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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Αραιές νεφώσεις η  θερµοκρασία 

έως 29  βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
1,5,9,13,17,21,25,29

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Έρασµος, Λεόντιος, Λεοντία,

Λεοντίνα, Λεοντίτσα, Αλίνα, Αλένα

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Παπαχριστόπουλος Χρήστος Π. 
Περικλέους 1, 2105575600

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Ρόκα Μαρία Π. 

Αδελφών Κυπραίου 54, 2105546916

ΜΑΝ∆ΡΑ

Ασηµάκης Γρηγόριος Κ.
Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 114, 2105550323

(08:00-23:00)

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Αναστόπουλος Σταµάτιος 

∆ηµαρχείου & Στρατηγού Λιόση, 2102473654
(08:00-22:00)

ΧΑΪ∆ΑΡΙ
Γεωργοπούλου Αδαµαντία - Μαρία Πλάτωνος 34,

Όπισθεν My Market, Χαϊδάρι - ∆άσος, 12462,
2105324590

Ο
Πρόεδρος του Πνευµα-
τικού Κέντρου του
∆ήµου Ασπροπύργου,

κ. Μελέτιος Μπουραντάς, σας
προσκαλεί σήµερα  19 Ιουνίου
2019, στις 18:30 στη ∆ηµοτική
Βιβλιοθήκη, στον 3ο όροφο του
Πνευµατικού Κέντρου, (Αλέκου
Παναγούλη 13), όπου θα πραγ-
µατοποιηθεί Συνάντηση, µε µια
καταξιωµένη Συγγραφέα, στο
πλαίσιο του θεσµού «Λέσχη
Ανάγνωσης».

Μαζί µας θα είναι η Συγγραφ-
έας, κ. Αλκυόνη Παπαδάκη, η
οποία γεννήθηκε στο Νιο
Χωριό, κοντά στα Χανιά. Αφού αποφοίτησε από τη
Γαλλική Σχολή, ήρθε στην Αθήνα µε το όνειρο να
αλλάξει τον κόσµο. 

Με την εµφάνισή της στη λογο-
τεχνία κατέκτησε το αναγνωστικό
κοινό, το οποίο την ακολουθεί πιστά
σε όλη τη συγγραφική πορεία της.
Τα έργα της ανήκουν στη σύγχρονη
µυθιστορία και διακρίνονται για την
προσωπική, λυρική γραφή της. 

Η ποιητική έκφραση της συγγραφ-
έως ξεδιπλώνεται  µε ιδιαίτερο
τρόπο στα έργα της, «Το τετράδιο της
Αλκυόνης» και «Ξεφυλλίζοντας τη
σιωπή». Τα υπόλοιπα βιβλία της
αποτελούν µυθιστόρηµα που κατα-
γράφουν µε ευαισθησία αλλά και ρεα-
λισµό την ανθρωπογεωγραφία της
ελληνικής κοινωνίας, µέσα στις

δεκαετίες, αφήνοντας πάντα το δικό της ελπιδοφ-
όρο αποτύπωµα στην εποχή της βαθιάς αξιακής
κρίσης. 

Η συγγραφέας Αλκυόνη Παπαδάκη σήµερα
στη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Ασπροπύργου 

Νέα ∆ηµοκρατία: 
ΑΑνναακκοοιιννώώθθηηκκαανν  οοιι  υυπποοψψήήφφιιοοιι  
ββοουυλλεευυττέέςς  γγιιαα  ττηη  ∆∆υυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή

Η
Νέα ∆ηµοκρατία έδωσε στη δηµοσιότητα τα ον όµατα των  υποψηφίων  της για τις εθν ικές εκλογές της 7ης
Ιουλίου. Όπως τον ίζει η Πειραιώς: «Η ριζική αν αν έωση της Νέας ∆ηµοκρατίας που είχ ε υποσχ εθεί ο Κυρ-
ιάκος Μητσοτάκης γίν εται πράξη µε τη σηµεριν ή αν ακοίν ωση των  419 υποψηφίων  βουλευτών  της, οι

οποίοι θα διεκδικήσουν  µια θέση στη ν έα Βουλή που θα προκύψει από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου», τον ίζουν
από την  Πειραιώς.

Οι υποψήφιοι στη ∆υτική Αττική
Οι υποψήφιοι της Ν∆ για την εκλογική περιφέρεια της ∆υτικής Αττικής είναι:

Συν εχ ίζον τας το κόµµα υπογραµµίζει πως «η αν αν έωση γίν εται πράξη και ηλικιακά. Εκατόν  τριάν τα εν ν έα
από τους υποψηφίους είν αι κάτω των  45 ετών . Μάλιστα 67 εξ αυτών  αν ήκουν  στην  γεν ιά των  30άρηδων , εν ώ
12 έχ ουν  γεν ν ηθεί στην  δεκαετία του ’90, δηλαδή δεν  έχ ουν  κλείσει καν  τα 30 τους χ ρόν ια. Ο µέσος όρος
ηλικίας όλων  των  υποψηφίων  είν αι τα 49 έτη, εν ώ η Ν∆ είν αι το πρώτο κόµµα που απολύτως συν ειδητά ξεπέρ-
ασε ακόµη και το υποχ ρεωτικό όριο ποσόστωσης των  φύλων , καθώς το 43% των  υποψηφίων  είν αι γυν αίκες.   
Σε ορισµέν ες µάλιστα περιφέρειες είν αι η πρώτη φορά που υπάρχ ει απόλυτη ισορροπία (50%-50%) στους

υποψήφιους αν άµεσα στα δύο φύλα.
Υπεν θυµίζεται, τέλος, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που ως αρχ ηγός κόµµατος δικαιούται ν α είν αι υποψήφιος

σε τρεις περιφέρειες, επέλεξε τη ∆υτική Αθήν α, τη Β’ Πειραιά και την  Αχ αΐα, οι οποίες ήταν  από τις ελάχ ιστες
περιοχ ές της χ ώρας, στις οποίες η Ν∆ δεν  είχ ε την  πρώτη θέση στις πρόσφατες Ευρωεκλογές», καταλήγουν .

∆είτε αν αλυτικά τη λίστα των  υποψηφίων  εδώ:
Υποψήφιοι-βουλευτές-Ν∆-2019
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Ηκαρδιά της Ηπείρου «χτύπησε» δυνατά
στον Ασπρόπυργο, µε αφορµή το καθιερω-
µένο πλέον Αντάµωµα του Πανηπειρωτι-

κού Συλλόγου Ασπροπύργου, το οποίο πραγµατο-
ποιήθηκε το Σάββατο, 8 Ιουνίου 2019, δίνοντας
χρώµα, ένταση και πολλή παράδοση στην έναρξη
του καλοκαιριού. Ηπειρώτισσες και Ηπειρώτες, φίλες
και φίλοι του Συλλόγου συγκεντρώθηκαν στην, όλο
εικόνες από την Ήπειρο, αυλή του Πολιτιστικού
Συλλόγου και γλέντησαν µε τη ψυχή τους.

