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ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Αραιές νεφώσεις. Η  θερµοκρασία 

έως 18 βαθµους Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Μεγάλη Παρασκευή, Οσίας Γλαφύρας

Παγκόσµια Ηµέρα ∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας

Ασπρόπυργος
Κολιός Αν τών ιος Ν. 28ης Οκτωβρίου 17Α & 

Θρασυβούλου, 2105577744

Ελευσίνα 

Καρατζάς Γεώργιος Ε. 
Ηρώων Πολυτεχνείου 17-19, 2105549375

Μάνδρα
Γκίνη Γεωργία Π. Κοροπούλη Βαγγέλη 1,

2105550309 (08:00 - 23:00)

Άνω Λιόσια - Φυλή 

Μπουρούνη Αθηνά ∆. Πίνδου 42 & Χαλκίδας 1,
- ∆ροσούπολη, 2102470650

Χαϊδάρι 

Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ. 
Φυλής 1 & Πύλου, 

Χαϊδάρι - ∆άσος, 2105320973

Απλήρωτοι φόροι 1,32 δισ. ευρώ το Φεβρουάριο

Α πλήρωτοι έµειναν φόροι ύψους 1,32 δισ. ευρώ το
Φεβρουάριο, σύµφωνα µε στοιχεία της ΑΑ∆Ε.

Λίγο το προεκλογικό κλίµα που προκαλεί παραδοσιακά
κάποια χαλαρότητα στις υποχρεώσεις προς το δηµόσιο,
λίγο η αναµενόµενη ρύθµιση των 120 δόσεων και η φορ-
ολογική κόπωση είχαν ως αποτέλεσµα να µείνουν απλήρ-
ωτοι νέοι φόροι 2 δισ. ευρώ για το πρώτο δίµηνο του χρό-
νου.

Ειδικότερα, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ανεξάρτητης
Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων που αφορούν στις επιδόσεις της
φορολογικής διοίκησης:

-οι νέες ληξιπρόθεσµες οφειλές των φορολογούµενων
διαµορφώθηκαν τον Φεβρουάριο στα 2,147 δισ. ευρώ
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,37 δισ. ευρώ σε σύγκριση
µε τον Ιανουάριο µε τις καθαρά φορολογικές οφειλές να

φτάνουν τα 1,32 δις ευρώ και τα υπόλοιπα 50 εκ ευρώ
προσαυξήσεις και πρόστιµα.

Μετά από αυτό το σύνολο του υπολοίπου των οφειλών
στην εφορία διαµορφώθηκε στα 104,6 δισ. ευρώ τον
Φεβρουάριο παρουσιάζοντας οριακή µείωση σε σχέση µε
τον Ιανουάριο.

Ο συνολικός αριθµός των φορολογούµενων που έχουν
ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το ∆ηµόσιο διαµορφώθηκε
τον Φεβρουάριο στους 4.005.773 παρουσιάζοντας µικρή
µείωση σε σχέση µε τον Ιανουάριο.

Από αυτούς έχουν επιβληθεί µέτρα αναγκαστικής είσπρ-
αξης στους 1.186.380 παρουσιάζοντας αύξηση άνω των
10.000. από µήνα σε µήνα.

Μόνιµη εργασία για τους 
συµβασιούχους του 
διεκδικεί ο ∆ήµος Χαϊδαρίου

Για µια ακόµα φορά, ο ∆ήµος Χαϊδαρίου στηρίζει
έµπρακτα το δίκαιο αίτηµα των εργαζοµένων, οι
οποίοι εργάζονται επί συναπτά έτη µε ανανεω-

µένες συµβάσεις εργασίας, στα τµήµατα Πολιτισµού του
∆ήµου.

«Πρόκειται για εργαζόµενους που µε τη δουλειά τους,
στηρίζουν όλα τα τελευταία χρόνια τα πολιτιστικά τµήµα-
τα και τις οµάδες του ∆ήµου µας, ενώ η γενικότερη
συνεισφορά τους αντανακλάται στη σηµαντική αύξηση
της συµµετοχής του κόσµου στις πολιτιστικές δραστηρι-
ότητες και στα τµήµατα των Πολιτιστικών Κέντρων του
∆ήµου µας. Ως ∆ηµοτική Αρχή, θα συνεχίσουµε να είµα-
στε στο πλευρό των εργαζοµένων και του δίκαιου
αγώνα τους για µόνιµη και σταθερή δουλειά µε
δικαιώµατα», τονίζει ο ∆ήµος. 

Συνελήφθη 25χρονος µε κροτίδες στην Ελευσίνα
Στο πλαίσιο στοχευµένων αστυνοµικών

ελέγχων για την παράνοµη κατασκευή,
διακίνηση και εµπορία κροτίδων, φωτο-
βολίδων και βεγγαλικών, συνελήφθη το πρωί
της Μεγάλης ∆ευτέρας στην Ελευσίνα,  από
αστυνοµικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλει-
ας ∆υτικής Αττικής, 25χρονος ηµεδαπός, για
παράνοµη κατοχή κροτίδων.

Σε βάρος του σχηµατίσθηκε δικογραφία
για παράβαση των Νόµων περί φωτο-
βολίδων και πυροτεχνηµάτων και περί
όπλων.

Συγκεκριµένα, µετά από έλεγχο σε οικία
στην Ελευσίνα και σε αποθήκη στα Νεόκτι-
στα Ασπροπύργου, ιδιοκτησίας του 25χρο-
νου, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν
1.952 κροτίδες.
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Ο
ι εκδροµείς του Πάσχα θα
πρέπει  να βάλουν πιο
βαθιά το χέρι στην τσέπη

αφού το κόστος των διοδίων δεν
θυµίζει τίποτα από τα παλιά.

Ανάλογα λοιπόν µε του πού θα
ταξιδέψει κανείς µε το ΙΧ για τις δια-
κοπές του, θα πληρώσει και το ανά-
λογο αντίτιµο στα διόδια.

Αθήνα-Θεσσαλονίκη 31,25 ευρώ
-Με επιστροφή 62,50 ευρώ

Αθήνα-Πάτρα 11,80 ευρώ -Με
επιστροφή 23,60 ευρώ

Αθήνα-Καλαµάτα 13,95 ευρώ -Με
επιστροφή 27,90 ευρώ

Aθήνα-Ιωάννινα (από γέφυρα
Ρίου–Αντιρρίου) 38 ευρώ -Με επι-
στροφή 76 ευρώ

Θεσσαλονίκη-Αλεξανδρούπολη
8,4 ευρώ -Με επιστροφή 16,8
ευρώ

Από τον Φεβρουάριο έχουν τεθεί
σε πλήρη λειτουργία σε αρκετούς
από τους σταθµούς διοδίων στην
Εθνική Οδό Αθηνών – Λαµίας
κάµερες ελέγχου, προκειµένου να

εντοπίζουν όσους δεν πληρώνουν
διόδια. Ειδικότερα κάµερες λειτο-
υργούν:

Πλευρικός Σταθµός ∆ιοδίων
Μώλου (χ/θ 190+456), ρεύµα πορ-
είας προς Αθήνα.

Πλευρικός Σταθµός ∆ιοδίων
Μώλου (χ/θ 190+456), ρεύµα πορ-
είας προς Λαµία.

Μετωπικός Σταθµός ∆ιοδίων
Αγίας Τριάδας (χ/θ 194+958),
ρεύµα πορείας προς Αθήνα.

Μετωπικός Σταθµός ∆ιοδίων
Αγίας Τριάδας (χ/θ 194+958 ),
ρεύµα πορείας προς Λαµία.

Πλευρικός Σταθµός ∆ιοδίων Θερ-
µοπυλών (Μπράλου), (χ/θ
203+065), ρεύµα πορείας προς
Αθήνα.

Πλευρικός Σταθµός ∆ιοδίων Θερ-
µοπυλών (Μπράλου), (χ/θ
203+065), ρεύµα πορείας προς
Λαµία.

Μετωπικός Σταθµός ∆ιοδίων

Μαυροµαντήλας (χ/θ 220+077),
ρεύµα πορείας προς Αθήνα.

Μετωπικός Σταθµός ∆ιοδίων
Μαυροµαντήλας (χ/θ 220+077),
ρεύµα πορείας προς Θεσσαλονίκη.

Πλευρικός Σταθµός ∆ιοδίων
Αγίας Μαρίνας (χ/θ 223+320),
ρεύµα πορείας προς Αθήνα.

Πλευρικός Σταθµός ∆ιοδίων
Αγίας Μαρίνας (χ/θ 223+320),
ρεύµα πορείας προς Θεσσαλονίκη.

Πλευρικός Σταθµός ∆ιοδίων
Στυλίδας / Καραβόµυλου (χ/θ
231+868), ρεύµα πορείας προς
Αθήνα.

Πλευρικός Σταθµός ∆ιοδίων
Στυλίδας / Καραβόµυλου (χ/θ
231+868), ρεύµα πορείας προς
Θεσσαλονίκη.

Οι παραβάτες θα βρίσκον ται
αν τιµέτωποι µε χρηµατικό πρό-
στιµο ύψους 100 ευρώ και ποιν ή
αφαίρεσης του διπλώµατος αλλά
και των  πιν ακίδων  για 20 ηµέρ-
ες.

Ο∆ήµος Φυλής στα πλαίσια
αν αβάθµισης των  υποδοµών
υγείας και βάσει κείµεν ης

ν οµοθεσίας (1409/6.6. 2007) µε
εν έργειες του κ. Γεωργίου Μαρπίν η –
Συν εργάτη ∆ηµάρχ ου σε θέµατα
Ιατρικής Τεχ ν ολογίας- τοποθέτησε
Αυτόµατους Εξωτερικούς Απιν ιδωτές
µε τις τεχ ν ικές προδιαγραφές του
ERC (Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Αν α-
ζωογόν ησης), σε καίρια σηµεία του
∆ήµου. (∆ηµαρχ εία – ΚΑΠΗ – Αθλ-
ητικούς Χώρους). 

Στόχ ος  είν αι, η άµεση και αποτε-
λεσµατική αν τιµετώπιση καρδιακής
αν ακοπής σε έκτακτα περιστατικά

από µη ιατρούς λειτουργούς υγείας
και γεν ικό πληθυσµό. Θα ακολουθή-
σουν  επιµορφωτικά σεµιν άρια για
τους εργαζόµεν ους του ∆ήµου Φυλής
αλλά και εθελον τές ∆ηµότες. 

Όπως τον ίζει στην  λιτή  δήλωσή
του ο ∆ήµαρχ ος  Χρήστος Παππούς,
“Η πολύτιµη αυτή πρωτοβουλία σε
συν εργασία µε τον  Γιώργο Μαρπίν η,
µπορεί στην  κυριολεξία ν α σώσει
ζωές. 

Ο ∆ήµος Φυλής για µια ακόµη φορά
δρα µε γν ώµον α την  ασφάλεια –
πρόληψη και αν τιµετώπιση έκτακτων
αν αγκών  που µπορεί ν α αν τιµε-
τωπίσουν  οι συµπολίτες µας” 

Πόσο ακριβά θα πληρώσουν οι εκδροµείς του Πάσχα τα διόδια

Eurostat: Το χαµηλότερο ποσοστό απασχόλησης
έχει η Ελλάδα στην Ε.Ε.

Τ
ο µικρότερο δείκτη
απασχ όλησης έχ ει η
Ελλάδα σε σχ έση µε τα

υπόλοιπα κράτη - µέλη της
Ευρωπαϊκής Έν ωσης
σύµφων α µε τα στοιχ εία της
Eurostat που δόθηκαν  εχ θές
στη δηµοσιότητα, αν  και ο
συγκεκριµέν ος δείκτης
αυξήθηκε σε 59,5% το 2018,
από 57,8% το 2017.

Σηµαν τικές διαφορές έχ ει η
Ελλάδα και ως προς το
ποσοστό απασχ όλησης των

αν δρών  και των  γυν αικών , καθώς στους άν δρες αν έρχ εται στο 70,1% (από 67,7% το
2017) και στις γυν αίκες στο 49,1% (από 48% το 2017). Το χ άσµα φτάν ει τις 21
ποσοστιαίες µον άδες στη χ ώρα µας, το υψηλότερο σχ εδόν  ποσοστό το οποίο ξεπερν άει
µόν ο η Μάλτα που εµφαν ίζει αν τίστοιχ ο χ άσµα 22,3 ποσοστιαίες µον άδες.

Αρν ητικά είν αι και τα στοιχ εία για την  Ελλάδα όσον  αφορά ποσοστό απασχ όλησης για
τις ηλικίες από 55 έως 64 ετών , καθώς το χ αµηλότερο ποσοστό καταγράφει το
Λουξεµβούργο µε 40,5% και ακολουθεί η χ ώρα µας µε 41,1%.

Αν αλυτικότερα, η Eurostar καταγράφει τα εξής: 

Στην  ΕΕ, ο δείκτης απασχ όλησης των  ατόµων  20-64 ετών  έφτασε το 73,2% το 2018,
έν αν τι 72,2% το 2017, µε στόχ ο σύµφων α µε τη "Στρατηγική για την  Ευρώπη 2020" ν α
φτάσει το 75% µέχ ρι το 2020.

Το ποσοστό απασχ όλησης για τους άν δρες έφτασε το 79%, εν ώ για τις γυν αίκες στην
ΕΕ, η απασχ όληση έφτασε το 67,4% το 2018. Στην  Ελλάδα, το ποσοστό απασχ όλησης
των  αν δρών  αν ήλθε στο 70,1% (από 67,7% το 2017) και των  γυν αικών  στο 49,1% (από
48% το 2017).

Στην  ΕΕ., το χ άσµα αν άµεσα στα επίπεδα απασχ όλησης αν δρών  και γυν αικών
αν έρχ εται στις -11,6 ποσοστιαίες µον άδες. Η µεγαλύτερη διαφορά στα επίπεδα
απασχ όλησης µεταξύ αν δρών  και γυν αικών  καταγράφεται στη Μάλτα (-22,3 ποσοστιαίες
µον άδες), στην  Ελλάδα (-21 ποσοστιαίες µον άδες) και στην  Ιταλία (-19,8 ποσοστιαίες
µον άδες), εν ώ η µικρότερη καταγράφεται στη Λιθουαν ία (-2,3 ποσοστιαίες µον άδες), τη
Φιν λαν δία (-3,7 ποσοστιαίες µον άδες), τη Λετον ία (-4,2 ποσοστιαίες µον άδες) και τη
Σουηδία (-4,3 ποσοστιαίες µον άδες).

Όσον  αφορά τις ηλικίες από 55 έως 64 ετών , το χ αµηλότερο ποσοστό απασχ όλησης
στην  ΕΕ καταγράφει το Λουξεµβούργο (40,5%) και η Ελλάδα (41,1%). Το υψηλότερο
ποσοστό καταγράφει η Σουηδία (77,9%), η Γερµαν ία (71,4%) και η ∆αν ία (70,7%),
Εσθον ία (68.9%), Λιθουαν ία (68.5%) και Ολλαν δία (67.7%). 

Τοποθέτηση απινιδωτών στον ∆ήµο Φυλής
για την  αποτελεσµατική αντιµετώπιση έκτακτων

περιστατικών καρδιακής ανακοπής 
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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από τα πρακτικά της µε

αριθµ. 9ης / 2019 συνεδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για
την Υποβολή πρότασης µε
τίτλο «Προµήθεια και τοποθέτ-
ηση στεγάστρων για την ανα-
βάθµιση των στάσεων, µε
στόχο την εξυπηρέτηση του
επιβατικού κοινού του ∆ήµου
Ασπροπύργου», στο Πρόγραµ-
µα «Φιλόδηµος ΙΙ» στην Πρόσ-
κληση V µε τίτλο «Προµήθεια
εξοπλισµού, κατασκευή, µεταφ-
ορά και τοποθέτηση στεγάστρ-
ων, για τη δηµιουργία ή και
αναβάθµιση των στάσεων, για
την εξυπηρέτηση του επιβατι-
κού κοινού των δήµων της
χώρας».

Αρ. Απόφ.:299

Στον Ασπρόπυργο και στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την
23 Απριλίου 2019, ηµέρα Μεγάλη
Τρίτη  και ώρα 19:30 µ.µ, συνή-
λθε σε τακτική  δηµόσια συνε-
δρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Ασπροπύργου, ύστερα από την
υπ` αριθµ. 9252/18-04-2019
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρ-
ου, κ. Αντώνιου Νικ. Καραµ-
πούλα, η οποία δηµοσιεύθηκε και
επιδόθηκε µε αποδεικτικό, σε όλα
τα µέλη του Συµβουλίου, και στον
∆ήµαρχο, κ. Νικόλαο Ι. Μελετίου,
σύµφωνα µε τις διατάξεις, του
άρθρου 67, του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87 Α`).

