιοίκηση σε συν εργασία µε τα
αθλητικά σωµατεία και τις ακαδηµίες της
Αττικής θα αν αλάβουν  από κοιν ού πρωτο-
βουλίες ώστε η µητροπολιτική Περιφέρεια
της Αττικής ν α γίν ει µοχ λός αν άπτυξης του
αθλητισµού, µέσα από την  εν ίσχ υση
έργων  υποδοµής σε κάθε γειτον ιά.

Κάν ουµε Νέα Αρχ ή στις ζωές µας, Νέα

Αρχ ή για την  Αττική».
Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε παρου-

σία του Προεδρου της οµάδας του Παν ε-
λευσιν ιακού κ. Κώστα Αθαν ασίου.

Κον τά στους Κρήτες ο υποψήφιος Περιφ-
ερειάρχ ης Αττικής Γ.Πατούλης

Ακολούθως ο κ. Πατούλης παραβρέθηκε
σε εκδήλωση του Συλλόγου Κρητών  Αχ α-
ρν ών , όπου τον  υποδέχ θηκε ο Πρόεδρος

του Συλλόγου Κρητών
Αχ αρν ών  ∆ηµήτρης
Γιαν ν ούλης

Με αφορµή την  εκδή-
λωση δήλωσε τα εξής:

«Θα είµαστε στο πλε-
υρό σας και θα
συν εχ ίσουµε ν α
εν ισχ ύουµε την  προ-
σπάθειά σας, συµβάλ-
λον τας µέσα από συγκε-
κριµέν ες παρεµβάσεις
στη διατήρηση των
πλούσιων  παραδόσεων
και εθίµων  της Κρήτης.

Σε αυτή τη µάχ η που
δίν ουµε θα πάµε όλοι

µαζί, γιατί πιστεύουµε στη δηµιουργική
συν έν ωση όλων  των  πολιτών  αλλά και
στον  συγκερασµό των  υγιών  δυν άµεων
της κοιν ων ίας. Συν εχ ίζουµε δυν ατά.
Έχ ον τας στο πλευρό µας τους Κρητικούς
αλλά και τους πολίτες της Αττικής που
κατάγον ται από κάθε γων ιά της Ελλάδας,
προχ ωράµε για ν α δώσουµε στην  Αττική
έν α ν έο πρόσωπο µε όραµα και προοπτι-
κή».

Και στις δύο εκδηλώσεις παραβρέθηκαν
υποψήφιοι Περιφερειακοί σύµβουλοι του
συν δυασµού «Νέα Αρχ ή για την  Αττική»

Σε εκδηλώσεις της οµάδας του Πανελευσινιακού 
και του Συλλόγου Κρητών Αχαρνών ο υποψήφιος 

Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης
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80 Mαθητές/τριες ονειρεύονται µια βιώσιµη πόλη
––  ΕΕββδδοοµµάάδδαα  δδρράάσσεεωωνν  88--1122  ΑΑππρριιλλίίοουυ  σσττοο  ∆∆ήήµµοο  ΦΦυυλλήήςς  

T
ο ευρωπαϊκό πρόγραµµα Walk
the Global Walk βρίσκεται µια
αν άσα από την  εβδοµάδα

δράσεων  που θα πραγµατοποιηθεί
στον  ∆ήµο Φυλής 8-12 Απριλίου 2019.
Στο πλαίσιο αυτού του ευρωπαϊκού
προγράµµατος που υλοποιείται σε
έν τεκα χ ώρες, πάν ω από 80
εκπρόσωποι µαθητών /τριών  των  οχ τώ
σχ ολείων  του ∆ήµου Φυλής εξέφρασαν
τις προτάσεις τους σε µία συγκέν τρωση
στις 13 Μαρτίου στην  αίθουσα
∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Φυλής
και προσδιόρισαν  δράσεις που
πραγµατοποίησαν  και θα
πραγµατοποιήσουν  και  σχ ετίζον ται µε
τον  11ο στόχ ο Βιώσιµης Αν άπτυξης
του ΟΗΕ,  δηλαδή τις Βιώσιµες Πόλεις
και Κοιν ότητες.

Θεατρικές παραστάσεις, επισκέψεις
σε σηµεία του ∆ήµου Φυλής, εργασίες µε
αν ακυκλώσιµα υλικά, δεν τροφυτεύσεις,
επιστηµον ικές έρευν ες, θεατρικά
δρώµεν α και συν αυλίες λαµβάν ουν
χ ώρα. Ο ∆ήµος Φυλής θα είν αι ο
πρώτος ∆ήµος από όλες τις χ ώρες που
συµµετέχ ουν  στο πρόγραµµα που θα
πραγµατοποιήσει τις εκδηλώσεις, µε
αποκορύφωµα το πρωί της 12ης
Απριλίου 2019, όπου στην  κεν τρική
πλατεία των  Άν ω Λιοσίων  θα
παρουσιάσουν  τις δράσεις τους σε
ειδικά περίπτερα και µε συν αυλία.

Η συν άν τηση στις 13 Μαρτίου είχ ε ως
στόχ ο τη συζήτηση και τη συν εργασία
µεταξύ των  µαθητών , των  καθηγητών
και των   αρµόδιων  στελεχ ών  του ∆ήµου
Φυλής, των  εκπροσώπων  της ActionAid
και της ∆ιεύθυν σης ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης ∆υτικής Αττικής, για την
υποστήριξη και υλοποίηση των
προτειν όµεν ων  από τους µαθητές
δράσεων .  

Παρόν τες στη συν άν τηση εκτός των
άλλων  ήταν  και ο ∆ήµαρχ ος Φυλής
Χρήστος Παππούς, ο πρόεδρος του
Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργαν ισµού
“Πάρν ηθα κ. Μαυροειδής, ο
αν τιδήµαρχ ος Τεχ ν ικών  Υπηρεσιών  κ.

Σχ ίζας, ο υπεύθυν ος πρασίν ου κ.
Γεωργιάδης, οι οποίοι έµπρακτα
υποστηρίζουν  τις δράσεις του
προγράµµατος, ώστε ν α
ευαισθητοποιηθούν  οι µαθητές ως προς
τους 17 στόχ ους της Βιώσιµης
Αν άπτυξης του ΟΗΕ. 

Επικεφαλής του προγράµµατος είν αι η
Περιφέρεια της Τοσκάν ης (Ιταλία) και
χ ρηµατοδοτείται από την  Ευρωπαϊκή
Έν ωση. Οι χ ώρες που συµµετέχ ουν
στο πρόγραµµα είν αι το Ην ωµέν ο
Βασίλειο (Σκωτία και Ουαλία), η Γαλλία, η
Πορτογαλία, η Ιταλία, η Βουλγαρία, η
Ρουµαν ία, η Βοσν ία Ερζεγοβίν η, η
Αλβαν ία, η Κύπρος και η Ελλάδα. To
πρόγραµµα έχ ει εγκριθεί ως παιδαγωγικά
κατάλληλο από το Ιν στιτούτο
Εκπαιδευτικής Πολιτικής του
Υπουργείου Παιδείας και για την
υλοποίησή του συν εργάζον ται οι
Σύλλογοι ∆ιδασκόν των  των



ΟΟ
Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, στο
πλαίσιο του Προγράµµατος Εταιρικής Κοι-
ν ων ικής Ευθύν ης «360ο Εν έργειες» που
υλοποιεί για τη Νέα Γεν ιά και την  ποιοτική

εκπαίδευση, αν αλαµβάν ει τη γεν ικότερη υποστήριξη
του αγγλόφων ου Προγράµµατος Μεταπτυχ ιακών
Σπουδών  «MSc in Oil and Gas Process Sy stems
Engineering» (Βιοµηχ αν ικά συστήµατα Πετρελαίου και
Φυσικού Αερίου) του Τµήµατος Μηχ αν ολόγων  Μηχ α-
ν ικών  της Σχ ολής Μηχ αν ικών  του Παν επιστηµίου
∆υτικής Αττικής.

Σε ειδική εκδήλωση στα κεν τρικά γραφεία του
Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ συν υπεγράφη, την
Πέµπτη 21 Μαρτίου 2019, Μν ηµόν ιο Συν εργασίας
τριετούς διάρκειας από τον  Πρόεδρο του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και ∆ιευθύν ον τα Συµβούλου του Όµιλου κ.
Ευστάθιο Τσοτσορό και τον  Πρόεδρο της ∆ιοικούσας
Επιτροπής του Παν επιστηµίου ∆υτικής Αττικής, κ.
Κων σταν τίν ο Μουτζούρη.

Ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ αν αλαµβάν ει ν α
επιχ ορηγήσει το εν  λόγω µεταπτυχ ιακό πρόγραµµα
του ν εοσύστατου Παν επιστηµίου ∆υτικής Αττικής για
τρία (3) ακαδηµαϊκά έτη,  αφεν ός µε 10 υποτροφίες
ετησίως σε µεταπτυχ ιακούς φοιτητές µε υψηλές επιδό-
σεις, κλιµακούµεν ες αν άλογα µε το ύψος της επίδοσής
τους και, αφετέρου, εν ισχ ύον τας τους ερευν ητικούς
και εκπαιδευτικούς του σκοπούς.

Στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής συν ερ-
γασίας, ο Όµιλος υποστήριξε παράλληλα την  αν ά-
πτυξη του καιν οτόµου αυτού µεταπτυχ ιακού προ-
γράµµατος σπουδών  στον  τοµέα της διύλισης. Το
πρόγραµµα θα ξεκιν ήσει τον  Απρίλιο 2019 και αποβ-
λέπει στην  κάλυψη των  αν αγκών  της αγοράς σε θέµα-
τα διύλισης, µέσα από έν α σύγχ ρον ο και πλούσιο
πρόγραµµα σπουδών , το οποίο σχ εδιάστηκε από το
ακαδηµαϊκό προσωπικό του Παν επιστηµίου µε τη 

συν εισφορά έµπειρων  στελεχ ών  του Οµίλου από τη
∆ιεύθυν ση Προγραµµατισµού, Τεχ ν ικής Υποστήριξης,
R&D και Μετεξέλιξης ∆ιυλιστηρίων  της ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.

Αν τικείµεν ο του Προγράµµατος αποτελεί η δηµιο-
υργία συν θηκών  υψηλής εκπαίδευσης ν έων , µε διδασ-
κόµεν α µαθήµατα που περιλαµβάν ουν  αν τικείµεν α
σχ εδιασµού και βέλτιστης λειτουργίας διυλιστηρίων ,
θέµατα οργάν ωσης της εφοδιαστικής αλυσίδας, εφαρ-
µογής σύγχ ρον ων  τεχ ν ολογιών  πληροφορικής, καθώς
και µαθήµατα που αφορούν  οικον οµικά και επιχ ειρ-
ηµατικά ζητήµατα.

«Η υπογραφή του Μνηµονίου µε το Πανεπιστή-
µιο ∆υτικής Αττικής, υπηρετεί τη βασική επιδίωξη
του Οµίλου ΕΛΠΕ για διεύρυνση της συνεργασίας
µε την Πανεπιστηµιακή κοινότητα, προκειµένου
έτσι να διευκολυνθεί και η διασύνδεση της έρευνας
µε την παραγωγική διαδικασία», επεσήµαν ε σε
δηλώσεις του ο Πρόεδρος και ∆ιευθύν ων  Σύµβουλος
της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ καθ. Ευστάθιος Τσοτσορ-
ός. Όπως χ αρακτηριστικά αν έφερε ο κ. Τσοτσορός «ο
Όµιλος στηρίζει το Παν επιστήµιο µε το συγκεκριµέν ο
πρόγραµµα, θα συν εχ ίσει όµως ν α το υποστηρίζει και
µε άλλες δράσεις που θα σχ ετίζον ται µε την  έρευν α
πάν ω σε ζητήµατα εν διαφέρον τος της ευρύτερης περ-
ιοχ ής. Γιατί, τα θέµατα που αφορούν  στην  Αν άπτυξη
της τοπικής περιοχ ής και των  κατοίκων  της, σε
συν δυασµό µε την  αν τιµετώπιση των  προβληµάτων
της κρίσης, είν αι καίριας σηµασίας και εκεί µπορεί ν α
συµβάλει αποφασιστικά το Παν επιστήµιο.» 

«Εµείς θα είµαστε αρωγοί και στο πλάι σας
συν εχ ώς», κατέληξε στις δηλώσεις του ο Πρόεδρος και
∆ιευθύν ων  Σύµβουλος της ΕΛΠΕ.

«Είµαστε πολύ ευχ αριστηµέν οι γι’ αυτή τη συν ερ-
γασία και θέλω ν α ευχ αριστήσω τον  κ. Τσοτσορό,
Πρόεδρο της ΕΛΠΕ και παλιό γν ώριµο, ο οποίος έχ ει 

αποδείξει επαν ειληµµέν α ότι σκέφτεται µε ταχ ύτητα 

πν εύµατος», δήλωσε ο Πρόεδρος της ∆ιοικούσας
Επιτροπής του Παν επιστηµίου ∆υτικής Αττικής, κ.
Κων σταν τίν ος Μουτζούρης και συµπλήρωσε: «Η
συν εργασία µας µε τον  Όµιλο ΕΛΠΕ αποτελεί µια
µεγάλη τοµή, γιατί τα Ελλην ικά Παν επιστήµια είν αι λίγο
“περίκλειστα” και οι αν τιλήψεις που έχ ουν  εµπεδωθεί
και εδραιωθεί -επί σειρά ετών - αποτρέπουν  τις συν έρ-
γειες, ειδικά µε εταιρείες. Ωστόσο, για τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ πρέπει ν α τον ιστεί η σηµασία του εν ερ-
γού ρόλου του ∆ηµοσίου στη ∆ιοίκηση του Οµίλου». Ο
κ. Μουτζούρης υποστήριξε πως η συν εργασία των
δύο πλευρών  στην  οργάν ωση και χ ρηµατοδότηση του
συγκεκριµέν ου Μεταπτυχ ιακού Προγράµµατος, παρ-
ουσιάζει σηµαν τικό εν διαφέρον , όχ ι µόν ο για το
Παν επιστήµιο ∆υτικής Αττικής και τον  όµιλο ΕΛΠΕ,
αλλά και για την  ίδια την  χ ώρα, γιατί στην  Αν ατολική
Μεσόγειο σηµειών ον ται «κοσµογον ικές εξελίξεις» στα
θέµατα αν ακαλύψεων  σηµαν τικών  κοιτασµάτων  φυσι-
κού αερίου και πετρελαίων .

Το εν  λόγω Πρόγραµµα Μεταπτυχ ιακών  Σπουδών
έχ ει στόχ ο ν α συµβάλει στην  άριστη εκπαίδευση και
κατάρτιση φοιτητών  και στελεχ ών , ώστε ν α αν αλά-
βουν  ρόλους και ν α διακριθούν  στις σύγχ ρον ες
εξελίξεις του κλάδου της εν έργειας. Η συν εργασία
αποσκοπεί στην  εν ίσχ υση του µεταπτυχ ιακού προ-
γράµµατος και στην  αν άπτυξη της εξωστρέφειας, µε
την  προσέλκυση περισσότερων  φοιτητών  και εξειδι-
κευµέν ων  επιστηµόν ων  τόσο από εταιρείες του εν ερ-
γειακού τοµέα όσο και από Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα. 

Η συγκεκριµέν η δράση εν τάσσεται στο συν ολικό
πλαίσιο στήριξης της Νέας Γεν ιάς και της Ακαδηµαϊκής
κοιν ότητας της χ ώρας, στην  επέν δυση της ∆ηµόσιας
Εκπαίδευσης και στην  εν ίσχ υση της Έρευν ας και της
Καιν οτοµίας, υποστηρίζον τας µε τον  καλύτερο τρόπο
την  αµφίδροµη και κυκλική σχ έση που δηµιουργείται
αν άµεσα στην  εκπαιδευτική κοιν ότητα και την  αγορά
εργασίας.
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(Από αριστερά) ο ∆/ντης Εκπαίδευσης ∆ιυλιστηρίων κ. Ευάγγελος ∆εµένεγας, ο Ανώτερος ∆/ντης τοµέα Προγραµµατι-
σµού, Τεχνικής Υποστήριξης, R&D και Μετεξέλιξης ∆ιυλιστηρίων κ. Γιώργος ∆ηµόγιωργας, ο Πρόεδρος και CEO της ΕΛΠΕ
AE κ. Ευστάθιος Τσοτσορός, ο Πρόεδρος της ∆.Ε. του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής κ. Κωνσταντίνος Μουτζούρης, η Dr.
Χηµικός Μηχανικός και ∆/ντρια του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών κα Αιµιλία Κονδύλη και ο κος Ιωάννης Καλ-

δέλλης, καθηγητής ΠΑ.∆.Α και Αντιπρόεδρος του ΕΛΚΕ/ΠΑ∆Α.

O Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ. Ευ. Τσοτσορός και ο Πρόεδρος της ∆ιοικούσας

Επιτροπής του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής κ.
Κωνσταντίνος Μουτζούρης, ανταλλάσσουν χειραψία αµέσως

µετά την Υπογραφή του Μνηµονίου Συνεργασίας.

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ ∆υτικής Αττικής, καλεί τα µέλη και
τους φίλους του Κινήµατός µας σε εκδήλωση,
η οποία θα πραγµατοποιηθεί στα πλαίσια του
προσυνεδριακού διαλόγου, σήµερα Τρίτη
26/3/2019 και ώρα 18:00 στο Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας. 
(οδός Χαριλάου αρ.28)
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ

∆ιακοπή υδροδότησης λόγω
έργων ΕΥ∆ΑΠ στα Μέγαρα 
Λόγω έργων στον κεντρικό αγωγό της ΕΥ∆ΑΠ
θα πραγµατοποιηθεί διακοπή υδροδότησης στο
∆ήµο Μεγαρέων, στις  περιοχές Μέγαρα, Νέα
Πέραµος, Βλυχάδα, Νεράκι, Λουτρόπυργος
από το βράδυ της Τετάρτης 27 Μαρτίου 2019
(ώρα 20.00) µέχρι το πρωί της Πέµπτης  28
Μαρτίου 2019 ώρα (08.00).

Επισηµαίνεται ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή
προσπάθεια ελαχιστοποίησης της διάρκειας
των εργασιών και επαναφοράς της υδροδότ-
ησης.
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Τα νέα λογότυπα της παράταξης
∆ΥΝΑΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΑΛΛΑΓΗΣ

µε επικεφαλής τον υποψήφιο 
δήµαρχο Φυλής 

τον ∆ηµήτρη Μπουραίµη 

Μ
ία πολύ σηµαν τική προεκλογική
εξέλιξη σηµειώθηκε στο ∆ήµο
Φυλής, καθώς αποφασίστηκε η

συν εργασία της παράταξης “Φυλή Πρά-
σιν η Πόλη”, µε επικεφαλής τον  κ. Νίκο
Ντούρο, µε την  παράταξη “ΑλλάΖουµε”
που ηγείται ο υποψήφιος ∆ήµαρχ ος
Φυλής, κ. Χρήστος Ρούσσας.

