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- Συνάντηση του Συλλόγου  Βιοτεχνών µε τον Χρήστο Παππού  

ΒΒααννδδάάλλιισσαανν  τταα
εεκκλλοογγιικκάά  ssttaannddss  
ττοουυ  σσυυννδδυυαασσµµοούύ  

««ΑΑλλλλάά--ζζοουυµµεε
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σσττηη  ΜΜααγγοούύλλαα  
Ν. Τσίτσος: ‘’Τέτοιες ενέργειες και 

περιθωριακές συµπεριφορές 
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κατά του συνδυασµού µας, αλλά κατά
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2-θριάσιο Τετάρτη 22 Μαΐου 2019

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Αίθριος, η  θερµοκρασία 
έως 26  βαθµους Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αιµίλιος, Αιµιλία, Έµυ, Εµιλία, Έµιλυ,

Έµµα, Κόδρος, Κόδρα

Παγκόσµια Ηµέρα Βιοποικιλότητας

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Καµπόλης Γεώργιος ∆. Ειρήνης 30, 
2105574683

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Καρατζάς Γεώργιος Ε. 
Ηρώων Πολυτεχνείου 17-19, 2105549375

ΜΑΝ∆ΡΑ

Ρούτης Κωνσταντίνος Χ. 
Κοροπούλη Βαγγέλη 15, 2105551954

08:00-23:00

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Καµπόλη Αικατερίνη Ι. 

Μητροπόλεως 52 & Κανελλοπούλου 2,
2102475608  (08:00-22:00)

ΧΑΪ∆ΑΡΙ
Θεριού Μαρία Αγίας Παρασκευής 78, Πλησίον Ιερού

Ναού Αγίας Παρασκευής- ∆άσος, 
2105821897, 08:00-23:00

Μ
ε την παρουσία εκατοντάδων πολιτών πραγµατοποι-
ήθηκε η προεκλογική οµιλία του υποψήφιου
δηµάρχου Ελευσίνας Γιώργου Τσουκαλά στην πλα-

τεία Λαού. 

Στην οµιλία του ο κ. Τσουκαλάς τόνισε τα εξής : Πολλοί
συµπολίτες µας πάλι καλοπροαίρετα µας λένε ότι έχουµε χάσει
την αγωνιστική µας διάθεση. Ότι οι αγώνες, οι συλλογικότητες
υπήρξαν κατά το παρελθόν στοιχεία της ταυτότητάς µας τα
οποία τώρα πια δεν υπάρχουν. Θα θέλαµε να ρωτήσουµε ευθ-
έως. Υπάρχει µεγαλύτερος αγώνας και µεγαλύτερη αγωνία
από να βελτιωθεί η θέση των πιο φτωχών συµπολιτών µας
µέσα από τις δράσεις του ∆ήµου;; Υπάρχει µεγαλύτερος
αγώνας από την αγωνία και την αλληλεγγύη προς τους

εργαζόµενους των βιοµηχανιών που κινδυνεύουν να
κλείσουν;; Υπάρχει µεγαλύτερος αγώνας ώστε να κατανέµον-
ται δίκαια και µε διαφάνεια οι επιχορηγήσεις στους αθλητικούς
και πολιτιστικούς συλλόγους;; 

Υπάρχει µεγαλύτερος αγώνας από αυτόν που έγινε για την
κατάκτηση της Πολιτιστικής;; Από τις συναντήσεις, τις επαφ-
ές, τις συζητήσεις ώστε να υπάρξει ένα σχέδιο αποδεκτό και
ελπιδοφόρο για την πόλη. Η δική µας δηµοτική αρχή δεν ήταν
αυτή που οργάνωσε τις κινητοποιήσεις στο Υπ Ναυτιλίας και
Εσωτερικών ώστε τµήµατα του παράκτιου µετώπου να απο-
δοθούν στον ∆ήµο. 

Η δική µας δηµοτική αρχή δεν ήταν που παρενέβη για το
θέµα της συγκοινωνίας στον Οργανισµό Αστικών Συγκοινω-
νιών;; Πίσω από όλους αυτούς τους αγώνες υπάρχουν νίκες
και µόνο νίκες. Νίκες ενίσχυσης για τους κοινωνικά ασθενέ-
στερους, νίκες αξιοκρατίας και ισότητας για την ενίσχυση των
συλλόγων, νίκες για το παράκτιο µέτωπο αφού αποδίδονται
τµήµατά του στον ∆ήµο, µε συγκλονιστικότερη τη νίκη της
πόλης µας για να γίνει πολιτιστική πρωτεύουσα. Είµαστε η
δηµοτική αρχή που δεν οργάνωσε γενικά αγώνες. Οργάνωσε
αγώνες που έφεραν αποτελέσµατα. Σχεδίασε αγώνες οι οποίοι
άλλαξαν την πόλη µας. Και ακριβώς επειδή είχαν επιτυχία καλ-
λιέργησε την αισιοδοξία και όχι την απογοήτευση ή την παρ-
αίτηση. 

Ο συνδυασµός «Αλλά-ζουµε
ΤΩΡΑ» µε επικεφαλής τον υπο-
ψήφιο δήµαρχο Ελευσίνας -
Μαγούλας Ν. Τσίτσο  καταγγέλ-
λει τον βανδαλισµό εκλογικών
του stands στη Μαγούλα, το
βράδυ της ∆ευτέρας 20/05/2019.
Στην ανακοίνωση που εξέδωσε
αναφέρει τα εξής:  Με λύπη δια-
πιστώσαµε πως εχθές βράδυ
στη Μαγούλα, 20/05/2019, τα
εκλογικά µας stands µε αναρτ-
ηµένο το πρόγραµµα του
συνδυασµού µας «Αλλά-ζουµε
ΤΩΡΑ» υπέστησαν βανδαλι-
σµούς. Η σκόπιµη επίθεση προς
έναν ανεξάρτητο πολιτικό
συνδυασµό και η καταστροφή
του υλικού µε το οποίο ενηµε-
ρώνει για τα σχέδια δράσης και
τους στόχους του και πληροφορ-
εί για τα ζητήµατα του δήµου
είναι απαράδεκτη και κατακριτέα.
Τέτοιες ενέργειες και περιθωριακές συµπεριφορές δεν στρέφονται κατά του συνδυασµού
µας µόνο, αλλά κατά όλων µας. Όµως, δεν µας πτοούν. Έχουµε δηλώσει ξεκάθαρα και
απ’ την αρχή πως τηρούµε το «ευ αγωνίζεσθαι» και θα το τηρούµε µέχρι το τέλος. 

Νίκος Τσίτσος
Υποψήφιος ∆ήµαρχος Ελευσίνας - Μαγούλας

ΒΒααννδδάάλλιισσαανν  τταα  εεκκλλοογγιικκάά  ssttaannddss  ττοουυ  σσυυννδδυυαασσµµοούύ
««ΑΑλλλλάά--ζζοουυµµεε  ΤΤΩΩΡΡΑΑ»»  σσττηη  ΜΜααγγοούύλλαα  

Ν.  Τσίτσος: Τέτοιες ενέργειες και περιθωριακές 
συµπεριφορές δεν στρέφονται µόνο κατά του συνδυασµού µας,

αλλά κατά όλων µας. Όµως, δεν µας πτοούν.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ Γ. ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΟΥ 
Είµαστε η δηµοτική αρχή που δεν οργάνωσε γενικά αγώνες. 
Οργάνωσε αγώνες που έφεραν αποτελέσµατα.
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Στις εκλογές της 26ης Μαΐου, ψηφίζουν
για πρώτη φορά οι 17χ ρον οι συµπολίτες
µας.

Οι ν έοι που συµπληρών ουν  το δέκατο
έβδοµο έτος της ηλικίας τους µέσα στο
2019 (οι γεν ν ηθέν τες το 2002) και
συµπεριλήφθηκαν  στην  Α’ αν αθεώρηση
των  εκλογικών  καταλόγων  του τρέχ ον τος
έτους αν έρχ ον ται σε 106.760.  Από
αυτούς, σύµφων α µε τα στοιχ εία του
ΥΠΕΣ,54.212 είν αι άν δρες και 52.548
γυν αίκες.

Επισηµαίν εται πως οι ψηφοφόροι που
τώρα θα ψηφίσουν  για πρώτη φορά, εν
συγκρίσει µε τις εκλογές του 2015, δεν
είν αι µόν ον  οι 106.760, αλλά π.χ . και
όσοι συµπλήρωσαν  το ηλικιακό όριο στα
χ ρόν ια που µεσολάβησαν , µε τον  συν ο-
λικό αριθµό των  ν έων  ψηφοφόρων  ν α
αν έρχ εται στις 536.920.

Το Υπουργείο Εσωτερικών  δηµιούργησε
ειδική ιστοσελίδα για τους 17χ ρον ους
ψηφοφόρους, την  “ https://www.protif o-
ra.gr/ ” και χ ρησιµοποιεί σχ ετικά τα
hashtag #apota17 και #protif ora

Με µια περιήγηση στο site, θα διαπι-
στώσετε πως εµφαν ισιακά θυµίζει ιστο-
σελίδες αν αν έωσης υπολοίπου καρτοκιν -
ητής, εν ώ ο τρόπος και η σύν ταξη του
περιεχ οµέν ου σε σηµεία µοιάζει ν α απε-
υθύν εται περισσότερο σε 7χ ρον ους και
όχ ι σε 17χ ρον ους, επί παραδείγµατι η
εισαγωγική προτροπή του Υπουργείου «
Βάλε τη µουσικούλα που αγαπάς (...) ».

Στον  πίν ακα µπορείτε ν α δείτε αν αλ-
υτικά το πλήθος των  17χ ρον ων  ψηφοφ-
όρων  στην  Π.Ε. ∆υτικής Αττικής και
∆υτικού Τοµέα Αθην ών  .