Πριν από την έναρξη της συνε-

δρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε
ότι, από τα 33 µέλη του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου παρόντα ήταν  τα
26, απόντα  7   και ονοµαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
2 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
4 ) Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ι ∆ Η Σ

ΑΒΡΑΑΜ 
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     
6)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
8)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
9)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
11)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
12)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ    
13)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
14)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ     
15)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1 6 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
17)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
18)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

19)ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
20)ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
21)ΝΤΙΝΙΕΡΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
22)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
23)ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
24)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
2 5 ) Μ ΑΥ ΡΑ Κ Η - Τ Σ Ι Γ Κ Ο Υ

ΕΛΕΝΗ
26)ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2)ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ  
3)ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4)ΤΣΙΓΚΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
6)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ          
7 ) Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ             

Ο  ∆ήµαρχος, κ. Νικόλαος Ι.
Μελετίου, παρίσταται στη συνε-
δρίαση. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε
και η κα Μαρία Καµπόλη, υπάλ-
ληλος του ∆ήµου, για την τήρηση
των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση της νόµιµ-
ης απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ.
Αντώνιος Ν. Καραµπούλας, κήρ-
υξε την έναρξη της συνεδρίασης

και εισηγούµενο το 19ο  θέµα ηµε-
ρήσιας διάταξης µε τίτλο: «Λήψη
απόφασης για την Υποβολή
πρότασης µε τίτλο «Προµήθεια
και τοποθέτηση στεγάστρων
για την αναβάθµιση των στά-
σεων, µε στόχο την εξυπηρέτ-
ηση του επιβατικού κοινού του
∆ήµου Ασπροπύργου», στο
Πρόγραµµα «Φιλόδηµος ΙΙ»
στην Πρόσκληση V µε τίτλο
«Προµήθεια εξοπλισµού,
κατασκευή, µεταφορά και
τοποθέτηση στεγάστρων, για
τη δηµιουργία ή και αναβάθµι-
ση των στάσεων, για την
εξυπηρέτηση του επιβατικού
κοινού των δήµων της χώρας»,
έθεσε υπόψη των µελών την υπ΄
αριθµ. πρωτ.: 8358/09 Απριλίου
2019 εισήγηση του ∆ιευθυντή
Πολεοδοµίας και Τεχνικών Υπηρε-
σιών κου Παναγιώτη Καραγιαν-
νίδη » , η οποία έχει ως εξής:

«Το Υπουργείο Εσωτερικών
δηµοσίευσε την πρόσκληση V
µε αρ. πρωτ. 4721/23-01-2019,
για την υποβολή αιτήσεων
χρηµατοδότησης στο Πρόγρ-
αµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙI», άξονας
προτεραιότητας «Κοινωνικές
και πολιτιστικές υποδοµές και
δραστηριότητες των δήµων»
µε τίτλο πρόσκλησης «Προ-
µήθεια εξοπλισµού, κατασκευή,
µεταφορά και τοποθέτηση στε-
γάστρων, για τη δηµιουργία ή
και αναβάθµιση των στάσεων,
για την εξυπηρέτηση του επι-
βατικού κοινού των δήµων της
χώρας».

Η πρόσκληση αφορά στη
χρηµατοδότηση των ∆ήµων για
την προµήθεια εξοπλισµού,
κατασκευή, µεταφορά και τοποθ-
έτηση στεγάστρων, για τη δηµιο-
υργία ή και αναβάθµιση των στά-
σεων των ∆ήµων, µε στόχο τη
βελτίωση των εν λόγω υπο-
δοµών, και την αναβάθµιση της
ποιότητας των παρεχόµενων
υπηρεσιών που αφορά το επιβα-
τικό κοινό.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της
ανωτέρω πρόσκλησης, είναι επι-
λέξιµη κάθε είδους δαπάνη που
αφορά στην προµήθεια εξοπλι-

σµού, κατασκευή, µεταφορά και
τοποθέτηση στεγάστρων, για τη
δηµιουργία ή και αναβάθµιση
στάσεων των δήµων (πχ.
καθίσµατα σταθερά ή ανακλινόµε-
να, φωτισµός, καλάθι αχρήστων,
κ.λπ.). Οι δαπάνες πρέπει να
αφορούν σε στάσεις που προβλέ-
πονται σε εγκεκριµένες γραµµές
(αστικές ή δηµοτικές).

Σε συνέχεια της εν λόγω πρόσ-
κλησης, ο ∆ήµος Ασπροπύργου
προτίθεται να υποβάλει πρόταση
για τη χρηµατοδότηση της πράξης
µε τίτλο: «Προµήθεια και τοποθέτ-
ηση στεγάστρων για την αναβάθ-
µιση των στάσεων, µε στόχο την
εξυπηρέτηση του επιβατικού κοι-
νού του ∆ήµου Ασπροπύργου»,
π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ µ ο ύ
50.000,00ευρώ, συµπεριλαµβα-
νοµένου Φ.Π.Α. 24%.

Αντικείµενο του προτεινόµενου
έργου είναι η προµήθεια και
τοποθέτηση στεγάστρων για την
αναβάθµιση των στάσεων µε
στόχο τη βελτίωση των εν λόγω
υποδοµών και την αναβάθµιση
της ποιότητας των παρεχόµενων
υπηρεσιών προς το επιβατικό
κοινό.

Παρακαλούµε όπως λάβετε
απόφαση για:

Α. την υποβολή αιτήµατος
ένταξης για χρηµατοδότηση της
πράξης µε τίτλο «Προµήθεια και
τοποθέτηση στεγάστρων για
την αναβάθµιση των στάσεων,
µε στόχο την εξυπηρέτηση του
επιβατικού κοινού του ∆ήµου
Ασπροπύργου», προϋπολογι-
σµού 50.000,00 ευρώ στο Πρό-
γραµµα «Φιλόδηµος ΙΙ», στο
πλαίσιο της  πρόσκλησης V µε
τίτλο «Προµήθεια εξοπλισµού,
κατασκευή, µεταφορά και τοποθ-
έτηση στεγάστρων, για τη δηµιο-
υργία ή και αναβάθµιση των στά-
σεων, για την εξυπηρέτηση του
επιβατικού κοινού των δήµων της
χώρας»

Β. Εξουσιοδότηση του
∆ηµάρχου προκειµένου να προ-
βεί σε όλες τις προενταξιακές
ενέργειες για την υποβολή φακέ-
λου.

Ο    ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Κ Α Ρ Α Γ Ι Α Ν Ν Ι ∆ Η Σ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ»

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το
∆ηµοτικό Συµβούλιο, να αποφ-
ασίσει σχετικά.

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την
προαναφερόµενη διαδικασία και
αφού έλαβε υπόψη

Την υπ΄ αριθµ. πρωτ.: 8358/09
Απριλίου 2019 εισήγηση του ∆ιε-
υθυντή Πολεοδοµίας και Τεχνικών
Υπηρεσιών κου Παναγιώτη Καρα-
γιαννίδη ,

Την εισήγηση του Προέδρου, κ.
Αντωνίου  Καραµπούλα, 

πέρασε σε ψηφοφορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ της  «Υποβολής
πρότασης µε τίτλο «Προµήθεια
και τοποθέτηση στεγάστρων
για την αναβάθµιση των στά-
σεων, µε στόχο την εξυπηρέτ-
ηση του επιβατικού κοινού του
∆ήµου Ασπροπύργου», στο
Πρόγραµµα «Φιλόδηµος ΙΙ»
στην Πρόσκληση V µε τίτλο
«Προµήθεια εξοπλισµού,
κατασκευή, µεταφορά και
τοποθέτηση στεγάστρων, για
τη δηµιουργία ή και αναβάθµι-
ση των στάσεων, για την
εξυπηρέτηση του επιβατικού
κοινού των δήµων της χώρας,
και της εξουσιοδότησης του
∆ηµάρχου προκειµένου να
προβεί σε όλες τις προενταξια-
κές ενέργειες για την υποβολή
του φακέλου», τάχθηκαν είκοσι
έξι (26) µέλη του συµβουλίου
και ονοµαστικά οι κ.κ.

1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
2 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
4 ) Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ι ∆ Η Σ

ΑΒΡΑΑΜ 
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     
6)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
8)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
9)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
11)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
12)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ    

13)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
14)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ     
15)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1 6 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
17)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
18)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

19)ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
20)ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
21)ΝΤΙΝΙΕΡΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
22)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
23)ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
24)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
2 5 ) Μ ΑΥ ΡΑ Κ Η - Τ Σ Ι Γ Κ Ο Υ

ΕΛΕΝΗ
26)ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει 
την υποβολή αιτήµατος

ένταξης για χρηµατοδότηση
της πράξης µε τίτλο «Προµήθ-
εια και τοποθέτηση στεγάστρ-
ων για την αναβάθµιση των
στάσεων, µε στόχο την
εξυπηρέτηση του επιβατικού
κοινού του ∆ήµου Ασπροπύρ-
γου», προϋπολογισµού
50.000,00 ευρώ στο Πρόγραµ-
µα «Φιλόδηµος ΙΙ», στο πλαίσιο
της  πρόσκλησης V µε τίτλο
«Προµήθεια εξοπλισµού,
κατασκευή, µεταφορά και
τοποθέτηση στεγάστρων, για
τη δηµιουργία ή και αναβάθµι-
ση των στάσεων, για την
εξυπηρέτηση του επιβατικού
κοινού των δήµων της χώρας,
καιτην εξουσιοδότηση του
∆ηµάρχου προκειµένου να
προβεί σε όλες τις προενταξια-
κές ενέργειες για την υποβολή
του φακέλου.

Αφού  συντάχθηκε  και  αναγ-
νώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό,
υπογράφεται  ως  κατωτέρω,
πήρε δε αύξοντα  αριθµό 299.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Πιστό Αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν.

ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

4-θριάσιο Μ. Παρασκευή 26 Απριλίου 2019

Θήβα: Προφυλακίστηκε παιδίατρος
για ασέλγεια σε 8χρονο κοριτσάκι

Στις φυλακές οδηγείται ο 64χ ρον ος παιδίατρος του
Νοσοκοµείου Θηβών , που κατηγορείται για ασέλγεια σε
βάρος αν ήλικων  κοριτσιών . 

Σύµφων α µε το lamiareport. ο 64χ ρον ος γιατρός
προφυλακίστηκε, µετά την  απολογία του, µε οµόφων η
απόφαση Αν ακριτή και Εισαγγελέα.

Εκτός από το 8χ ρον ο κοριτσάκι στο οποίο ασέλ-
γησε προχ θές, όπως κατήγγειλε η µητέρα του, ο γιατρ-
ός φέρεται ν α το είχ ε κάν ει και στο παρελθόν , αφού
µία κοπέλα 27 χ ρον ών  παρουσιάστηκε σε αστυν οµικό
τµήµα περιοχ ής της Αττικής όπου διαµέν ει και κατήγ-
γειλε ότι και η ίδια είχ ε πέσει θύµα των  αρρωστηµέν ων
ορέξεων  του συγκεκριµέν ου γιατρού στο Νοσοκοµείο
της Θήβας, όταν  ήταν  13 ετών .

Συνελήφθη οδηγός TAXI για 
µεταφορά παράνοµων µεταναστών

Συν ελήφθη το πρωί της Μεγάλης Τρίτης (23-4), στην
Εγν ατία Οδό Καβάλας - Θεσσαλον ίκης, από αστυν οµι-
κούς του Τµήµατος ∆ιαχ είρισης Μεταν άστευσης Καβά-
λας, 31χ ρον ος ηµεδαπός, ο οποίος προωθούσε στο
εσωτερικό της χ ώρας πέν τε µη ν όµιµους µεταν άστες.

Ειδικότερα, οι αστυν οµικοί συν έλαβαν  τον  δράστη,
διότι τον  εν τόπισαν  ν α οδηγεί ∆ΧΕ αυτοκίν ητο (ταξί)
και ν α µεταφέρει, παράν οµα, στην  εν δοχ ώρα πέν τε
µη ν όµιµους µεταν άστες.

Κατασχ έθηκε το παραπάν ω όχ ηµα.
Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στον  Εισαγγελέα Πρωτο-

δικών  Καβάλας, εν ώ την  προαν άκριση εν ήργησε το
Τµήµα ∆ιαχ είρισης Μεταν άστευσης Καβάλας.

Πληροφορίες ζητά η Τροχαία για 
θανάσιµο τραυµατισµό και εγκατάλειψη
οδηγού µοτοσικλέτας

Πληροφορίες που θα µπορούσαν  ν α οδηγήσουν
στον  εν τοπισµό και την  σύλληψη ασυν είδητου οδηγού
εν ός µαύρου SMART αν αζητά η Τροχ αία.

Το άτοµο αυτό παρέσυρε ν ωρίς το πρωί του Σαββά-
του του Λαζάρου έν αν  προπορευόµεν ο 37χ ρον ο
Έλλην α οδηγό µοτοσικλέτας, επί της Λ. Κύµης, τον
τραυµάτισε θαν άσιµα και τον  εγκατέλειψε αιµόφυρτο
στη µέση του δρόµου.

Η σχ ετική αν ακοίν ωση-έκκληση για µάρτυρες της
Τροχ αίας αν αφέρει συγκεκριµέν α:

«Το Σάββατο 20-4-2019 και περί ώρα 06.15΄, στη Λ.
Κύµης, 150 µέτρα µετά τη γέφυρα Τατοΐου, ρεύµα
κυκλοφορίας προς Ν.Ε.Ο. Αθην ών  - Λαµίας, περιοχ ής
∆ήµου Αχ αρν ών , αγν ώστων  λοιπών  στοιχ είων  Ι.Χ.Ε.

αυτοκίν ητο, µάρκας SMART, µαύρου χ ρώµατος, επέ-
πεσε σε προπορευόµεν η δίκυκλη µοτ/τα µε αποτέλε-
σµα τον  θαν άσιµο τραυµατισµό του οδηγού της. Ο
οδηγός του Ι.Χ.Ε. αυτοκιν ήτου εγκατέλειψε τον  τόπο
του ατυχ ήµατος.

Παρακαλείται όποιος γν ωρίζει οτιδήποτε, που µπορ-
εί ν α βοηθήσει στην  αν ακάλυψη του υπαίτιου οδηγού
και του οχ ήµατός του, ν α επικοιν ων ήσει µε το Α΄
Τµήµα Τροχ αίας Β/Α Αττικής στα τηλέφων α 210-
6256430 και 210-6256440».
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Πότε κινδυνεύουν µε κατάσχεση
από την εφορία οι "κοµµένοι"
του νέου νόµου Κατσέλη

Α
ν τιµέτωποι και µε την  εφορία θα έρθουν  όσοι
κάν ουν  αίτηση αλλά δεν  εν ταχθούν  σε ρύθµιση
µε τους πιστωτές τους και εκτός από τις τράπεζες

έχουν  οφειλές και προς το ∆ηµόσιο.
Σε εγκύκλιο του διοικητή της ΑΑ∆Ε κ. Γιώργου Πιστιλή

ξεκαθαρίζεται πως ο ν έος ν όµος προστατεύει τους δαν ει-
ολήπτες µε κόκκιν α στεγαστικά δάν εια ακόµη και µε την
προέγκρισή τους από το σχετικό ηλεκτρον ικό σύστηµα
ακόµη και αν  η ρύθµιση δεν  περιλαµβάν ει και τα χρέη
προς το δηµόσιο

Αν  όµως κάποιος δαν ειολήπτης ο οποίος χρωστά και
στην  εφορία δεν  καταφέρει ν α µπει σε ρύθµιση ή δεν
δεχθεί τη ρύθµιση που του προσφέρεται, τότε θα είν αι
εκτεθειµέν ος σε αν αγκαστικά µέτρα.

Όπως διευκριν ίζεται στην  εγκύκλιο η προστασία της
πρώτης κατοικίας και της υπόλοιπης ακίν ητης και κιν ητής
περιουσίας του δαν ειολήπτη διαρκεί µέχρι ν α καταλήξει η
διαπραγµάτευση µε τις τράπεζες. Από εκεί και πέρα αν  η
αίτηση του απορριφθεί από τους πιστωτές του, τότε µε
βάση τον  ν έο ν όµο µπορεί ν α ζητήσει δικαστική προ-
στασία, διεκδικών τας τη ρύθµιση των  οφειλών  του. Σε
αυτήν  την  περίπτωση - και µέχρι το δικαστήριο ν α
εκδώσει διαταγή για τη συν έχ ιση της προστασίας της
ακίν ητης περιουσίας του δαν ειολήπτη - η εφορία θα µπο-
ρεί ν α προχωρήσει σε αν αγκαστικά µέτρα εις βάρος του.