Οι δύο παρατάξεις ήρθαν  σε συµφων ία
για κοιν ή κάθοδο στις επερχ όµεν ες
δηµοτικές εκλογές µε υποψήφιο ∆ήµα-
ρχ ο τον  κ. Ρούσσα.

Πρόκειται για µία συν εργασία που
ισχ υροποιεί ακόµα περισσότερο την
υποψηφιότητα του κ. Ρούσσα και η
οποία αποδεικν ύει στην  πράξη την
προγραµµατική θέση του Πράσιν ου
Κιν ήµατος για συν εργασίες σε επίπεδο
Αρχ ών .

Για τη συν εργασία αυτή ο υποψήφιος
∆ήµαρχ ος Φυλής, κ. Χρήστος Ρούσσας
δήλωσε: «Όταν  ο στόχ ος είν αι κοιν ός
τότε η συν εργασία είν αι εύκολη. Ο
κοιν ός µας στόχ ος είν αι έν ας ∆ήµος
φιλικός κι αλληλέγγυος. 

Επιθυµούµε έν αν  ∆ήµο που θα εγγυά-
ται την  ισοπολιτεία και ισον οµία.

Έν αν  ∆ήµο µε διαφάν εια, αξιοκρατία,
πραγµατική αυτοτέλεια και αν εξαρτησία.
Έν αν  ∆ήµο που θα εργαστεί για τον
πολίτη, επειδή σέβεται και δίν ει προτε-
ραιότητα στον  πολίτη.

Για αυτό εν ών ουµε τις δυν άµεις µας
και θα δώσουµε όλες µας τις δυν άµεις 

µαζί µε τους πολίτες της Φυλής ν α
κάν ο υµε το όραµά µας πραγµατικότ-
ητα».

Από την  πλευρά του, ο κ. Νίκος
Ντούρος δήλωσε: “Αποδεικν ύουµε ότι
µας εν διαφέρει το καλό του ∆ήµου µας
και για αυτό προχ ωρήσαµε σε αυτή τη
συν εργασία.

Εν ών ουµε τις δυν άµεις µας για έν α
καλύτερο αύριο για όλους τους κατοίκους 

της Φυλής. Τους θέλουµε δίπλα µας.”

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ | Παίρν ουµε
Θέση --- Η Πολιτική στην  Πράξη

υποστηρικτές του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΕΕΣΣ::  ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΕΕΣΣ::  
Ξανά ο Ιάσονας Καπλάνης 
Πρόεδρος του ΣΕΒΑ 
– Το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Μετά την  διεξαγωγή των  αρχ αιρεσιών  του συν δέσµου
στις 4, 5 και 6 Μαρτίου 2019 και την  συγκρότηση των
εκλεγµέν ων  συµβούλων  σε σώµα αν αδείχ θηκε το ν έο
∆.Σ του Σ.Ε..Β.Α. που έχ ει ως εξής: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΙΑΣΩΝ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : ΨΑΡΑ∆ΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΤΑΜΙΑΣ : ΚΑΤΣΙΒΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΕΦΟΡΟΣ : ∆ΙΡΧΑΛΙ∆ΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ 

ΜΕΛΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΜΕΛΟΣ : ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 
ΜΕΛΟΣ : ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 

Για το ∆Σ του ΣΕΒΑ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - ΙΑΣΩΝ ΚΑΠΛΑΝΗΣ
Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 

Σ.Ε.Β.Α.
Σύν δεσµος Επαγγελµατιών  Βιοτεχ ν ών  και Εµπόρων
Αχ αρν ών
Α. Μουστακάτου 2 και πλατεία Α.γ. Νικολάου Ά όροφ-
ος, Αχ αρν αί,Τ.Κ. 13674
Τηλ. 6937 898200 Fax. 210 2440517
E-mail: sebaharnon@y ahoo.gr
www.sev aharnon.blogspot.gr

ΚΟΙΝΗ ΚΑΘΟ∆Ο ΣΤΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 
Ενώνουν τις δυνάµεις τους η παράταξη “Φυλή Πράσινη Πόλη”, µε επικεφαλής τον κ. Νίκο Ντούρο

και η παράταξη “ΑλλάΖουµε” του υποψήφιου ∆ηµάρχου Φυλής, Χρήστου Ρούσσα.



ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΛΛΑ∆Α ΧΩΡΙΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
e-mail: notodrugs.gr@gmail.com                                                                                       

23  Μαρτί ου  2019                                                                  

Την Κυρι ακή, στι ς 17 Μαρτί ου, η εθελοντι κή
οµάδα της « ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ  ΓΙΑ
ΜΙΑ ΕΛΛΑ∆Α ΧΩΡΙΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ» βρέθηκε στην
πλατεί α Συντάγµατος , στον ηµι µαραθώνι ο της
Αθήνας,  όπου δι ένει µε τα βι βλι αράκι α του προ-
γράµµατος, «Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ»,
ενηµερώνοντας τον κόσµο γι α τι ς καταστροφι κές
συνέπει ες των εξαρτησι ογόνων ουσι ών.
Η ανταπόκρι ση του κόσµου ήταν πολύ  µεγάλη,
ζητώντας επι πλέον βι βλι αράκι α γι α τους φί λο-
υς τους, ενθαρρύνοντας την οµάδα να συνεχί σει
το έργο της. Το µήνυµά της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΛΛΑ∆Α ΧΩΡΙΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ,
που  συνεργάζεται  στενά µε το ∆ι εθνές ‘Iδρυµα
«ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ» εί ναι :  
“Μάθε τα δεδοµένα γι α τα ναρκωτι κά. Πάρε τι ς
δι κές σου αποφάσει ς».
Η οµάδα της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ συνεχί ζει  το έργο
της, δι ανέµοντας τα βι βλι αράκι α σε εβδοµα-
δι αί α βάση, µε σκοπό την ενηµέρωση κατά των
Ναρκωτι κών. Το  πρόγραµµα πρόληψης, « Η
ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ» , υποστηρί ζεται ,

µεταξύ άλλων, από τους Σαηεντολόγους παγκοσµί ως.
Γι α περι σσότερες πληροφορί ες, επι σκεφθεί τε την  επί σηµη ι στοσελί δα: www.notodrugs.gr                                                                                                                                                                                  
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Συνεχίζεται από τη σελ. 3

Σήµερα, µετά από όλα τα εµπόδια που βρέθηκαν στο
δρόµο µου, την ενίσχυση των αιτιών που µε υποχρέω-
σαν σε παραίτηση απο την θέση του Αντιδηµάρχου τον
Μάϊο του 2018, και µε δεδοµένη την εξαντλητική µου
προσπάθεια για βελτιώσεις, µου έχει καταστεί φανερό
ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες καµία χρήσιµη δράση
δεν είναι δυνατή και η τοποθετηση µου και τυπικά απο
εδώ και πέρα, εκτός της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ
είναι η µόνη συνετή επιλογή, και η µόνη πολιτική πράξη
συνεπής στις αρχές, στις αξίες και στα πιστεύω µου.

Κύριε Πρόεδρε,

Σήµερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά είναι
κρίσιµο να αντιληφθούµε τις ευκαιρίες και προοπτικές
που ανοίγονται για τον ∆ήµο µας, αλλά και τις προκλή-
σεις που θα κληθούµε να διαχειριστούµε στο άµεσο
µέλλον. Στο νέο διαµορφωµένο περιβάλλον έχουµε
ανάγκη απο ∆ηµοτικούς Συνδυασµούς, ∆ηµοτικό
Συµβούλιο και ∆ηµοτική Αρχή που να τοποθετούνται
«υπέρ» και όχι «κατά». 

Που αναγνωρίζουν το θετικό έργο που έχει υλοποιηθ-
εί µέχρι σήµερα και δεν µηδενίζουν ανθρώπους, προ-
σπάθειες και αποτελέσµατα. Ταυτόχρονα όµως, τάσ-
σονται «υπέρ» της επανεκκίνησης του ∆ήµου µας, µε
όλες τις διαθέσιµες δυνάµεις της τοπικής µας κοι-
νωνίας, ανεξαρτήτως συνδυασµού και κοµµατικής
τοποθέτησης. 

Που είναι «υπέρ» της µεγιστοποίησης της ωφέλειας
για τις πόλεις µας και των πολιτών από την ανάδειξη
της Ελευσίνας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της
Ευρώπης για το 2021. Που είναι «υπέρ» µιας επιτ-
υχηµένης διοργάνωσης που αφενός, θα αφήσει στις
πόλεις µας τις υποδοµές που τόσο έχουν ανάγκη και
αφετέρου θα τις προβάλλουν σε διεθνές επίπεδο.  

Που είναι «υπέρ» της απόδοσης του παραλιακού

µετώπου στην πόλη και της ανάπλασης του.
Που είναι «υπέρ» στοχευµένων αναπλάσεων στις γει-

τονιές του ∆ήµου µας, που θα αλλάξουν την εικόνα τους
και θα βελτιώσουν το οικιστικό περιβάλλον.

Που είναι «υπέρ» της αξιοποίησης των Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), τόσο για την
µείωση του κόστους παραγωγής των προσφερόµενων
δηµοτικών υπηρεσιών, όσο και της βελτίωσης της ποι-
ότητας τους.