Η εκδήλωση ξεκίνησε µε το θερµό καλωσόρισµα,
του Προέδρου κ. Κωνσταντίνου Ζηκόπουλου, ο
οποίος ανέφερε την ιδιαίτερη χαρά του να βλέπει αυτόν
τον χώρο γεµάτο από ανθρώπους που αγαπούν την
Ήπειρο και τον Σύλλογο, ενώ ευχαρίστησε τον ∆ήµο
Ασπροπύργου που στέκεται αρωγός όλων των ενερ-
γειών του Συλλόγου.  

Επίσης, χαιρετισµό απηύθυνε ο ∆ήµαρχος της πόλης,
κ. Νίκος Μελετίου, ο οποίος και συνεχάρη τον Πρόεδρο
και τα µέλη του ∆.Σ. για τις δράσεις που υλοποιούν καθ’
όλη τη διάρκεια της χρονιάς καθώς και για το µεγα-
λειώδες αυτό πανηγύρι, διατηρεί ζωντανή την Ήπειρο.  Ο
λόγος δόθηκε επίσης, στην υπεύθυνη ∆ηµοσίων Σχέ-
σεων της Πανηπειρωτικής Συνοµοσπονδίας Ελλάδος, κ.
Μαρίκα Γκόνη.

Το γλέντι άνοιξε η χορευτική οµάδα του Συλλόγου,
φορώντας παραδοσιακές ηπειρώτικες στολές και  υπό
την καθοδήγηση της  χοροδιδασκάλου κ. Σταυρούλας
Ράρρα, χόρεψαν Συρτό, Κόρη µε τα Λιανά Κουµπλιά,

Μπαζαργκάνα, Βασιλαρχόντισα, Μπεράτι – γύρισµα
Πωγωνίσιο και Γκριµπόβο . 

Ο Πανηπειρωτικός Σύλλογος Ασπροπύργου ευχαρι-
στεί θερµά τους µεγάλους χορηγούς της εκδήλωσης οι
οποίοι συνέβαλαν ουσιαστικά στην πραγµατοποίησή της.
Το Αρτοζαχαροπλαστείο «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ» και τους Βαγ-
γέλη και Βασίλη Πέλεχα, τον κ. Θέµη Τσούλο, µε την
«ΑΣΤΡΑΠΗ – SECURITY», τον κ. Βάντζο µε την εταιρεία
«ΚΡΙΟΣ ΕΠΙΠΛΑ», την εταιρεία Κωνσταντίνος και
Ισίδωρος Μυλωνάς Ο.Ε. «MYLONAS PARTS» καθώς
και την ΚΑΒΑ Σαµπάνη, το κρεοπωλείο Πλαβούκος, το
φανοποιείο Αβραάµ Φεβατζιάν, το Φαρµακείο Κολιός
Αντώνιος και τα παγωτά BONITO.   

Ένα µεγάλο ευχαριστώ το ∆.Σ. εκφράζει στους Χορη-
γούς επικοινωνίας του Ηπειρώτικου Ανταµώµατος και
συγκεκριµένα στους κ.κ. Βαγγέλη Παππά, ρεπόρτερ,
Χάρη Τζουρλάκο και Βίκτωρα Βρούτση, καθώς και στις

Εφηµερίδες «Επικαιρότητα» και «Θριάσιο» για
τη συνεχή προβολή των δράσεων του Συλλό-
γου. 

Ο Πρόεδρος και το ∆.Σ. ευχαριστούν από
καρδιάς τον καθένα ξεχωριστά που τίµησαν
το Ηπειρωτικό Αντάµωµα, και εύχονται σε
όλους να έχουν ένα υπέροχο καλοκαίρι
γεµάτο παράδοση και διασκέδαση, δίνοντας
ραντεβού στην Ήπειρο της καρδιάς µας. 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν: ο ∆ήµαρχος
Ασπροπύργου, κ. Νίκος Μελετίου,  ο Πρόεδρος

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κ. Αντώνιος Καραµπούλας, οι
Αντιδήµαρχοι, κ.κ. Ισίδωρος Τσίγκος, και Αβραάµ Κων-
σταντινίδης, ο Πρόεδρος του ΟΑΦΝΤΗ, κ. Ιωάννης
Κατσαρός και µέλος του Συλλόγου, ο Πρόεδρος του Πνε-
υµατικού Κέντρου, κ. Μελέτιος Μπουραντάς, ο Εντετα-
λµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος Κοινωνικών ∆οµών και
µέλος του Συλλόγου, κ. ∆ηµήτριος Καγιάς και ο  Εντετα-
λµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος, Αντιπρόεδρος της
Κ.Ε.∆.Α. και Πρόεδρος του Συλλόγου Κατοίκων Παρ-
αλίας κ. Αντώνιος Κοναξής. Επίσης, η Περιφερειακή
Σύµβουλος, κ. Γιώτα Παππά,  ο πρώην ∆ήµαρχος Ασπρ-
οπύργου, κ. Γεώργιος Λιάκος, οι Υποψήφιοι Βουλευτές
µε τη Νέα ∆ηµοκρατία, κ.κ. Αθανάσιος Μπούρας και
Ευάγγελος Λιάκος, η Υποψήφια Βουλευτής µε το ΚΙΝ.ΑΛ,
κ. Σταυρούλα ∆ήµου και ο επικεφαλής του δηµοτικού
συνδυασµού «Ασπρόπυργος Μπροστά», κ. Αλέξανδρος
Μυλωνάς. 

Η καρδιά της Ηπείρου «χτύπησε» δυνατά στον Ασπρόπυργο 
Με αφορµή το καθιερωµένο πλέον Αντάµωµα του Πανηπειρωτικού Συλλόγου Ασπροπύργου

“Αν ίκαν ος ο Φορέας ∆ιαχ είρισης
ν α προστατέψει το Πάρκο Τρίτση”,
υποστηρίζει ο ∆ήµος Ιλίου,
επιστολή του οποίου απεστάλη στις
15.05.2019 (αρ. πρωτ.: 15434),
στην  οποία είχ ε επισηµαν θεί στον
πρόεδρο του Φορέα ∆ιαχ είρισης
του Μητροπολιτικού Πάρκου
«Αν τών ης Τρίτσης» Ιωάν ν η
Πολύζο, την  αν άγκη ν α προβεί
άµεσα σε καθαρισµό, αποψίλωση
και αποµάκρυν ση των  ξερών
χ όρτων  και άλλων  εύφλεκτων
υλικών  και αν τικειµέν ων  στο χ ώρο
ευθύν ης του, προκειµέν ου ν α
αποφευχ θεί ο κίν δυν ος εκδήλωσης
πυρκαγιάς αλλά και ν α διασφαλιστεί
η καθαριότητα.