Ειδικότερα µε τις οδηγίες Πιτσιλή διευκριν ίζον ται τα εξής:

1. Από την  αν αγκαστική ρευστοποίηση, εµπίπτουν
µόν ο οφειλές προς πιστωτικά ιδρύµατα, από οποιαδήπο-
τε αιτία, καθώς και οφειλές από στεγαστικό δάν ειο προς
το Ταµείο Παρακαταθηκών  και ∆αν είων , για τις οποίες
υφίσταται εµπράγµατη ασφάλεια στην  κύρια κατοικία του
οφειλέτη ή του τρίτου αιτούν τος. Εποµέν ως, µε τις διαδι-
κασίες που προβλέπον ται στις ν έες διατάξεις δεν
ρυθµίζον ται οφειλές στη Φορολογική ∆ιοίκηση. Επίσης,
δεν  ρυθµίζον ται ούτε οφειλές φυσικών  προσώπων  για τις
οποίες υφίσταται εγγύηση του Ελλην ικού ∆ηµοσίου.

2. Η προστασία της κύριας κατοικίας του αιτούν τος, κατ'
εφαρµογή των  ν έων  διατάξεων , ισχύει και έν αν τι του
∆ηµοσίου, ως πιστωτή παρά το γεγον ός ότι οι απαιτήσεις
αυτού δεν  είν αι επιδεκτικές ρύθµισης.

3. Για τον  δαν ειολήπτη ο οποίος κρίν εται επιλέξιµος
κατά τον  προέλεγχο επιλεξιµότητας του άρθρου 73,
ισχύει αυτοδίκαιη αν αστολή κάθε πλειστηριασµού της
κύριας κατοικίας του, η οποία αρχ ίζει ν α ισχύει, έν αν τι
των  πιστωτών  που δεν  περιλαµβάν ον ται στην  αίτηση,
µεταξύ των  οποίων  και το ∆ηµόσιο, από τη µεταγραφή
στο βιβλίο µεταγραφών  ή την  καταχώριση στο κτηµατο-
λογικό φύλλο της αίτησης για τη ρύθµιση οφειλών  και
λήγει:είτε µε την  επίτευξη της συν αιν ετικής ρύθµισης
οφειλών  µε έν αν  τουλάχ ιστον  πιστωτή

είτε, σε περίπτωση µη επίτευξης συν αιν ετικής ρύθµισης
οφειλών  , µετά την  άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας
για την  υποβολή αίτησης δικαστικής ρύθµισης

είτε, σε περίπτωση µη επίτευξης συν αιν ετικής ρύθµισης
οφειλών  (ως αν ωτέρω) και εµπρόθεσµης (παρ. 4 άρθρου
77) υποβολής αίτησης δικαστικής ρύθµισης, µε τη συζήτ-
ηση του αιτήµατος προσωριν ής διαταγής, που υποβάλλε-
ται µε την  αίτηση δικαστικής ρύθµισης, οπότε είν αι
δυν ατόν  ν α επέλθουν  τα ακόλουθα αποτελέσµατα:

Η συν έχ ιση της αν αστολής, σε περίπτωση αποδοχής
από το δικαστήριο του αιτήµατος προσωριν ής διαταγής,
καθ' όσον  µε αυτή διατάσσεται αν αστολή του πλειστηρ-
ιασµού της κύριας κατοικίας υπό τους όρους που ορίζον -
ται σε αυτή και µέχρι την  έκδοση οριστικής απόφασης.
Σηµειών εται πάν τως ότι το δικαστήριο δύν αται ν α αν α-
καλέσει την  προσωριν ή διαταγή οποτεδήποτε.

Η λήξη της αν αστολής, σε περίπτωση απόρριψης από
το δικαστήριο του αιτήµα-
τος προσωριν ής διαταγής.

Σηµειών εται ότι προσωρ-
ιν ή προστασία της κύριας
κατοικίας µε προσωριν ή
διαταγή µπορεί ν α χορη-
γηθεί και στο πλαίσιο
εκδίκασης της αίτησης
δικαστικής ρύθµισης σε
δεύτερο βαθµό.

4. Για τον  οφειλέτη που
έχ ει υποβάλει αίτηση
συν αιν ετικής ρύθµισης και
δεν  κρίν εται επιλέξιµος
κατά τον  προέλεγχο επι-
λεξιµότητας δεν  ισχ ύει
αυτοδίκαιη αν αστολή πλει-
στηριασµών  πρώτης
κατοικίας. 

Ο αιτών  όµως, σύµφων α
µε την  παράγραφο 3 του
άρθρου 78, έχ ει τη
δυν ατότητα ν α αιτηθεί την
αν αστολή του πλειστηρια-
σµού της κύριας κατοικίας
του σύµφων α µε τη διαδι

κασία του άρθρου 1000 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικο-
ν οµίας.

Σε περίπτωση συν δροµής των  προϋποθέσεων  του
άρθρου 78 περί προσωριν ής προστασίας, το ∆ηµόσιο
υποχρεούται αποκλειστικά στη µη έκδοση του προγράµ-
µατος πλειστηριασµού της κύριας κατοικίας, η εφόσον
αυτό έχει εκδοθεί, στη µη πραγµατοποίηση του. Παρά
ταύτα, σύµφων α µε την  παράγραφο 5 του άρθρου 78, η
προσωριν ή προστασία του άρθρου 78 δεν  εµποδίζει την
επιβολή λοιπών  πράξεων  αν αγκαστικής εκτέλεσης η
ασφαλιστικών  µέτρων  στην  κύρια κατοικία του
αιτούν τος, ούτε τη λήψη µέτρων  αν αγκαστικής εκτέλεσης
η ασφαλ.µέτρων  στην  υπόλοιπη περιουσία του οφειλέτη.

5. Η συν εισφορά του ∆ηµοσίου καταβάλλεται σε ειδικό
ακατάσχετο λογαριασµό µε δικαιούχο τον  οφειλέτη και
δεν  κατάσχεται ούτε συµψηφίζεται. Επιπλέον , για την
έγκριση και καταβολή της συν εισφοράς δεν  απαιτείται
φορολογική ή ασφαλιστική εν ηµερότητα.

Συµµετοχή-ρεκόρ στις δωρεάν εξετάσεις για Τεστ
ΠΑΠ & Μαστογραφία στο ∆ήµο Ιλίου

Με δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για Τεστ
Παπανικολάου και Μαστογραφία σε περισ-
σότερες από 1000 γυναίκες ολοκληρώθηκε,

ύστερα από 3 µήνες, το έργο της ΚΙΝΗΤΗΣ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ∆ΙΑΓΝΩΣΗΣ
στο χώρο στάθµευσης απέναντι από το ∆ηµαρχείο
Ιλίου. Η συµµετοχή – ρεκόρ, που ξεπέρασε κάθε
προηγούµενο, οδήγησε τους υπεύθυνους της
µονάδας σε αλλεπάλληλες παρατάσεις στην παρ-
αµονή της.

Οι εξετάσεις έγιναν στο πλαίσιο του προγράµµα-
τος πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του
καρκίνου του µαστού και του τραχήλου της µήτρας,

που υλοποιήθηκε µέσω της Κοινωνικής Υπηρεσίας και του Κέντρου Κοινότητας, σε συνε-
ργασία µε το Ελληνικό Ίδρυµα Ογκολογίας.

Όπως δήλωσε ο ∆ήµαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος: «Στόχος του προγράµµατος είναι
αφενός η έγκαιρη διάγνωση και αφετέρου η ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των
γυναικών για την πρόληψη. Τα αποτελέσµατα διαγιγνώσκονται από έµπειρους ιατρούς
ακτινολόγους και κυτταρολόγους, γεγονός που καθιστά το πρόγραµµα ακόµα πιο
σηµαντικό. Θέλω να ευχαριστήσω θερµά τους εργαζόµενους στη Μονάδα Πρόληψης και
Έγκαιρης ∆ιάγνωσης, το Ελληνικό Ίδρυµα Ογκολογίας και τους εργαζόµενους στην Κοι-
νωνική Υπηρεσία και το Κέντρο Κοινότητας του ∆ήµου για την πολύτιµη συνεργασία
τους και να διαβεβαιώσω ότι σε µια εποχή οικονοµικής κρίσης, κατά την οποία µια οικο-
γένεια µειώνει τις δαπάνες για τις προληπτικές ιατρικές εξετάσεις, ο ∆ήµος µας θα
συνεχίσει να στηρίζει µε κάθε τρόπο τους αδύναµους πολίτες του.»
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ΕΕ: Πάνω από 333.400 χορηγήσεις ασύλου 
- Στις πρώτες θέσεις η Ελλάδα

Τ
ο 2018, τα 28 κράτη-µέλη της EE χορήγησαν καθεστώς προστασί ας σε πάνω από 300.000
αι τούντες άσυλο, εκ των οποί ων το ένα τρί το εί ναι  Σύροι , σύµφωνα µε στοι χεί α της Eurostat
που δόθηκαν εχθές στη δηµοσι ότητα.

Συγκεκρι µένα, το 2018, τα 28 κράτη-µέλη της ΕΕ χορήγησαν καθεστώς προστασί ας σε 333.400
αι τούντες άσυλο, αρι θµό µι κρότερο κατά περί που 40% σε σχέση µε το 2017 (533.000).
Επι πλέον, τα κράτη-µέλη της ΕΕ πραγµατοποί ησαν 24.800 επανεγκαταστάσει ς προσφύγων από
τρί τες χώρες.  Οι  πολί τες της Συρί ας παραµένουν η µεγαλύτερη οµάδα δι και ούχων καθεστώτος
προστασί ας στην ΕΕ (96.100, ή το 29% του συνολι κού αρι θµού των ατόµων που έλαβαν άσυλο στα
κράτη-µέλη της ΕΕ). Ακολουθούν οι  πολί τες του Αφγανι στάν (53.500 ή 16%) και  του Ιράκ (24.600 ή
7%).
Σηµει ώνεται , ότι  το 2017, οι  Σύροι  πολί τες αντι προσώπευαν το 32% των ατόµων που έλαβαν
άσυλο στην ΕΕ, οι  Αφγανοί  το 19% και  οι  Ιρακι νοί  το 12%. Από τους 96.100 Σύρους που δόθηκε
άσυλο στην ΕΕ το 2018, πάνω από το 70% χορηγήθηκε από τη Γερµανί α (67.000).
Ει δι κότερα, όσον αφορά την Ελλάδα, το 2018 χορηγήθηκε καθεστώς προστασί ας σε 15.805
αι τούντες άσυλο. Εξ αυτών, οι  περι σσότεροι  εί ναι  πολί τες από τη Συρί α (6.015 ή 38%), το Ιράκ
(3.545 ή 22%) και  το Αφγανι στάν (2.635 ή 17%).  Σε απόλυτους αρι θµούς, ο µεγαλύτερος αρι θµός
καθεστώτων προστασί ας δόθηκε από τη Γερµανί α (139.600), την Ιταλί α (47.900) και  τη Γαλλί α
(41.400).  Σε σχέση µε τον πληθυσµό, το 2018 στην ΕΕ δόθηκε άσυλο σε 650 πρόσφυγες, ανά εκα-
τοµµύρι ο κατοί κων. Στην Ελλάδα, ο αρι θµός των προσφύγων που έλαβαν άσυλο ήταν 1.470, ανά
εκατοµµύρι ο κατοί κων.

Έν α ταξίδι ζωής πραγµατοποίησαν  πεν ήν τα µέλη του Οργαν ισµού 
Άθλησης & Φρον τίδας Νεολαίας & 3ης Ηλικίας ∆ήµου Ασπροπύργου

ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΑΝ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 

Ένα ταξί δι  ζωής πραγµατοποί ησαν πενήντα µέλη του Οργανι σµού Άθλησης & Φροντί δας
Νεολαί ας & 3ης Ηλι κί ας ∆ήµου Ασπροπύργου συνοδευόµενοι  από τον Πρόεδρο Επι τρ-
οπής Εκδροµών - Εντεταλµένο ∆ηµ. Σύµβουλο κ. Αντ. Κοναξή, τη ∆/ντρι α του Οργανι σµού

κα Β. Παπαι ωάννου και  το Μέλος ∆.Σ. κα Σ. Μαυράκη λί γες µέρες πρι ν το Άγι ο Πάσχα.
Εί χαν την ευκαι ρί α να επι σκεφθούν την Αγ. Πόλη της Ιερουσαλήµ και  να προσκυνήσουν το Ναό

της Αναστάσεων και  τα εντός αυτού Προσκυνήµατα... τον Πανάγι ο Τάφο, το Γολγοθά, την Αποκαθ-
ήλωση, το Ακάνθι νο Στεφάνι , την εύρεση του Τι µί ου Σταυρού, το ∆ι εµερί σαντο τα Ιµάτι α µου, το
Παρεκκλήσι  του Εκατόνταρχου Λογγί νου, τι ς προσωρι νές φυλακές του Χρι στού, το Μη µου Άπτου,
τον Τάφου του Ιωσήφ του Αρι µαθαί ας και  την Αγ. Αυλή. 

Βρέθηκαν στο σηµεί ο της Γεννήσεως του Χρι στού και  της Παναγί ας, στους Τάφους του Λαζάρ-
ου, του Βασι λι ά ∆αβί δ, της Παναγί ας, των Προπατόρων Ιωακεί µ και  Άννης, του Ιωσήφ του Μνή-
στορος, των Ποι µένων καθώς και  το σηµεί ο όπου έγι νε ο Μυστι κός ∆εί πνος, το Θαύµα της Κανά,
η Ανάσταση του Λαζάρου, η επί  του Όρους οµι λί α, το Θαύµα των πέντε άρτων και  η Ανάληψη του
Κυρί ου.

Ιδι αί τερη στι γµή η επί σκεψη και  συνάντηση µε τον Μακαρι ότατο Πατρι άρχη Ιεροσολύµων και
πάσης Παλαι στί νης κκ. Θεόφι λο Γ'... καθώς και  η βάφτι ση στον Ιορδάνη Ποταµό όπου έγι νε αγι α-
σµός και  βάφτι ση των επι σκεπτών.

Εί χαν την ευκαι ρί α να προσκυνήσουν λεί ψανα Αγί ων και  σηµεί α από όπου πέρασε η Παναγί α
και  ο Χρι στός µας στη Βηθλεέµ, τη Γεσθηµανή, την Ιερι χώ, τη Νεκρά Θάλασσα, την Τι βερι άδα,
την Πατρι αρχι κή Σχολή Ιεροσολύµων, τη Γαλι λλαί α, την Αγ. Σι ών, το Όρος Θαβώρ, την Προβατι -
κή Κολυµβήθρα, τι ς φυλακές του Αποστόλου Πέτρου, το Σαραντάρι ο Όρος το Πραι τόρι ο του
Μαρτυρί ου, τη Ναζαρέτ, το Όρος Μακαρι σµών, τη Βηθανί α, το Τελ Αβί β, το Όρος Ελαι ών... και
στι ς Ι. Μονές Αγ. Γεωργί ου Χοζεβί τη, Προφήτου Ελι σαί ου, Άββα Γερασί µου, Αγ. Σάββα Ηγι α-
σµένου, Αγ. Θεοδοσί ου Κοι νοβι άρχου, Αγ. Άννης, Προφήτη Ηλί α, Αγ. Γεωργί ου, Ιωάννη Προδρό-
µου, Τι µί ου Σταυρού, Αγ. Συµεών Θεοδόχου, Αγ. Αποστόλων.

Ήταν µι α µοναδι κή εµπει ρί α όπου όλα τα µέλη εί χαν την ευκαι ρί α να δουν από κοντά όλα τα
σηµεί α και  προσκυνήµατα όπου ο Χρι στός και  η οι κογένει α του έζησαν πρι ν από δύο χι λι άδες
χρόνι α...
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Ως πολιτικός προϊστάµεν ος της
Κοιν ων ικής Υπηρεσίας του ∆ήµου
Φυλής έχ ω υιοθετήσει µία συγκεκρ-
ιµέν η στάση και δεν  απαν τάω σε
δηµοσιεύµατα. Προτιµώ  ν α παρα-
µέν ω προσηλωµέν ος στο στόχ ο
µου και στο έργο µου που είν αι η
δηµιουργία δράσεων , παρεµβά-
σεων  και πολιτικών  που έχ ουν  ως
στόχ ο την  υποστήριξη των
συν δηµοτών  µας σε µία εποχ ή µε
έν τον α οικον οµικά και κοιν ων ικά
προβλήµατα στα οποία καν έν ας
δεν  πρέπει ν α µέν ει αδιάφορος. 