Που είναι «υπέρ» της υλοποίησης πολιτικών και δρά-
σεων που θα συµβάλουν στη βιώσιµη κινητικότητα
µέσα στη πόλη. 

Που είναι «υπέρ» πολιτικών και δράσεων που θα
µεταµορφώνουν την πόλη σε µια “∆ηµιουργική Πόλη”
που αξιοποιεί τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα και το
ανθρώπινο κεφάλαιο της. 

Που είναι «υπέρ» της ανάπτυξης του τοπικού εµπορ-
ικού κλάδου. 

Που είναι «υπέρ» της ενσωµάτωσης “καλών πρακ-
τικών” στη λειτουργία του. 

Που είναι «υπέρ» της αναβάθµισης των κοινωνικών
δοµών του ∆ήµου και της δηµιουργίας νέων. 

Που είναι «υπέρ» της αξιοποίησης όλων των χρηµα-
τοδοτικών προγραµµάτων και εργαλείων (εγχώριων και
ευρωπαϊκών) και τη κατεύθυνση των πόρων για την
στήριξη τοπικών αναπτυξιακών στρατηγικών. 

Που είναι «υπέρ» της αντιµετώπισης της τοπικής ανε-
ργίας µέσα από την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας
και την προσέλκυση επενδύσεων. 

Που είναι «υπέρ» της προστασίας του οικοσυστήµα-
τος µας και του ελέγχου όσων αντιστρατεύονται το περ-
ιβάλλον. 

Που είναι «υπέρ» ενός ολοκληρωµένου σχεδίου πολι-
τικής προστασίας.  

Που είναι «υπέρ» της αντιµετώπισης του ∆ηµότη ως
Πολίτη και όχι ως εκλογικού Πελάτη.   

Που είναι «υπέρ» ενός σύγχρονου και αποδοτικού
µοντέλου διοίκησης.   

Που είναι «υπέρ» ενός σχεδίου που το χαρακτηρίζει
η δυναµική της προόδου.

Που είναι «υπέρ» του να ζήσουν τα παιδιά µας σε µια
πόλη καλύτερη από αυτή που έζησαν οι γονείς τους. 

Που είναι «υπέρ» του να αδράξουν την επιθυµία των
συµπολιτών µας για µια καλύτερη ζωή στον ∆ήµο µας. 

Που είναι «υπέρ» του να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες
που παρουσιάζονται, αλλά και των αντικειµενικών
δυνατοτήτων της πόλης µας. 

Που είναι «υπέρ» του να αναδείξουν νέα πρόσωπα,
νέα ταλέντα. 

Που είναι «υπέρ» ευρύτερων συνεργασιών και συναι-
νέσεων. 

Που είναι «υπέρ» των συµµαχιών και συνεργασιών
για ένα καλύτερο αύριο. 

Εγώ προσωπικά και πολλοί φίλοι που µοιραζόµαστε
τις ίδιες απόψεις χαράζουµε την πορεία µας µε βάση τα
«υπέρ». Επιδιώκουµε ευρύτερες συµµαχίες, συνερ-
γασίες και συµφωνίες, µε αποκλειστική στόχευση ένα
καλύτερο κοινό µέλλον. 

Με εκτίµηση
Μαυρογιάννης Κ. Αθανάσιος

∆ηµοτικός Σύµβουλος ∆ήµου Ελευσίνας.

ΤΤηηνν  ΚΚυυρριιαακκήή  3311  ΜΜααρρττίίοουυ  
τα εγκαίνια του Εκλογικού Γραφείου 

της παράταξης ‘’ΑΧΑΡΝΕΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ
∆ΗΜΟΣ’’ του Σπύρου Βρεττού

Το βράδυ της 31ης Μαρτίου σας περιµένουµε όλους στα εγκαίνια του νέου
εκλογικού µας κέντρου (Λ. Φιλαδελφείας 29 και  Κωνσταντινουπόλεως 301).
Στο χώρο που θα αποτελέσει το επίκεντρο των συναντήσεων, των συζητή-
σεων και της ανταλλαγής ιδεών για το µέλλον της πόλης µας βάζουµε όλοι
µαζί τα θεµέλια για έναν «Υπερήφανο ∆ήµο». 
Θα έχουµε την ευκαιρία να σας συστήσουµε τους συνεργάτες µας και να σας
κάνουµε κοινωνούς των σκέψεών µας για το αύριο του ∆ήµου µας. Το ραν-
τεβού µας έχει δοθεί. Η δική σας παρουσία θα αποτελέσει τιµή για όλους
µας.

#Αχαρν ές_Υπερήφαν ος_∆ήµος
#iperifanosdimos #spirosv rettos #exeilogo #metonspiro
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ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση Picking
& Scanner
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

ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες - Γυναίκες

Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή 
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΒΑΦΕΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ &
ΦΟΡΤΗΓΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη σε
συντήρηση µηχανών παραγωγής
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

5 ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη ∆ιεθνών

Μεταφορών
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχος
ΤΕΙ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Πρόσθετα προσόντα: Πιστοποιητικό
Ελεγκτή Οχηµάτων από ΥΜΕ
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά 
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

2 ΒΟΗΘΟΙ ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Γνώσεις: Ηλεκτροσυγκόλλησης 
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

3 ΤΕΧΝΙΤΕΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

10 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ 
(ΜΕ Α∆ΕΙΑ)

Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Τ Ε Σ -
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

2 ΒΟΗΘΟΙ ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Γνώσεις: Ηλεκτροσυγκόλλησης 
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

3 ΤΕΧΝΙΤΕΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
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

ΑΦΟΙ ΚΛΕΙΝΟΠΟΥΛΟΙ 
- Α. ΛΙΟΥΛΙΟΥΚΟΣ Ο.Ε.

28ης Οκτωβρίου 28 Ασπρόπυργος
Ζητείται άτοµο για εξωτερική εργασία µε δίπλωµα

µηχανής, η οποία παρέχεται
από την εταιρεία.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 5579069

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, Ο∆ΟΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 40, 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 6976766522 & 6979242036.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 6976766522 & 6979242036.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΦΟΣ 6,60 Μ. ΜΗΚΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ,
ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗ 46 HP,

Y∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΡΕΒΕΡΣΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ 6979578032 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ 
ΠΕΥΚΟ 70€ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ .

Τηλέφωνο 6982155684 
& 2105540267

Ενοικιάζεται ισόγειο  κατάστηµα 63µ² επί της

οδού Φυλής 8Α. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 

6947264784 και 6985066463

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΗ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ, ΕΝΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΟΣ ΜΕ

ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ ∆ΕΝΤΡΑ, ΦΩΣ-ΝΕΡΟ-ΤΗΛΕΦΩΝΟ, 

ΜΕ ∆ΥΟ ΕΙΣΟ∆ΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2105561050, 6945913999



Οι Ευρωπαϊκές Πρεσβείες 
και «Το Χαµόγελο του Παιδιού» 
αναπτύσσουν µια ισχυρή συνεργασία

προς όφελος των παιδιών στην Ελλάδα

H AE Lucian Fătu, Πρέσβης της
Ρουµανίας στην Ελλάδα, που

ασκεί  την Προεδρία του
Συµβουλίου της ΕΕ (1η Ιανο-
υαρίου - 30 Ιουνίου 2019),
φιλοξένησε στις 19 Μαρτίου
2019 συνάντηση στον χώρο

της Πρεσβείας στην οποία
πρεσβευτές, πρόξενοι , διπ-

λωµατικό και  προξενικό προ-
σωπικό από κράτη µέλη της ΕΕ,

χωρών των ∆υτικών Βαλκανίων και  χωρών
της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης της ΕΕ διερεύνησαν από κοινού
µε εκπροσώπους του Οργανισµού «Το Χαµόγελο του Παιδιού»,
τρόπους εµβάθυνσης και  περαι τέρω συνεργασίας τους.

Βασική αρχή για «Το Χαµόγελο του Παιδιού» είναι  ότι  όλα τα
παιδιά σε ανάγκη πρέπει  να λαµβάνουν βοήθεια, ανεξαρτήτως
εθνικότητας, καταγωγής, θρησκείας ή οποιουδήποτε άλλου κρι τ-
ηρίου. Εκπρόσωποι  των ξένων διπλωµατικών αρχών είχαν την
ευκαιρία να εµπλουτίσουν τη γνώση τους σχετικά µε το έργο και
τι ς υπηρεσίες που παρέχει  «Το Χαµόγελο του Παιδιού». Και  οι
δύο πλευρές εντόπισαν τις κοινές ανάγκες για την προστασία των
παιδιών, αλλά και  τι ς δυνατότητες διµερούς συνεργασίας, ενώ
αξιολόγησαν τη διαθέσιµη εµπειρία και  καλές πρακτικές για την
αποτελεσµατική διαχείριση των περιστατικών των παιδιών σε
ανάγκη.
Ο Πρέσβης της Ρουµανίας στην Ελλάδα, κ. Lucian Fătu  τόνισε: «Τα
εύσηµα για την πρωτοβουλία αυτής της συνάντησης ανήκει  στον
Οργανισµό «Το Χαµόγελο του Παιδιού». Είµαι  ευγνώµων στον
Πρόεδρο του Οργανισµού, Κώστα Γιαννόπουλο και  στον πρώην
συνάδελφό µου  και  πρώην Πρέσβη του Βελγίου, Marc Van den
Reeck, για την εµπιστοσύνη στη Ρουµανική Προεδρία του Συµβου-
λίου της ΕΕ προκειµένου να φιλοξενήσει  αυτή την πλατφόρµα
ανταλλαγής πληροφοριών, δικτύωσης και  κοινών εµπειριών.
Είµαι  πεπεισµένος ότι  η πρωτοβουλία αυτή θα παράγει  χειρο-
πιαστά αποτελέσµατα και  θα δηµιουργήσει  ένα χρήσιµο πρότ-
υπο συνεργασίας».   
Ο Πρόεδρος του Οργανισµού  «Το Χαµόγελο του Παιδιού»,