Όπως αν αφέρεται στο
εν ηµερωτικό δελτίο τύπου του
∆ήµου Ιλίου :

Η πυρκαγιά που ξέσπασε, στις
17.50΄ το απόγευµα της Πέµπτης 13
Ιουν ίου 2019, στο Πάρκο (δίπλα
από το χ ώρο στάθµευσης)
κατέδειξε πως ο Φορέας ∆ιαχ είρισης
όχ ι µόν ο αδιαφόρησε αλλά στάθηκε
αν ίκαν ος ν α αν ταποκριθεί στην
υποχ ρέωσή του για την  προστασία
και συν τήρηση του. 

Είν αι χ αρακτηριστικό, ότι η φωτιά
δεν  πήρε διαστάσεις χ άρη στην
έγκαιρη επέµβαση της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Όπως δήλωσε ο ∆ήµαρχ ος Ιλίου 
Νίκος Ζεν έτος:
«Το γεγον ός αν αδεικν ύει,  µε τον  πλέον

επικίν δυν ο τρόπο, την  αδιαφορία των  υπεύθυν ων ,
κατά ν όµο, µελών  του Φορέα ν α λάβουν  οποιαδήπο

τε µέριµν α προστασίας, µε αποτέλεσµα, έν ας από
τους ελάχ ιστους πν εύµον ες πρασίν ου για τη ∆υτική
Αθήν α και το λεκαν οπέδιο, ν α παραµέν ει
αθωράκιστος. 

“Ανίκανος ο Φορέας ∆ιαχείρισης να προστατέψει 
το Πάρκο Τρίτση”, υποστηρίζει ο ∆ήµος Ιλίου

συνεχίζεται στη σελ. 11

Χωρίς θρήσκευµα για πρώτη φορά
τα απολυτήρια των µαθητών φέτος

Θα αναγράφεται µόνο µε υπεύθυνη
δήλωση γονέα!

Α
πολυτήριοι τίτλοι χ ωρίς αν αγραφή θρησκεύµα-
τος και µε αν αφορά του επων ύµου του πατέρα
αλλά και της µητέρας θα παίρν ουν  από εδώ και

στο εξής οι απόφοιτοι µαθητές.

Συγκεκριµέν α, στα απολυτήρια που θα πάρουν  για
αυτή την  σχ ολική χ ρον ιά οι µαθητές δεν  θα αν αφέρ-
εται το θρήσκευµα τους , εν ώ δίπλα στο επών υµο του
πατέρα θα προστεθεί και αυτό της µητέρας το οποίο
πριν  δεν  υπήρχ ε.

Οσον  αφορά το θρήσκευµα, αυτό θα αν αγράφεται
µόν ο εφόσον  υπάρχ ει πρώτα σχ ετική  υπεύθυν η
δήλωση.

Για τα απολυτήρια η υπουργική απόφαση αν αφέρει:
«Στοιχ εία που δεν  αν αγράφον ται στις ταυτότητες ή

στα πιστοποιητικά γέν ν ησης δεν  καταχ ωρίζον ται
στα υπηρεσιακά βιβλία και έν τυπα, εκτός αν
δηλών ον ται µε υπεύθυν η δήλωση του ν . 1599/1986
(Α’ 75) των  γον έων  ή του/των  κηδεµόν α/ων  του/της
µαθητή/τριας».

Συνεχίζεται στη σελ. 4
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Παγκόσµια Ηµέρα Προσφύγων
στην Αθήνα: Όλες οι εκδηλώσεις

Την Παγκόσµια Ηµέρα Προσφύγων, κάθε χρόνο
στις 20 Ιουνίου, τιµούµε τη δύναµη, το κουράγιο
και την επιµονή εκατοµµυρίων συνανθρώπων µας
που έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν την
πατρίδα τους, αναζητώντας ασφάλεια. 

Σε όλο τον κόσµο, κοινότητες, φορείς, συλλο-
γικότητες και άνθρωποι όλων των ηλικιών κάνουν
µεγάλα και µικρά βήµατα δείχνοντας αλληλεγγύη µε 

τους πρόσφυγες. Στην Αθήνα, µε αφορµή τη φετι-
νή Παγκόσµια Ηµέρα Προσφύγων, ενώνουµε τις
φωνές και τις δυνάµεις µας σε δύο εκδηλώσεις-
συναντήσεις όπου όλοι µαζί θα δηµιουργήσουµε,
θα συζητήσουµε, θα µάθουµε, θα αναζητήσουµε
λύσεις και προτάσεις, θα παίξουµε, θα φωτογρα-
φίσουµε, θα τραγουδήσουµε, στέλνοντας ένα
δυνατό µήνυµα αλληλεγγύης και αρµονικής
συνύπαρξης.

Σας περιµένουµε όλες και όλους.

Την Πανηπειρωτική Συνοµοσπονδία Ελλάδος, εκπρ-
οσώπησαν η κ. Μαρίκα Γκόνη, ο  κ. ∆ηµήτριος ∆άλλας
και ο κ. Χριστόφορος Ευθυµίου. Επίσης από την Ένωση
Ηπειρωτών Περιστερίου «Ο ΠΥΡΟΣ», ο Πρόεδρος κ.
Ζήκος Κόντης, από την Ένωση Ηπειρωτών Ιλίου, ο
Πρόεδρος κ. Χρήστος Γκόνης και δηµοτικός σύµβουλος,
ο Αντιπρόεδρος, κ. ∆ηµήτρης ∆άλλας και η Γραµµατέας,
κ. Μαρίκα Γκόνη, ο ∆ήµαρχος Ιλίου, κ. Ζενέτος, και ο
Αντιδήµαρχος Γιώργος Λιόσης, ο  Πρόεδρος κ. Κώστας
Παπαπάνος, από τον Σύλλογο Ηπειρωτών Πετρούπολ-
ης, από τον Σύλλογο Ηπειρωτών Ηλιούπολης, η κ. Έφη
Αναστασίου, από τον Σύλλογο Ηπειρωτών Χαϊδαρίου, ο
Πρόεδρος κ. ∆ηµήτρης Σούκης, από τον Σύλλογο Ηπει-
ρωτών Αγίων Αναργύρων «ΠΥΡΟΣ», η Πρόεδρος κ.
Αθηνά Ζάγκα, από τον Σύλλογο Ηπειρωτών Θριασίου
Πεδίου Ελευσίνας σύσσωµο το ∆.Σ., από τον Σύλλογο
Ηπειρωτών Γαλατσίου ο Αντιπρόεδρος, κ. Ναπολέων
Γκόντος, από το Σύλλογος Ηπειρωτών Ζεφυρίου ο Πρόε