Παραβιάζω για µία και µον αδική
φορά την  απόφαση µου γιατί
τέτοια υστερόβουλη και συκοφαν -
τική επίθεση είν αι πρωτόγν ωρη
στα πολιτικά δρώµεν α του ∆ήµου
Φυλής και δείχ ν ει το ήθος και την
πολιτική συµπεριφορά που πρε-
σβεύει ο κύριος Κουλοχ έρης και η
παράταξη του, της οποίας επικοι-
ν ων ιακό µέσο αποτελούν  τα f y li-
ka nea. 

Το αν υπόγραφο δηµοσίευµα µε
τίτλο «450γρ. Κρέας Σε Πολύτεκ-
ν ες Οικογέν ειες Έδωσε Ο Παπ-
πούς Για Να Κάν ουν  Αν άσταση»
είν αι απολύτως ψευδές. Στις
πολύτεκν ες οικογέν ειες που είν αι
δικαιούχ οι του ∆ήµου Φυλής το
κρέας που µοιράστηκε  αν αλο-
γούσε και στα άτοµα τους. Έτσι,
δύο κιλά κρέας και 1 κοτόπουλο
δόθηκαν  σε οικογέν ειες µε 4
άτοµα, 3 κιλά κρέας και έν α κοτό-
πουλο σε οικογέν ειες µε 5 άτοµα
και η ποσότητα αυξάν ον ταν
αν τίστοιχ α µε τα µέλη της οικογέ-
ν ειας. 

Αυτό βεβαιών εται και από τις
υπογραφές κατά την  παραλαβή
των  δικαιούχ ων .

Το ίδιο ισχ ύει και για τις υπόλοι-
πες ποσότητες τροφίµων  που
αν αφέρει το δηµοσίευµα. Επιπ-
λέον , στους δικαιούχ ους δόθηκαν
και πολλά άλλα προϊόν τα που το
δηµοσίευµα δεν  αν αφέρει. 

Το δηµοσίευµα επικαλείται µαρτ-
υρία ωφελούµεν ου. 

Ελπίζω ο
αν ών υµος συν τάκ-
της του δηµοσιεύµα-
τος ν α έχ ει κρατή-
σει τα στοιχ εία. Εγώ
ο ίδιος προκαλώ το
συν τάκτη του δηµο-
σιεύµατος ν α κάν ει
επών υµη καταγγελία
τόσο για την
ποσότητα των  τρο-
φίµων  που
ισχ υρίζεται ότι δια-
τέθηκαν  όσο και για
τον  ισχ υρισµό ότι
υπάλληλοι του Κοι-
ν ων ικού Παν τοπω-
λείου µετέφεραν
τρόφιµα σε µη δικαι-
ούχ ους. 

Στην  αν τίθετη
περίπτωση, δηλαδή
αν  δεν  γίν ει
επίσηµη καταγγελία,
αποτελεί κοιν ό συκοφάν τη και θα
προσφύγω στη δικαιοσύν η, τόσο
για τον  συν τάκτη του κειµέν ου
όσο και για τους ηθικούς αυτουρ-
γούς που θα κληθούν  ν α απο-
δείξουν  τα γραφόµεν α τους. 

∆ηλώνω δε προς κάθε
κατεύθυνση ότι:

∆εν  θα επιτρέψω σε καν έν αν
ν α διασύρει και ν α συκοφαν τεί τις
κοιν ων ικές δοµές του ∆ήµου και
ν α κλον ίζει την  εµπιστοσύν η των
δηµοτών  σε αυτές στερών τας τους
την  ευκαιρία ν α βοηθηθούν . 

∆εν  θα επιτρέψω σε καν έν αν
ν α συκοφαν τεί µε αυτό τον  τρόπο
το προσωπικό του Κοιν ων ικού
Παν τοπωλείου και της Κοιν ων ικής
Υπηρεσίας που προσφέρει πάν τα
τον  καλύτερο εαυτό του για την
εξυπηρέτηση των  ωφελούµεν ων
αγν οών τας κούραση και ωράριο. 

∆εν  θα επιτρέψω σε καν έν αν
ν α χ ρησιµοποιήσει τις κοιν ων ικές 

δοµές του ∆ήµου Φυλής µε
στόχ ο ν α εν ισχ ύσει την  προεκλο-

γική του εκστρατεία. Αν αµέν ω δε
από τον  κο Κουλοχ έρη, του
οποίου επικοιν ων ιακό µέσο είν αι
το f y lika nea ν α διαχ ωρίσει τη
θέση του και ν α καταδικάσει το
δηµοσίευµα. 

Στην  αν τίθετη περίπτωση τον
καθιστώ ηθικό αυτουργό όλης
αυτής της ιστορίας. 

Αν αµέν ω δε από τον  συν τάκτη
του κειµέν ου ν α ζητήσει άµεσα
δηµόσια συγν ώµη για τα ψεύδη
που παρέθεσε στο δηµοσίευµα
του. 

Θα περίµεν α κύριοι και κυρίες τις
προτάσεις σας για την  κοιν ων ική
πολιτική του δήµου µας. Αν τίθετα,
βλέπω µία προσπάθεια ν α
διαλύσετε κάθε δράση που γίν εται
προς όφελος των  συν δηµοτών
µας. Θα µε βρείτε απέν αν τι σας. 

Γιώργος Αντωνόπουλος
Αναπληρωτής ∆ήµαρχος Κοι-

νωνικής Πολιτικής ∆ήµου
Φυλής

Απάντηση Γιώργου Αντωνόπουλου σε ψευδές δηµοσίευµα 
Αναπληρωτής ∆ήµαρχος Κοινωνικής Πολιτικής ∆ήµου Φυλής

Handelsblatt: 
Έλληνες, ο πιο απογοητευµένος
λαός της Ευρώπης

Την έλλειψη εµπιστοσύνης των Ελλήνων στους θεσµούς
της ΕΕ και τους συµπατριώτες τους πολιτικούς, αλλά και την
πίστη τους στο ευρωπαϊκό κεκτηµένο, αναδεικνύει
ανταπόκριση της Handelsblatt από την Αθήνα.

Η γερµαν ική οικονοµική εφηµερίδα επισηµαίνει ότι
«κανένας άλλος λαός δεν έχει τόσο λίγη εµπιστοσύνη στους
ευρωπαϊκούς θεσµούς όσο οι Έλληνες. Παρόλα αυτά όµως
ευρωσκεπτικιστικά κόµµατα δεν παίζουν ιδιαίτερο ρόλο.

Πολύ πιθαν ό µάλιστα ν α χάσουν  ψήφους στις
επερχόµενες ευρωκλογές, γράφει σε ανταπόκρισή της από
την  Αθήνα η Handelsblatt µε τίτλο «Ο απογοητευµένος
λαός». Η οικονοµική εφηµερίδα σηµειώνει:«Μετά από οκτώ
χρόν ια αναγκαστικής λιτότητας οι περισσότεροι Έλληνες
είναι απογοητευµένοι από τους πολιτικούς τους, αλλά και
την  ΕΕ. 

Όπως εκτιµά ο οικονοµολόγος και πολιτικός επιστήµονας
Λουκάς Τσούκαλης από το Ελλην ικό Ίδρυµα Ευρωπαϊκής
και Εξωτερικής Πολιτικής ΕΛΙΑΜΕΠ «η Ελλάδα πλήγηκε
περισσότερο από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα από την
κρίση.

Οικον οµική κακοδιαχείριση ετών , εσωπολιτικές
αν τιστάσεις σε κάθε αλλαγή σε συνδυασµό µε µη
ρεαλιστικές απαιτήσεις των  δανειστών  είχαν  επιπτώσεις.
Πολλοί Έλληνες είναι σήµερα βαθιά δυσαρεστηµένοι από
την  ΕΕ».

Παρά την  απογοήτευση από τους ευρωπαϊκούς θεσµούς
οι περισσότεροι Έλληνες πιστεύουν  στα κεκτηµένα της
ενωµένης Ευρώπης, στα οποία ανήκουν  σύµφωνα µε το
ευρωβαρόµετρο η ελευθερία µετακίν ησης και
εγκατάστασης, η ειρήνη, η πολυπολιτισµικότητα και η
δυνατότερη φωνή της Ευρώπης σε διεθνές επίπεδο.

Την  ίδια στιγµή η πλειοψηφία των  Ελλήνων  παραµένει
πιστή στο ευρώ, παρά το γεγονός ότι το εν ιαίο νόµισµα
τους επέφερε πολλά δεινά.

Ο Γερµανός οικονοµολόγος Γενς Μπάστιαν , ο οποίος ζει
εδώ και 20 χρόν ια στην  Ελλάδα, θεωρεί ότι «oι πολίτες δεν
επιθυµούν  την  επιστροφή στη δραχµή µε τις συνεχείς
υποτιµήσεις και δεν  θέλουν  ο έλλην ας υπουργός
Οικονοµικών , από όποιο κόµµα κι αν  προέρχεται, να
µπορεί να τυπώνει χρήµα.

Για πολλούς Έλληνες η συµµετοχή στην  ευρωζώνη
αποτελεί θεσµική εγγύηση ότι η Ελλάδα παραµέν ει
αναπόσπαστο κοµµάτι της Ευρώπης»».
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ΕΕΕΕύύύύχχχχοοοοµµµµααααιιιι     ααααππππόόόό    κκκκααααρρρρδδδδιιιιάάάάςςςς    ττττοοοο    ΦΦΦΦωωωωςςςς    ττττηηηηςςςς    
ΑΑΑΑννννάάάάσσσστττταααασσσσηηηηςςςς    νννναααα    χχχχααααρρρρίίίίζζζζεεεειιιι     εεεελλλλππππίίίίδδδδαααα,,,,

ααααδδδδεεεελλλλφφφφοοοοσσσσύύύύννννηηηη,,,,     ααααιιιισσσσιιιιοοοοδδδδοοοοξξξξίίίίαααα    κκκκααααιιιι     δδδδύύύύννννααααµµµµηηηη!!!!

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ 
Πρόεδρος ∆.Σ. Ασπροπύργου 

Μακάρι το φως της
Αναστάσεως του

Χριστού να λάµπει
στις καρδιές 
όλων µας!!!

ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
ΤΣΙΓΚΟΣ

Αντιδήµαρχος 
Ασπροπύργου 

ΘΕΡΜΕΣ
ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΙ ΚΑΛΟ 
ΠΑΣΧΑ !
ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ 
Πρόεδρος Πνευµατικού

Κέντρου ∆ήµου 
Ασπροπύργου 

Το Φως της Ανάστασης να γίνει οδηγός µας για µια κοινότητα
γεµάτη από αγάπη για τον συνάνθρωπο, αλληλεγγύη 

και συναδέλφωση. Ας λάµψουν στις καρδιές των Ελευσίνιων,
των κατοίκων της Μαγούλας και κάθε γειτονιάς του τόπου µας,

αισθήµατα ελπίδας και καλοσύνης.

Από τον ∆ήµαρχο Ελευσίνας και επικεφαλής του Ενωτικού Συνδυασµού,
Γιώργο Τσουκαλά, από όλους τους ανθρώπους και τα µέλη του 

Συνδυασµού µας, οι πιο θερµές ευχές για Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση!
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ   ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από τα πρακτικά της µε αριθµ.

9ης/2019 συνεδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Αρ. Απόφ.:285  
ΘΕΜΑ: Λήψη  απόφασης  για  ∆ωρεά
– Χορηγία  ποσού  30.000,00€  προς
το  Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής για
την οργάνωση και    λειτουργία του
Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ.) µε τίτλο «Βιοµηχανικά
Συστήµατα Πετρελαίου και Φυσικού
Αερίου» και εξουσιοδότηση του
∆ηµάρχου κ. Νικόλαου Μελετίου, για
την υπογραφή του Συµφώνου Συνερ-
γασίας µεταξύ του ∆ήµου Ασπροπύρ-
γου και του Πανεπιστηµίου ∆υτικής
Αττικής.
Στον Ασπρόπυργο και στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα, σήµερα την 23η  Απριλίου
2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 19.30 µ.µ.,
συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρία-
ση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ασπρ-
οπύργου ύστερα από την υπ’αριθµ.
9252/18-04-2019 έγγραφη πρόσ-
κληση του Πρόεδρου κου Αντώνιου
Καραµπούλα,  η οποία δηµοσιεύθηκε
και επιδόθηκε µε αποδεικτικό, σε όλα
τα µέλη του Συµβουλίου, και στον
∆ήµαρχο, κ. Νικόλαο Ι. Μελετίου,
σύµφωνα µε τις δ/ξεις  του άρθρου 67,
του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α 8́7). 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο
Πρόεδρος διαπίστωσε ότι, από τα 33
µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, παρ-
όντα ήταν τα 27 και απόντα τα 6, και
ονοµαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
2)ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
3)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
4)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ         
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ             
6)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
8)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
9)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
11)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
12)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ    
13)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
14)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ    
15)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
16)ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
17)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
18)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
19)ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
20)ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
21)ΝΤΙΝΙΕΡΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
22)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
23)ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
24)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
25)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
26)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ          
27)ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2)ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ  
3)ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4)ΤΣΙΓΚΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
6)ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ             

Ο  ∆ήµαρχος, κ. Νικόλαος Ι. Μελετίου,
παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα
Μαρία Καµπόλη, υπάλληλος του
∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.
Μετά τη διαπίστωση της νόµιµης απα-
ρτίας, ο Πρόεδρος κ. Αντώνιος Καραµ-
πούλας, κήρυξε την έναρξη της συνε-
δρίασης και εισηγούµενος το 5ο θέµα
της ηµερησίας διάταξης  µε τίτλο:
«Λήψη  απόφασης  για  ∆ωρεά – Χορη-
γία  ποσού  30.000,00€  προς  το  Πανε-
πιστήµιο ∆υτικής Αττικής για την οργά-
νωση και    λειτουργία του Προγράµµα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
µε τίτλο «Βιοµηχανικά Συστήµατα
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου» και
εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου κ. Νικό-
λαου Μελετίου, για την υπογραφή του
Συµφώνου Συνεργασίας µεταξύ του

∆ήµου Ασπροπύργου και του Πανεπι-
στηµίου ∆υτικής Αττικής», έθεσε υπόψη
των µελών του συµβουλίου, την υπ’
αριθµ. 184/ΟΙΚ. ΥΠΗΡ./09-04-2019
εισήγηση του ∆ιευθυντή Οικονοµικών
Υπηρεσιών, κ. Φίλιππου Πάνου, η
οποία έχει ως εξής:

«Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε,
µε την υπ. αριθµ. 391/2018 προ-

γενέστερη απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, είχε αποφασιστεί, κατά
πλειοψηφία, η παραχώρηση αιθου-
σών, σε κτίρια και σε Σχολεία του
∆ήµου, προς τα Πανεπιστήµια Πειρ-
αιώς και ∆υτικής Αττικής, για την λειτο-
υργία Μεταπτυχιακών Τµηµάτων, Κέν-
τρων Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης κ΄
Κέντρων ∆ια Βίου Μάθησης.
Στην ίδια απόφαση – εισήγηση, αναφ-
έρεται ότι, ο ∆ήµος Ασπροπύργου θα
διαθέσει για τα επόµενα πέντε (5) έτη το
ποσό των 30.000€ ετησίως.
Επί των ανωτέρω, σας γνωρίζω ότι στο
άρθρο 37 του Ν.4485/2017 αναφέρεται
ότι: 
1. Η χρηµατοδότηση των
Π.Μ.Σ. προέρχεται από: 
α) τον προϋπολογισµό του Α.Ε.Ι. και
των συνεργαζόµενων για την οργάνω-
σή του φορέων σύµφωνα µε το άρθρο
43,
β) τον προϋπολογισµό του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, 
γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήµατα
και κάθε είδους χορηγίες φορέων του
δηµόσιου τοµέα, όπως οριοθετείτε στην
περίπτωση α  ́της παρ. 1 του άρθρου
14 του ν.4270/2014 (Α΄143), ή του ιδιω-
τικού τοµέα,
ε) πόρους από προγράµµατα της Ευρ-
ωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών
οργανισµών,
στ) µέρος των εσόδων των Ειδικών
Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας
(Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι.,
ζ) κάθε άλλη νόµιµη αιτία.
Επίσης στη περίπτωση α  ́και β  ́παρ.1
του άρθρου 14 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ
Α΄143) αναφέρεται ότι:
1. Για τους σκοπούς του
παρόντος νόµου, οι κάτωθι όροι έχουν
την ακόλουθη έννοια: 
Α) ∆ηµόσιος τοµέας: περιλαµβάνει την
Γενική Κυβέρνηση, τα εκτός αυτής νοµι-
κά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου
(ΝΠ∆∆), καθώς και τις εκτός αυτής
δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµούς
του Κεφαλαίου Α  ́ του ν. 3429/2005
(Α΄314), ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρ-
εθεί από την εφαρµογή του [4]  [10]  [12]
β) Γενική Κυβέρνηση:  περιλαµβάνει
τρία υποσύνολα, εφεξής αποκαλούµε-
να υποτοµείς:  της Κεντρικής Κυβέρν-
ησης, των Οργανισµών Τοπικής Αυτο-
διοίκησης (ΟΤΑ) και των Οργανισµών
Κοινωνικής  (ΟΚΑ), σύµφωνα µε τους
κανόνες και τα κριτήρια του Ευρωπαϊ-
κού Συστήµατος Λογαριασµών
(ΕΣΟΛ). Οι φορείς εκτός Κεντρικής
∆ιοίκησης, που περιλαµβάνονται στους
υποτοµείς της Γενικής Κυβέρνησης (
εφεξής «λοιποί φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης»), προσδιορίζονται, ανά
υποτοµέα, από το Μητρώο Φορέων
Γενικής Κυβέρνησης, που τηρείται µε
ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής και αποτελούν ξεχωριστά νοµικά
πρόσωπα που εποπτεύονται από φορ-
είς της Κεντρικής ∆ιοίκησης ή από
Ο.Τ.Α.  [9]  [12]  [13] 
γ) Υποτοµέας της Κεντρικής Κυβέρν-
ησης : περιλαµβάνει την Κεντρική
∆ιοίκηση και τα νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς
και τις Ανεξάρτητες  ∆ιοικητικές Αρχές
που έχουν νοµική προσωπικότητα,
εφόσον τα παραπάνω περιλαµβάνον-
ται στο Μητρώο Φορέων Γενικής
Κυβέρνησης, αλλά δεν ανήκουν στους
υποτοµείς των ΟΤΑ και των ΟΚΑ.  [5]
δ. Υποτοµέας ΟΤΑ: περιλαµβάνει:  (αα)
τους ΟΤΑ, οι οποίοι αποτελούνται από
τους ∆ήµους (ΟΤΑ Α  ́βαθµού) και τις
Περιφέρειες.