Κώστας Γιαννόπουλος ευχαρίστησε θερµά την πρεσβεία της
Ρουµανίας για τη διοργάνωση της εκδήλωσης και  τι ς ξένες απο-
στολές στην Ελλάδα για τη συµµετοχή τους. «Είναι  εξαιρετικά
σηµαντικό το γεγονός να µοιραζόµαστε κοινές αξίες και  πρακτι -
κές προς όφελος των παιδιών. Η σηµερινή συνάντηση ενισχύει  την
ήδη ισχυρή διµερή µας συνεργασία και  διασφαλίζει  τη δυνατότ-
ητά µας να συνεχίσουµε να συνεργαζόµαστε αποτελεσµατικά κιν-
ητοποιώντας τις υπηρεσίες µας άµεσα και  προσφέροντας λύσεις

προς το βέλτιστο συµφέρον των παιδιών», τόνισε ο κ. Γιαννόπου-
λος.
Επιπρόσθετα, ο κ. Γιαννόπουλος αναφέρθηκε σε συγκεκριµένα

περιστατικά παιδιών, µεταξύ άλλων σε περιστατικά παιδιών
θυµάτων κακοποίησης και  παραµέλησης, εξαφανισµένων παι -
διών, παιδιών θυµάτων εµπορίας ή µορφών εκµετάλλευσης, παι -
διών που έχουν χωριστεί  από τους γονείς τους, όπως επίσης και
σε περιστατικά οικογενειακής επανένωσης, που χάρη στη στενή
συνεργασία µε τι ς Πρεσβείες και  τι ς Προξενικές αποστολές
επέφεραν θετικά αποτελέσµατα για τι ς ζωές των παιδιών.

Ο Πρέσβης (Ε) Marc Van den Reeck, Επικεφαλής των ∆ιεθνών
Συνεργασιών του Οργανισµού «Το Χαµόγελο του Παιδιού» παρ-
ουσίασε τη διεθνή διάσταση του έργου του Οργανισµού για τα παι -
διά µέσα από τη συµµετοχή σε διεθνή φόρα, ενώ τόνισε την
ετοιµότητα του Οργανισµού να µοιραστεί  την εµπειρία του µε τι ς
Ξένες Αποστολές σε ένα πλαίσιο ευρύτερο των συγκεκριµένων
προξενικών υποθέσεων.
Το επιστηµονικό προσωπικό και  οι  επαγγελµατίες πεδίου από

«Το Χαµόγελο του Παιδιού» παρουσίασαν τις δράσεις του Οργα-
νισµού, τι ς υποδοµές και  τι ς υπηρεσίες που ενεργοποιούνται  για
παιδιά σε κίνδυνο, συµπεριλαµβανοµένης της λει τουργίας της
Εθνικής Τηλεφωνικής Γραµµής για τα Παιδιά  SOS 1056, της Ευρ-
ωπαϊκής Γραµµής για τα Εξαφανισµένα Παιδιά 116000, της Ευρ-
ωπαϊκής Γραµµής για Παιδιά και  Εφήβους 116111, όλες δια-
συνδεδεµένες µε τον Ευρωπαϊκό Αριθµό Έκτακτης Ανάγκης 112,
τις Κινητές Μονάδες Εντατικής Θεραπείας για Παιδιά και  Νεογ-
νά και  τη λει τουργία ενός µικτού µοντέλου 11 Σπιτιών Φροντίδας
σε όλη την Ελλάδα. Αξίζει  να σηµειωθεί  ότι  69 παιδιά, κυρίως
θύµατα κακοποίησης, παραµέλησης ή εκµετάλλευσης  (19 εκ των
οποίων προέρχονται  από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
που µεγαλώνουν στα Σπίτια του Οργανισµού, δεν προέρχονται
από την Ελλάδα.
Ο Πρόξενος της Βρετανικής Πρεσβείας, Gary Nicholls και  ο

Σύµβουλος της Γερµανικής Πρεσβείας, Andreas Kehrbach µοιρά-
στηκαν τις εµπειρίες τους αναφέροντας συγκεκριµένα περιστατι -
κά διαχείρισης, παραποµπής και  συνεργασίας που απαιτούσαν
την άµεση προσοχή και  εµπλοκή των προξενικών υπηρεσιών και
των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Οργανισµού «Το Χαµόγελο
του Παιδιού».
Εκτός της έµφασης στις επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης και  τι ς

παρεµβάσεις που αφορούν στην προστασία της ζωής παιδιών
που βρέθηκαν σε άµεσο κίνδυνο οι  συµµετέχοντες εντόπισαν
βασικά ζητήµατα και  προκλήσεις στο πλαίσιο αυτής της σχέσης,
συµπεριλαµβανοµένης της ανάγκης συνεργασίας για την έκδοση
ή πιστοποίηση νοµιµοποιητικών εγγράφων, θέµατα γονικής επι -
µέλειας, επιστροφής στη χώρα προέλευσης, οικογενειακής επα-
νένωσης, όπως επίσης και  οι  δυσκολίες στην αναζήτηση των βιο-
λογικών γονέων. Κατά την ολοκλήρωση της συνάντησης όλοι  οι
συµµετέχοντες εξέφρασαν την πεποίθησή τους για την επι τακτική
ανάγκη ένωσης δυνάµεων προκειµένου να διασφαλιστεί  η σωστή
διαχείριση των υποθέσεων παιδιών σε κίνδυνο που βρίσκονται
στην Ελλάδα.
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9. Λήψη απόφασης για τον καθορισµό της αµοιβής της
∆ικηγόρου Ελένης Σουρλή αναφορικά µε το χειρισµό της υποθ-
έσεως απαλλοτριώσεως του κτήµατος «Μορφοπούλου» και
ειδικότερα την κατάθεση αιτήσεως ενώπιον του Μονοµελούς
Εφετείου Αθηνών γι ατον ορισµό προσωρινής τιµής αποζ-
ηµιώσεως.

10. Λήψη απόφασης για τον καθορισµό της αµοιβής του
∆ικηγόρου Μηνά Αναστασάκη αναφορικά µε το χειρισµό της
ΠΡ5754/2015 και ΓΑΚ 22303/2015 προσφυγής, την οποία
άσκησε η Ελένη Φισφή κατά του ∆ήµου Ελευσίνας.

11. Λήψη απόφασης για τον καθορισµό της αµοιβής του
∆ικηγόρου Μηνά Αναστασάκη για το χειρισµό των µε
ΓΑΚ2204/2014, 2205/2014 & 2209/2014 τις οποίες άσκησε η
εταιρεία «ΤΙΤΑΝ Α.Ε. Τσιµέντων» κατά του ∆ήµου Ελευσίνας.

12. Λήψη απόφασης για τον καθορισµό αµοιβής της ∆ικ-
ηγόρου Παρασκευής Γεωργίου αναφορικά µε το χειρισµό της µε
Αριθµ. Εισ: ΑΓ 6227/24-12-2015 αγωγής, την οποία άσκησαν οι
µόνιµοι υπάλληλοι µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου Τζαφ-
έρη Σταυρούλα, Ζόµπολα Χριστίνα, Πλάτων Ευάγγελος κ.λ.π
κατά του ∆ήµου Ελευσίνας.

13. Λήψη απόφασης για τον καθορισµό αµοιβής του ∆ικ-
ηγόρου Μηνά Αναστασάκη αναφορικά µε το χειρισµό της
ΠΡ3291/12-11-2015 και ΓΑΚ 20613/2015 προσφυγής, την
οποία άσκησε ο «∆ιαχειριστής Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής
Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» κατά του ∆ήµου Ελευσίνας.

14. Λήψη απόφασης για τον καθορισµό αµοιβής της ∆ικ-
ηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου αναφορικά µε το χειρισµό της
υποθέσεως της αγκυροβολίας των παροπλισµένων πλοίων
στον κόλπο της Ελευσίνας.

15. Λήψη απόφασης για τον καθορισµό αµοιβής των ∆ικ-
ηγόρων Αγγελικής Χαροκόπου και Γεωργίου Τριχίλη αναφορικά
µε το χειρισµό δέκα (10) αιτήσεων αναιρέσεως ενώπιον του
Συµβουλίου της Επικρατείας, τις οποίες άσκησε η εταιρεία
«Χαλυβουργική Α.Ε.» κατά του ∆ήµου Ελευσίνας.

16. Λήψη απόφασης για τον καθορισµό αµοιβής της ∆ικ-

ηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου αναφορικά µε το χειρισµό της
ΠΡ 915/2018 προσφυγής την οποία άσκησε η εταιρεία «Ελληνι-
κά Πετρέλαια Α.Ε.» κατά του ∆ήµου Ελευσίνας.

17. Λήψη απόφασης για τον καθορισµό της αµοιβής της
∆ικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου αναφορικά µε το χειρισµό
των αριθµ. καταχ. 125,2028,2184,2185,2186,2188/2016 έξι (6)
αιτήσεων Αναιρέσεων, τις οποίες κατέθεσε ενώπιον του
Συµβουλίου της Επικρατείας η εταιρεία «Χαλυβουργική Α.Ε.»
και της αρθµ. Καταχ. 124/2016 µίας αίτησης αναίρεσης την
οποία άσκησε ο ∆ήµος Ελευσίνας ενώπιον του Συµβουλίου της
Επικρατείας και οι οποίες αφορούν υποθέσεις επιβολής δηµο-
τικών φόρων και τελών. 