δρος, κ. Ηλίας Αθανασόπουλος και µέλη του ∆.Σ.
Επίσης, κοντά µας βρέθηκαν, ο Σύνδεσµος Γυναικών

Ηπείρου Αττικής µε τις κ.κ. Άσπα Κωστούλα και Ρωξάνη
Μαύρου, η Αδελφότητα Ρωµανιωτών µε τον Πρόεδρο κ.
Θεόδωρο Τζαρτζούλη, η Οµοσπονδία Καλαµά Ιωαν-
νίνων µε τον κ. Θανάση Τσεκούρα, ο Σύλλογος Ηπειρ-
ωτών Άνω Λιοσίων µε τον Πρόεδρο κ. Ρούσσο Χρήστο,

ο Σύλλογος Ηπειρωτών Αγίας Βαρβάρας µε την Πρόε-
δρο, κ. Νίκη Σιαραµπή, ο Πρόεδρος της Αδελφότητας
Παρακαλάµου, κ. Αλέκος Μπάγιας, και ο Πρόεδρος της
Αδελφότητας Πόβλας Θεσπρωτίας, κ. Ανυφαντής Πανα-
γιώτης. 

Επιπρόσθετα, οι τοπικοί Σύλλογοι της πόλης παρα-
βρέθηκαν στην εκδήλωση του Συλλόγου. Ειδικότερα,
από τη Εθελοντική Οµάδα Ασπροπύργου «ΘΡΙΑ», ο
Πρόεδρος κ. Ιωάννης Πίνης και η Ταµίας Φαίη Χατ-
ζηπολυχρόνη, από τον Σύλλογο Γυναικών «Η Κρο-
κωνίς», το µέλος κ. Βάγια Μπόµπου, από τη ∆ηµοτική 

Τοπική Οργάνωση Νέας ∆ηµοκρατίας Ασπροπύργου,
η Πρόεδρος κ. Γεωργία Πηλιχού, από το Αθλητικό Σωµα-
τείο «Κριός Ασπροπύργου», ο Πρόεδρος κ. Θεόδωρος
Βάντζος, από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων του
3ουΓυµνασίου, η Πρόεδρος κ. Αθηνά Τσοκάνη και από
το Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων του 1ου ∆ηµοτικού,
µέλη του ∆.Σ., από το Σωµατείο Εργαζοµένων Ασπρ-
οπύργου, ο κ. Κουµπάρδας Αναστάσιος, από το ∆.Σ. του
Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. – Α ΚΑΠΗ το µέλος η κ. Σπυριδούλα
Μαυράκη και από το Σύλλογο Γυναικών Μαγούλας, η
Πρόεδρος, κ. Σπυριδούλα Παναγοπούλου. 

Συνεχίζεται από τη σελ. 3



Α
ναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών µεταβολών,
ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανον ικών
αδειών και χορήγηση ειδικής άδειας για την άσκηση

του εκλογικού δικαιώµατος, προβλέπει για το ∆ηµόσιο, ενόψει
των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου, εγκύκλιος του υπο-
υργείου ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης.

Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανον ικών αδειών
Σχετικά µε την ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης

κανονικών αδειών, η τροπολογία παραπέµπει στο Π.∆.
26/2012, το οποίο προβλέπει ότι απαγορεύεται η χορήγηση
κάθε κανον ικής άδειας απουσίας σε τακτικούς δηµοσίους
υπαλλήλους, στρατιωτικούς, ένστολο προσωπικό και τακτι-
κούς υπαλλήλους των Ο.Τ.Α., καθώς και στο προσωπικό µε
σχέση εργασίας Ι.∆.Α.Χ., στο διάστηµα που µεσολαβεί από
την ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο ΦΕΚ, του Προεδρικού ∆ια-
τάγµατος που ορίζει την ηµέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας,
µέχρι και την ηµέρα διεξαγωγής των εκλογών, δηλαδή εν προ-
κειµένω από 11 Ιουν ίου έως και 7 Ιουλίου.

Οι κανον ικές άδειες που έχουν ήδη χορηγηθεί στο προ-
σωπικό το εν  λόγω χρονικό διάστηµα, ανακαλούνται αυτοδι-

καίως, χωρίς να απαιτείται η έκδοση απόφασης της αρµόδιας
αρχής, και τα πρόσωπα που έχουν λάβει αυτές τις άδειες είναι
υποχρεωµένα να επιστρέψουν στις θέσεις τους, χωρίς οποι-
αδήποτε ειδοποίηση. Ωστόσο, τον ίζεται ότι σε περίπτωση
κατεπείγουσας ανάγκης, µπορεί να χορηγηθεί άδεια απου-
σίας, ύστερα από προηγούµενη έγκριση του αρµόδιου υπο-
υργού, ή του εξουσιοδοτουµένου από αυτόν οργάνου.

Ειδική άδεια για άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος
Τέλος, για να διευκολυνθούν οι µόν ιµοι και οι ιδιωτικού

δικαίου υπάλληλοι του ∆ηµοσίου, των Ο.Τ.Α. και των ΝΠ∆∆
να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωµα, χορηγείται ειδική
άδεια απουσίας, µε αποδοχές που δεν συνυπολογίζεται
στον χρόνο της κανον ικής άδειας που δικαιούνται οι υπάλ-
ληλοι αυτοί. Ειδικότερα, για τη µετάβαση στον τόπο άσκησης
του εκλογικού δικαιώµατος θα χορηγηθεί ειδική άδεια ως εξής:
Α. Για τους υπαλλήλους για τους οποίους δεν εφαρµόζεται
πενθήµερη εβδοµάδα εργασίας: 

1. Όσοι µετακινηθούν για την άσκηση του εκλογικού τους
δικαιώµατος σε απόσταση 100- 200 χιλιοµέτρων θα λάβουν
άδεια µιας εργάσιµης ηµέρας. Όσοι µετακινηθούν σε απόστα-
ση 201-400 χιλιοµέτρων θα λάβουν άδεια δύο εργασίµων ηµε-
ρών. 