Κατά συνέπεια, αφού λάβουµε υπόψη,
τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.
4485/2017 σε συνδυασµό µε τις διατά-
ξεις του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014, ο
∆ήµος Ασπροπύργου µπορεί να
χρηµατοδοτήσει το Πανεπιστήµιο ∆υτι-
κής Αττικής για την υλοποίηση του
Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπου-
δών µε τίτλο « Βιοµηχανικά Συστήµατα
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου».
Κύριε Πρόεδρε, αφού λάβετε υπόψη τα
ανωτέρω, παρακαλώ πολύ, όπως
εισηγηθείτε προς τα µέλη του ∆ηµοτι-
κού Συµβουλίου προκειµένου να

εγκρίνουν:
α) την χρηµατοδότηση του Πανεπι-
στηµίου ∆υτικής Αττικής µε το ποσό
των 30.000,00€ για την υλοποίηση του
Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπου-
δών µε τίτλο «Βιοµηχανικά Συστήµατα
Πετρελαίου Σπουδών µε τίτλο « Βιοµ-
ηχανικά Συστήµατα Πετρελαίου και
Φυσικού Αερίου» και 
β)Την εξουσιοδότηση του κου
∆ηµάρχου για την υπογραφή του
Συµφώνου Συνεργασίας µεταξύ του
∆ήµου Ασπροπύργου και του Πανεπι-
στηµίου ∆υτικής Αττικής το οποίο θα
αναφέρει:
«{ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ  ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ και ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Μεταπτυχιακές Σπουδές «MSc in Oil
and Gas Process Systems
Engineering» (ΠΜΣ Βιοµηχανικά
Συστήµατα Πετρελαίου και Φυσικού
Αερίου)του Τµήµατος Μηχανολόγων
Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών

Στον Ασπρόπυργο σήµερα, την ηµέρα,
EEEEE του µηνός EEEEEτου
έτους  2019 µεταξύ:

Του ∆ήµου Ασπροπύργου, που εδρεύει
στον Ασπρόπυργο Αττικής επί της Λεω-
φόρου ∆ηµοκρατίας 18, Τ.Κ. 19300, µε
ΑΦΜ 090182414 και ∆ΟΥ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ο οποίος νόµιµα  εκπρο-
σωπείται για την υπογραφή του παρόν-
τος από τον κ. Νικόλαο Μελετίου, ∆ήµα-
ρχο, καλουµένου στο εξής χάριν
συντοµίας «∆ΗΜΟΣ» και  Του Πανεπι-
στηµίου ∆υτικής Αττικής, που εδρεύει
στο Αιγάλεω Αττικής, Πανεπι-
στηµιούπολη 2, Πέτρου Ράλλη και
Θηβών 250, T.K. 12244 και εκπροσω-
πείται νόµιµα για την υπογραφή του
παρόντος από τον κ. Κων/νο Μου-
τζούρη, Πρόεδρο της ∆ιοικούσας του
ΠΑ.∆.Α., στο εξής καλουµένου χάριν
συντοµίας «ΠΑ∆Α».

Προοίµιο
Ο ∆ήµος, στο πλαίσιο των δράσεων
ανάπτυξης σχέσεων µε τα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και τους παρα-
γωγικούς φορείς της περιοχής του,
καθώς επίσης και στα πλαίσια δρά-
σεων εκπαίδευσης και επιµόρφωσης
νέων επιστηµόνων της γεωγραφικής
περιοχής του ∆ήµου, αναλαµβάνει την
υποχρέωση για τη χρηµατοοικονοµική
και τη γενικότερη υποστήριξη του Προ-
γράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«MSc in Oil and Gas Process Systems
Engineering» (µε ελληνικό τίτλο ΠΜΣ
Βιοµηχανικά συστήµατα Πετρελαίου και
Φυσικού Αερίου).
Στο πλαίσιο αυτό, συµφωνούνται,
συνοµολογούνται και γίνονται αµοιβαία
αποδεκτά τα εξής:

Άρθρο 1
Αντικείµενο και Σκοπός του Προγράµ-
µατος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) «MSc Oil and Gas Process
Systems Engineering»:
1.1Το ΠΜΣ “MSc in Oil and Gas
Process Systems Engineering” έχει
στόχο να δηµιουργήσει στελέχη µε άρι-
στη εκπαίδευση και κατάρτιση προετοι-
µασµένα να αναλάβουν ρόλους στις
σύγχρονες εξελίξεις του κλάδου και να
συντελέσει στην επιτυχή επαγγελµατι-
κή τους σταδιοδροµία στις αντίστοιχες
εταιρείες παραγωγής, επεξεργασίας και
διανοµής πετρελαιοειδών και Φυσικού
Αερίου, µε έµφαση στην τοπική ανά-
πτυξη της περιοχής και την προστασία
του περιβάλλοντος.
1.2Το Π.Μ.Σ. απονέµει Μεταπτυχιακό
∆ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε., MSc) στο
«Oil and Gas Process Systems
Engineering».
1.3Το Π.Μ.Σ. «Oil and Gas Process
Systems Engineering» περιλαµβάνει
έναν κύκλο υποχρεωτικής φοίτησης
διάρκειας τεσσάρων εξαµήνων, ο
οποίος ειδικότερα περιλαµβάνει: 
�την παρακολούθηση και επιτυχή
αξιολόγηση σε δέκα µαθήµατα από ένα
σύνολο δεκατριών προσφερόµενων
µαθηµάτων – µε τα οκτώ εξ αυτών
υποχρεωτικά και δύο (από πέντε προ-
σφερόµενα) κατ’ επιλογήν υποχρεω-
τικών µαθηµάτων. 
�την εκπόνηση διπλωµατικής
εργασίας
�τη διεξαγωγή δίµηνης πρακτικής
άσκησης
1.4Η ενίσχυση του µεταπτυχιακού προ-
γράµµατος «MSc in Oil and Gas
Process Systems Engineering» από το

∆ήµο, τόσο σε θεσµικό όσο και σε οικο-
νοµικό επίπεδο, θα οδηγήσει στις παρ-
ακάτω κατευθύνσεις: 
1.4.1 Την ανάπτυξη της εξω-
στρέφειας του προγράµµατος, µε προ-
σέλκυση περισσότερων φοιτητών και
την ενίσχυση της διασύνδεσης ανάµε-
σα στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα
«MSc in Oil and Gas Process Systems
Engineering» µε προσέλκυση περισ-
σότερων εξειδικευµένων επιστηµόνων
τόσο από εταιρείες πετρελαίου όσο και
από ακαδηµαϊκά ιδρύµατα του εσωτερ-
ικού.
1.4.2 Την ανάπτυξη επιστηµο-
νικής- ερευνητικής συνεργασίας ανάµε-
σα στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα
«MSc in Oil and Gas Process Systems
Engineering», µε την εκπόνηση εργα-
σιών σε αντικείµενα σχετικά µε τις δρα-
στηριότητες του δήµου σε θέµατα που
σχετίζονται µε τις εταιρείες υδρογονανθ-
ράκων της περιοχής του Ασπροπύρ-
γου, καθώς επίσης και δηµιουργίας /
ανάπτυξης εξειδικευµένων στελεχών
που θα µπορούν να πλαισιώσουν τις
υπηρεσίες του ∆ήµου. Επιπλέον, θα
ενισχυθεί περαιτέρω η επιστηµονική
συνεργασία του πετρελαϊκού τοµέα της
Σχολής µε το ∆ήµο σε επιστηµονικά /
ερευνητικά θέµατα του ενδιαφέροντος
του ∆ήµου, όπως ενδεικτικά η ενεργεια-
κή αναβάθµιση και η προστασία του
περιβάλλοντος.
1.5 Για τον σκοπό αυτόν ο
∆ήµος αναλαµβάνει να επιχορηγήσει
το εν λόγω πρόγραµµα για τα επόµενα
πέντε (5) ακαδηµαϊκά έτη αρχής γενο-
µένης από το ακαδηµαϊκό έτος 2018-
19, µε το ποσό των 30.000€ ανά ακαδ-
ηµαϊκό έτος. Κάθε έτος θα χορηγούνται,
στο πλαίσιο της παρούσας συνερ-
γασίας τέσσερεις έως έξη (4-6) υποτρ-
οφίες παρακολούθησης του ΠΜΣ σε
µεταπτυχιακούς φοιτητές µε υψηλές
επιδόσεις, κλιµακούµενες ανάλογα µε
το ύψος της επίδοσής τους. Προς τούτο
και για τη διασφάλιση της αναγκαίας
διαφάνειας καταρτίσθηκε «Κανονισµός
Υποτροφιών», που αποτελεί αναπό-
σπαστο µέρος του παρόντος. 

Άρθρο 2
2.1 Οι συµβαλλόµενοι συµφωνούν να
υποβοηθούνται µεταξύ τους µε όλα τα
δυνατά µέσα κατά τη χρονική διάρκεια,
όπου είναι ενεργό το Σύµφωνο Συνερ-
γασίας. Το ΠΑ∆Α δεσµεύεται να προ-
βάλει µε κάθε πρόσφορο τρόπο την
παρούσα συνεργασία. Οι υπότροφοι
φοιτητές του προγράµµατος οφείλουν
να αναφέρουν την ιδιότητά τους (υπό-
τροφοι του ∆ήµου) σε κάθε επιστηµονι-
κή εργασία που γίνεται στη διάρκεια της
φοίτησής τους στο πρόγραµµα, καθώς
και στη διπλωµατική τους εργασία.
2.2 Το ΠΑ∆Α δεσµεύεται ότι θα χρησι-
µοποιήσει το ανωτέρω, υπό 1.5 ποσό,
αποκλειστικά για τη διοργάνωση και
ανάπτυξη του προαναφερθέντος
Π.Μ.Σ. «MSc in Oil and Gas Process
Systems Engineering» και ότι θα αναφ-
έρει το ∆ήµο ως Χορηγό του. Το ΠΑ∆Α
ορίζει τον καθηγητή κ. Ιωάννη Κ. Καλ-
δέλλη, ως υπεύθυνο για την υλοποίηση
των συµφωνηθέντων.

2.3 Καµία από τις υποχρεώσεις του
ΠΑ∆Α που αναφέρονται στο παρόν δεν
µπορεί να ερµηνευθεί ως προσπάθεια
άσκησης ελέγχου από το ∆ήµο στο
Π.Μ.Σ. «MSc in Oil and Gas Process
Systems Engineering» του ΠΑ∆Α και ο
∆ήµος δε δικαιούται να συµµετέχει στη
λήψη αποφάσεων που αφορούν στο
Π.Μ.Σ. «MSc in Oil and Gas Process
systems Engineering» του ΠΑ∆Α,
εκτός των αποφάσεων που αφορούν,
όπως προβλέπεται στο παρόν, στην
εκπλήρωση της υποχρέωσης χρησιµο-
ποίησης του καταβληθέντος από το
∆ήµο ποσού ως χορηγία για το Πρόγρ-
αµµα υποτροφιών.

Άρθρο 3
Το παρόν Σύµφωνο ορίζεται πενταε-
τούς διάρκειας, εφόσον κανένα από τα
συµβαλλόµενα µέρη δεν εναντιωθεί
εγγράφως για τη συνέχισή του. Η µονο-
µερής διακοπή της συνεργασίας, υλο-
ποιείται µε έγγραφη κοινοποίηση που
ενεργεί δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρ-
ες από την κοινοποίηση στο άλλο
µέρος. Το πρόγραµµα ενεργοποιείται
και υλοποιείται µε την υπογραφή του,
θα επανεξεταστεί και αξιολογηθεί µε τη
λήξη της πενταετίας και προς τούτο θα
συντάσσεται Έκθεση Αξιολόγησης
σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 5
του παρόντος.

Άρθρο 4
4.1 Το Π.Μ.Σ. ιδρύθηκε σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4485/2017 µε την
αριθµ. Πράξη 2/22-01-2019 (θέµα 32ο)
απόφαση της ∆ιοικούσας Επιτροπής
του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής,
ΦΕΚ/Β/598/26.02.2019, ενώ ο Κανονι-
σµός Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. υιοθε-
τήθηκε στην αριθµ. 3/20-2-2019 Συνε-
δρίαση της Συνέλευσης του Τµήµατος
Μηχανολόγων Μηχανικών και εγκρίθη-
κε µε την αριθµ. EEEEEE.Απόφα-
ση της ∆ιοικούσας Επιτροπής του
Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής
(ΦΕΚ/EEEEE.). Σε περίπτωση
αλλαγής των κανονιστικών κειµένων,
για λόγους συµµόρφωσης σε τροπο-
ποιήσεις του γενικότερου νοµοθετικού
πλαισίου ή άλλους, το Π.Μ.Σ. υποχρε-
ούται να ενηµερώνει άµεσα το ∆ήµο.
4.2 Η οικονοµική διαχείριση της χορη-
γίας του ∆ήµου προς το µεταπτυχιακό
πρόγραµµα «MSc in Oil and Gas
Process Systems Engineering» θα
γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 37 (Πόροι - χρηµατοδότηση
Π.Μ.Σ.) του Ν.4485/2017.
4.3 Ο ∆ιευθυντής του Π.Μ.Σ. «MSc in
Oil and Gas Process Systems
Engineering» αναλαµβάνει την
υποχρέωση να συντάσσει και να κοινο-
ποιεί στο ∆ήµο ετήσια έκθεση πεπραγ-
µένων των εκπαιδευτικών δραστηριο-
τήτων του προγράµµατος και κάθε
άλλης δραστηριότητας που εντάσσεται
στη συνεργασία µε το ∆ήµο.

Άρθρο 5
Για το συντονισµό της µεταξύ τους
συνεργασίας και την επιτυχή υλο-
ποίηση της παρούσας Συµφωνίας,
υπεύθυνη είναι η Συντονιστική Επιτρο-
πή του ΠΜΣ που έχει ορισθεί από το
ΠΑ∆Α. Τις συνεδριάσεις της Συντονιστι-
κής Επιτροπής µπορεί να παρακολο-
υθεί κατόπιν έγκαιρης ενηµέρωσης
ένας εκπρόσωπος του ∆ήµου.

Άρθρο 6
Ρητά συµφωνείται ότι η χρήση των
σηµάτων του ∆ήµου από το ΠΑ∆Α γίνε-
ται αποκλειστικώς και µόνο προς τον
σκοπό εκτέλεσης της παρούσας
Σύµβασης. Εποµένως τα ανωτέρω δεν
θα χρησιµοποιηθούν σε καµία άλλη
περίπτωση από το ΠΑ∆Α, χωρίς την
έγγραφη συναίνεση του ∆ήµου.