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 2021: 
Οι κάτοικοι παίρνουν στα χέρια
τους την πολιτιστική στρατηγικη
Πως µπορεί να αλλάξει η Ελευσίνα όταν οι ίδιοι οι κάτοικοι
παίρνουν στα χέρια τους το σχεδιασµό µιας µακροπρόθεσµης
πολιτιστικής στρατηγικής για την πόλη;

ΗΕλευσί να εί ναι  η µοναδι κή ελληνι κή πόλη και  µί α από τι ς
16 σε ευρωπαϊ κό επί πεδο που συµµετέχουν στο δι εθνές

πρόγραµµα Pilot Cities. Ένα πρόγραµµα που τοποθετεί  τον
πολι τι σµό ως τέταρτο πυλώνα της βι ώσι µης ανάπτυξης µι ας
πόλης δί πλα στην οι κονοµί α, το περι βάλλον και  την κοι νωνι κή
συµπερί ληψη.
Μέσα από τη µοναδι κή συνθήκη που δηµι ουργεί  η Ελευσί να

2021 και  ο θεσµός της Πολι τι στι κής Πρωτεύουσας της
Ευρώπης, η Ελευσί να προχωρά προς τη µετάβαση στην
ΕUphoria, ένα νέο δηλαδή µοντέλο βι ωσι µότητας που τοποθετεί
την τέχνη και  τον πολι τι σµό στο επί κεντρο κάθε ανθρώπι νης
δραστηρι ότητας. Με τη συµµετοχή στο Pilot Cities, η πόλη
αναγνωρί ζει  και  ενι σχύει  τη θέση του πολι τι σµού και  οι  κάτοι -
κοι  της γί νονται  η κι νητήρι ος δύναµη πί σω από το σύνολο του
συµµετοχι κού προγράµµατος.
Καθώς προχωράµε στην επόµενη φάση του Pilot Cities, τη

φάση του σχεδι ασµού, προσκαλούµε όσες και  όσους ζουν
ή/και  εργάζονται  στην Ελευσί να και  Μαγούλα και  τους ενθου-
σι άζει  η ι δέα να αφοσι ωθούν στο σχεδι ασµό της πολι τι στι κής
στρατηγι κής της πόλης, να δηλώσουν ενδι αφέρον συµµετοχής
γι α τη συγκρότηση µι ας ανεξάρτητης Επι τροπής Κατοί κων.
Η δεκαµελής Επι τροπή Κατοί κων σχεδι άζει  και  εποπτεύει  τη
φάση του σχεδι ασµού (δεύτερη φάση) του προγράµµατος. Οι
άξονες γύρω από τους οποί ους αναπτύσσονται  οι  πολι τι στι -
κές πολι τι κές εί ναι  οι  εξής εννέα: Πολι τι σµι κά ∆ι και ώµατα,
Πολι τι σµι κή Κληρονοµι ά–Ποι κι λοµορφί α-∆ηµι ουργι κότητα,
Περι βάλλον, Οι κονοµί α, Ισότητα-Κοι νωνι κή Ένταξη, Εκπαί δευ-
ση, Πολεοδοµί α-Αστι κός Σχεδι ασµός, Γνώση-Πληροφορί α,
∆ι ακυβέρνηση του Πολι τι σµού.
∆ηλώσεις συµµετοχής εδώ έως 03.06.2019

ΟΙ ΝΕΟΙ ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Στις εκλογές της 26ης Μαΐου ψηφίζουν για πρώτη φορά οι 17χρονοι 

Τ
ον  ∆ήµαρχ ο Φυλής Χρήστο Παππού επισκέφθη-
καν  στο γραφείο του, το µεσηµέρι της ∆ευτέρας
20 Μαΐου 2019, ο Πρόεδρος και τα µέλη του

Συλλόγου του Βιοτεχ ν ικού Πάρκου Άν ω Λιοσίων
(ΒΙΟ.ΠΑ)  «ο ∆αίδαλος», µε την  ευκαιρία της έν αρξης
των  έργων  υποδοµής στο ΒΙΟΠΑ. Ο Πρόεδρος του
Συλλόγου Λευτέρης Παν τελάκης, η Γεν ική Γραµµατέας
Μαρία ∆ογραµαν τζή, τα µέλη Χρήστος Κον τορούσης
και Μαρία Ζαχ αριάδου, καθώς και ο Σύµβουλος του
Βιοτεχ ν ικού Πάρκου Βασίλης Σαπουλίδης, συν αν -
τήθηκαν  µε τον  Χρήστο Παππού σε ιδιαίτερα εγκάρδιο
κλίµα. 

Στη διάρκεια της συν άν τησης εξέφρασαν  ευχ αριστίες
στο ∆ήµαρχ ο, καθώς τα χ ρόν ια προβλήµατα του
ΒΙΟΠΑ οδεύουν  προς επίλυση και συµφών ησαν  ν α
συν εχ ίσουν  την  εποικοδοµητική συν εργασία τους, µε
στόχ ο την  αν απτυξιακή  πορεία των  επιχ ειρήσεων
και τη δηµιουργία ν έων  θέσεων  εργασίας. 

Πρόκειται για το έργο “ΣΥΝ∆ΕΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΒΙΟΠΑ
ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ”, που
βασίστηκε στη µελέτη (ΑΜ 123/2017), την  οποία συν έ-
ταξε η Τεχ ν ική Υπηρεσία του ∆ήµου Φυλής και χ ρηµα-
τοδοτήθηκε από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων  Επεν -
δύσεων . Οι υπηρεσίες του ∆ήµου Φυλής προχ ώρη-
σαν , µε ταχ ύτατες διαδικασίες, στη δηµοπράτησή του
και στην  υπογραφή της σύµβασης µε τον  εργολάβο, µε
αποτέλεσµα ν α αν αµέν εται η έν αρξη του έργου, µέχ ρι
τον  επόµεν ο Σεπτέµβρη. 

Για ν α γίν ει καταν οητή η ταχ ύτητα δράσης του ∆ήµου
Φυλής, πρέπει ν α αν αφερθεί ότι η προκήρυξη του

∆ηµόσιου Ηλεκτρον ικού
∆ιαγων ισµού έγιν ε στις 12-
02-2019, µόλις τρεις µήν ες
µετά την  εξασφάλιση της
χ ρηµατοδότησης από το
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων
Επεν δύσεων  (Π∆Ε) κι
εν ώ µεσολάβησε το διά-
στηµα των  εορτών  των
Χριστουγέν ν ων . 

Με βάση την  προκήρυξη
του ∆ήµου Φυλής, κλήθη-
καν  οι εν διαφερόµεν ες τεχ ν ικές εταιρίες ν α καταθέ-
σουν , ηλεκτρον ικά, τις προσφορές τους µέχ ρι τις 8
Μαρτίου 2019 και ώρα 10:00, εν ώ η ηλεκτρον ική απο-
σφράγιση των  προσφορών  έγιν ε την  14η Μαρτίου,
ηµέρα Πέµπτη και ώρα 09.30. 

Μέσα στους επόµεν ους δύο µήν ες ολοκληρώθηκε η
υπογραφή της σύµβασης, κάτι που αποτελεί την
προϋπόθεση για ν α φτάσουµε στην  πολυπόθητη έν α-
ρξη των  εργασιών , µέχ ρι τον  επόµεν ο Σεπτέµβριο.

Με το έργο θα βελτιωθεί η λειτουργικότητα του
ΒΙΟ.ΠΑ. Ειδικότερα, µε την  ολοκλήρωση του έργου θα
εξασφαλιστεί η αν τιπληµµυρική θωράκιση της περ-
ιοχ ής του ΒΙΟ.ΠΑ αλλά και η ∆ηµόσια Υγεία, καθώς
µέχ ρι σήµερα οι περίπου 100 επιχ ειρήσεις, που
απασχ ολούν  περί τους 500 εργαζοµέν ους, αποχ ε-
τεύον ται µε βόθρους. 

Για τις αν άγκες του έργου θα κατασκευαστούν  3,85
χ ιλιόµετρα αγωγών  ακαθάρτων  (µε 82 φρεάτια και 160

συν δέσεις) και 2,177
χ ιλιόµετρα αγωγών
απορροής οµβρίων
υδάτων  µε 168 φρεά-
τια. 

Επιπροσθέτως εκπο-
ν ήθηκε και Συγκοιν ω-
ν ιακή Μελέτη, ως υπο-
στηρικτική για την
αν τιπληµµυρική προ-
στασία της περιοχ ής
του ΒΙΟ.ΠΑ. Στο

πλαίσιο αυτό µελετήθηκε: 
-Η διάν οιξη ν έων  οδών  της περιοχ ής του ΒΙΟ.ΠΑ,

σύµφων α µε το ρυµοτοµικό διάγραµµα της πολεοδοµι-
κής µελέτης, όπου κρίθηκε απαραίτητο για τις αν άγκες
της Υδραυλικής µελέτης, 

-Η αποκατάσταση των  οδών  από τις οποίες διέρχ ον -
ται οι αγωγοί. 

Να σηµειωθεί ότι, κατά τη σύν ταξη του προϋπολογι-
σµού του έργου συµπεριλήφθηκαν  και έργα αποκατά-
στασης των  οδών  που έχ ουν  µικροζηµιές ή φθορές
κατά τη διάρκεια των  ετών . 

Τέλος, εκπον ήθηκε και Γεωτεχ ν ική Μελέτη µε σκοπό: 
-τη µελέτη αν τιστήριξης των  πραν ών  σε θέσεις σκαµ-

µάτων , 
-τη θεµελίωση τεχ ν ικών  έργων , όπου απαιτείται, για

τις αν άγκες του έργου (αν τλιοστάσιο) και τέλος 
-τη µελέτη διέλευσης του αγωγού λυµάτων  κάτω από

τη Σιδηροδροµική Γραµµή του Προαστιακού. 

ΑΑννααµµέέννεεττααιι  ηη  έέννααρρξξηη  ττοουυ  έέρργγοουυ  υυπποοδδοοµµήήςς  σσττοο  ΒΒΙΙΟΟ..ΠΠΑΑ  
ΆΆννωω  ΛΛιιοοσσίίωωνν  µµέέχχρριι  ττοονν  εεππόόµµεεννοο  ΣΣεεππττέέµµββρρηη  
- Συνάντηση του Συλλόγου  Βιοτεχνών µε τον Χρήστο Παππού  

Συνεχίζεται στη σελ. 10

συνεχίζεται στη σελ. 4
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Η επιλογή της Επιτροπής θα γίνει
από το UCLG, του διεθνούς οργανι-
σµού των ηνωµένων πόλεων και
τοπικής διακυβέρνησης της
UNESCO, και την Ελευσίνα 2021.

Θα δοθεί προτεραιότητα στους συµµε-
τέχοντες που έλαβαν  µέρος στην  πρώτη
φάση του προγράµµατος, την  φάση αυτό-
αξιολόγησης. Η φάση αυτή ολοκληρώθηκε
στην  Ελευσίνα στις 25-26 Ιανουαρίου 2019,
όταν  50 κάτοικοι της πόλης πήραν  στα
χέρια τους τον  οδηγό αυτό-αξιολόγησης της
Aτζέντα Πολιτισµός 21 και χαρτογράφησαν
τη θέση που κατέχει ο πολιτισµός στην
πόλη του σήµερα και διαµόρφωσαν τις προ-
τεραιότητες του αύριο.

Μείν ετε συν τον ισµέν οι για τη
συν έχεια!

Η Ελευσίν α συµµετέχει στο πρόγραµµα
Pilot Cities έπειτα από εκδήλωση εν διαφ-
έρον τος της Ελευσίν ας 2021, Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας της Ευρώπης, για την
περίοδο 2018-2020. 

Το δίκτυο των  πόλεων  του προγράµµα-
τος αποτελούν  οι: Galway , Gebrono,
Λισαβόν α, Izmir/Σµύρν η, Μαδρίτη,
Namur, Swansea, Terrasssa, Timisoara,
Leeds, Nov a Gorica, Tenerif e, Rijeka,
Esh-sur Alzette, Ελευσίν α και
Eiv issa/Ibiza, συν εργασίες µεταξύ των
οποίων  προβλέπον ται κατά τη διάρκεια
του προγράµµατος.

Το πρόγραµµα Pilot Cities είν αι µια
πρωτοβουλία του διεθν ούς οργαν ισµού
UCLG-United Cities and Local
Gov ernments της UNESCO σε συν ερ-
γασία µε τον  ευρωπαϊκό οργαν ισµό
Culture Action Europe για την  διάχυση
της ατζέν τας Πολιτισµός 21, η οποία αν ά-
γει τον  πολιτισµό σε τέταρτο πυλών α στη
βιώσιµη αν άπτυξη των  πόλεων , δίπλα
δηλαδή στην  οικον οµία, το περιβάλλον
και την  κοιν ων ική συµπερίληψη.