18. Λήψη απόφασης για τον καθορισµό αµοιβής του ∆ικ-
ηγόρου ∆ιαµαντή Καρυώτη για την άσκηση προσφυγής ή κάθε
άλλου τακτικού ή έκτακτου ένδικου µέσου κατά της απόφασης
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών
Υπαλλήλων για τον καταλογισµό οφειλής στο ∆ήµο Ελευσίνας.

19. Λήψη απόφασης για τον καθορισµό αµοιβής του ∆ικ-
ηγόρου Μηνά Αναστασάκη αναφορικά µε τον χειρισµό της κλή-
σης του Ν.Π.∆.∆ Περιφερειακή Ενότητα ∆υτικής Αττικής µε θέµα
τον προσδιορισµό αποχηµίωσης.

20. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού
9.233,04 € για την πραγµατοποίηση δαπάνης αµοιβής δικ-
ηγόρου για τον χειρισµό των υποθέσεων επιβολής δηµοτικών
τελών στην εταιρεία «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.» για το χρονικό
διάστηµα από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο του έτους 2015.

21. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού
4.317,68 € για την πραγµατοποίηση δαπάνης αµοιβής δικ-
ηγόρου για τον χειρισµό της υπόθεσης προσφυγής της εταιρ-
είας «Θεόδωρος Μιχ. Μπακόπουλος Α.Ε.Β.Ε.» ενώπιον του
Συµβουλίου της Επικρατείας. 

22. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού
372,00 € για την πραγµατοποίηση δαπάνης αµοιβής δικηγόρου
για τον χειρισµό της µε ΓΑΚ 530/2019 και ΕΑΚ 60/2019 αίτησης
του Ευθυµίου Κέλερη.

23. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού
27.500,00 € για την πραγµατοποίηση δαπάνης εγκατάστασης
γραµµής υψηλής χωρητικότητας για την πρόσβαση των
δηµοτών στο Free Wi-Fi.

24. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού
54.959,28 € για την πραγµατοποίηση δαπάνης της Προµήθειας
Μηχανογραφικού Εξοπλισµού ∆Ε Ελευσίνας.

25. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης
ποσού 2.046,00 € για την πραγµατοποίηση δαπάνης συµµε-
τοχής του ∆ήµου Ελευσίνας στις εκστρατείες ECOMOBILITY &
FREEMOBILITY 2018-2019.

26. Λήψη απόφασης για την προσωνυµία στο 7ο ∆ηµο-
τικό Σχολείο Ελευσίνας.

27. Επί αιτήµατος Συλλόγων «ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Α.Ο.
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ» και  «Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ» για
επιχορήγηση.

28. Επί αιτήµατος Σώµατος Ελληνικού Οδηγισµού
(Τοπικό Τµήµα Ελευσίνας) για την παραχώρηση της πλατείας
Σκαµπά.

29. Επί αιτήµατος Small Planet Productions για την παρ-
αχώρηση του Παλαιού Ελαιουργείου προκειµένου να κινηµατο-
γραφηθούν δραµατοποιηµένες σκηνές στα πλαίσια της νέας
παραγωγής µε τίτλο: «Οι πειρατές του Αιγαίου».

30. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρακτικών
πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προµηθειών & παραλαβή
των αντικειµένων των συµβάσεων γενικών υπηρεσιών.

Θα συζητηθεί επίσης αίτηµα της  Small
Planet Productions για την παραχώρηση του

Παλαιού Ελαιουργείου προκειµένου να 
κινηµατογραφηθούν δραµατοποιηµένες

σκηνές στα πλαίσια της νέας παραγωγής µε
τίτλο: «Οι πειρατές του Αιγαίου».

Σφοδρή σύγκρουση λεωφορείου
της ΟΣΥ µε πούλµαν στους

Θρακοµακεδόνες 

Ιδιαίτερα σφοδρή ήταν η σύγκρουση του λεωφο-
ρείου της ΟΣΥ µε πούλµαν στους Θρακοµακεδό-
νες, όπως φαίνεται και σε σχετικό δηµοσίευµα µε
φωτογραφίες που εξασφάλισε το Newpost.
Το τροχαίο ατύχηµα σηµειώθηκε στις 13:45 το

µεσηµέρι της Τετάρτης όταν το λεωφορείο της
ΟΣΥ, κινούταν επί της οδού Αρχελάου και ο
οδηγός του πούλµαν που βρισκόταν στην οδό
Παύλου Μελά «παραβίασε το Stop µε αποτέλεσµα
να συγκρουστούν. Από τη σύγκρουση τρα-
υµατίστηκε ο οδηγός του λεωφορείου που εκτε-
λούσε το δροµολόγιο Αχαρναί - Θρακοµακεδόνες,
της γραµµής 725» όπως δήλωσε ο κύριος Φώτης
Νικολακόπουλος, µέλος του ∆.Σ Συνδικάτου
Εργαζοµένων του ΟΑΣΑ. 
Ο οδηγός εγκλωβίστηκε στη θέση του µε αποτέ-

λεσµα να χρειαστεί η επέµβαση των πυροσβεστών
που τον απεγκλώβισαν. Άµεσα µεταφέρθηκε στο
νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός» για την παροχή
πρώτων βοηθειών.
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ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΩΣ ΟΙΚΙΑΚΗ
ΒΟΗΘΟΣ ΚΑΙ

ΦΥΛΑΞΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ. 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΜΑΝ∆ΡΑ -ΜΑΓΟΥΛΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ.

6987169017

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Ενοικιάζεται διαµέρισµα 97
τ.µ. µε βοηθητικό χώρο 12
τ.µ. , σχεδόν καινούριο, µο-
νοκατοικία µε καλοριφέρ επί
της οδού Κιλκίς (αρ. 12)  στο
κέντρο του Ασπροπύργου,
που διαθέτει και µεγάλο α-
κάλυπτο χώρο . Κατά 
προτίµηση Έλληνες. 
Πληροφορίες κ. Γιώργος 
6934891843

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός
χώρος (ισόγειο) στη δια-
σταύρωση Ασπροπύργου
(πλησίον ΙΚΑ και στάσης λε-
οφωρείου), 126 τεραγωνικά
µέτρα, κατάλληλο για φαρ-
µακείο.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος ορο-
φος) 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 στον Ασπρόπυρ-
γο Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222,
επαγγελµατικός χώρος (1ος
όροφος) 160τ.µ. για κέντρο
ξένων γλωσσών. Τιµή
συζητήσιµη. 
Βασιλική, τηλ. επικοινωνίας 
6970878514, 2105598748

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός
χώρος 105 τετραγωνικών
µέτρων στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαµίνος & Κολο-
κοτρώνη). ∆εν διατίθεται για
χώρο εστίασης (προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

- Ενοικιάζεται περιφραγ-
µένος χώρος 3 στρεµµά-
των µε ανοιχτή αποθήκη
και γραφείο στη θέση
Λάκκο Χατζή στον Ασπρ-
όπυργο. (τιµή 450 ευρώ)
Τηλ. επικοινωνίας
6977616480 

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατίας και πωλείται ο
επαγγελµατικός εξοπλισµός
του. Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945334415

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος 67τµ  πλησίον 2ου 
∆ηµοτικού σχολείου.  ∆ιαθέτει
πατάρι, αποθήκη και θέση
στάθµευσης. Κατάλληλο για
γραφείο ή mini market.  Τιµή
συζητήσιµη. 6977982173

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νεόκ-
τιστα Ασπροπύργου στη θέση
∆εµερτζή πίσω από το ∆ηµοτικό
σχολείο κάθετα στην Ηρώων
Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. , µπάρµ-
πεκιου και υπέρ οχη θέα στο
Θριάσιο και τον κόλπο του Σκα-
ραµαγκά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία
(ισόγειο και 2ος όροφος) στο
κέντρο του Ασπροπύργου, για
οποιαδήποτε χρήση. 
Τηλ. επικοινωνίας 
6974011586.   (21.2. 17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 65
Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC, AIR

CONDITION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικία-
ση ή πώληση) κεντρικό κατά-
στηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ
+ 100τµ βοηθητικός χώρος.
τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925 &
6949073467 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκατοικία 80
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ

, 
κατασκευή

'65, µπάνιο,
ανοικτό πάρκιν, κήπος 170 
τ.µ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
245τµ, τιµή 370€- 2111041100

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΓΚΟΡΥΤΣΑ,
υπό κατασκευή γκαρσονιέρα 35
τ.µ., στον ηµιώροφο, 1 υ/δ
master, κατασκευή '17, µπάνιο,
προκασκευασµενο, µεταφέρεται
στο χωρο σας, τιµή 6.500€,
συζητήσιµη , 10:00-22:00--
6970343665

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος Το-
πος, µονοκατοικία 57 τ.µ., ισό-
γεια, 2 υ/δ, κατασκευή '85, µπά-
νιο, σε οικόπεδο 170 τ.µ., ενιαιο
σαλονι - κουζινα, τζάκι, πάρκιν,
αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, α-
νακαινισµένη, ανακαίνιση '10, τι-
µή 30.000€, συζητήσιµη ,

210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος το-
πος, µονοκατοικία 280 τ.µ., ισό-
γεια, 2 υ/δ (το 1 master), µπά-
νιο, καλή κατάσταση, τιµή
60.000€, συζητήσιµη.
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή, µο-
νοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, πρ-
οσόψεως, 3 υ/δ (το 1 master), 