Άρθρο 7
Οι γενικοί και ειδικοί όροι χορήγησης
υποτροφιών περιγράφονται αναλυτικά
σε Κανονισµό Υποτροφιών, που θα
συνταχθεί από την Επιτροπή και απο-
τελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόν-
τος. Οι λεπτοµέρειες των διαδικασιών
επιλογής των υποτρόφων και υλο-
ποίησης των δράσεων θα καθορίζονται
επί τη βάσει των σχετικών νόµων που
διέπουν τα ΑΕΙ σε θέµατα τόσο ακαδ-
ηµαϊκής λειτουργίας όσο και οικονοµι-
κής διαχείρισης των χρηµάτων µέσω
του ΕΛΚΕ / ΠΑ∆Α.

Άρθρο 8
Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να
ενηµερώνεται τακτικά από τον Επι-
στηµονικό Υπεύθυνο για την πορεία
του Προγράµµατος και την πρόοδο των
υποτρόφων. Επιπρόσθετα, σε κάθε
περίπτωση δηµοσιότητας που αφορά
στο συγκεκριµένο πρόγραµµα υποτρο-
φιών, οι υπότροφοι µεταπτυχιακοί φοιτ-
ητές φέρουν υποχρέωση αναφοράς
του φορέα χρηµατοδότησης.
Άρθρο 9
Η καταβολή του ανωτέρω, υπό 1.5,
ποσού προς το ΠΑ∆Α θα γίνεται κατ΄
έτος από το ∆ήµο κατά την έναρξη του
ακαδηµαϊκού έτους έναντι έκδοσης του
σχετικού νόµιµου παραστατικού (τιµο-
λογίου), το οποίο θα εκδίδει το ΠΑ∆Α
και το συνολικό ποσό θα διατίθεται
αποκλειστικά για τις δραστηριότητες
του ΠΜΣ. Η κατάθεση του ποσού θα
γίνεται στον τραπεζικό λογαριασµό του
Ειδικού Λογαριασµού του Πανεπι-
στηµίου ∆υτικής Αττικής στην Τράπεζα
Πειραιώς, Aρ. Λογ. 63 8914 5209 761,
ΙΒΑΝ GR46 0171 3890 0063 8914
5209 761. 

Άρθρο 10
Αµφότερα τα συµβαλλόµενα µέρη
υποχρεούνται να τηρούν το εκάστοτε
εφαρµοζόµενο νοµοθετικό και κανονι-
στικό πλαίσιο αναφορικά µε την προ-
στασία των προσωπικών δεδοµένων
[ενδεικτικά τον Ν. 2472/1997 - ΦΕΚ Α’
50 - ως εκάστοτε ισχύει και τον Γενικό
Κανονισµό για την Προστασία των

∆εδοµένων (ΕΕ) 2016/679].
Ρητά συµφωνείται µεταξύ των συµβαλ-
λοµένων ότι ο ∆ήµος θα διαχειριστεί
προσωπικά δεδοµένα υποτρόφων, τα
οποία θα του κοινοποιηθούν από το
ΠΑ∆Α, µόνο για τους σκοπούς του
προγράµµατος, όπως αναλύεται στο
παρόν Σύµφωνο, καθώς και για συνερ-
γασία ή επικοινωνία αναφορικά µε την
πρόοδο του κάθε έργου και για όσο
χρονικό διάστηµα διαρκέσει αυτό. 
Το ΠΑ∆Α εγγυάται και δηλώνει ότι θα
ενηµερώνει όλους τους υπότροφους
για τη διαβίβαση των προσωπικών τους
στοιχείων στο ∆ήµο και για το σκοπό
της επεξεργασίας τους από το ∆ήµο.

Άρθρο 11
Το παρόν Συµφωνητικό διέπεται από
και ερµηνεύεται σύµφωνα µε το
Ελληνικό ∆ίκαιο.
Οι ανακύπτουσες, από την ερµηνεία
ή/και την υλοποίηση της παρούσας,
διαφορές µεταξύ των µερών θα επιλύον-
ται µέσω συζητήσεων και διαβου-
λεύσεων στο πνεύµα της καλής πίστης
που διέπει τη συνεργασία για την υλο-
ποίηση του κοινού σκοπού.
Συµφωνείται µεταξύ των µερών ότι κάθε
διαφορά, διένεξη ή διαφωνία σχετικά µε
την ύπαρξη, την εγκυρότητα, το περ-
ιεχόµενο, την ερµηνεία ή τη λήξη της
παρούσας Σύµβασης, εάν δεν επιλυθεί
φιλικά µε αµοιβαία συµφωνία των
µερών, θα υπάγεται για την επίλυσή της
στη διαδικασία της διαµεσολάβησης,
σύµφωνα µε τους όρους του
Ν.3898/2010, όπως ισχύει. Σε περίπτω-
ση µη τελεσφόρησης της διαδικασίας
της διαµεσολάβησης εντός 30 ηµερών,
τότε η διαφορά θα υπάγεται στην
αποκλειστική αρµοδιότητα των δικα-
στηρίων της Αθήνας.
Τα παραπάνω συµφωνήθηκαν, συνο-
µολογήθηκαν, καταγράφηκαν και
αναγνώστηκαν από τους εκπροσώπο-
υς των συµβαλλόµενων µερών, υπε-
γράφησαν σε δυο πρωτότυπα αντίγρα-
φα και η ισχύς τους άρχεται από την
υπογραφή τους. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Νικόλαος Μελετίου
∆ήµαρχος
ΓΙΑ ΤΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Κων/νος Μουτζούρης
Πρόεδρος ∆ιοικούσας Επιτροπής
ΠΑ.∆.Α.»

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµο-
τικό Συµβούλιο, να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την προ-
αναφερόµενη διαδικασία και αφού
έλαβε υπόψη:
•την υπ’ αριθµ. 184/ΟΙΚ. ΥΠΗΡ./09-04-
2019 εισήγηση του ∆ιευθυντή Οικονο-
µικών Υπηρεσιών, κ. Φίλιππου Πάνου,
•τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.
4485/2017 σε συνδυασµό µε τις διατά-
ξεις του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014,
•το υπό έγκριση Σύµφωνο Συνεργασίας
µεταξύ του ∆ήµου Ασπροπύργου και
του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής,
• την εισήγηση του Προέδρου, κου
Αντώνιου Καραµπούλα,

πέρασε σε ψηφοφορία, στην οποία,
ΥΠΕΡ της ∆ωρεάς – Χορηγίας  ποσού
30.000,00€  προς  το  Πανεπιστήµιο
∆υτικής Αττικής για την οργάνωση και
λειτουργία του Προγράµµατος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) µε τίτλο
«Βιοµηχανικά Συστήµατα Πετρελαίου
και Φυσικού Αερίου» και εξουσιοδότ-
ηση του ∆ηµάρχου κ. Νικόλαου
Μελετίου, για την υπογραφή του
Συµφώνου Συνεργασίας µεταξύ του
∆ήµου Ασπροπύργου και του Πανεπι-
στηµίου ∆υτικής Αττικής, τάχθηκαν
είκοσι έξι (26) µέλη του συµβουλίου, και
ονοµαστικά οι κ.κ.:

1)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
2)ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
3)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
4)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ         
5)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ             
6)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
8)ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
9)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
11)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ
12)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ    
13)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
14)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ     
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15)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
16)ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
17)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
18)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
19)ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
20)ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
21)ΝΤΙΝΙΕΡΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
22)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
23)ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
24)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
25)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
26)ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Κατά, τάχθηκε ένα (1) µέλος του
συµβουλίου, και ονοµαστικά ο κ.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΤΣΟΚΑΝΗΣ

και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει :
α) την χρηµατοδότηση του Πανεπι-
στηµίου ∆υτικής Αττικής µε το ποσό
των 30.000,00€ για την υλοποίηση
του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος
Σπουδών µε τίτλο «Βιοµηχανικά
Συστήµατα Πετρελαίου Σπουδών µε
τίτλο « Βιοµηχανικά Συστήµατα Πετρ-
ελαίου και Φυσικού Αερίου» 
και 
β) την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου,
κ. Νικόλαου Μελετίου, για την υπογρ-
αφή του Συµφώνου Συνεργασίας
µεταξύ του ∆ήµου Ασπροπύργου και
του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής
το οποίο θα αναφέρει:
«{ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ και
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Μεταπτυχιακές Σπουδές «MSc in Oil
and Gas Process Systems
Engineering» (ΠΜΣ Βιοµηχανικά
Συστήµατα Πετρελαίου και Φυσικού
Αερίου) του Τµήµατος Μηχανολόγων
Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών

Στον Ασπρόπυργο σήµερα, την ηµέρα,
EEEEE του µηνός EEEEEτου
έτους  2019 µεταξύ:

Του ∆ήµου Ασπροπύργου, που εδρ-
εύει στον Ασπρόπυργο Αττικής επί της
Λεωφόρου ∆ηµοκρατίας 18, Τ.Κ.
19300, µε ΑΦΜ 090182414 και ∆ΟΥ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ο οποίος νόµιµα  εκπρο-
σωπείται για την υπογραφή του παρ-
όντος από τον κ. Νικόλαο Μελετίου,
∆ήµαρχο, καλουµένου στο εξής χάριν
συντοµίας «∆ΗΜΟΣ»
και 
Του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής,
που εδρεύει στο Αιγάλεω Αττικής,
Πανεπιστηµιούπολη 2, Πέτρου Ράλλη
και Θηβών 250, T.K. 12244 και εκπρο-
σωπείται νόµιµα για την υπογραφή του
παρόντος από τον κ. Κων/νο Μου-
τζούρη, Πρόεδρο της ∆ιοικούσας του
ΠΑ.∆.Α., στο εξής καλουµένου χάριν
συντοµίας «ΠΑ∆Α».

Προοίµιο

Ο ∆ήµος, στο πλαίσιο των δράσεων
ανάπτυξης σχέσεων µε τα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και τους παρα-
γωγικούς φορείς της περιοχής του,
καθώς επίσης και στα πλαίσια δράσεων
εκπαίδευσης και επιµόρφωσης νέων
επιστηµόνων της γεωγραφικής περ-
ιοχής του ∆ήµου, αναλαµβάνει την
υποχρέωση για τη χρηµατοοικονοµική
και τη γενικότερη υποστήριξη του Προ-
γράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«MSc in Oil and Gas Process
Systems Engineering» (µε ελληνικό
τίτλο ΠΜΣ Βιοµηχανικά συστήµατα
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου).
Στο πλαίσιο αυτό, συµφωνούνται, συνο-
µολογούνται και γίνονται αµοιβαία απο-
δεκτά τα εξής:

Άρθρο 1
Αντικείµενο και Σκοπός του Προγράµ-
µατος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) «MSc Oil and Gas Process
Systems Engineering»:
1.6 Το ΠΜΣ “MSc in Oil and
Gas Process Systems Engineering”
έχει στόχο να δηµιουργήσει στελέχη µε
άριστη εκπαίδευση και κατάρτιση προ-
ετοιµασµένα να αναλάβουν ρόλους στις
σύγχρονες εξελίξεις του κλάδου και να
συντελέσει στην επιτυχή επαγγελµατι-
κή τους σταδιοδροµία στις αντίστοιχες
εταιρείες παραγωγής, επεξεργασίας και
διανοµής πετρελαιοειδών και Φυσικού
Αερίου, µε έµφαση στην τοπική ανά-
πτυξη της περιοχής και την προστασία
του περιβάλλοντος.
1.7Το Π.Μ.Σ. απονέµει Μεταπτυχιακό
∆ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε., MSc) στο
«Oil and Gas Process Systems
Engineering».
1.8 Το Π.Μ.Σ. «Oil and Gas
Process Systems Engineering» περι-
λαµβάνει έναν κύκλο υποχρεωτικής
φοίτησης διάρκειας τεσσάρων εξαµή-
νων, ο οποίος ειδικότερα περιλαµβάνει: 
�την παρακολούθηση και επιτυχή
αξιολόγηση σε δέκα µαθήµατα από ένα
σύνολο δεκατριών προσφερόµενων
µαθηµάτων – µε τα οκτώ εξ αυτών
υποχρεωτικά και δύο (από πέντε προ-
σφερόµενα) κατ’ επιλογήν υποχρεω-
τικών µαθηµάτων. 
�την εκπόνηση διπλωµατικής
εργασίας
�τη διεξαγωγή δίµηνης πρακτικής
άσκησης
1.9Η ενίσχυση του µεταπτυχιακού
προγράµµατος «MSc in Oil and Gas
Process Systems Engineering» από
το ∆ήµο, τόσο σε θεσµικό όσο και σε
οικονοµικό επίπεδο, θα οδηγήσει στις
παρακάτω κατευθύνσεις: 
1.9.1 Την ανάπτυξη της εξω-
στρέφειας του προγράµµατος, µε προ-
σέλκυση περισσότερων φοιτητών και
την ενίσχυση της διασύνδεσης ανάµεσα
στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα «MSc
in Oil and Gas Process Systems
Engineering» µε προσέλκυση περισ-

σότερων εξειδικευµένων επιστηµόνων
τόσο από εταιρείες πετρελαίου όσο και
από ακαδηµαϊκά ιδρύµατα του εσωτερ-
ικού.
1.9.2 Την ανάπτυξη επιστηµονι-
κής- ερευνητικής συνεργασίας ανάµεσα
στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα «MSc
in Oil and Gas Process Systems
Engineering», µε την εκπόνηση εργα-
σιών σε αντικείµενα σχετικά µε τις δρα-
στηριότητες του δήµου σε θέµατα που
σχετίζονται µε τις εταιρείες υδρογονανθ-
ράκων της περιοχής του Ασπροπύρ-
γου, καθώς επίσης και δηµιουργίας /
ανάπτυξης εξειδικευµένων στελεχών
που θα µπορούν να πλαισιώσουν τις
υπηρεσίες του ∆ήµου. Επιπλέον, θα
ενισχυθεί περαιτέρω η επιστηµονική
συνεργασία του πετρελαϊκού τοµέα της
Σχολής µε το ∆ήµο σε επιστηµονικά /
ερευνητικά θέµατα του ενδιαφέροντος
του ∆ήµου, όπως ενδεικτικά η ενεργεια-
κή αναβάθµιση και η προστασία του
περιβάλλοντος.
1.10 Για τον σκοπό αυτόν ο
∆ήµος αναλαµβάνει να επιχορηγήσει το
εν λόγω πρόγραµµα για τα επόµενα
πέντε (5) ακαδηµαϊκά έτη αρχής γενο-
µένης από το ακαδηµαϊκό έτος 2018-
19, µε το ποσό των 30.000€ ανά ακαδ-
ηµαϊκό έτος. Κάθε έτος θα χορη-
γούνται, στο πλαίσιο της παρούσας
συνεργασίας τέσσερεις έως έξη (4-6)
υποτροφίες παρακολούθησης του
ΠΜΣ σε µεταπτυχιακούς φοιτητές µε
υψηλές επιδόσεις, κλιµακούµενες ανά-
λογα µε το ύψος της επίδοσής τους.
Προς τούτο και για τη διασφάλιση της
αναγκαίας διαφάνειας καταρτίσθηκε
«Κανονισµός Υποτροφιών», που απο-
τελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόν-
τος. 

Άρθρο 2
2.1 Οι συµβαλλόµενοι συµφωνούν να
υποβοηθούνται µεταξύ τους µε όλα τα
δυνατά µέσα κατά τη χρονική διάρκεια,
όπου είναι ενεργό το Σύµφωνο Συνερ-
γασίας. Το ΠΑ∆Α δεσµεύεται να προ-
βάλει µε κάθε πρόσφορο τρόπο την
παρούσα συνεργασία. Οι υπότροφοι
φοιτητές του προγράµµατος οφείλουν
να αναφέρουν την ιδιότητά τους (υπό-
τροφοι του ∆ήµου) σε κάθε επιστηµονι-
κή εργασία που γίνεται στη διάρκεια της
φοίτησής τους στο πρόγραµµα, καθώς
και στη διπλωµατική τους εργασία.

2.2 Το ΠΑ∆Α δεσµεύεται ότι θα χρησι-
µοποιήσει το ανωτέρω, υπό 1.5 ποσό,
αποκλειστικά για τη διοργάνωση και
ανάπτυξη του προαναφερθέντος
Π.Μ.Σ. «MSc in Oil and Gas Process
Systems Engineering» και ότι θα ανα-
φέρει το ∆ήµο ως Χορηγό του. Το
ΠΑ∆Α ορίζει τον καθηγητή κ. Ιωάννη Κ.
Καλδέλλη, ως υπεύθυνο για την υλο-
ποίηση των συµφωνηθέντων.