Το πρόγραµµα συν τον ίζουν  οι experts 
Cly mene Christof orou, Marta Llobet

and Kornelia Kiss.
H Cly mene Christof orou είν αι καλλι-

τεχν ική παραγωγός και έµπειρη σύµβου-
λος σε θέµατα Πολιτιστικής Πολιτικής. Ως
παραγωγός είν αι ιδρυτικός µέλος και ∆ιε-
υθύν τρια της εταιρίας ISIS Arts, έν αν
οργαν ισµό εν ηµέρωσης και οπτικοακου-
στικών  µέσων  που συν δέει τους καλλι-
τέχν ες µε κοιν ότητες και απαρτίζεται από
καλλιτέχν ες άλλων  χωρών  και άλλων
πολιτισµών . Σαν  σύµβουλος σε θέµατα
πολιτιστικής πολιτικής έχει συν εργαστεί
µε πολλές ευρωπαϊκές πλατφόρµες, εθν ι-
κά δίκτυα και περιφερειακές επιτροπές για
την  υποστήριξη και την  υπεράσπιση της
αξίας της τέχν ης και του πολιτισµού στην
κοιν ων ία µας.

Η Marta Llobet εργάζεται ως σύµβουλος
στην  Επιτροπή Πολιτισµός στις Αειφόρες
Πόλεις για την  Επιτροπή Πολιτισµού του
UCLG, εν ισχύον τας το έργο της υπερά-
σπισης της Επιτροπής σε τοπικό και
παγκόσµιο επίπεδο και προβάλλον τας
την  σχέση µεταξύ αειφόρου αν άπτυξης
και τοπικών  πολιτιστικών  πολιτικών .
Είν αι επίσης αν εξάρτητος σύµβουλος του
Επαρχ ιακού Συµβουλίου της Βαρκελών ης
στο Κέν τρο Πολιτισµικών  Μελετών  και
Πόρων  (CERC) στους τοµείς της πολιτι-
στικής πολιτικής και της διαχείρισης, ειδι-
κευµέν η στη δηµιουργία και τη διάδοση
πληροφοριών  και απόψεων  σχετικών  µε
τις κύριες τάσεις που οδηγούν  τον  κόσµο
της πολιτιστικής διαχείρισης.

Ο Kornelia Kiss είν αι Εκτελεστική ∆ιε-
υθύν τρια στο Culture Action Europe. Εδώ
και δύο χρόν ια µελετά έν α σχέδιο µε θέµα
«Πολιτισµός σε αειφόρες πόλεις – Πιλοτι-
κές πόλεις Ευρώπη» του UCLG σε συν ε-
ργασία µε την  Culture Action Europe.
Είν αι επαγγελµατίας διαχείρισης έργων  σε
διεθν ές επίπεδο µε πολύ µεγάλη εµπειρία
τόσο στον  ιδιωτικό όσο και στον  δηµόσιο
τοµέα.

«Καµπανάκι» ΟΟΣΑ για την παροχολογία Τσίπρα

Ο Οργανισµός δείχνει «κίτρινη κάρτα» για τις καθυστερήσεις
στις ιδιωτικοπ οιήσεις

«Κίτρινη κάρτα» δείχ ν ει ο
ΟΟΣΑ στην  κυβέρν ηση για το
πακέτο παροχ ών  που αν α-
κοιν ώθηκε τον ίζον τας ότι µπορεί
ν α θέσει σε κίν δυν ο τη δηµοσιο-
ν οµική αξιοπιστία, εν ώ προβλέ-
πει χ αµηλότερη αν άπτυξη στην
Ελλάδα, σε σχ έση µε τις προβλέ-
ψεις της κυβέρν ησης.

Ο ΟΟΣΑ, στην  εξαµην ιαία έκθ-
εσή του επισηµαίν ει ότι «αποκ-
λίσεις από την  τρέχ ουσα µεσοπρόθεσµη δηµοσιον οµική στρατηγική θα υπον όµευε
τα κέρδη στη δηµοσιον οµική αξιοπιστία. Οι καθυστερήσεις στις µεταρρυθµίσεις για
τη βελτίωση του επιχ ειρηµατικού περιβάλλον τος, της αν ταγων ιστικότητας και της
υγείας των  τραπεζών  θα δηµιουργούσαν  καθοδικούς κιν δύν ους στην  προβλεπό-
µεν η αν άκαµψη των  επεν δύσεων .

Επίσης, ο ΟΟΣΑ αν αφέρεται στα µέτρα που ήδη έχ ουν  τεθεί σε εφαρµογή, µε τις
αν άλογες επιπτώσεις στα έσοδα και στις συν τάξεις, εν ώ εστιάζει στο σχ έδιο το
οποίο δεν  φέρει την  έγκριση των  δαν ειστών  για µικρότερα πλεον άσµατα µε την
εγγύηση τα ταµειακά διαθέσιµα τα οποία αποτελούν  «µαξιλάρι» στην  περίπτωση
που δεν  µπορούν  ν α αποπληρωθούν  κάποιες δόσεις τόσο στους δαν ειστές όσο
και για την  εξόφληση οµολόγων .

Παράλληλα, ο Οργαν ισµός στην  έκθεση επισηµαίν ει ότι «τα µελλον τικά δηµοσιο-
ν οµικά µέτρα πρέπει ν α έχ ουν  ως προτεραιότητα τις επεν δύσεις στις υποδοµές και
τις δεξιότητες, την  καταπολέµηση της φτώχ ειας και τη βελτίωση της αποτελεσµα-
τικότητα των  δηµόσιων  δαπαν ών  και των  ελέγχ ων . Τα µέτρα αυτά, µαζί µε τη
µεγαλύτερη πρόοδο στις µεταρρυθµίσεις για την  εν ίσχ υση της δηµόσιας διοίκηση,
την  αν άπτυξη της εξωδικαστικής µεσολάβησης και την  ιδιωτικοποίηση κρατικών
εν εργειακών  περιουσιακών  στοιχ είων  θα βελτιώσουν  την  αν ταγων ιστικότητα και θα
µειώσουν  τα εµπόδια στην  αν άπτυξη των  επιχ ειρήσεων , εν ώ θα στηρίξουν  τους
µεσοπρόθεσµους δηµοσιον οµικούς στόχ ους».

Όσον  αφορά την  αν άπτυξη ο ΟΟΣΑ αν αφέρει ότι η ελλην ική οικον οµία θα αν α-
πτύσσεται µε ρυθµούς 2,1% φέτος και 2%, έν αν τι κυβερν ητικής πρόβλεψης για ετή-
σια αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,3% και τα δύο χ ρόν ια.

Οι αν αλυτές του ΟΟΣΑ αποδίδουν  την  αν άπτυξη στη χ ώρα µας κυρίως στην
εσωτερική ζήτηση (+1,1% φέτος και +2,2% το 2020, έν αν τι αύξησης µόλις 0,4%
πέρυσι), παρά στην  αύξηση των  εξαγωγών , η οποία επιβραδύν εται (+5,3% φέτος
και +3,1% το 2020, από +8,8% το 2018).

Ο ΟΟΣΑ εκφράζει τον  προβληµατισµό του για τις ιδιωτικοποιήσεις, την  προ-
στασία της πρώτης κατοικίας καθώς και για τον  κατώτατο µισθό.

Η συνέχεια από τη σελ. 3
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OOΤΤΑΑΝΝ  ΥΥΠΠAAΡΡΧΧΕΕΙΙ  ΘΘEEΛΛΗΗΣΣΗΗ,,  ΥΥΠΠAAΡΡΧΧΕΕΙΙ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΛΛΠΠII∆∆ΑΑ!!
Ως στόχους µου έχω θέσει:
•  Εφαρµογή της Πρόληψης για τους  καρκίν ους των  διαφόρων

οργάν ων
•  Προτάσεις για τη βελτίωση της καθηµεριν ότητας των  ΑµεΑ
•  Προώθηση του Ιατρικού και Συν εδριακού Τουρισµού
•  Υποστήριξη της τρίτης ηλικίας
•  Εν ίσχυση µον ογον εϊκών  οικογεν ειών
•  Καταπολέµηση της εν δοοικογεν ειακής και σεξουαλικής βίας

Μια ακόµη παροχή για τους ηλικιωµένους των ΚΑΠΗ Φυλής 

Εξασφαλίσθηκε η σταθερή παρουσία γιατρού 

Μ
ια ακόµη παροχ ή για
τους ηλικιωµέν ους των
ΚΑΠΗ Φυλής εξασφά-

λισε ο Πρόεδρος των  Κέν τρ-
ων  Αν οιχ τής Προστασίας Ηλι-
κιωµέν ων  και Αν απληρωτής
∆ήµαρχ ος Γιώργος Αδάκτυλος.
Πέρα από το πλήθος των  εξε-
τάσεων  προληπτικού χ αρακ-
τήρα που γίν ον ται στα ΚΑΠΗ
,σε συν εργασία µε την  Κοιν ω-
ν ική  Υπηρεσία του ∆ήµου
Φυλής, τον  Ερυθρό Σταυρό,
την  Πν ευµον ολογική εταιρεία
και άλλους φορείς, ο Γιώργος
Αδάκτυλος, ξεκίν ησε συν ερ-

γασία για λογαριασµό των  ΚΑΠΗ µε την  Παθολόγο -∆ιαβητολόγο Ευαγγελία Κακαβά
εξασφαλίζον τας την  σταθερή παρουσία γιατρού στα ΚΑΠΗ. 

Οι αλλαγές που έγιν αν  στο Εθν ικό Σύστηµα Πρωτοβάθµιας Υγείας, δυσκόλεψαν
αρκετά τη ζωή των  ηλικιωµέν ων  οι οποίοι  αν τιµετώπιζαν  σοβαρό πρόβληµα µε την
συν ταγογράφηση των  φαρµάκων  τους, αφού πέραν  της ταλαιπωρίας στις ουρές
έπαψε ν α είν αι δωρεάν  και κοστίζει  10 ευρώ. 

«Είδαµε πως υπήρχ ε µεγάλο  πρόβληµα και δώσαµε, µε τη στήριξη του ∆ηµάρχ ου
Χρήστου Παππού, άµεσα λύση κάν ον τας πράξη το αίτηµα των  µελών  των  ΚΑΠΗ
που ζητούσαν  το δικό τους γιατρό .  Έτσι θα συν εχ ίσουµε και την  επόµεν η περίο-
δο µε περισσότερες υπηρεσίες , παροχ ές και δραστηριότητες  για τους  ηλικιωµέ-
ν ους. Έχ ουµε µετατρέψει τα  ΚΑΠΗ του ∆ήµου µας σε ζεστές γων ιές φρον τίδας,
εξυπηρέτησης, ψυχ αγωγίας  και αγάπης για τον  παππού και τη γιαγιά της Φυλής
γιατί σεβόµαστε τις αν άγκες τους και το αποδεικν ύουµε εµπράκτως κάθε µέρα» υπο-
γραµµίζει ο Πρόεδρος των  Κέν τρων  Αν οιχ τής Προστασίας Γιώργος Αδάκτυλος .

Έτσι από τη ∆ευτέρα 13 Μαΐου και κάθε ∆ευτέρα και Πέµπτη στις 12.30 µ.µ. η ειδι-
κή Παθολόγος – ∆ιαβητολόγος Ευαγγελία Κακαβά, η οποία υπέγραψε σύµβαση εν ός
έτους, θα βρίσκεται στο 1ο ΚΑΠΗ Άν ω Λιοσίων  για ν α εξετάζει τους ηλικιωµέν ους
και ν α συν ταγογραφεί δωρεάν   τα φάρµακά τους.  