Όσοι µετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιοµέτρων και
πάνω θα λάβουν άδεια τριών εργασίµων ηµερών, εφόσον
κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, µε βάση την υπεύθυνη δήλω-
σή τους. Όσοι µετακινηθούν από και προς νησιά, για τα
οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθµός των ηµερών
αδείας που θα λάβουν θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλο-
γα µε την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες µετακίνησης,
χωρίς ωστόσο η άδεια αυτή να υπερβαίνει τις τρεις εργάσιµες
ηµέρες. Το ίδιο αφορά και τους υπαλλήλους, για τους οποίους
εφαρµόζεται πενθήµερη εβδοµάδα εργασίας.
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ΚΚΕ: Σε ∆υτικό Τοµέα και
Βοιωτία «κατεβαίνει» ο 
∆. Κουτσούµπας
Ο Θάνος Μικρούτσικος και η Έρη Ρίτσου
θα είναι ανάµεσα στους υποψήφιους του
ψηφοδελτίου Επικρατείας του ΚΚΕ.

Τους υποψήφιούς του στα ψηφοδέλτια
Επικρατείας και Αττικής για τις επερχ ό-
µεν ες εθν ικές εκλογές αν ακοίν ωσε το
Κοµµουν ιστικό Κόµµα Ελλάδας.

Υποψήφιος στον  ∆υτικό Τοµέα της
Αττικής και στον  ν οµό Βοιωτίας, θα είν αι στις εκλογές
της 7ης Ιουλίου, ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, ∆ηµήτρης Κου-
τσούµπας.

Σε ό,τι αφορά το ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΚΚΕ
έχ ει ήδη αν ακοιν ωθεί επικεφαλής θα είν αι η Αλέκα
Παπαρήγα, εν ώ ο µουσικοσυν θέτης Θάν ος Μικρ-
ούτσικος θα βρίσκεται στη 12η τιµητική θέση.

Ψηφοδέλτιο Επικρατείας
Άλλες υποψηφιότητες στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας θα

είν αι της Έρης Ρίτσου, της οποίας γον είς είν αι ο ποιη-
τής Γιάν ν ης Ρίτσος και η γιατρός Γαρυφαλιώ Γεωργιά-
δου – Ρίτσου. Σπούδασε Αγγλική Φιλολογία και εργά-
στηκε στην  Εθν ική Τράπεζα.

Επίσης, στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας θα είν αι υπο-
ψήφιος ο Γιώργος Ροΐδης, αν τιν αύαρχ ος εν  αποστρα-
τεία του Πολεµικού Ναυτικού. Υπήρξε πρόεδρος των
Ελλην ικών  Αµυν τικών  Συστηµάτων  (ΕΑΣ) και πρόε-
δρος της εταιρίας «Ελλην ικά Συστήµατα Παραγωγής
Πολιτικών  Προϊόν των ».

Ακόµη, υποψήφιοι στο Επικρατείας θα είν αι τα µέλη
του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Μάκης Παπαδόπουλος και
Λουίζα Ράζου.

Οι υποψηφιότητες στην Αττική
Στην  Α’ Αθήν ας θα είν αι υποψήφια η βουλευτής του

ΚΚΕ, Λιάν α Καν έλλη.

Στον  Βόρειο Τοµέα υποψήφιοι θα είν αι ο Θαν άσης
Παφίλης, κοιν οβουλευτικός εκπρόσωπος του Κόµµα-
τος, ο Γιάν ν ης Αγγέλου, συν ταγµατάρχ ης εν  αποστρ-
ατεία, συν εργαζόµεν ος µε το ΚΚΕ, καθώς και ο Ντίν ος
Αποστόλης, γιατρός από το Χαλάν δρι.

Στον  ∆υτικό Τοµέα υποψήφιος θα είν αι ο Γιάν ν ης
Πρωτούλης, µέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και υποψή-
φιος περιφερειάρχ ης µε τη Λαϊκή Συσπείρωση στις
τελευταίες περιφερειακές εκλογές.

Αν τίστοιχ α, στην  Αν ατολική Αττική θα συµµετέχ ουν
στο ψηφοδέλτιο, µεταξύ άλλων , ο Γιάν ν ης Γκιόκας,
βουλευτής του κόµµατος, καθώς και η ηθοποιός Ελέν η
Γερασιµίδου.

Ο Χρήστος Κατσώτης, βουλευτής του κόµµατος, όπως
και ο Θοδωρής Χιών ης, µέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ,
θα βρίσκον ται στα ψηφοδέλτια του Νοτίου Τοµέα Αττι-
κής, µαζί µε τους καλλιτέχ ν ες Παύλο Ορκόπουλο και
Νικολέτα Βλαβιαν ού, καθώς και τη δηµοσιογράφο
Αγλαΐα Κυρίτση.

Γ. Πατούλης: Προσδοκία µου, όταν ολοκληρωθεί η θητεία µου, 
η ετυµηγορία του κόσµου της Αττικής να είναι θετική

Ο
Γιώργος Πατούλης αν αλαµβάν ει τα ην ία της
Περιφέρειας Αττικής την  1η Σεπτεµβρίου
2019. Οραµατίζεται ν α καταστήσει την  Αττική

παγκόσµιο brand name στον  τοµέα της Υγείας -της
πρόληψης, της Ολιστικής Ιατρικής και του ιατρικού
τουρισµού. Θεωρεί την  εµπιστοσύν η του κόσµου
προς το πρόσωπό του µεγάλη ευθύν η και δηλών ει
πως θα κάν ει ό,τι µπορεί, για ν α είν αι θετική η
ετυµηγορία του κόσµου την  30η ∆εκεµβρίου 2023,
οπότε θα ολοκληρωθεί η θητεία του.

Χαρακτηρίζει αν ούσιο και ξεπερασµέν ο τον
διαχ ωρισµό «δεξιός – αριστερός» και διευκριν ίζει
ότι για τον  ίδιο το µόν ο που µετρά είν αι η ευαισθη-
σία, η αξιοσύν η και η εργατικότητα του κάθε αν θ-

ρώπου. Αυτές οι αξίες, όπως λέει, είν αι τα µον αδικά εφόδια που είχ αν  ο ίδιος και ο αδελφός του στη δύσκολη
πορεία που διέγραψαν  από τα παιδικά τους χ ρόν ια µέχ ρι την  ωριµότητά τους.