2.3 Καµία από τις υποχρεώσεις του
ΠΑ∆Α που αναφέρονται στο παρόν
δεν µπορεί να ερµηνευθεί ως προσπάθ

εια άσκησης ελέγχου από το ∆ήµο στο
Π.Μ.Σ. «MSc in Oil and Gas Process
Systems Engineering» του ΠΑ∆Α και
ο ∆ήµος δε δικαιούται να συµµετέχει
στη λήψη αποφάσεων που αφορούν
στο Π.Μ.Σ. «MSc in Oil and Gas
Process systems Engineering» του
ΠΑ∆Α, εκτός των αποφάσεων που
αφορούν, όπως προβλέπεται στο
παρόν, στην εκπλήρωση της
υποχρέωσης χρησιµοποίησης του
καταβληθέντος από το ∆ήµο ποσού
ως χορηγία για το Πρόγραµµα υποτρ-
οφιών.

Άρθρο 3
Το παρόν Σύµφωνο ορίζεται πενταε-
τούς διάρκειας, εφόσον κανένα από τα
συµβαλλόµενα µέρη δεν εναντιωθεί
εγγράφως για τη συνέχισή του. Η µονο-
µερής διακοπή της συνεργασίας, υλο-
ποιείται µε έγγραφη κοινοποίηση που
ενεργεί δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρ-
ες από την κοινοποίηση στο άλλο
µέρος. Το πρόγραµµα ενεργοποιείται
και υλοποιείται µε την υπογραφή του,
θα επανεξεταστεί και αξιολογηθεί µε τη
λήξη της πενταετίας και προς τούτο θα
συντάσσεται Έκθεση Αξιολόγησης
σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 5
του παρόντος.

Άρθρο 4
4.1 Το Π.Μ.Σ. ιδρύθηκε σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 4485/2017 µε την
αριθµ. Πράξη 2/22-01-2019 (θέµα 32ο)
απόφαση της ∆ιοικούσας Επιτροπής
του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής,
ΦΕΚ/Β/598/26.02.2019, ενώ ο Κανονι-
σµός Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. υιοθε-
τήθηκε στην αριθµ. 3/20-2-2019 Συνε-
δρίαση της Συνέλευσης του Τµήµατος
Μηχανολόγων Μηχανικών και εγκρίθη-
κε µε την αριθµ. EEEEEE.Απόφ-
αση της ∆ιοικούσας Επιτροπής του
Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής
(ΦΕΚ/EEEEE.). Σε περίπτωση
αλλαγής των κανονιστικών κειµένων, για
λόγους συµµόρφωσης σε τροποποιή-
σεις του γενικότερου νοµοθετικού
πλαισίου ή άλλους, το Π.Μ.Σ. υποχρε-
ούται να ενηµερώνει άµεσα το ∆ήµο.
4.2 Η οικονοµική διαχείριση της χορη-
γίας του ∆ήµου προς το µεταπτυχιακό
πρόγραµµα «MSc in Oil and Gas
Process Systems Engineering» θα
γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 37 (Πόροι - χρηµατοδότηση
Π.Μ.Σ.) του Ν.4485/2017.
4.3 Ο ∆ιευθυντής του Π.Μ.Σ. «MSc in
Oil and Gas Process Systems
Engineering» αναλαµβάνει την
υποχρέωση να συντάσσει και να κοινο-
ποιεί στο ∆ήµο ετήσια έκθεση πεπραγ-
µένων των εκπαιδευτικών δραστηριοτή-
των του προγράµµατος και κάθε άλλης
δραστηριότητας που εντάσσεται στη
συνεργασία µε το ∆ήµο.

Άρθρο 5
Για το συντονισµό της µεταξύ τους συνε

ργασίας και την επιτυχή υλοποίηση της
παρούσας Συµφωνίας, υπεύθυνη είναι η
Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ που
έχει ορισθεί από το ΠΑ∆Α. Τις συνεδρ-
ιάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής
µπορεί να παρακολουθεί κατόπιν
έγκαιρης ενηµέρωσης ένας εκπρόσω-
πος του ∆ήµου.

Άρθρο 6
Ρητά συµφωνείται ότι η χρήση των
σηµάτων του ∆ήµου από το ΠΑ∆Α
γίνεται αποκλειστικώς και µόνο προς
τον σκοπό εκτέλεσης της παρούσας
Σύµβασης. Εποµένως τα ανωτέρω δεν
θα χρησιµοποιηθούν σε καµία άλλη
περίπτωση από το ΠΑ∆Α, χωρίς την
έγγραφη συναίνεση του ∆ήµου.

Άρθρο 7
Οι γενικοί και ειδικοί όροι χορήγησης
υποτροφιών περιγράφονται αναλυτικά
σε Κανονισµό Υποτροφιών, που θα
συνταχθεί από την Επιτροπή και απο-
τελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόν-
τος. Οι λεπτοµέρειες των διαδικασιών
επιλογής των υποτρόφων και υλο-
ποίησης των δράσεων θα καθορίζονται
επί τη βάσει των σχετικών νόµων που
διέπουν τα ΑΕΙ σε θέµατα τόσο ακαδ-
ηµαϊκής λειτουργίας όσο και οικονοµι-
κής διαχείρισης των χρηµάτων µέσω
του ΕΛΚΕ / ΠΑ∆Α.

Άρθρο 8
Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να ενηµε-
ρώνεται τακτικά από τον Επιστηµονικό
Υπεύθυνο για την πορεία του Προ-
γράµµατος και την πρόοδο των υποτρ-
όφων. Επιπρόσθετα, σε κάθε περίπτω-
ση δηµοσιότητας που αφορά στο
συγκεκριµένο πρόγραµµα υποτροφ-
ιών, οι υπότροφοι µεταπτυχιακοί φοιτ-
ητές φέρουν υποχρέωση αναφοράς
του φορέα χρηµατοδότησης.

Άρθρο 9
Η καταβολή του ανωτέρω, υπό 1.5,
ποσού προς το ΠΑ∆Α θα γίνεται κατ΄
έτος από το ∆ήµο κατά την έναρξη του
ακαδηµαϊκού έτους έναντι έκδοσης του
σχετικού νόµιµου παραστατικού (τιµο-
λογίου), το οποίο θα εκδίδει το ΠΑ∆Α
και το συνολικό ποσό θα διατίθεται
αποκλειστικά για τις δραστηριότητες
του ΠΜΣ. Η κατάθεση του ποσού θα
γίνεται στον τραπεζικό λογαριασµό του
Ειδικού Λογαριασµού του Πανεπι-
στηµίου ∆υτικής Αττικής στην Τράπεζα
Πειραιώς, Aρ. Λογ. 63 8914 5209 761,
ΙΒΑΝ GR46 0171 3890 0063 8914
5209 761. 

Άρθρο 10
Αµφότερα τα συµβαλλόµενα µέρη
υποχρεούνται να τηρούν το εκάστοτε
εφαρµοζόµενο νοµοθετικό και κανονι-
στικό πλαίσιο αναφορικά µε την προ-
στασία των προσωπικών δεδοµένων
[ενδεικτικά τον Ν. 2472/1997 - ΦΕΚ Α’
50 - ως εκάστοτε ισχύει και τον Γενικό 

Κανονισµό για την Προστασία των
∆εδοµένων (ΕΕ) 2016/679].
Ρητά συµφωνείται µεταξύ των συµβαλ-
λοµένων ότι ο ∆ήµος θα διαχειριστεί
προσωπικά δεδοµένα υποτρόφων, τα
οποία θα του κοινοποιηθούν από το
ΠΑ∆Α, µόνο για τους σκοπούς του
προγράµµατος, όπως αναλύεται στο
παρόν Σύµφωνο, καθώς και για συνερ-
γασία ή επικοινωνία αναφορικά µε την
πρόοδο του κάθε έργου και για όσο
χρονικό διάστηµα διαρκέσει αυτό. 
Το ΠΑ∆Α εγγυάται και δηλώνει ότι θα
ενηµερώνει όλους τους υπότροφους
για τη διαβίβαση των προσωπικών τους
στοιχείων στο ∆ήµο και για το σκοπό
της επεξεργασίας τους από το ∆ήµο.

Άρθρο 11
Το παρόν Συµφωνητικό διέπεται από
και ερµηνεύεται σύµφωνα µε το
Ελληνικό ∆ίκαιο.
Οι ανακύπτουσες, από την ερµηνεία
ή/και την υλοποίηση της παρούσας,
διαφορές µεταξύ των µερών θα
επιλύονται µέσω συζητήσεων και δια-
βουλεύσεων στο πνεύµα της καλής
πίστης που διέπει τη συνεργασία για την
υλοποίηση του κοινού σκοπού.
Συµφωνείται µεταξύ των µερών ότι κάθε
διαφορά, διένεξη ή διαφωνία σχετικά µε
την ύπαρξη, την εγκυρότητα, το περ-
ιεχόµενο, την ερµηνεία ή τη λήξη της
παρούσας Σύµβασης, εάν δεν επιλυθεί
φιλικά µε αµοιβαία συµφωνία των
µερών, θα υπάγεται για την επίλυσή της
στη διαδικασία της διαµεσολάβησης,
σύµφωνα µε τους όρους του
Ν.3898/2010, όπως ισχύει. Σε περίπτω-
ση µη τελεσφόρησης της διαδικασίας
της διαµεσολάβησης εντός 30 ηµερών,
τότε η διαφορά θα υπάγεται στην
αποκλειστική αρµοδιότητα των δικα-
στηρίων της Αθήνας.
Τα παραπάνω συµφωνήθηκαν, συνο-
µολογήθηκαν, καταγράφηκαν και
αναγνώστηκαν από τους εκπροσώπο-
υς των συµβαλλόµενων µερών, υπε-
γράφησαν σε δυο πρωτότυπα αντίγρ-
αφα και η ισχύς τους άρχεται από την
υπογραφή τους. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Νικόλαος Μελετίου
∆ήµαρχος
ΓΙΑ ΤΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Κων/νος Μουτζούρης
Πρόεδρος ∆ιοικούσας Επιτροπής
ΠΑ.∆.Α.»

Αφού  συντάχθηκε  και  αναγ-
νώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό, υπο-
γράφεται  ως  κατωτέρω, πήρε δε
αύξοντα  αριθµό 285/2019. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

Ενοικιάζεται Παραλία Ελευσίνας, Επαγγελµατικός χώρος
- Αίθουσα 120τ.µ., υπερυψωµένος

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

Τετραµελής  οικογένεια ζητά ενοικίαση κατοικίας

στην Ελευσίνα κατά προτίµηση ∆υάρι.

Παρακαλώ επικοινωνήστε στο 6948522323.
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ   ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από τα πρακτικά της µε αριθµ.

9ης / 2019 συνεδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Αρ. Απόφ.:292

Θέµα: Λήψη  απόφασης  για τον
καθορισµό αριθµού µαθητευόµενων
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (Μεταλυκειακό  Έτος- τάξη
Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ.,
Μαθητεία   Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση
στο ∆ήµο Ασπροπύργου, κατά το
σχολικό έτος  2019-2020. 

Στον Ασπρόπυργο και στο ∆ηµο-
τικό Κατάστηµα, σήµερα την 23η
Απριλίου 2019,  Μεγάλη Τρίτη και
ώρα 19:30 µ.µ., συνήλθε σε τακτική
δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο Ασπροπύργου ύστερα
από την υπ’αριθµ. 9252/18-04-2019
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
κ. Αντώνιου Ν. Καραµπούλα, η οποία
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε απο-
δεικτικό, σε όλα τα µέλη του Συµβου-
λίου, και στον ∆ήµαρχο, κ. Νικόλαο Ι.
Μελετίου,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 67, του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ
Α 8́7).

Πριν από την έναρξη της συνεδρία-
σης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι, από
τα 33 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου, παρόντα ήταν τα 27 και απόντα
τα 6, και ονοµαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
2 . Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3.ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
4.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5.ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6.ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ

7.ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ 
8 . Τ Σ Ο Λ Ε Ρ Ι ∆ Η Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9. ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
10.ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
11.ΜΑΥΡΙ∆Η  ΣΟΦΙΑ 
12.ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ
13.ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
14.ΚΑΓΙΑΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
15.ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1 6 . Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
17. ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ  ΒΑΓΓΕΛΗΣ
18.ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
19.ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
20. ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ
21. ΝΤΙΝΙΕΡΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
22.ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
23.ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
24.ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
2 5 . ΜΑ Υ Ρ Α Κ Η - ΤΣ Ι Γ Κ ΟΥ

ΕΛΕΝΗ
26. TΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
2 7 . Γ Κ Ο Λ Ε Μ Η Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2. ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ
3. ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
4 . ΤΣ Ι Γ Κ Ο Σ - Κ Ω Ν Σ ΤΑ Σ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5. ΜΠΑΚΑΛΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
6 . Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Ο ∆ήµαρχος, κ. Νικόλαος Ι.
Μελετίου, παρίσταται στη συνε-
δρίαση.Στη συνεδρίαση παρα-
βρέθηκε και η κα Μαρία Καµ-
πόλη, υπάλληλος του ∆ήµου,
για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση της νόµιµης
απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ.
Αντώνιος Νικ. Καραµπούλας,
κήρυξε την έναρξη της συνεδρία

σης και εισηγούµενος το 12ο
θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε
τίτλο : «Λήψη  απόφασης  για τον
καθορισµό αριθµού µαθητευόµε-
νων Επαγγελµατικής Εκπαίδευ-
σης και Κατάρτισης (Μεταλυκει-
ακό  Έτος- τάξη Μαθητείας
ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθη-
τεία   Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο
∆ήµο Ασπροπύργου, κατά το
σχολικό έτος  2019-2020», έθεσε
υπόψη των µελών την υπ’ αριθµ.
8648/11.04.2019 εισήγηση του
∆ιευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων
του ∆ήµου Ασπροπύργου, κου
Ιωάννη Παροτσίδη, η οποία έχει
ως εξής: 

«ΘΕΜΑ : Εισήγηση για τον
καθορισµό αριθµού µαθητευόµε-
νων Επαγγελµατικής Εκπαίδευ-
σης και Κατάρτισης
(Μεταλυκειακό  Έτος- τάξη
Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία
ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία   Ι.Ε.Κ.)για
απασχόληση στο ∆ήµο Ασπρ-
οπύργου κατά το σχολικό έτος
2019-2020 

Σχετ. :    Η υπ  ́ αριθ.  πρωτ.
53781/Υ1/5-4-2019  Πρόσκληση
που εστάλη από κοινού - Υπο-
υργείο Παιδείας,    Έρευνας και
Θρησκευµάτων και  Υπουργείο
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης  και  Κοινωνικής
Αλληλεγγύης

Κε Πρόεδρε, κατόπιν του
ανωτέρω σχετικού εγγράφου,
θέτοντας υπόψη ότι:

Κατά το σχολικό έτος 2019-20,
το Υπουργείο Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευµάτων από κοι-
νού µε τον Οργανισµό
Απασχόλησης Εργατικού ∆υνα-
µικού, θα εφαρµόσουν Προ-
γράµµατα Μαθητείας συνολικά
για τους µαθητευόµενους και
σπουδαστές των δοµών Επαγγε-
λµατικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ. –
Ι.Ε.Κ.) αρµοδιότητάς τους. 

α) Το Μεταλυκειακό έτος –
τάξη µαθητείας των Επαγγελµα-
τικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) απε-
υθύνεται σε αποφοίτους
ΕΠΑ.Λ., έχει διάρκεια περίπου
9 µηνών και περιλαµβάνει εργα-
στηριακά µαθήµατα ειδικότητας
διάρκειας 7 ωρών την εβδοµάδα,
που πραγµατοποιούνται στο
σχολείο και παράλληλα «Πρόγρ-
αµµα εκπαίδευσης στο χώρο
εργασίας – µαθητεία σε εργα-
σιακό χώρο» διάρκειας 28 ωρών
την εβδοµάδα, επιµερισµένες
ισοµερώς σε τέσσερις ηµέρες,
στον εργοδότη. 

Η µαθητεία ολοκληρώνεται µε
την συµπλήρωση 203 ωρών
εργαστηριακού µαθήµατος και
µε την συµπλήρωση 156 ηµερών
παρουσίας στο χώρο εργασίας,
συµπεριλαµβανοµένων των 12
ηµερών κανονικής άδειας που
δικαιούται ο µαθητευόµενος 

β) Οι Επαγγελµατικές Σχολές
(ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του ΟΑΕ∆
ανήκουν στη ∆ευτεροβάθµια
Εκπαίδευση και η διάρκεια
φοίτησης είναι 2 σχολικά έτη,
δηλαδή 4 εξάµηνα. Το θεωρητικό
και εργαστηριακό µέρος της
εκπαίδευσης πραγµατοποιείται
ταυτόχρονα µε Πρακτική
Άσκηση – Μαθητεία, στους χώρ-
ους των επιχειρήσεων. Η διάρ-
κεια της Πρακτικής Άσκησης –
Μαθητείας είναι ίση µε το χρόνο
φοίτησης, δηλαδή έως 20 µήνες
και πραγµατοποιείται για 4 ή 5
µέρες την εβδοµάδα για 6 ώρες
την ηµέρα. 