Οι ηλικιωµέν οι του 2ου ΚΑΠΗ θα µεταφέρον ται για εξέταση στο 1ο ΚΑΠΗ µε το
πρόσφατα αποκτηθέν  βαν άκι  του Κέν τρου Αν οιχ τής Προστασίας. Οι ηλικιωµέν οι
του ΚΑΠΗ Φυλής θα µπορούν  ν α πηγαίν ουν  για εξέταση και συν ταγογράφηση κάθε
Τετάρτη στις 15.30  εν ώ οι ηλικιωµέν οι του στο ΚΑΠΗ Ζεφυρίου θα συν εχ ίσουν  ν α
εξυπηρετούν ται από τους γιατρούς  του ΕΟΠΥΥ που στεγάζον ται στο κτίριο του
ΚΑΠΗ Ζεφυρίου. 



Συνάντηση Φιλαρµονικών
στην Ελευσίνα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ν.Π.∆.∆  Π.Α.Κ.Π.Π.Α
∆ήµου Ελευσίν ας και ο Πρόεδρος Αγριµάκης Κ.
Βασίλης σε συν εργασία µε τον προϊστάµεν ο του τµή-
µατος Πολιτισµού – Αθλητισµού Αρχ ιµουσικό Μαρ-
ούγκα Χρηστό, προγραµµατίζουν  για πρώτη φορά
την ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ στην  πόλη
µας.
Η  εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί 26 Ιουν ιου 2019.

Ο Πρόεδρος
Αγριµάκης Κ. Βασίλης

Ο Αρχ ιµουσικός
Μαρούγκας Χρήστος

Ανακύκλωση Υφασµάτων
στον ∆ήµο Χαϊδαρίου

«ΤΑ  ΡΟΥΧΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ
∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ»

Αγαπητοί γον είς / κηδεµόν ες,

Ο ∆ήµος Χαϊδαρίου στα πλαίσια ευαισθητοποίησής του
για το περιβάλλον  συµµετέχει σε έν α πρωτοπόρο πρό-
γραµµα αν ακύκλωσης εν δυµάτων , υποδηµάτων , υφα-
σµάτων . 

Για το σκοπό αυτό,  έχουν  εγκατασταθεί ιδιαίτερα
καλαίσθητοι κάδοι αν ακύκλωσης ρούχων  και υποδηµά-
των  κόκκιν ου χρώµατος, σε πολλά σηµεία στο Χαϊδάρι,
σε µία προσπάθεια για την  καλλιέργεια σωστής ν οοτρ-
οπίας αν αφορικά µε τα ζητήµατα αν ακύκλωσης και
προσκαλούµε τον  καθέν αν  ν α πάψει ν α αδιαφορεί !

Σε αν τάλλαγµα της αν ακύκλωσης και της συλλογής υλι-
κού (ρούχα,  υποδήµατα, λευκά είδη) θα προσφέρεται
κάθε µήν α, ως δωρεά, στο Κοιν ων ικό Παν τοπωλείο του
∆ήµου Χαϊδαρίου,  v oucher (κουπόν ι) αξίας τουλάχ ιστον
150 Ευρώ, για την  αγορά τροφίµων  και άλλων  ειδών
παν τοπωλείου για τους συν αν θρώπους µας που τα
έχουν  αν άγκη. 

Τα πρώτα 15 σηµεία στα οποία τοποθετήθηκαν  οι
κάδοι αυτοί (εν ώ αν αµέν εται η τοποθέτηση επιπλέον  15
κάδων , συν ολικά: 30 κάδοι) είν αι στα εξής σηµεία: 

1)   Κεν τρικό ∆ηµαρχείο (επί της Λεωφόρου Αθην ών
πλησίον  της Στάσης Αστικής Συγκοιν ων ίας)

2)   2ο ∆ηµοτικό Σχολείο

3)   4ο ∆ηµο-
τικό Σχολείο

4)   9ο ∆ηµο-
τικό Σχολείο

5)   10Ο ∆ηµο-
τικό Σχολείο

6)   Πλατεία
Ηρώων

7)   Πλατεία
∆ η µ ο κ ρ α τ ί α ς
(Νέα ∆ηµοτική
Βιβλιοθήκη)

8)   Πλατεία _
Π ε ζ ό δ ρ ο µ ο ς
Ηρώων  Πολ-
υτεχν είου

9)   Πλατεία
Ελευθερίας

10)  2ος Παιδικός –∆ηµοτικός Βρεφον ηπιακός Σταθµός
11)  3ος Παιδικός –∆ηµοτικός Βρεφον ηπιακός Σταθµός
12)  5ος Παιδικός –∆ηµοτικός Βρεφον ηπιακός Σταθµός
13)   ∆ηµοτικό Κολυµβητήριο
14)   1ο ∆ηµοτικό Αθλητικό Κέν τρο (Ιερά Οδός)
15)   1ο ∆ηµοτικό Αθλητικό Κέν τρο (∆άσος)
Η αν ακύκλωση είν αι δείγµα πολιτισµού, συν ιστά δε,

γν ώρισµα εν εργών  και συν ειδητών  πολιτών !
Είν αι τόσο απλό σε όλους, ν α αν οίξουµε τον  κάδο και

ν α αποθέσουµε σ’ αυτόν  τα είδη, που παλιότερα θα
πετάγαµε στα σκουπίδια!

Με εκτίµηση,
ο ∆ήµαρχος Χαϊδαρίου

Μιχάλης Σελέκος
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∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
«Πρόσκληση  σε συνεδρίαση της
Οικονοµικής Επιτροπής»

Έχ ον τας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.
3852/10  όπως αυτό αν τικαθίσταται  µε το  άρθρο 77
του Ν. 4555/18  καλείστε σε συν εδρίαση την    Παρ-
ασκευή 24 Μαΐου  2019  και ώρα 8.30 στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα Ελευσίν ας, προκειµέν ου ως αρµόδια Επι-
τροπή ν α πάρουµε απόφαση στα παρακάτω θέµατα
της ηµερήσιας διάταξης:    

1.Έγκριση έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισµού
του ∆ήµου για το 1ο τρίµην ο 2019.

2.Αποδοχ ή δωρεάς από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Α.Ε. προς τον  ∆ήµο Ελευσίν ας.

O  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛ.ΤΣΑΤΣΗΣ 
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Τις οµάδες µαθητών  τριών  σχολείων  του ∆ήµου Φυλής
που διακρίθηκαν  ή συµµετείχαν  σε διαγων ισµούς Ροµπο-
τικής, βράβευσαν  ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς
και ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθµιας Σχολικής Επιτροπής
του ∆ήµου, Γιάννης Κρεµύδας, τη ∆ευτέρα 20 Μαΐου, στο
πλαίσιο των  εορταστικών  εκδηλώσεων στη µνήµη των
Πολιούχων  της πόλης, Αγίων  Κωνσταντίνου και Ελένης.

Ο ∆ήµαρχος Φυλής συνεχάρη τα παιδιά και ευχήθηκε
καλή πρόοδο και νέες διακρίσεις, ενώ προανήγγειλε τη διε-
νέργεια σεµιναρίων  εκπαιδευτικής ροµποτικής στα σχολεία
από τον  Σεπτέµβριο. «Στο ∆ήµο Φυλής ξεκινήσαµε µια δια-
δικασία, µία πλατφόρµα στο site του ∆ήµου, το «Συνδηµιο-
υργούµε», όπου οι πολίτες υποβάλλουν  προτάσεις. Σας
πληροφορώ ότι, η πρόταση του µήνα είναι να γίνουν  σεµι-
νάρια Ροµποτικής από το Σεπτέµβριο στα σχολεία και αυτό
θα κάνουµε. Εσείς το αποφασίσατε, εµείς το κάνουµε
πράξη», ανακοίνωσε ο ∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς.

«Τα παιδιά κάνουν  τον  αγώνα τους και προοδεύουν  και
εµείς, σα ∆ήµος, τους δίνουµε όλα τα εργαλεία και τις υπο-
δοµές, οι δάσκαλοι κάνουν  µεγάλο έργο και οι γονείς
στηρίζουν  µε όλες τους τις δυνάµεις. Έτσι βλέπουµε για
δεύτερη χρον ιά αυτά τα αποτελέσµατα», υπογράµµισε ο
Προέδρος της Πρωτοβάθµιας Σχολικής Επιτροπής Γιάννης
Κρεµύδας και εκτίµησε ότι τον  επόµενο χρόνο, µέσα από
τη συνεργασία µε όµιλο για µαθήµατα Ροµποτικής, «τα απο-
τελέσµατα θα είναι απίστευτα». 

Στην  εκδήλωση βραβεύτηκαν  οι µαθητές του Λυκείου
Φυλής, Βασίλης Σεβασλίδης, Χαρά Μπανανά, Μυρτώ
Βλάχου και Κυριάκος ∆ιαουρέας, για την  κατάκτηση της 1ης
θέσης στον  τοµέα Μηχαν ικοί, στον  παγκόσµιο διαγων ισµό
STEM LandRover 4x4 in Schools για τη δηµιουργία του
καλύτερου οχήµατος (The best engineer vehicle). 

Επίσης, βραβεύτηκε η οµάδα ροµποτικής του 1ου
∆ηµοτικού Σχολείου Άν ω Λιοσίων , για την  κατάκτηση της

3ης θέσης στον  Παν ελλήν ιο ∆ιαγων ισµό Εκπαιδευτικής
Ροµποτικής 2019. Την  οµάδα απαρτίζουν  οι Χρήστος
Κουτροδήµος, Γιώργος Κοσιάδης, Μαρία Αθαν ασο-
πούλου, Φωτειν ή Παπαδιώτη, Γιώργος Καρον ίδης, Σπύρ-
ος Παππούς, Κλεάν θης Παππούς, Βίκτωρας Παπα-
διώτης, Χριστόφορος Αγγελής, Βασίλης Μαν ωλάς, Βίκτωρ-
ας Αριστερόπουλος, Άγγελος Οµουρλόγλου, Βάιος Ντάφ-
ος, Κων σταν τίν ος Μαν άφας και Βασίλης Μαν άφας.

Βραβεύτηκαν  ακόµη, για τη συµµετοχή τους στον
Παν ελλήν ιο ∆ιαγων ισµό Εκπαιδευτικής Ροµποτικής
2019, οι µαθητές του 5ου ∆ηµοτικού Σχολείου Άν ω
Λιοσίων , Αλέξαν δρος Βελισσάριος, Παν αγιώτης Γιώτης και
Γιάν ν ης - Παν αγιώτης Λουλούδης.

Τέλος, βραβεύτηκε και η πρώην  Πρόεδρος του Συλλό-
γου Γον έων  και Κηδεµόν ων  του 5ου ∆ηµοτικού Σχολείου
Άν ω Λιοσίων , Μαρία Καραγλάν η  - Παούρη, για το έργο
και την  προσφορά της στην  εκπαιδευτική οικογέν εια του
∆ήµου Φυλής και του 5ου ∆ηµοτικού Σχολείου Άν ω
Λιοσίων .

Η οµάδα ροµποτικής του 1ου ∆ηµ. Σχολείου Άνω Λιοσίων κατέκτησε την 3η θέση στον Πανελλήνιο ∆ιαγωνισµό Εκπαιδευτικής Ροµποτικής 2019. 

Βραβεύθηκαν οι µαθητές του δήµου Φυλής που διακρίθηκαν σε διαγωνισµούς Ροµποτικής 

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ & ΦΥΛΗΣ
Κυνοφιλικό σεµινάριο µε θέµα την υγεία των πιστών φίλων και 
συνοδοιπόρων στην αγαπηµένη µας δραστηριότητα.