Πρωταρχ ική του µέριµν α, εάν  από τις βουλευτικές εκλογές προκύψει κυβέρν ηση Ν∆, είν αι η µετάβαση της
Αυτοδιοίκησης σε µια «µετα-Κλεισθέν η» εποχ ή και οι θεσµικές παρεµβάσεις που θα καταστήσουν  πραγµατικότ-
ητα την  αποκέν τρωση του κράτους και την  εν δυν άµωση της Αυτοδιοίκησης. Ήδη, σηµειών ει, ο αρχ ηγός της Ν∆
Κυριάκος Μητσοτάκης έχ ει πραγµατοποιήσει συν άν τηση µε τους 13 Περιφερειάρχ ες της χ ώρας και έχ ει δεσµευθεί
ότι -εφόσον  γίν ει πρωθυπουργός- η συν άν τηση αυτή θα είν αι µην ιαία.

Αναστέλλονται προσλήψεις, υπηρεσιακές µεταβολές και άδειες 
στο ∆ηµόσιο εν όψει βουλευτικών εκλογών (Εγκύκλιος)
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ΑΝΟΙΞΑΜΕ ΜΙΑ ΓΩΝΙΑ ΚΑΦΕ
ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ∆ΟΚΙΜΑΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΑΦΕ ΜΑΣ

ΣΕ ΕΝΑΝ ΖΕΣΤΟ ΓΕΜΑΤΟ ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΟ

Ο
Υπουργός Τουρισµού Θανάσης
Θεοχαρόπουλος υπέγραψε τον
καθορισµό των όρων για τη χορήγηση και

ανάκληση αδειών λειτουργίας παιδότοπων σε

τουριστικά 

καταλύµατα και τουριστικούς λιµένες.
Με την υπουργική απόφαση, εκσυγχρονίζεται

και αναβαθµίζεται το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο,

δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην ασφαλή πρόσβαση
και παραµονή των παιδιών στους παιδότοπους,
ορίζονται οι όροι για την σχεδίαση του χώρου, τον 

εξοπλισµό του και τους κανόνες υγιεινής.
Για την ίδρυση και λειτουργία παιδότοπου όπου

παρέχεται ψυχαγωγία σε νήπια και παιδιά από 2,5
ετών έως 14 ετών απαιτείται άδεια η οποία εκδίδεται
είτε από την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία
Τουρισµού είτε από τον Φορέα ∆ιαχείρισης του
τουριστικού Λιµένα κατόπιν προέγκρισης από την
Γενική Γραµµατεία Λιµένων.

Με την επικαιροποίηση των όρων, ξεκαθαρίζει το
τοπίο αναφορικά µε το ζήτηµα της γνωστοποίησης
και αναφοράς στην αρµόδια Αρχή καθώς όλοι οι
παιδότοποι αδειοδοτούνται πλέον πριν από την
έναρξη της λειτουργίας τους.

Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισµού
διεξάγουν επιτόπιους και δειγµατοληπτικούς
ελέγχους ενώ όλοι οι παιδότοποι υπόκεινται
υποχρεωτικά και σε περιοδικό έλεγχο συντήρησης
του εξοπλισµού από τον Φορέα Αξιολόγησης.

Ο εξοπλισµός πρέπει να είναι απόλυτα
εναρµονισµένος µε τα ευρωπαϊκά και διεθνή
πρότυπα ασφαλείας και να φέρει όλα τα

23 Ιουν ίου 2019 Ευρωπαϊκή Ηµέρα Μου-
σικής και τι καλύτερο από το ν α γιορτά-
σουν  οι Μουσικοί, τη Μουσική.
Blues, Rock, Pop, Soul, Jazz θα είν αι
µερικά από τα είδη που θα «αγκαλιά-
σουν » το κοιν ό.

Οι Άκης Κακαγής,  ∆ηµήτρης Ρούσσης
και Βύρων  Μπούκης διοργαν ών ουν  για
2η συν εχ ή χ ρον ιά µία συν αυλία – γιορτή
µε ελεύθερο χ αρακτήρα και φυσικά αφι-
λοκερδώς.

Η συν αυλία θα γίν ει στην  Παραλία
Μεγάρων  (Βαρέα) στην  θέση Κολόν ες
(GPS: 37.977077, 23.345859) και η ώρα
έν αρξης θα είν αι γύρω στις 20:00.

Η είσοδος είν αι ελεύθερη και δεν
υπάρχ ουν  όρια ηλικίας καθώς θα συµµε-
τάσχ ουν  όσοι θέλουν , µικροί και µεγά-
λοι, απ το κοιν ό. 

∆ιοργάν ωση – συµµετοχ ή:
Άκης Κακαγής, ∆ηµήτρης Ρούσσης,
Βύρων  Μπούκης

Συµµετέχ ουν :
∆ηµήτρης Μωραΐτης, Γιώργιος Καρδάτος,

Κώστας Xατζής, ∆ηµήτρης Παπαν ίκου,
Κρίτων  Μπελλόν ιας, Jim Staridas,

∆ηµήτρης Ιωάν ν ου και οι Pasttime
Activ ity .

2233  ΙΙοουυννίίοουυ  22001199  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήή  ΗΗµµέέρραα  ΜΜοουυσσιικκήήςς  2233  ΙΙοουυννίίοουυ  22001199  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήή  ΗΗµµέέρραα  ΜΜοουυσσιικκήήςς  
Blues, Rock, Pop, Soul &  Jazz στην Παραλία Μεγάρων (Βαρέα)

Οι όροι λειτουργίας παιδότοπων σε τουριστικά καταλύµατα και τουριστικούς λιµένες
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ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Γ.Ν.Ε. ΘΡΙΑΣΙΟΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Γ.Ν.Ε. ΘΡΙΑΣΙΟ
Ελευσίνα: 15/06/2019

Αρ. Πρωτ.: 157

Εγγραφή και ανανέωση συνδροµής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας

Α
παντώντας σε ερωτήµατα
συναδέλφων νοσηλευ-
τών σχετικά µε την εγγρ-

αφή τους και ανανέωση συνδρ-
οµής τους στην Ένωση
Νοσηλευτών Ελλάδας, θυµίζο-
υµε την αριθ. 107/2009 γνω-
µοδότηση του Τµήµατος του
Νοµικού Συµβουλίου του Κρά-
τους, που αναφέρει:

«κατά την οµόφωνη γνώµη
του Τµήµατος η απάντηση που
προσήκει  στο υποβληθέν
ερώτηµα. είναι ότι: α) Νοσηλευ-
τές υπηρετούντες σε σχέση
δηµοσίου δικαίου στα Νοσοκο-
µεία του Ε.Σ.Υ ασκούν νοµίµως
τα καθήκοντά του κλάδου και της
ειδικότητας τους ανεξαρτήτως
αν έχουν εγγραφεί στην Ε.Ν.Ε 

και β) Οι ανωτέρω µετέχουν
στις κρίσεις για την επιλογή
προϊσταµένων οργανικών
µονάδων κατά τα οριζόµενα
αποκλειστικώς στον Υ.Κ και
επιτρέπεται η µη συµπερίληψη
τους στους πίνακες, αποκλει-
στικώς για όσους λόγους
ορίζονται στο άρθρο 91 παρ. 1
του Υ.Κ».