κατασκευή '78, µπάνιο, wc, σε
οικόπεδο 400 τ.µ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κή-
πος, ελεύθερη, άριστη κατάστα
ση, ανακαίνιση '00, τιµή
35.000€ 6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα,
µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ, κή-
πος 60 τ.µ., καρποφόρα δέντρα,
πωλείται λόγω ανάγκης, τιµή
20.000€τηλ: 2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσο-
νιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου - 4ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο, ε-
πιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµαν-
ση, κλιµατισµός, πόρτα ασφα-
λείας, τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ: 6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ηµιτε-
λής µεζονέτα 162 τ.µ., 2 επίπε-
δα, ισόγεια, γωνιακή, 4 υ/δ (το
1 master), 2 µπάνια, σε οικόπε-
δο 183 τ.µ., πάρκιν, αποθήκη 25
τ.µ., τιµή 309.000€, συζητήσιµη

Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-
πακίου 400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφορίες
στο 6977-646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απόφοιτος Λυκείου αναζητά
εργασία πενθήµερη πρωινό
ωράριο (4-5 ώρες) σε Ασπρ-
όπυργο- Ελευσίνα. Τηλ.
6986753486

Ζητείται εργασία ως

ανειδίκευτος εργάτης, για
µετακοµίσεις ή σε αποθή-
κες (υπάρχει προυπηρ-
εσία), στην περιοχή του
Θριασίου. Τηλ
6947882562

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ ΕΝΕΣΕΙΣ)
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ 
ΜΑΝ∆ΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ  6987708872

Ελληνίδα αποκλειστική
µε πείρα ζητά εργασία για
φροντίδα ηλικιωµένων στην
περιοχή του Θριασίου
Πεδίου.Τηλ. 6971700804

ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για οικιακή
βοηθός και φύλαξη ηλικιωµένων
στην περιοχή του Θριασίου
Πεδίου. Τηλ. 6944802271
ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΩΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ. 6974394991

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙ
ΩΣ ΒΟΗΘΟΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ
(ΟΧΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ) ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ
6986712390. Κα Βάσω.

Κυρία αναλαµβάνει τη φύλαξη
και φροντίδα παιδιών σε περ-
ιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρ-
όνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρ-
όπυργος.
Τηλέφωνο: 210-5573042.
Fax: 210-5576988

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 εκθ-
εσιακούς χώρους, ηλικίας
από 20 έως 35 ετών. Ώρες ε-
πικοινωνίας: 11 π.µ. έως 1
µ.µ. – κος Ηλίας - Τηλ.: 210
24 70 341 - 694 43 88 304
–email: ifonitonamea@g-
mail.com  

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΓΙΑ
Φ Ρ Ο Ν Τ Ι ∆ Α
Η Λ Ι Κ Ι Ω Μ Ε Ν Η Σ . Π Ε Ρ Ι Ο Χ Η :
ΕΛΕΥΣΙΝΑ τηλ. 6945930393

Ζητούνται ηλεκτροσυγκολ-
λητές, µε πτυχίο, ανεξαρτή-
τως ηλικίας για µόνιµη ερ-
γασία σε επιχείρηση στην
Ελευσίνα Τηλ.  6955242052 
κα Μαρία 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΤΗΛ. 210 5570555, 6939115146

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  µικρό διαµέρισµα σε
πολυκατοικία προς ενοικίαση .
Τηλ. 6977257165

ΖΗΤΕΙΤΑΙ µονοκατοικία στην
Ελευσίνα ή τον Ασπρόπυργο
6985960067

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
400, 500 ή 600 τµ στα Γερµανικά
Ασπροπύργου. Τηλ επικοινωνίας:
6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυργο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ
DI TORRE ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ

∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ. ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ

ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

6977426279

Ενοικιάζεται
Παραλία Ελευσίνας, 

Επαγγελµατικός χώρος 
- Αίθουσα 120τ.µ., 

υπερυψωµένος ισόγειος,
προσόψεως, 2 w.c., αποθήκη
40τ.µ. Τιµή 650€, συζητήσιµη 
τηλ: 6937170565, κ. Γιώργος.

Ενοικιάζεται 
διαµέρισµα τριάρι 

(90 τ.µ) στον 
κέντρικο δρόµο του

Ασπρόπυργου
(πλησίον 

∆ηµαρχείου). 
Τηλέφωνο: 6937168062 

Ενοικιάζεται ισόγειο κατάστηµα στον 

Ασπρόπυργο 180 τ.µ. επί της οδού 

Μεγαρίδος 6. ∆ιαθέτει µεγάλο προαύλιο χώρο. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5571527 

και 6972720417 κος Στέλιος 

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο Λεωφόρος ΝΑΤΟ

222, επαγγελµατικός χώρος (1ος όροφος) 160τ.µ. 

για κέντρο ξένων γλωσσών. 

Τιµή συζητήσιµη. Βασιλική, τηλ. επικοινωνίας

6970878514, 2105598748
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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
ΥΓΕΙΑΣΚοντούλη και ∆ραγούµη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 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
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

∆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  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

48
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Σ
ε µια ειδική τελετή, στο αναπαλαιωµένο κτίριο της
παλιάς «Αλων ίστρας», διοργανώθηκε από το ∆ήµο
Ασπροπύργου, την  Τρίτη 20 Μαρτίου 2019,η έναρξη

λειτουργίας, του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών,
του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχαν ικών, της Σχολής
Μηχαν ικών του Π.Α.∆.Α. στα «Βιοµηχαν ικά Συστήµατα
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου.

Ο ∆ήµαρχος της πόλης στον  χαιρετισµό του ανέφερε τα
εξής: «Κύριε Πρύτανη του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής,
Αγαπητοί καλεσµένοι, Φίλες και Φίλοι

Με µεγάλη χαρά και ιδιαίτερη συγκίνηση αλλά και δικαιο-
λογηµένη υπερηφάνεια υποδεχόµαστε απόψε το 1ο Μετα-
πτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών του Πανεπιστηµίου ∆υτι-
κής Αττικής  µε τίτλο: «Βιοµηχαν ικά Συστήµατα Πετρελαίου
και Φυσικού Αερίου» του Τµήµατος, Μηχανολόγων Μηχα-
ν ικών της Σχολής Μηχαν ικών, µε έδρα την  πόλη του
Ασπρόπυργου.

Σε αυτό το αναπαλαιωµένο κτίριο της παλαιάς «Αλων ίστρ-
ας», υλοποιείται ο διακηρυγµένος στόχος µας να καταστή-
σουµε τον  Ασπρόπυργο Κέντρο Εκπαίδευσης Ανώτερου
και Ανώτατου επιπέδου, προσανατολισµένοι στις δραστηρ-
ιότητες και τις ευκαιρίες της περιοχής µας. 

Το συγκεκριµένο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών,
αποτελεί µια πραγµατική συνέργεια της Τοπικής µας Αυτο-
διοίκησης, εκφρασµένη από τον  ∆ήµο Ασπροπύργου, µε το
Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής, αναδεικνύοντας τα θετικά
αποτελέσµατα που µπορούν  ν α παραχθούν , όταν
υπάρχει σχέδιο, όραµα, βούληση και οι κατάλληλοι χειρισµοί
για την  ευόδωση τέτοιων  προοπτικών. 

Ο ∆ήµος Ασπροπύργου, εδώ και πολύ καιρό, από τον
Μάρτιο του 2018, µε την  σωστή προετοιµασία, τις απαρ-
αίτητες επαφές και κυρίως στην  κατεύθυνση της εξωστρεφ-
ούς δράσης που αναπτύσσει και αξιοποιώντας κάθε ευκαι-
ρία και δυνατότητα, συµφώνησε µε την  Πρυταν ική Αρχή
του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής να λειτουργήσει, µε
έδρα τον  Ασπρόπυργο, το προαν αφερόµεν ο Μετα-
πτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών.

Ήταν  µια µακρά διαδικασία, όπως συνήθως απαιτείται σε
τέτοιες περιπτώσεις.

Όµως, µε πίστη στο σχέδιο µας και γνωρίζοντας τι θέλουµε
και µπορούµε και µε την  αποφασιστική µας βούληση, η όλη
προσπάθεια στέφθηκε µε επιτυχία και έτσι ο Ασπρόπυργος
θα διαθέτει το δικό του επιστηµον ικό αποτύπωµα, σε
υψηλότατο µάλιστα επίπεδο, στο Πανεπιστήµιο της ∆υτικής
Αττικής. Επιπλέον , θεωρώ αναγκαίο να υπογραµµίσω την
αξιοποίηση της αδελφοποιηµένης σχέσης του ∆ήµου µας, µε
το Πλοέστι της Ρουµαν ίας και έχοντας στα χέρια µας την
οµόφωνη απόφαση της Συγκλήτου του οµώνυµου Πανεπι-
στηµίου, να συνδράµει στην  διαµόρφωση του Προγράµµα-
τος Σπουδών και να συµβάλλει µε επισκέπτες καθηγητές
στην  λειτουργία του Μεταπτυχιακού τµήµατος, ο ∆ήµος
Ασπροπύργου διέθετε ένα ακόµη ισχυρό όπλο στις συζητή-
σεις, τόσο µε το Υπουργείο Παιδείας, όσο και µε το Πανε-
πιστήµιο ∆υτικής Αττικής, προκειµένου να ολοκληρωθεί
θετικά η όλη διαδικασία.