Το Σάββατο 18 Μαΐου διεξήχ θη το προγραµµα-
τισµέν ο κυν οφιλικό σεµιν άριο που συν διορ-
γαν ώσαµε µε τη διαδικτυακή οµάδα «ΟΛΟΙ ΟΙ
ΕΠΑΝΙΕΛΑ∆ΕΣ ΜΑΖΙ». ∆ωροθέτης της εκδήλω-
σης η ALFA GAME του κου Ασπρογέρακα
Σπύρου, ο οποίος και παρακολούθησε το σεµι-
ν άριο µε θέµα την  υγεία των  πιστών  φίλων  και
συν οδοιπόρων  στην  αγαπηµέν η µας δραστηρ-
ιότητα.
Στην  αίθουσα εν τευκτηρίου του συλλόγου ο ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ DVM κος ΦΛΑΚΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, εξήγησε αν αλυτικά στους κυν όφιλους συν αδέλφους θέµατα πρόλ-
ηψης, συµπτωµάτων  και αν τιµετώπισης προβληµάτων  των  σκύλων  µας, απαν -
τών τας ερωτήσεις και λύν ον τας απορίες που προέκυψαν  από την  πραγµατικά
εν διαφέρουσα συζήτηση που ακολούθησε.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΛΑΖΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                             ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

22 & 23 Μαΐου Εθελοντική Αιµοδοσία
από την Ι.Μ. Μεγάρων και Σαλαµίνος

Το γραφείο Αιµοδοσίας της Ιεράς Μητρόπολης Μεγάρ-
ων  και Σαλαµίν ας διοργαν ών ει εθελον τική αιµοδοσία
την  Τετάρτη 22 Μαΐου από τις 14:30 έως 19:30 και
την  Πέµπτη 23 Μαΐου από τις 9:00 έως 13:00, στο
Πν ευµατικό Κέν τρο του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκε-
υής Μεγάρων .
Καλούν ται όλοι ν α δώσουν  το «παρών » σ’ αυτή την
εκστρατεία αγάπης βοηθών τας κάποιον  συν άν θρωπό
µας που χ ρειάζεται αίµα.
Παρακαλείστε ν α έχ ετε µαζί σας τον  ΑΜΚΑ σας.
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Ενίσχυση επιχειρήσεων στους ∆ήµους που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές

Μ
ε απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής
[1347/19-4-2019 (Α∆Α : ΨΝΕΗ7Λ7-0∆3)],
έγινε έκδοση πρόσκλησης της δράσης µε

τίτλο «Ενίσχυση επιχειρήσεων των πληγέντων
∆ήµων Μάνδρας – Ειδυλλίας, Μεγαρέων , Ραφή-
νας Πικερµίου, Μαραθώνος από τις πληµµύρες
της 15.11.2017 και  από τις πυρκαγιές της
23.07.2018» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος Αττική 2014 – 2020.
Η δράση έχει στόχο να συµβάλει στην ενίσχυση

επιχειρήσεων που ήδη λειτουργούσαν στις
πληγείσες περιοχές κατά την περίοδο των κατα-
στροφικών ασυµβάτων, ως προς το απολεσθέν
εισόδηµα τους για το έτος 2018.
Απευθύνεται σε µικρές και πολύ µικρές επιχει-
ρήσεις που ασκούν οικονοµική δραστηριότητα
στους πληγέντες ∆ήµους σε επιλέξιµούς Κωδι-
κούς Αριθµούς ∆ραστηριότητας (ΚΑ∆), όπως

αυτοί ορίζονται στο Παράρτηµα VII της
πρόσκλησης και έχουν τουλάχιστον µία
πλήρη κλεισµένη διαχειριστική χρήση
την 01.01.2018.
Λεπτοµέρειες περιλαµβάνονται  στην
αναλυτική πρόσκληση της δράσης που
αποτελεί  αναπόσπαστο τµήµα της εν
λόγω απόφασης.

Η περίοδος υποβολής είν αι από
07.05.2019 έως 31.07.2019.
Οι ενδιαφερόµενοι  θα µπορούν να
ενηµερωθούν αναλυτικά από τα γραφεία
της ΕΛΑΝΕΤ ( Πανεπιστηµίου 39, Στοά
Πεσµατζόγλου, Αθήνα, τηλ. 213-
0166100 και  στις ηλεκτρονικές διε-
υθύνσεις : www.elanet.gr και
www.efepae.gr 
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Στον Ασπρόπυργο ο υποψήφιος
περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης

Στον  Ασπρόπυργο βρέθηκε εχ θές το µεσηµέρι της Τρίτης ο επικεφαλής του συν δυα
σµού «Νέα Αρχ ή» και υποψήφιος περιφερειάρχ ης Αττικής Γιώργος Πατούλης. Ο κος
Πατούλης επισκέφτηκε εγκαταστάσεις στα ΕΛΠΕ στον  Ασπρόπυργο. Εκεί εν ηµε-
ρώθηκε για τα προβλήµατα των  εργαζοµέν ων  και ξεν αγήθηκε στις εγκαταστάσεις.
Στη συν έχ εια βρέθηκε σε γν ωστή καφετέρια του κέν τρου του Ασπροπύργου όπου

συν οµίλησε µε κατοίκους της πόλης.Μαζί του ήταν  ο υποψήφιος περιφερειακός
σύµβουλος ∆υτικής Αττικής Χρήστος Πέππας.
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Συνεχί ζεται  από τη σελί δα 3

Την  ικαν οποίησή του για την  οµαλή εξέλιξη της πορ-
είας του έργου εξέφρασε ο ∆ήµαρχ ος Χρήστος Παπ-
πούς. 

«Η βελτίωση των  υποδοµών  του ΒΙΟ.ΠΑ αποτέλεσε
προτεραιότητά µας, στο πλαίσιο της αν απτυξιακής
πολιτικής µας για τη στήριξη της απασχ όλησης, µέσω
των  µικροµεσαίων  επιχ ειρήσεων  που δραστηριοποι-
ούν ται σε αυτό. Για την  επίτευξη του στόχ ου συν ερ-
γαστήκαµε µε το Υπουργείο, µε την  Περιφέρεια και µε
τους βιοτέχ ν ες για ν α εξασφαλιστεί η χ ρηµατοδότηση
του έργου. Με την  ολοκλήρωσή του η λειτουργία του
ΒΙΟ.ΠΑ θα αν αβαθµιστεί. Τώρα πρέπει ν α επικεν τρ-
ωθούµε στη δηµιουργία Φορέα ∆ιαχ είρισης του
ΒΙΟ.ΠΑ, όπως επιβάλλει η Πράξη Εφαρµογής του
Σχ εδίου Πόλης, ώστε ν α αποτελέσει αν απτυξιακό
µοχ λό για την  Εθν ική Οικον οµία, αλλά και για το ∆ήµο
µας. Για ν α γίν ει αυτό πρέπει ν α κατατεθεί η σχ ετική
τροπολογία από την  Κυβέρν ηση, όπως επεσήµαν α
στον  Υπουργό Στέργιο Πιτσιόρλα, στη σύσκεψη που
είχ αµε στις 19 Νοεµβρίου 2018, στην  Αν τιπεριφέρεια
∆υτ. Αττικής», τόν ισε χ αρακτηριστικά. 

Α
ντιπροσωπεία υποψηφίων των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ για
τις Ευρωεκλογές 2019 πραγµατοποίησε περιοδεία - αυτοψία
στην Ελευσίνα την Παρασκευή 17 Μαΐου. Στην οµάδα συµµε-

τείχαν ο Βουλευτής και  πρώην Αν. Υπουργός Περιβάλλοντος και  Αγρ-
οτικής Ανάπτυξης Γιάννης Τσιρώνης, οι  υποψήφιες για τις Ευρωεκ-
λογές Έλενα Μπότση και  Χρυσάνθη Λύτρα, καθώς και  φίλοι  της Οικο-
λογίας. 

Η οµάδα των Οικολόγων Πράσινων ξεναγήθηκε στο παραλιακό
µέτωπο της Ελευσίνας, ξεκινώντας από τα ανατολικά, όπου σε επαφή
µε την εκβολή του Σαρανταπόταµου υπάρχει  µια έκταση 110 στρ.
πρασίνου, η οποία πριν τέσσερα χρόνια απειλήθηκε µε πολεοδόµ-
ηση. Χάρη στις προσπάθειες και  τα αιτήµατα των τοπικών περι-
βαλλοντικών φορέων, τα οποία υιοθετήθηκαν και  συνοδεύτηκαν από
πρωτοβουλίες του πρώην ΑνΥΠΕΝ Γιάννη Τσιρώνη, απετράπη η
πολεοδόµηση. Παράλληλα, χρειάζεται  ακόµη προσπάθεια για να
διασφαλιστεί  η δηµιουργία Ζώνης Προστασίας από Βιοµηχανικές
δραστηριότητες (green buffer zone), ως ανατολικός πράσινος φράχτης
προς την Χαλυβουργική, που τόσο ανάγκη έχει  η πόλη της Ελευσίνας.

Λίγο παραπέρα στην περιοχή Καλυµπάκι , όπου στο παρελθόν λει -
τούργησε το τριτοκοσµικό διαλυτήριο του Μπακόπουλου, οι  κάτοικοι
διεκδικούν την παραχώρηση στον ∆ήµο τµήµατος 10 στρ. της Χερ-
σαίας Ζώνης Λιµένα για στοιχειώδη επικοινωνία του οµώνυµου οικι -
σµού µε την θάλασσα. Για το αί τηµα αυτό, ο Βουλευτής των
ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ και  νυν Υφυπουργός Περιβάλλοντος Γιώρ-
γος ∆ηµαράς είχε αναλάβει  πρωτοβουλίες, ώστε αφενός να αποτρ-
απεί  η επαναλειτουργία του και  αφετέρου να εγκριθεί  από το Υπο-
υργείο Ναυτιλίας η παραχώρηση στον ∆ήµο, χωρίς ωστόσο µέχρι
στιγµής ανταπόκριση.

Η οµάδα στη συνέχεια διέσχισε το παραθαλάσσιο µέτωπο στο
παλιό λιµάνι , η διαχείριση του οποίου ανήκει  στον ΟΛΕ (Οργανισµός
Λιµένος Ελευσίνας). Μετά από µια µικρή ελεύθερη παραθαλάσσια
νησίδα ο επισκέπτης περνάει  στον πολιτιστικό χώρο του παλιού
Ελαιουργείου όπου πραγµατοποιούνται  τα Αισχύλεια. Από εκεί
διανύει  την ιδιωτική έκταση του ΤΙΤΑΝ µε τα τσιµεντένια κελύφη να
στέκουν σαν φαντάσµατα µιας άλλης βιοµηχανικής εποχής ατενίζον-
τας τους βραχώδεις σχηµατισµούς του λατοµείου. Η περιήγηση ακο-
λουθεί  την οριοθετηµένη έκταση του Κ∆ΑΥ (Κέντρα ∆ιαλογής Ανακ-
υκλώσιµων Υλικών), για να καταλήξει  στον όρµο της Βλύχας, το γνω-
στό «νεκροταφείο πλοίων», που είναι  και  η πιο επιβαρυµένη περι-
βαλλοντικά περιοχή στο λιµάνι  της Ελευσίνας. 