Η γνωµοδότηση αυτή έγινε
δεκτή µε την παρακάτω απόφα-
ση του Υπουργείου Υγείας:

«Αθήνα 17/9/2013 Αρ.
Πρωτ: Υ10β/Γ.Π. οικ. 87658   

Σε απάντηση ερωτηµάτων
που δέχεται η υπηρεσία µας,
σας γνωρίζουµε ότι η µε αριθ.
107/2009 γνωµοδότηση του
Τµήµατος του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους, ανα-
φορικά µε το εάν ∆ηµόσιοι
Υπάλληλοι  του κλάδου
Νοσηλευτών που δεν ενεγρά-
φησαν στην Ε.Ν.Ε , ασκούν
νοµίµως τα καθήκοντα του κλά-
δου και της ειδικότητας τους και
συµµετέχουν στις κρίσεις για
την επιλογή προϊσταµένων
οργανικών µονάδων, κατά τις

διατάξεις του Υ.Κ, έχει γίνει
αποδεκτή από την Υπουργό
Υγείας και  Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.»

Εποµένως, σε αντίθεση
µε όσα ισχυρίζεται η διοίκηση
της Ε.Ν.Ε., η µη ανανέωση της
εγγραφής ∆ΕΝ αποτελεί πειθα-
ρχικό παράπτωµα, ΟΥΤΕ συνε-
πάγεται την αδυναµία νοµίµου
ασκήσεως του νοσηλευτικού
επαγγέλµατος.

ΘΕΜΑ: Εξίσωση αποφοίτων
Τµηµάτων ΑΤΕΙ µε τους
αντίστοιχους απόφοιτους των
νέων Τµηµάτων που θα
προκύψουν στο Πανεπιστήµιο
∆υτικής Αττικής

∆ηλώνουµε ότι συµφωνούµε
µε το περιεχόµενο και στηρίζο-
υµε την τροπολογία που κατα-
τέθηκε από την κοινοβουλευτι-
κή οµάδα του ΚΚΕ στο
νοµοσχέδιο του υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκε-
υµάτων «Ίδρυση Πανεπι-
στηµίου ∆υτικής Αττικής και
άλλες διατάξεις», για την εξίσω-
ση των αποφοίτων Τµηµάτων
των ΑΤΕΙ µε τους αντίστοιχους
απόφοιτους των νέων Τµηµά-
των που προκύπτουν στα
ιδρυόµενα Πανεπιστήµια.

Η τροπολογία αυτή, που απο-
ρρίφθηκε από την κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόµ-
µατα (Ν∆, ΚΙΝΑΛ κλπ) έδινε
λύση στη νέα πολύ-κατηγοριο-
ποίηση Τµηµάτων, πτυχίων και
αποφοίτων.

Ξεκαθαρίζουµε ότι  είµαστε
αντίθετοι στην προσπάθεια της
διοίκησης της Ε.Ν.Ε., που, για
άλλη µια φορά, προωθεί µετα-
πτυχιακά προγράµµατα σε ιδιω-
τικό πανεπιστήµιο της Κύπρου,
µε τη µορφή «πιστοποιηµένου
– εξειδικευµένου προγράµµα-
τος εξοµοίωσης.» για δήθεν
αναβάθµιση των πτυχίων των
αποφοίτων Τ.Ε.Ι., σε πτυχία
Α.Ε.Ι.

Καλούµε όλους τους συναδέ-
λφους να συσπειρωθούµε στο
Σωµατείο µας, για να διεκδική-
σουµε µαζί:

►  Ενιαία Ανώτατη Νοσηλευ-
τική Εκπαίδευση. Κατάργηση
τ η ς
πολυκατηγοριοποίησης–διά-
σπασης.

► Μαζικές προσλήψεις µόνι-
µου νοσηλευτικού προσωπι-
κού. Μονιµοποίηση όλων των
συναδέλφων µε ελαστικές εργα-
σιακές σχέσεις.

►  Ουσιαστικές αυξήσεις
στους µισθούς µας. Επαναφο-
ρά του 13ου και 14ου µισθού.

► Επέκταση του ανθυγιεινού
επιδόµατος. Ένταξη στα Βαρέα
Ανθυγιεινά Επαγγέλµατα όσων
εργάζονται σε αντίστοιχες συνθ-
ήκες. 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος 

Βαρδαβάκης Μανώλης
Ο Γραµµατέας

Ιωαννίδης Παναγιώτης

Εκδήλωση για το «ΕΡΕΙΣΜΑ»
∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΑµεΑ

Θεατρική παράσταση «ΟΡΝΙΘΕΣ» του Αριστο-
φάνη από τη θεατρική οµάδα την Παρασκευή
21 Ιουνίου 2019 στις 19:00
Αίθουσα εκδηλώσεων- ∆ηµαρχείου Χαϊδαρίου
Παρουσίαση παραδοσιακών χορών από την
οµάδα χορού

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                        
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σας καλούµε όπως προσέλθετε στο  δηµοτικό

κατάστηµα  της   ∆ηµοτικής   Ενότητας   Άνω
Λιοσίων, έδρα του ∆ήµου Φυλής, στις 19-6-2019,
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 για να συζητήσουµε
στην µε αρ. 4 συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότ-
ητας Ζωής το παρακάτω θέµα:

Εισήγηση προς το ∆.Σ., περί εξέτασης αιτήµατος
εγκρίσεως διαµορφώσεως εισόδου-εξόδου επί
πεζοδροµίου, για συνεργείο οχηµάτων του Γιαν-
νόπουλου Ιωάννη που βρίσκεται στις οδούς Καρ-
ατάσου και Υψηλάντη ∆. (Ο.Τ. 279), στην Π.Ε. Αγ.
Γεώργιος, του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Άνω
Λιοσίων, του ∆ήµου Φυλής

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ε.Π.Ζ. – ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ



Η 15χρονη Σωτηρία, η επιζήσασα του τροχαίου
το µεσηµέρι της Κυριακής στην Αταλάντη, χρειάζε-
ται επειγόντως αίµα. 