Σε αυτό το σηµείο θέλω να ευχαριστήσω ξεχωριστά τον
Υπουργό κ. Κώστα Γαβρόγλου για την  δηµιουργία του
ΠΑ.∆.Α., τον  Πρύτανη, κ. Κωνσταντίνο Μουτζούρη για τον
καταλυτικό του ρόλο και την  αληθινή συµβολή του στο να
εγκατασταθεί το συγκεκριµένο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα
στην  πόλη µας και τον  διαβεβαιώνω ότι θα κάνουµε ότι είναι
δυνατόν  από την  δική µας πλευρά για την  στήριξη του µετα-
πτυχιακού Προγράµµατος, στην  κατεύθυνση ανάπτυξης
και διάδοσης της επιστηµον ικής γνώσης, της παροχής των
αναγκαίων υλικοτεχν ικών υποδοµών, αλλά και ανάδειξης
του νεότευκτου Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής, στην
πραγµατική ∆υτική Αττική. 

Αξίζει να τονισθεί ότι ∆ήµος και Πανεπιστήµιο, συµφ-
ωνήσαµε το Μεταπτυχιακό αυτό Πρόγραµµα να είναι
εντελώς δωρεάν για τους φοιτητές, µε γνώµονα να το
παρακολουθήσουν οι άριστοι των υποψηφίων, ώστε
να γνωρίσει την καταξίωσή του, από τα πρώτα βήµα-
τα της λειτουργίας του.

Επιπλέον , ο ∆ήµος µας µαζί µε το Πανεπιστήµιο, βρίσκε-
ται σε στενή επαφή µε τα Ελλην ικά Πετρέλαια – ΕΛΠΕ, για
την  αξιοποίηση των στελεχών και των  δυνατοτήτων που
διαθέτουν  τα διυλιστήρια, τόσο σε ζητήµατα σπουδών, όσο

και στην  σύνδεση της γνώσης µε την  παραγωγική διαδι-
κασία. 

Αγαπητοί Φίλοι,
∆ράττοµαι της ευκαιρίας από την  σηµερινή µας εκδήλωση,

προκειµένου να σας ενηµερώσω ότι ακόµη µια συνεργασία
του ∆ήµου µας µε το Πανεπιστήµιο Πειραιά είναι σε εξέλιξη,
που αφορά την  λειτουργία τµήµατος Logistics στην  πόλη
µας, αξιοποιώντας στο µέγιστο βαθµό τις συγκεκριµένες
επιχειρηµατικές χρήσεις στην  περιοχή µας. 

Θέλω να ευχαριστήσω για ακόµη µία φορά τον  Πρύτανη,
κ. Κωνσταντίνο Μουτζούρη καθώς και τον  καθηγητή κ.
Ιωάννη Καλδέλη, ο οποίος ορίστηκε από το Πανεπιστήµιο,
∆ιευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος και Υπεύθυ-
νος για το Πρόγραµµα Σπουδών του και να ευχηθώ καλή και
δηµιουργική δουλειά. Οι ευχαριστίες µου απευθύνονται και
στον  πρώην Γεν ικό Γραµµατέα του ∆ήµου, κ. Αθανάσιο
Χούπη που χειρίστηκε αποτελεσµατικά το όλο ζήτηµα.    

Ο ∆ήµος Ασπροπύργου, συνεπής στις δεσµεύσεις του
και σταθερά προσανατολισµένος στην φιλοσοφία της
Βιώσιµης Ανάπτυξης, υλοποιεί µε σχέδιο και όραµα
τις τρεις συνιστώσες της ∆ηµοτικής του πολιτικής: Την
εξωστρέφεια στις δράσεις του, την προσέλκυση της
επιστηµονικής γνώσης, µέσω συνεργειών µε εκπαιδευ-
τικά ιδρύµατα της Πατρίδας µας αλλά και της
Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσµου, καθώς και την
δηµιουργία των προϋποθέσεων για προσέλκυση και
εγκατάσταση στην περιοχή µας οικονοµικών – επιχει-
ρηµατικών µονάδων, που θα βοηθήσουν στην
άµβλυνση της ανεργίας αλλά και στην αναβάθµιση της
ευρύτερης περιοχής. 

Με αυτή την  συνολική αντίληψη και τις σωστά επιλεγµένες
πρακτικές, είµαστε βέβαιοι ότι κτίζουµε καθηµερινά τον
Ασπρόπυργο των ανοιχτών οριζόντων και στην  πορεία
αυτή θέλουµε την  επιστηµον ική κοινότητα αρωγό και
συµπαραστάτη.  Σας ευχαριστώ».

Τιµητικές πλακέτες

Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον  Πρύτανη και Πρόεδρο
της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττι-
κής, Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Μουτζούρη  καθώς και στον
∆ιευθυντή του Εργαστηρίου Εφαρµογών Ήπιων Μορφών
Ενέργειας και Περιβάλλοντος του ΠΑ.∆.Α, Καθηγητή κ.
Ιωάννη Καλδέλη. Κατόπιν , υπεγράφη το Σύµφωνο Συνερ-
γασίας από τον  ∆ήµαρχο Ασπροπύργου και τον  Πρύτανη
του ΠΑ.∆.Α. ενώ η εκδήλωση συνεχίστηκε µε την  πραγµα-
τοποίηση των απονοµών. 

Τιµητικές πλακέτες δόθηκαν  στον  Πρύτανη και Πρόεδρο
της ∆.Ε. του ΠΑ.∆.Α, κ. Κωνσταντίνο Μουτζούρη, για την
καθοριστική συµβολή του, στην  έγκριση και στην  υλο-
ποίηση, του ΠΜΣ, στον  Καθηγητή, Πρόεδρο και ∆ιε-

υθύνοντα Σύµβουλο του Οµίλου «ΕΛ.ΠΕ.», κ. Ευστάθιο
Τσοτσορό, για την  χορηγική συµβολή του πρωτοπόρου ενε-
ργειακού φορέα, τον  οποίο διοικεί, ο οποίος εκπροσω-
πήθηκε από τον  ανώτερο ∆ιευθυντή στο Τοµέα ∆ιακίνησης
Τεχν ικής Υποστήριξης R&D και µετεξέλιξης ∆ιυλιστηρίων, κ.
Γεώργιο ∆ηµόγιωργα, καθώς και τον  Καθηγητή του ΠΑ.∆.Α.,
∆ιευθυντή του Εργαστηρίου Εφαρµογών Ήπιων Μορφών
Ενέργειας & Περιβάλλοντος, κ. Ιωάννη Καλδέλλη για την
συµβολή του ιδίου αλλά και της Επιστηµον ικής Οµάδας που
συντόν ισε, στην  υλοποίηση της προεργασίας του ΠΜΣ.
Επίσης, ο ∆ήµος Ασπροπύργου τίµησε τον  Καθηγητή του
ΠΑ.∆.Α. της Σχολής Επιστηµών Τροφίµων, κ. Παναγιώτη
Καλδή, για τη συµβολή του στο συντον ισµό και την  ολοκ-
λήρωση της προεργασίας, στην  έγκριση και στην  υλοποίηση
του ΠΜΣ. και τον  Καθηγητή, κ. Γαβριήλ – Ντράγκο Ζησό-
πουλο, του Πανεπιστηµίου Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
του Πλοϊέστι της Ρουµαν ίας, Πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων
Ρουµαν ίας, εκλεγµένο Βουλευτή του Ρουµαν ικού Κοινοβου-
λίου για την  καθοριστική – αποφασιστική συµβολή του στη
∆ιαπανεπιστηµιακή Συµφων ία Στήριξης, µε ακαδηµαϊκό
προσωπικό και µε µεταφορά τεχνογνωσίας από το ρουµα-
ν ικό ακαδηµαϊκό Ίδρυµα προς το ΠΜΣ, ο οποίος εκπροσω-
πήθηκε από την  Πρόεδρο του Ελληνορουµαν ικού Συλλόγου
«Άγιοι Κωνσταντίνου και Ελένης», κ. Μαριάννα Κοντο-
υράρου. Τιµητική πλακέτα δόθηκε και στο διατελέσαντα
Γεν ικό Γραµµατέα του ∆ήµου, κ. Αθανάσιο Χούπη για την
οραµατική πρωτοβουλία και τον  επιτυχή συντον ισµό της
πολυεπίπεδης προσπάθειας που κατέληξε στην  έγκριση και
υλοποίηση του ΠΜΣ. ∆ιευθύντρια του ΠΜΣ, ορίστηκε η κ.
Αιµιλία Κονδύλη, Καθηγήτρια του Τµήµατος Μηχανολόγων
Μηχαν ικών .       

Υποβολή αιτήσεων

Ενηµερώνουµε ότι, για την Προκήρυξη και τη σχετι-
κή αίτηση Υποψηφιότητας στο ΠΜΣ «Βιοµηχανικά
Συστήµατα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου», οι ενδιαφ-
ερόµενοι µπορούν να επισκεφθούν τον παρακάτω
σύνδεσµο https://oilgasmsc.gr/msc-in-oil-and-gas-
process-systems-engineering/ . 

Για τους ∆ηµότες του Ασπρόπυργου η υποβολή αιτή-
σεων ισχύει έως την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 και ώρα
14:00.  

ΣΣττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο  ττοο  11οο  
ΜΜεεττααππττυυχχιιαακκόό  ΠΠρρόόγγρρααµµµµαα  ΣΣπποουυδδώώνν

∆ήµος Ασπροπύργου – Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής 
υπέγραψαν το Σύµφωνο Συνεργασίας