Στον όρµο της Βλύχας (σηµαίνει  γλυφό νερό όπου παλιά υπήρχε
νεροτριβή), όπου οι  κάτοικοι  στο παρελθόν κολυµπούσαν και  ψάρε-
υαν, αντιµετωπίζει  κανείς ένα εξωπραγµατικό θέαµα από εγκατα-
λελειµµένα κουφάρια τάνκερ µέσα σε ποσότητες πίσσας και  πετρ-
ελαίου, τα οποία σκουριάζουν και  σαπίζουν µέσα στο νερό. Στην περ-
ιοχή λειτούργησε κατά το παρελθόν το δεύτερο ρυπογόνο διαλυτήριο
της περιοχής, του οποίου η άδεια ανακλήθηκε ύστερα από διαµαρτ-
υρίες των φορέων της κοινωνίας πολιτών και  ενέργειες του Γ.
Τσιρώνη. 

Ακολουθώντας την ακτογραµµή, συναντήσαµε τι ς αυθαίρετες
προσχώσεις στον Όρµο της Βλύχας ακόµα και  µέσα στην φυσική
εκβολή του ρέµατος Σούρες (ένα από τα δύο ρέµατα που πληµµύρη-
σαν την Μάνδρα, διευθετηµένο αλλά µη οριοθετηµένο). Στο σηµείο
αυτό σχεδιάζεται  από τον ΟΛΕ σε αντίθεση µε τις κατευθύνσεις του
Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας, επιχωµάτωση θαλάσσιας έκτασης 240
στρ., δηλαδή σχεδόν όλου του Όρµου της Βλύχας, για τη δηµιουργία
νέου λιµένα µε µεγάλο περιβαλλοντικό αποτύπωµα, ενώ υπάρχει  η
πρόταση αξιοποίησης του λιµένα της Χαλυβουργικής. Σε κάθε
περίπτωση η Κυβέρνηση θα πρέπει  να εκπονήσει  µελέτη για την
χωροθέτηση του νέου λιµένα Ελευσίνας µε το µικρότερο περιβαλλον-
τικό αποτύπωµα. 

Στο ∆υτικό άκρο του θαλάσσιου µετώπου, στην έκταση της ΠΥΡΚΑΛ
που αγοράστηκε από τα ΕΛΠΕ, σχεδιάζεται  η εγκατάσταση νέων
βιοµηχανικών δραστηριοτήτων και  η καταστροφή του υφιστάµενου
πρασίνου. Οι  κάτοικοι  ζητούν να υλοποιηθούν από ΕΛΠΕ και  κυβέρν-
ηση επανορθωτικές πράξεις µε σκοπό: α) την ενίσχυση της ασφάλει-
ας, β) την επανάχρηση υφιστάµενων κτισµάτων για την συµπλήρωση
των υποδοµών της πόλης και  γ) την δηµιουργία δεύτερης πράσινης
ζώνης προστασίας (δεύτερος πράσινος τοίχος buffer zone) προς τα
δυτικά αυτή τη φορά από τα διυλιστήρια των ΕΛΠΕ.

Στο λιµάνι  της Ελευσίνας µε την κατά τα άλλα ροµαντική βιοµηχανι-
κή εικόνα υπάρχουν 26 χαρακτηρισµένα ναυάγια (µεταξύ άλλων το
ηµιδιαλυµένο δεξαµενόπλοιο SLOPS µε µεγάλες ποσότητες πίσσας
και  καταλοίπων και  το Noor Οne) και  12 επικίνδυνα και  επιβλαβή
πλοία που περιµένουν την ανέλκυσή τους, ενώ νέα επικίνδυνα και
επιβλαβή πλοία συνεχίζουν να ελλιµενίζονται  στην Βλύχα. 

Η Ελευσίνα είναι  από τις ελάχιστες πόλεις - µε την τεράστια προ-
σφορά της στην οικονοµία της χώρας  - που είναι  αποκοµµένη από την
ακτή της (µε παρεµβάσεις σταδιακά από 1930) και  που διεκδικεί
µέχρι  σήµερα το παραλιακό της µέτωπο. Αποτελεί  ένα ζωντανό
βιοµηχανικό µουσείο µε µια διαχρονική αποτύπωση στο χώρο, που
θα πρέπει  να αναδειχτεί  µε την ευκαιρία της πολιτιστικής πρω-
τεύουσας της Ευρώπης 2021, συνδυάζοντας την αρχαία και  νεότερη
ιστορία της πόλης και  της χώρας, καθώς και  την βιοµηχανική δρα-
στηριότητα µε βιώσιµο τρόπο,  µε σεβασµό στο περιβάλλον, τη
δηµόσια υγεία και  την ποιότητα ζωής των κατοίκων. 

Η περιοδεία ολοκληρώθηκε µε συνοδεία ρακής και  κρητικών µεζέ-
δων σε φιλική παρέα εκ των οποίων ο Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής
Αττικής Γιάννης Βασιλείου και  Ελευσίνιοι  φίλοι  της Οικολογίας.

Έλενα Μπότση
Υποψήφια Ευρωβουλευτής Οικολόγων Πράσινων 

http://ecologist.gr

ΟΑΕ∆: Ειδικό επίδοµα 720 ευρώ
Οι προϋποθέσεις χορήγησής του

Το «τρίµην ο βοήθηµα» µπορούν  ν α διεκδικήσουν
όσοι διαθέτουν  60 έν σηµα εν τός του έτους που
απολύθηκαν  – και δεν  λαµβάν ουν  τακτική επιδότ-
ηση αν εργίας.

Καταβάλλεται κάθε 3µην ο, έως τρεις φορές το
χ ρόν ο, και αν έρχ εται στο ποσό των  240 ευρώ.
Συν ολικά, ο δικαιούχ ος θα λάβει 720 ευρώ.

Οι άν εργοι θα πρέπει ν α έχ ουν  πραγµατοποιήσει
στην  ασφάλιση αν εργίας 60 τουλάχ ιστον  ηµέρες
εργασίας στο έτος που προηγείται της έν αρξης του
τριµήν ου και δεν  υπάγον ται στις κατηγορίες των
επαγγελµάτων  που δεν  δικαιούν ται εποχ ικό επίδοµα

Ο ασφαλισµέν ος µπορεί ν α λάβει το ειδικό επίδο-
µα µέχ ρι και 3 φορές µέσα στο ηµερολογιακό έτος.

Στην  περίπτωση που συγκεν τρών ει τις προϋποθέ-
σεις για την  καταβολή του ειδικού βοηθήµατος περ-
ισσότερες από µια φορά στο αυτό ηµερολογιακό έτος,
δεν  απαιτείται η προϋπόθεση των  60 ηµεροµισθίων
που απαιτείται µόν ο για την  πρώτη καταβολή του
βοηθήµατος

Ο ασφαλισµέν ος θα πρέπει ν α έχ ει τεθεί στη διά-
θεση της αρµόδιας Υπηρεσίας Απασχ όλησης του
Οργαν ισµού

Οι προϋποθέσεις χορήγησης:
Το ετήσιο καθαρό οικογεν ειακό εισόδηµα του ασφ-

αλισµέν ου ν α µην  υπερβαίν ει έν α συγκεκριµέν ο
ποσό, όπως αυτό αποδεικν ύεται από το πλέον  πρό-
σφατα διαθέσιµο έγγραφο της οικείας οικον οµικής
εφορίας

Το ποσό αυτό αυξάν εται κατά 293 ευρώ κάθε ηµε-
ρολογιακό έτος. Για το έτος 2018 το ποσό αυτό

αν έρχ εται σε 11.445,34 ευρώ
Οι εν διαφερόµεν οι υποβάλλουν  τις αιτήσεις και τα

απαραίτητα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως στον
ΟΑΕ∆, εφόσον  η αίτηση υποβάλλεται ταυτόχ ρον α µε
την  έκδοση του δελτίου αν εργίας ηλεκτρον ικά, µέσω
του e-serv ices αλλά και µέσω των  ΚΕΠ

Η παραλαβή της απόφασης, όπως αν αφέρει το
workenter.gr, γίν εται, είτε µέσω του ατοµικού λογαρ-
ιασµού στο e-serv ices του ΟΑΕ∆, είτε από το ΚΠΑ
2 ΟΑΕ∆ όπου υποβλήθηκε το αίτηµα

Τα δικαιολογητικά
Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Εφορίας ή αν τίγραφο

φορολογικής δήλωσης
∆ελτίο αν εργίας σε ισχ ύ
ΙΒΑΝ στον  οποίο ο εν διαφερόµεν ος πρέπει ν α

εµφαν ίζεται ως πρώτος δικαιούχ ος.

Επίσκεψη υποψήφιων Ευρωβουλευτών 
των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ στην Ελευσίνα

Πανελλαδικές: Ανακοινώνεται ο
αριθµός των εισακτέων στα ΑΕΙ

Τέλος στην  αγων ία χ ιλιάδων  υποψηφίων  που θα
συµµετάσχ ουν  στις παν ελλαδικές εξετάσεις, βάζει το
υπουργείο Παιδείας καθώς – εκτός απροόπτου – θα
αν ακοιν ώσει εν τός της ηµέρας τον  αριθµό των  εισακ-
τέων  για τα τµήµατα και τις σχ ολές της αν ώτατης
εκπαίδευσης.

Μιλών τας στο in.gr αν ώτατο στέλεχ ος του υπουρ-
γείου Παιδείας υπογράµµισε ότι εν τός της ηµέρας θα
δοθούν  οι πίν ακες µε τον  αριθµό εισακτέων  που θα
απορροφήσουν  τα τµήµατα της αν ώτατης εκπαίδευ-
σης που θα συµπεριληφθούν  στο ν έο µηχ αν ογραφ-
ικό.

Υπεν θυµίζεται ότι την  περσιν ή χ ρον ιά ο αριθµός
των  εισακτέων  είχ ε αν έλθει σε 74.692 εν ώ φέτος
αν αµέν εται – σύµφων α µε πληροφορίες – ν α είν αι
αυξηµέν ος ελέω και της προεκλογικής περιόδου που
διαν ύουµε.Το εν διαφέρον  εστιάζεται στο  πόσες
θέσεις θα δοθούν  στις πρωτοκλασάτες σχ ολές των
αν ώτατων  ιδρυµάτων , εκεί δηλαδή όπου υπάρχ ει
αυξηµέν ος αν ταγων ισµός και παρατηρείται κάθε
χ ρόν ο «σφαγή» αριστούχ ων .

Το νέο µηχανογραφικό
Τη φετιν ή χ ρόν ια πάν τως οι υποψήφιοι θα κληθούν

ν α συµπληρώσουν  έν α ολοκαίν ουργιο µηχ αν ογραφ-
ικό δελτίο καθώς θα υπάρχ ουν  τεράστιες αλλαγές σε
σχ έση µε πέρυσι λόγω των  συγχ ων εύσεων  µεταξύ
παν επιστήµιων  και ΤΕΙ.

Έτσι, επειδή στο ν έο µηχ αν ογραφικό θα
υπάρχ ουν  αρκετά ν έα τµήµατα και πολλές µετον ο-
µασίες σχ ολών , θα είν αι ακόµη πιο επίφοβη η οποια-
δήποτε πρόβλεψη για τις βάσεις εισαγωγής αν ά επι-
στηµον ικό πεδίο, αµέσως µετά τη λήξη των  παν ελλα-
δικών  και κυρίως µετά την  αν ακοίν ωση των  βαθµολο-
γικών  επιδόσεων .