γ) Τα Ινστιτούτα Επαγγελµατι-
κής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) έχουν
διάρκεια φοίτησης 5 εξάµηνα, εκ
των οποίων το πέµπτο δύναται
να είναι εξάµηνο Μαθητείας. Η
συνολική διάρκεια της µαθη-
τείας ανέρχεται σε 960 ώρες και
επιµερίζεται σε 192 ώρες κατάρ-
τισης στη δοµή και 768 ώρες στο
χώρο εργασίας.

Η χρονική κατανοµή των
ωρών µεταξύ δοµής κατάρτισης
και χώρου εργασίας ανά εβδο-
µάδα ορίζεται σε µια µέρα στη
δοµή κατάρτισης και τέσσερις
µέρες στο χώρο εργασίας εκτός
αν ορίζεται διαφορετικά στο
Πρόγραµµα Σπουδών Μαθη-
τείας. Ο αριθµός των ωρών
µαθητείας στο χώρο εργασίας
ορίζεται σε 8 ώρες ανά ηµέρα. 

Στην εφαρµογή της Μαθητείας
από το Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων και
τον ΟΑΕ∆ οι όροι υλοποίησης
είναι κοινοί γ ια όλους τους
τύπους εκπαιδευτικών δοµών. 

Οι µαθητευόµενοι λαµβάνουν
ηµερήσια αποζηµίωση, που
ορίζεται στο 75% επί του
νοµίµου νοµοθετηµένου
κατώτατου ορίου του ηµερ-
οµίσθιου ανειδίκευτου εργάτη σε
όλη τη διάρκεια του «Προγράµ-
µατος Εκπαίδευσης στο χώρο
εργασίας». Από αυτό το ποσό η
χρηµατική επιβάρυνση του
εργοδότη µετά την αφαίρεση της
επιδότησης αναφέρεται στις επι-
µέρους Κοινές Υπουργικές Απο-
φάσεις Υλοποίησης της µαθη-
τείας (Φ7/155762/∆4/19-9-2018,
ΦΕΚ 4191Β 24.09.2018, ΦΕΚ
4501Β 12.10.2018, όπως τρο-
ποποιήθηκε µε τη
Φ7/35243/∆4/6-3-2019, ΦΕΚ
866Β 13.03.2019). 

• Το ποσό αποζηµίω-
σης των µαθητευοµένων ορίζε-
ται στο 75% επί του νοµίµου
νοµοθετηµένου• κατώτατου
ορίου του ηµεροµίσθιου
ανειδίκευτου εργάτη σε όλη τη
διάρκεια του Προγράµµατος.
Από αυτό το ποσό η χρηµατική
επιβάρυνση του εργοδότη µετά
την αφαίρεση της επιδότησης
αναφέρεται στις επιµέρους Κοι-
νές Υπουργικές Αποφάσεις Υλο-
ποίησης της µαθητείας
(Φ7/155762/∆4/19-9-2018, ΦΕΚ
4191Β 24.09.2018, ΦΕΚ 4501Β
12.10.2018, όπως τροποποι-
ήθηκε µε τη Φ7/35243/∆4/6-3-
2019, ΦΕΚ 866Β 13.03.2019)

• Για τις ηµέρες της κανονικής
άδειας, η επιχείρηση θα κατα-
βάλλει ολόκληρο το ηµεροµίσθιο,
ενώ στις περιπτώσεις απουσίας
λόγω ασθένειας θα εφαρµόζον-
ται οι διατάξεις των άρθρων 657
και 658 του Αστικού Κώδικα.  

•Από την πρώτη ηµέρα της
µαθητείας οι µαθητευόµενοι
ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ και
τους παρέχεται πλήρης ασφαλι-
στική κάλυψη, σύµφωνα µε την
παρ. γ’ του άρθρου 2 του Α.Ν.
1846/1951, την παρ. 1 του άρθ-
ρου 3 του Ν. 2335/1995 και την
παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν.
4186/2013, όπως ισχύει. Οι
εισφορές θα υπολογίζονται στο
ήµισυ των πραγµατικών απο-
δοχών σύµφωνα µε τις εκάστοτε
εγκυκλίους του Ε.Φ.Κ.Α. 

Επειδή θεωρούµε ότι ο ∆ήµος
Ασπροπύργου πρέπει να
συµβάλλει στην επιτυχή υλο-
ποίηση του θεσµού της µαθη-
τείας προς όφελος τόσο των
µαθητευόµενων όσο και της
τοπικής κοινωνίας και επειδή
µπορούµε να ανταποκριθούµε
στις υποχρεώσεις των εργο-
δοτών/φορέων για την
εκπαίδευση των µαθητευόµε-
νων στο ∆ήµο Ασπροπύργου,
παρακαλούµε το Σώµα να πάρει
απόφαση:

Για την ένταξη του ∆ήµου
Ασπροπύργου στις επιχειρή-
σεις/φορείς που µετέχουν στην
υλοποίηση της µαθητείας του
σχολικού έτους 2019-2020, για
συνολικό αριθµό πενήντα ενός
(51) µαθητευόµενων των παρα-
κάτω ειδικοτήτων:

Σε περίπτωση που οι προσφερόµε-
νες θέσεις µαθητείας δεν µπορούν να
καλυφθούν από τη συγκεκριµένη
εκπαιδευτική δοµή, δύνανται να
καλύπτονται από µαθητευόµενους
αντίστοιχης ειδικότητας άλλης εκπαιδευ-
τικής δοµής.

• Το ποσό αποζηµίωσης
των µαθητευόµενων ορίζεται στο 75%
επί του νοµοθετηµένου κατώτατου
ορίου του ηµεροµισθίου ανειδίκευτου
εργάτη σε όλη τη διάρκεια του Προ-
γράµµατος. Από αυτό το ποσό η
χρηµατική επιβάρυνση του εργοδότη 

µετά την αφαίρεση της επιδότησης
ανέρχεται στο ποσό των 9,35€ ανά
ηµέρα µαθητείας. Το ποσό της αποζ-
ηµίωσης καθώς και οι νόµιµες ασφαλιστι-
κές εισφορές θα καταβάλλονται
µηνιαίως από την επιχείρηση/φορέα
που τους απασχολεί.

•Για τις ηµέρες της κανονικής άδειας, η
επιχείρηση θα καταβάλλει ολόκληρο
το ηµεροµίσθιο, ενώ στις περιπτώσεις
απουσίας λόγω ασθένειας θα εφαρµό-
ζονται οι διατάξεις των άρθρων 657 και
658 του Αστικού Κώδικα.

•Από την πρώτη µέρα της µαθητείας
οι µαθητευόµενοι ασφαλίζονται στον
ΕΦΚΑ και τους παρέχεται πλήρης
ασφαλιστική, σύµφωνα µε την παρ. γ΄
του άρθρου 2 του Α.Ν. 1864/1951, την
παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.2335/1995
και την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν.
4186/2013 όπως ισχύει. Οι εισφορές θα
υπολογίζονται στο ήµιση των πραγµα-
τικών αποδοχών.

Η δαπάνη για την αποζηµίωση των
παραπάνω µαθητευόµενων, εκτιµάται
στο ποσό των 24.250 € και θα βαρύνει
τον κωδικό 6041.012 και τις υπηρεσίες
10,15 και 30, ενώ οι εργοδοτικές εισφο-
ρές εκτιµώνται στο ποσό των 17.350 €
και θα βαρύνουν τον Κωδικό 6054.005
και τις υπηρεσίες 10,15 και 30 του σκέ-
λους των εξόδων του προϋπολογι-
σµού  τρέχοντος έτους 2019 ενώ η
δαπάνη για την αποζηµίωση των παρα-
πάνω µαθητευόµενων, εκτιµάται στο
ποσό των 72.000 € και θα βαρύνει τον
κωδικό 6041.012 και τις υπηρεσίες
10,15 και 30, ενώ οι εργοδοτικές εισφο-
ρές εκτιµώνται στο ποσό των 51.200 €
και θα βαρύνουν τον Κωδικό 6054.005
και τις υπηρεσίες 10,15 και 30 του σκέ-
λους των εξόδων του προϋπολογι-
σµού του έτους 2020.Και στους δύο
κωδικούς έχουν προβλεφθεί ανάλογες
πιστώσεις».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το
∆ηµοτικό Συµβούλιο, να αποφασίσει
σχετικά.

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µετά την
προαναφερόµενη διαδικασία και αφού
έλαβε υπόψη:

1.Την εισήγηση του Προέδρου, κ.
Αντωνίου  Καραµπούλα,

2.Την υπ’ αριθµ. 8648/11.04.2019
εισήγηση του ∆ιευθυντή Ανθρωπίνων
Πόρων του ∆ήµου Ασπροπύργου,
κου Ιωάννη Παροτσίδη, 

πέρασε σε ψηφοφορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ του καθορισµού αριθ-
µού µαθητευόµενων Επαγγελµατι-
κής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(Μεταλυκειακό  Έτος- τάξη Μαθητείας
ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία
Ι.Ε.Κ.), για απασχόληση στο ∆ήµο
Ασπροπύργου, κατά το σχολικό
έτος  2019-2020, τάχθηκαν είκοσι
επτά (27) µέλη του Συµβουλίου, και
ονοµαστικά οι κ.κ. : 

1.ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
2 . Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3.ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
4.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
5.ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6.ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
7.ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ 
8.ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9. ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
10.ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
11.ΜΑΥΡΙ∆Η  ΣΟΦΙΑ 
12.ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ
13.ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ
14.ΚΑΓΙΑΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
15.ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1 6 . Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
17. ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ  ΒΑΓΓΕΛΗΣ
18.ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
19.ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
20. ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ
21. ΝΤΙΝΙΕΡΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
22.ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
23.ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
24.ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
25.ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
26. TΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
27.ΓΚΟΛΕΜΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίν ει την  έν ταξη του

∆ήµου Ασπροπύργου στις
επιχειρήσεις/φ ορείς που
µετέχουν  στην  υλοποίηση του
Προγράµµατος Μαθητείας, για
τους µαθητευόµεν ους και σπου-
δαστές των  δοµών  Επαγγελµα-
τικής Εκπαίδευσης και Κατάρτι-
σης (Μεταλυκειακό Έτος - τάξη
Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία
ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.), και
καθορίζει τον  συν ολικό αριθµό
των  µαθητευόµεν ων  σε πεν ήν -
τα έν α (51), για απασχόληση
στο ∆ήµο Ασπροπύργου κατά
το σχολικό έτος 2019-2020, µε
τις παρακάτω ειδικότητες :

Εισηγούµαστε να

Εγκρίνει την ένταξη του ∆ήµου
Ασπροπύργου στις επιχειρή-
σεις/φορείς που µετέχουν στην

υλοποίηση της µαθητείας του σχο-
λικού έτους 2019-2020, για συνο-
λικό αριθµό πενήντα ενός  (51)
µαθητευόµενων των παρακάτω
ειδικοτήτων:
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Σε περίπτωση που οι προσφ ε-
ρόµεν ες θέσεις µαθητείας δεν
µπορούν  ν α καλυφ θούν  από τη
συγκεκριµέν η εκπαιδευτική
δοµή, δύν αν ται ν α καλύπτον ται
από µαθητευόµεν ους
αν τίστοιχης ειδικότητας άλλης 

εκπαιδευτικής δοµής.
• Το ποσό αποζηµίω-

σης των  µαθητευόµεν ων  ορίζε-
ται στο 75%  επί του ν οµοθετ-
ηµέν ου κατώτατου ορίου του
ηµεροµισθίου αν ειδίκευτου
εργάτη σε όλη τη διάρκεια του 

Προγράµµατος. Από αυτό το
ποσό η χρηµατική επιβάρυν ση
του εργοδότη µετά την  αφ αίρε-
ση της επιδότησης αν έρχεται 
στο ποσό των  9,35€ αν ά

ηµέρα µαθητείας. 
Το ποσό της αποζηµίωσης 

καθώς και οι ν όµιµες ασφ αλι-
στικές εισφ ορές θα καταβάλ-
λον ται µην ιαίως από την  
επιχείρηση/φ ορέα που τους

απασχολεί.
•Για τις ηµέρες της καν ον ικής

άδειας, η επιχείρηση θα κατα-

βάλλει ολόκληρο το ηµεροµίσθιο,
εν ώ στις περιπτώσεις απου-
σίας λόγω ασθέν ειας θα εφ α-
ρµόζον ται οι διατάξεις των  άρθ-
ρων  657 και 658 του Αστικού
Κώδικα.
• Από την  πρώτη µέρα

της µαθητείας οι µαθητευόµεν οι
ασφ αλίζον ται στον  ΕΦΚΑ και
τους παρέχεται πλήρης ασφ αλι-
στική, σύµφ ων α µε την  παρ. γ́
του άρθρου 2 του Α.Ν.
1864/1951, την  παρ. 1 του άρθ-
ρου 3 του Ν.2335/1995 και την
παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν.
4186/2013 όπως ισχύει. Οι
εισφ ορές θα υπολογίζον ται στο
ήµιση των  πραγµατικών  απο-
δοχών .

Η δαπάν η για την  αποζηµίωση
των  παραπάν ω µαθητευόµε-
ν ων , εκτιµάται στο ποσό των
24.250€, και θα βαρύν ει τον
κωδικό 6041.012 και τις υπηρ-
εσίες 10,15 και 30, εν ώ οι εργο-
δοτικές εισφ ορές εκτιµών ται
στο ποσό των  17.350 €  και θα
βαρύν ουν  τον  Κωδικό
6054.005 και τις υπηρεσίες
10,15 και 30 του σκέλους των

εξόδων  του προϋπολογισµού
τρέχον τος έτους 2019, εν ώ η
δαπάν η για την  αποζηµίωση
των  παραπάν ω µαθητευόµε-
ν ων , εκτιµάται στο ποσό των
72.000€, και θα βαρύν ει τον
κωδικό 6041.012 και τις υπηρ-
εσίες 10,15 και 30, εν ώ οι εργο-
δοτικές εισφ ορές εκτιµών ται
στο ποσό των  51.200€  και θα
βαρύν ουν  τον  Κωδικό
6054.005, και τις υπηρεσίες
10,15 και 30 του σκέλους των
εξόδων  του προϋπολογισµού
του έτους 2020.
Και στους δύο κωδικούς

έχουν  προβλεφ θεί αν άλογες
πιστώσεις
Αφ ού συν τάχθηκε και αν αγ-

ν ώσθηκε το πρακτικό αυτό,
υπογράφ εται ως κατωτέρω,
πήρε δε αύξον τα αριθµό
292/2019.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ             
ΤΑ ΜΕΛΗ

Πιστό αν τίγραφ ο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚ.
ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

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.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ 
ΠΕΥΚΟ 70€ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ .

Τηλέφωνο 6982155684 
& 2105540267

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

ΠΠΩΩΛΛΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΜΜΟΟΝΝΟΟΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑ  8800ττµµ    ΣΣΤΤΗΗΝΝ
ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ  ΓΓΕΕΡΡΜΜΑΑΝΝΙΙΚΚΑΑ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ

ΟΟ∆∆ΟΟΣΣ  ΙΙ..  ΜΜΥΥΛΛΩΩΝΝΑΑ  3322,,  
ΜΜΕΕ  ΟΟΛΛΕΕΣΣ  ΤΤΙΙΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΟΟΧΧΕΕΣΣ  

ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66998844778800880077
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ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ
ΚΑΙ 

ΦΥΛΑΞΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ. 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΜΑΝ∆ΡΑ - 

ΜΑΓΟΥΛΑ &
ΕΛΕΥΣΙΝΑ.
6987169017

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ

ΜΑΓΑΖΙΑ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α /

ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΈΝΩΝ
Ή ΜΙΚΡΏΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΣΤΙΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΝ∆ΡΑ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΚΑΙ ΜΑΓΟΥΛΑ  

ΤΗΛ. 6931381272

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 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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
80τµ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Ο∆ΟΣ Ι. ΜΥΛΩΝΑ 32, ΜΕ
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΗΛ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6984780807

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυργο
διαµέρισµα ή µονοκατοικία για
ενοικίαση. Κατα προτίµηση τρ-
ιάρι. Τηλ: 6946971237

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 
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
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