Τετάρτη 22 Μαΐου 2019 θριάσιο-

ΚΚΕ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ανακοίνωση 

Προς τους διευθυντές Ειδήσεων & Ενηµέρωσης των
τ/σ και ρ/σ
Προς τους προϊσταµένους του πολιτικού ρεπορτάζ των
εφηµερίδων
Παρακαλούµε όπως διαπιστεύσετε στο Γραφείο Τύπου
της ΚΕ του ΚΚΕ, τους συν τάκτες των  Μέσων  σας, που
θα καλύψουν  το ρεπορτάζ του Κόµµατός µας την  Κυρ-
ιακή 26 Μάη, ηµέρα των  εκλογών .
Οι διαπιστεύσεις παρακαλούµε ν α αποσταλούν , έως
την  Παρασκευή 24/5 και ώρα 18.00, στα:
e-mail: mailbox@gt.kke.gr ήFax: 210 – 25 92 388
Τηλέφων α επικοιν ων ίας: 210 – 25 92 418 & 428

21/5/2019



12-θριάσιο Τετάρτη 22 Μαΐου 2019

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

ΚΚΚΚΑΑΑΑΘΘΘΘΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΙΙΙΙΝΝΝΝΗΗΗΗ    ΕΕΕΕΝΝΝΝΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΩΩΩΩΣΣΣΣΗΗΗΗ    ΣΣΣΣΤΤΤΤΟΟΟΟ
WWWWWWWWWWWW....TTTTHHHHRRRRIIIIAAAASSSSSSSSIIIIOOOO....GGGGRRRR        

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

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

ΠΠΩΩΛΛΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΜΜΟΟΝΝΟΟΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑ  8800ττµµ    ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ  ΓΓΕΕΡΡΜΜΑΑΝΝΙΙΚΚΑΑ

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

ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66998844778800880077

48

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ  ΜΑΝ∆ΡΑ - ΜΑΓΟΥΛΑ & ΕΛΕΥΣΙΝΑ. 6987169017

Ενοικιάζεται διαµέρισµα τριάρι (90 τ.µ) στον κεντρικό
δρόµο του Ασπρόπυργου πλησίον ∆ηµαρχείου).

Τηλέφωνο: 6937168062 



«Το Χαµόγελο του Παιδιού», για 16η συνεχή χρονιά, µε αφορµή
την Παγκόσµια Ηµέρα για τα Εξαφανισµένα Παιδιά, που γιορτά-
ζεται κάθε χρόνο στις 25 Μαΐου, διοργάνωσε συνάντηση για τις
νέες δράσεις, πρωτοβουλίες και συνεργασίες για την πρόληψη και
αντιµετώπιση του φαινοµένου της εξαφάνισης παιδιών, καθώς
και των ατόµων που ανήκουν σε ευάλωτες και υψηλού κινδύνου
οµάδες. Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο και
την συντόνισε η δηµοσιογράφος κα Αλεξάνδρα Καπελετζή.

 Το 2018 σύµφωνα µε τα στοιχεία του Οργανισµού 
 191 εξαφανισµένα παιδιά αναζητήθηκαν στην Ελλάδα

Το 2018 σύµφωνα µε τα στοιχεία του Οργανισµού «Το Χαµόγε-
λο του Παιδιού» 191 εξαφανισµένα παιδιά αναζητήθηκαν στην
Ελλάδα εκ των οποίων 148 τελικά εντοπίστηκαν. 11 φορές ενερ-
γοποιήθηκε ο µηχανισµός Amber Alert Hellas. Αντίστοιχα, το
πρώτο τετράµηνο του 2019 αναζητήθηκαν 37 εξαφανισµένα παι-
διά και εντοπίστηκαν 33, ενώ σε 2 περιπτώσεις ενεργοποιήθηκε
το Amber Alert Hellas. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ελληνικής

Αστυνοµίας που παρουσίασε ο Προϊστάµενος της Υποδιεύθυνσης
Αναζητήσεων, Αστυνοµικός Υποδιευθυντής κος Νικόλαος Ζερβα-
κάκος, η ΕΛ.ΑΣ διαχειρίστηκε 299 υποθέσεις εξαφανισµένων
ανηλίκων την περίοδο 2018 µέχρι και τις 11/5/2018, ενώ διαχει-
ρίστηκε 1.110 υποθέσεις εξαφανίσεων ασυνόδευτων ανηλίκων
το 2018 και 404 αντίστοιχες υποθέσεις από 1/1/2019 έως τις
11/5/2019.
Κατά την έναρξη της εκδήλωσης χαιρετισµό απηύθυναν η κα.

Ξένη ∆ηµητρίου Βασιλοπούλου, Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου,
ο κ. Νικόλαος Μανιός, µέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, η
Προϊσταµένη Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά, κα. Ανθούλα
Μπούµπα, ο κ. Lucian Fătu, Πρέσβης της Ρουµανίας που ασκεί
την Προεδρία του Συµβουλίου της Ε.Ε, η κα. Iveta Hricova, Πρέ-
σβης της Σλοβακίας που ασκεί την Προεδρία του ΟΑΣΕ, ο κ.
Γεώργιος Καστάνης, Υποστράτηγος, Προϊστάµενος του Κλάδου
Ασφάλειας της ΕΛΑΣ, ο κ. Γιώργος Καραγιώργος, Αρχιπλοίαρχος,
∆ιευθυντής Κλάδου Ασφάλειας και Αστυνόµευσης, ΛΣ, ο κ.
Θωµάς Σταυροαθανασόπουλος, Πλοίαρχος, Γ.Ε.ΕΘ.Α., η κα.
Μαρία Παπαµιχαήλ, Συνταγµατάρχης, Γ.Ε.Σ, ο κ. Αριστείδης

Καλοβρεντής, Επιπυραγός,
Πυροσβεστικό Σώµα. 
Ο Πρόεδρος του Οργανισµού
«Το Χαµόγελο του Παιδιού»,
κ. Κώστας Γιαννόπουλος ανα-
κοίνωσε µια σειρά από νέες
συνεργασίες στην Ελλάδα και
σε διεθνές επίπεδο και την
αξιοποίηση νέων τεχνολο-
γικών µέσων και καινοτόµων
εργαλείων που στόχο έχουν
την προστασία των παιδιών,
αλλά και των ενήλικων θυµά-
των εξαφάνισης που ανήκουν
σε ευάλωτες οµάδες.
««Το Χαµόγελο του Παιδιού»
βρίσκεται δίπλα σε κάθε παιδί
θύµα Εξαφάνισης πάντα σε
συνεργασία µε τους αρµόδιους
φορείς και πάντα µε σεβασµό
στις επίσηµες διαδικασίες ανα-
ζήτησης της Ελληνικής
Αστυνοµίας και τις εντολές των
εισαγγελικών αρχών», τόνισε
ο κ. Γιαννόπουλος, ενώ
συµπλήρωσε: «Για άλλη µια
χρονιά αποδεικνύουµε στην
πράξη ότι ενώνοντας τις δυνά-
µεις µας και αξιοποιώντας τις
γνώσεις µας, την τεχνολογία
και το εξειδικευµένο ανθρώπι-
νο δυναµικό µας, επαγγε-
λµατίες και εθελοντές, µπορ-
ούµε να συνεχίσουµε να αντα-
ποκρινόµαστε µε αποτελεσµα-
τικότητα και άµεσα όταν ένα
παιδί εξαφανίζεται καθι-
στώντας την Ελλάδα πρότυπο
σε παγκόσµιο επίπεδο στη
διαχείριση αυτών περιστα-
τικών».

Η Εισαγγελέας του Αρείου

Πάγου, κα. Ξένη ∆ηµητρίου Βασιλοπούλου αναφέρθηκε στην
ανάγκη δηµιουργίας ισχυρών συµµαχιών για την άµεση αντι-
µετώπιση περιστατικών εξαφάνισης παιδιών, όπως αυτής µεταξύ
της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου µε «Το Χαµόγελο του Παι-
διού». Στο πλαίσιο της συγκεκριµένης συνεργασίας η κα.
∆ηµητρίου Βασιλοπούλου στάθηκε στη σηµασία των πρόσφα-
των εκπαιδεύσεων που υλοποίησε το προηγούµενο διάστηµα
«Το Χαµόγελο του Παιδιού» σε Αθήνα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη,
µε στόχο την επιµόρφωση των δικαστικών και εισαγγελικών λει-
τουργών και τη βελτίωση διαχείρισης των περιστατικών εξαφάνι-
σης.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε η νέα και-
νοτόµα υπηρεσία και το πρόγραµµα Missing Alert που θα
υλοποιήσει ο Οργανισµός στο πρότυπο του Amber Alert
Hellas για την πρόληψη και αντιµετώπιση των περιστα-
τικών εξαφάνισης ατόµων που ανήκουν σε ευάλωτες
οµάδες καθώς και οµάδες υψηλού κινδύνου.

Στόχος της υπηρεσίας αυτής είναι να παρέχει εξειδικευµένη προ-
στασία σε άτοµα που διατρέχουν κίνδυνο (π.χ λόγω νοητικής
στέρησης, ψυχολογικών προβληµάτων κ.α), που αγνοούνται
ύστερα από ατυχήµατα και φυσικές καταστροφές ή αντιµε-
τωπίζουν σοβαρά προβλήµατα υγείας και είναι απαραίτητη η
λήψη φαρµακευτικής αγωγής.
Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο χρήσης νέων εργαλείων και τεχνο-

λογικών µέσων, η αξιοποίηση των οποίων γίνεται δυνατή από
«Το Χαµόγελο του Παιδιού» χάρη στη σύµπραξη διεθνών Οργα-
νισµών, εταιρειών τεχνολογίας µε ηγετικό ρόλο σε παγκόσµιο
επίπεδο, αλλά και εταιρειών και φορέων στην Ελλάδα παρουσιά-
στηκαν:
● η εφαρµογή Missing Alert App µε την ευγενική υποστήριξη της
COSMOTE
● το πρόγραµµα Child Rescue, µε τη συµµετοχή 10 οργανισµών
από 6 χώρες της Ε.Ε και τον συντονισµό του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου
● η πλατφόρµα GMCNgine
● το πρόγραµµα FIA Missing Child Alert
● το Chat App της Γραµµής SOS 1056 που υλοποιείται µε την
ευγενική υποστήριξη της Εθνικής Τράπεζας.
Επιπλέον, έγινε παρουσίαση των νέων µελών του προγράµµα-

τος «Amber Alert Hellas», µε τη συµµετοχή της DHL Express και
του Συλλόγου Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών, καθώς και των νέων
µελών της Οµάδας Έρευνας και ∆ιάσωσης «Θανάσης Μακρής».

Στον προαύλιο χώρο του Ζαππείου παρουσιάστηκαν τα υλικο-
τεχνικά µέσα που διαθέτει «Το Χαµόγελο του Παιδιού» και οι
συναρµόδιοι δηµόσιοι και εθελοντικοί φορείς, όπως το 1ο Κινητό
Εργαστήριο Ενηµέρωσης, Εκπαίδευσης & Τεχνολογίας
«Οδυσσέας», ασθενοφόρα, διασωστικά οχήµατα, οχήµατα µετα-
φοράς προσωπικού, ποδήλατα, µοτοσυκλέτες, τροχήλατες γεν-
νήτριες, οι εθελοντές χειριστές της αναβαθµισµένης Οµάδας
Έρευνας και ∆ιάσωσης «Θανάσης Μακρής», εθελοντές
διασώστες από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, κυνοφιλικές οµάδες
και οχήµατα από το Πυροσβεστικό Σώµα, την ΕΛ.ΑΣ, το Λιµενικό
Σώµα, το Γενικό Επιτελείο Στρατού.
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«Καταχωρηστέο στο ΚΗΜ∆ΗΣ &
∆ΙΑΥΓΕΙΑ»

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ Η Μ Ο Σ
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
∆ / Ν Σ Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τµήµα Προµηθειών

Πληροφ ορίες: Κατερίν α Κατερέ-
λου
Ταχ. ∆/ν ση: Λ. Μαραθών ος 104,
(α  ́όροφ ος)
Τ.Κ. 190 05 Ν. Μάκρη                                                     
Τηλ.22943-20585
Email:  promithies@marathon.gr

Μαραθών ας  14/05/2019
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 9234

ΤΙΤΛΟΣ: Παροχή υπηρεσιών  για
αποψιλώσεις κλαδεύσεις
υψηλών  επικιν δύν ων  δέν δρων
κοιν οχρήστων  χώρων -αποκο-
µιδής κλαδιών , σύµµεικτων
υλικών  & ογκωδών  αν τικειµέ-
ν ων - αποψίλωσης Ε΄κατασκή-
ν ωσης και κλαδεµάτων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ο ∆ήµος Μαραθώνος προκ-
ηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του Ν.4412/2016 όπως
ισχύει, για την παροχή υπηρεσιών
αποψιλώσεων, κλαδεύσεων
υψηλών επικινδύνων δένδρων κοι-
νοχρήστων χώρων-αποκοµιδής
κλαδιών, σύµµεικτων υλικών &
ογκωδών αντικειµένων- απο-
ψιλώσεων  Ε΄κατασκήνωσης και
κλαδεµάτων, µε κριτήριο κατακύρ-
ωσης την  πλέον  συµφ έρουσα
από οικον οµικής άποψης προ-
σφ ορά, βάσει της τιµής, συνολι-
κού προϋπολογισµού
36.915,32€. Η δαπάνη θα καλυφ-

θεί από ίδια έσοδα καθώς και από
χρηµατοδότηση του Υπουργείου
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Η κατάθεση των προσφορών στο

γραφείο πρωτοκόλλου (ισόγειο)
του ∆ήµου (∆.Ε. Ν. Μάκρης), ξεκι-
νάει από τη δηµοσίευση της δια-
κήρυξης και καταληκτική ηµεροµ-
ην ία παραλαβής τους είν αι η
31η Μαΐου  ηµέρα Παρασκευή και
ώρα από 10:00 π.µ. έως 10:30
π.µ. 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο
∆ηµοτικό κατάστηµα της ∆ηµοτι-
κής Ενότητας (∆.Ε.) Νέας Μάκρης
του ∆ήµου Μαραθώνος, επί της
Λεωφ όρου Μαραθών ος 104, α΄
όροφος, από την αρµόδια Επιτρο-
πή ∆ιαγωνισµού, κατά την ως άνω
ηµεροµηνία. 
Οι προσφορές θα παραλαµβάνον-
ται από την επιτροπή διαγωνισµού
µέσω του πρωτοκόλλου µε ώρα
έν αρξης παραλαβής προσφ ο-
ρών  από την  επιτροπή, την
10:00 π.µ. και ώρα λήξης παρα-
λαβής των  προσφ ορών  την
10:30 π.µ. 
Οι προσφορές υποβάλλονται στην
αναθέτουσα αρχή µε τους εξής
δύο τρόπους: 
(α) µε ιδιόχειρη και αυτοπρόσωπη
κατάθεση της προσφοράς στο
γραφείο πρωτοκόλλου του
∆ήµου Μαραθώνος, ώστε να λάβει
αριθµό πρωτοκόλλου. Η προσφο-
ρά επιδίδεται στην συνέχεια στην
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κατά την
ηµέρα και ώρα παραλαβής όπως
ορίζεται ανωτέρω. Προσφορά που
κατατίθεται µετά την ώρα λήξης
είναι εκπρόθεσµη, κρίνεται απαρά-
δεκτη και επιστρέφεται χωρίς να
αποσφραγιστεί.
(β) ταχυδροµικά στη διεύθυνση:
∆ήµος Μαραθώνος, Λ. Μαραθώνος
104 Τ.Κ. 19005 (γραφείο πρω-
τοκόλλου). Η προθεσµία για την
παραλαβή των προσφορών που
αποστέλλονται ταχυδροµικά λήγει

την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα
της ηµεροµηνίας διενέργειας του
διαγωνισµού δηλαδή την  30η
Μαΐου  ηµέρα Πέµπτη και ώρα
15:00. 
Προσφορές, οι οποίες υποβλήθη-
καν ή ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα,
αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα, επιστρέφον-
ται και αυτές στους προσφέροντες,
χωρίς να αποσφραγιστούν.
Προσφορές που περιέρχονται
στην αναθέτουσα αρχή µε οποιο-
δήποτε τρόπο πριν την καταληκτι-
κή ηµεροµηνία υποβολής των
προσφορών, δεν αποσφραγίζον-
ται, αλλά παραδίδονται στο αρµό-
διο όργανο (Επιτροπή ∆ιαγωνι-
σµού) προ της εκπνοής της προθ-
εσµίας κατάθεσης, για να αποσφρ-
αγισθούν στη συνέχεια κατά την
διεξαγωγή του διαγωνισµού ώρα
από 10:31 π.µ. µέχρι το πέρας της
διαδικασίας.
Προσφορές που κατατέθηκαν µε
τους προαναφερθέντες τρόπους
εκπρόθεσµα, δεν γίνονται δεκτές. 
Οι προσφορές θα υποβληθούν µε
συµπλήρωση του έντυπου της
υπηρεσίας (Τ ιµολόγιο Προσφο-
ράς) στην Ελληνική γλώσσα, διαφ-
ορετικά θα αποκλείονται. 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
αναζητήσουν τα τεύχη του διαγω-
νισµού από την ιστοσελίδα του
∆ήµου http://www.marathon.gr ή
από το ∆ιαύγεια ή από το
Κ.Η.Μ.∆Η.Σ ή από τον πίνακα ανα-
κοινώσεων ή από το Τµήµα Προµ-
ηθειών του ∆ήµου Μαραθώνος, Λ.
Μαραθώνος 104, Ν. Μάκρη, κατά
τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Ο ΕΚΤΕΛΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
∆ΗΜΑΡΧΟΥ

(ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ

49447/13883/13-05-2019)

ΒΑΪΟΣ ΘΑΝΑΣΙΑΣ

25 Μαΐου: Παγκόσµια Ηµέρα για τα Εξαφανισµένα Παιδιά
«Το Χαµόγελο του Παιδιού» ενώνει δυνάµεις σε Ελλάδα και εξωτερικό για την ενίσχυση της προστασίας όλων των θυµάτων εξαφάνισης
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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
Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 210-
5573042. Fax: 210-
5576988

"Εταιρεία καθαρισµών
στην Ελευσίνα, ζητεί
καθαρίστρια µε δίπλωµα
οδήγησης, κάτοικο περ-
ιοχής θριασίου πεδίου.
τηλ: 210 5546957, 
6 9 7 6 4 3 6 8 8 2 "

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
«Ο∆ΗΓΟΣ Πωλητής, µε
δίπλωµα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γαλακ-
τοκοµικών προϊόντων στον
Ασπρόπυργο Αττικής. Επιθ-
υµητή προϋπηρεσία σε ex-
van πώληση.  Επικοινωνία
10:00-17:00, 2105577698 ,
email: info@dikomas.gr

Ζητούνται συνεργάτες για
πωλήσεις προϊόντων σε 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

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ
ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ. ΚΟΥΡΕΜΑ ΚΑΙ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΞΕΡΩΝ ΧΟΡΤΩΝ  
ΤΗΛ. 6932154263

ΠΩΛΕΙΤΑΙ RENAULT TWINGO 
Mοντέλο 2004 1150 κυβικά

(τέλη 135 ευρώ) µε 175.500 χλµ.
στην τιµή των 1300 ευρώ  

Πληροφορίες στο 6948683400

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

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 ισόγειο κατάστηµα στον 
Ασπρόπυργο 180 τ.µ. επί της οδού 

Μεγαρίδος 6. ∆ιαθέτει µεγάλο προαύλιο
χώρο. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5571527 

και 6972720417 κος Στέλιος 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ
ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ

‘’ΜΑΡΙΝΕΛΑ’’ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΛΟΓΩ
ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ.
ΤΗΛ. 210 5576204
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α
ΥΓΕΙΑΣΚοντούλη και ∆ραγούµη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948

ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνοµικό Τµήµα 210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία ∆ήµητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιµεναρχείο 210 55 42 454
Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόµιο Ελευσίνας 210 55 05 000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
∆ασονοµείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48 046
Ο. Α. Ε. ∆. 210 55 42 412
∆. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
∆. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.∆.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο ∆ιανοµής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

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

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20 47
262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : 213
20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ :
213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ :
213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20 47
344 
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : 213
20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210 53
23 090
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210 58
21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 210 58 22
074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 

• ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ (Άντρες)
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου – Λυκείου 
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

• ΠΩΛΗΤΕΣ 
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Λύκειο/ΙΕΚ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή – ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυµητό: Κάτοχος Ι.Χ. αυτοκινή-
του

• ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαρ-
αίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες - Γυναίκες

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

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

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

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

Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη ∆ιεθνών
Μεταφορών
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

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

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

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  

∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ..  ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  
ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr



16-θριάσιο Τετάρτη 22 Μαΐου 2019

ΝΝέέοο  ΠΠρρόόγγρρααµµµµαα  ΚΚοοιιννωωφφεελλοούύςς  ΕΕρργγαασσίίααςς  σσττοουυςς  ∆∆ήήµµοουυςς  γγιιαα  ππεερρίίπποουυ  3300..000000  ααννέέρργγοουυςς

222255550000    θθθθέέέέσσσσεεεειιιιςςςς    εεεερρρργγγγαααασσσσίίίίααααςςςς    γγγγιιιιαααα    ττττοοοονννν    ∆∆∆∆ήήήήµµµµοοοο    ΑΑΑΑσσσσππππρρρροοοοππππύύύύρρρργγγγοοοουυυυ

Το Γραφείο Απασχόλησης του ∆ήµου Ασπροπύργου εν ηµερών ει ότι, ολοκληρώθηκε από τους ∆ήµους,  η διαδικασία υποβολής στην  ηλεκτρο-
ν ική πλατφόρµα του Υπουργείου, των  θέσεων   που επιθυµούν , για την  έν ταξη τους στο πρόγραµµα Β΄ Κύκλος της δράσης «Προώθηση της
Απασχόλησης µέσω Προγραµµάτων  Κοιν ωφελούς Χαρακτήρα, συµπεριλαµβαν οµέν ης και της κατάρτισης, σε ∆ήµους, Περιφέρειες και Κέν τρα

Κοιν ων ικής Πρόν οιας» για περίπου 30.000 αν έργους που θα απασχοληθούν  για 8 µήν ες.
Οι ωφελούµεν οι παρακαλούν ται ν α προσέλθουν , το συν τοµότερο δυν ατό, στο Γραφείο Απασχόλησης του ∆ήµου Ασπροπύργου (Σαλαµίν ος 20,

Ασπρόπυργος), από ∆ευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10.00 π.µ. έως τις 18.00 µ.µ., προκειµέν ου ν α εν ηµερωθούν  για την  περαιτέρω διαδικασία
συµµετοχής τους στο πρόγραµµα.
Παράλληλα, οι ωφελούµεν οι µπορούν  ν α επικοιν ων ήσουν   µε το Γραφείο Απασχόλησης του ∆ήµου Ασπροπύργου στα τηλέφων α 2132006489
και 2105576704.

  ΑΑΡΡΓΓΥΥΡΡΗΗΣΣ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΟΟΥΥ  