Να υπενθυµίσουµε ότι το τροχαίο σηµειώθηκε
το µεσηµέρι της Κυριακής όταν, η Σωτηρία µε τον
21χρονο αδερφό της πήραν το αυτοκίνητο του
παππού τους για να πάνε για µπάνιο και σε µία
στροφή έχασαν τον έλεγχο του οχήµατος, µε απο-
τέλεσµα το αγόρι να χάσει τη ζωή του και το
κορίτσι να δίνει µάχη για να µείνει ζωντανό.

Η Σωτηρία νοσηλεύεται σε κρίσιµη κατάσταση,
καθώς ακρωτηριάστηκε, στο Νοσοκοµείο
"Αττικόν" και χρειάζεται αίµα.

Σε όποιο Νοσοκοµείο και αν βρεθείτε δώστε
αίµα – ανεξαρτήτου οµάδας – στο όνοµα Κατσίφα
Σωτηρία, Νοσοκοµείο "Αττικόν".

8-θριάσιο Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019

Ο Σύλλογος Γυναικών Ελευσίνας παρουσιάζει το έργο 
της Έλλης Παπαδηµητρίου «ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ»
∆ευτέρα 24 Ιουνίου 2019, Παρκάκι Αγ. Νικολάου (Συµιακά)  Ώρα 21.00

Στα πλαίσια του Λαογραφικού
φεστιβάλ του ∆ήµου Ελευσίνας, ο
Σύλλογος Γυναικών Ελευσίνας παρ-
ουσιάζει το έργο της Έλλης Παπαδ-
ηµητρίου «ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ», τη
ευτέρα 24 Ιουνίου 2019,  Παρκάκι Αγ.
Νικολάου (Συµιακά)   Ώρα έναρξης
21.00

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Σκηνοθεσία - ∆ιδασκαλία : Μαρία
Καστάνη,  Τάνια Κίτσου

Μουσική Επιµέλεια :     Αστέρης
Πασχαλιάς 

Τους ρόλους ερµηνεύουν οι :

Βιβή Γκίκα

Βαγγελιώ Παπαγιαννάκη

Βίκυ Σκοτίδα
∆ανάη Ζαφείρη

Έρση Κουµπούρη

Παίζουν οι µουσικοί :  Αστέρης
Πασχαλιάς

Ασηµίνα Παπαχριστοδούλου

Τόνια Λάππα

Τεχνική υποστήριξη :  Αντώνης
Αλεξανδρόπουλος

Χριστόφορος ∆ηµόπουλος

Τροχαίο στην Αταλάντη: Επείγουσα έκκληση για αίµα για την 15χρονη
Το κορίτσι νοσηλεύεται στην ΜΕΘ στο νοσοκοµείο «Αττικόν» σε κρίσιµη κατάσταση
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ΠΟΤΕ ΧΑΝΕΤΑΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ 
Πάνω από 135.000 αιτήσεις για τις 120 δόσεις

Αναλυτικές οδηγίες για την εφα-
ρµογή της ρύθµισης των 120
δόσεων για τις οφειλές προς

την εφορία δίνει µε εγκύκλιό της η
Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσό-
δων. Έως τώρα οι αιτήσεις που
έχουν υποβληθεί από οφειλέτες για
την υπαγωγή στη ρύθµιση ξεπερ-
νούν τις 135.000 ενώ το συνολικό
ύψος των οφειλών που έχει ρυθµι-
στεί υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ.

Στην εγκύκλι ο, µεταξύ άλλων, δι ευκρ-
ι νί ζονται  τα ακόλουθα:

1. Οφειλές που υπάγονται στη ρύθµι-
ση

α) Υποχρεωτικά:
Στη ρύθµιση υπάγεται  υποχρεωτι κά το
σύνολο των ληξιπρόθεσµων έως και  την
31η ∆εκεµβρί ου 2018 οφει λών, οι
οποί ες, κατά την ηµεροµηνία της αί τησης
υπαγωγής, έχουν βεβαιωθεί  και  έχουν
καταχωρισθεί  στα βιβλία της Φορολο-
γι κής ∆ιοί κησης (∆.Ο.Υ./Ελεγκτι κών Κέν-
τρων/Τελωνείων) και  δεν έχουν τακτο-
ποιηθεί  κατά νόµιµο τρόπο µε αναστολή
πληρωµής ή ρύθµιση τµηµατι κής κατα-
βολής οφει λών βάσει  νόµου ή δι καστι κής
απόφασης ή προσωρινής διαταγής.

β) Μετά από επι λογή του οφει λέτη:
Ληξιπρόθεσµες έως και  την 31η ∆εκεµ-
βρίου 2018 οφει λές, οι  οποί ες, κατά την
ηµεροµηνί α της αί τησης υπαγωγής,
έχουν βεβαιωθεί  και  έχουν καταχωρηθεί
στα βιβλία της Φορολογι κής ∆ιοί κησης
και
– τελούν σε αναστολή, δι οι κητι κή ή δι κα-
στι κή ή εκ του νόµου
– έχουν υπαχθεί  σε νοµοθετι κή ρύθµιση
τµηµατι κής καταβολής οφει λών.

2. Στη ρύθµιση υπάγονται  και  οφει λές
που βεβαιώθηκαν έως την ηµεροµηνία
αί τησης υπαγωγής, εφόσον αυτές κατέ-
στησαν ληξι πρόθεσµες έως την 31η
∆εκεµβρίου 2018.

3. Στην περίπτωση υπαγωγής στη νέα
ρύθµιση ήδη ρυθµισµένων κατά την ηµε-
ροµηνία της αί τησης οφει λών επέρχεται
απώλει α των ανωτέρω νοµοθετι κών
ρυθµί σεων τµηµατι κής καταβολής
χρεών και  των ευεργετηµάτων αυτών. Η
απώλεια επέρχεται  αυτοµατοποιηµένα
µε την επι κύρωση της νέας ρύθµισης,
δηλαδή µετά την πίστωση της πρώτης
δόσης αυτής.

4. Σε περίπτωση που υφίστανται  οφει -
λές που εί ναι  βεβαιωµένες σε περισ-
σότερες της µίας/ενός ∆.Ο.Υ./Ελεγκτι κού
Κέντρου ή Τελωνείου, αυτές ρυθµί ζονται
ανά Υπηρεσία.

5. Ο οφει λέτης δύναται  να επι λέξει  να
υπαγάγει  στη ρύθµιση ορισµένες µόνο
από τι ς προαιρετι κά υπαγόµενες οφει -
λές. Στην περίπτωση αυτή η αί τηση γι α
την υπαγωγή υποβάλλεται  στην αρµόδια
για την επιδίωξη της είσπραξης της
οφει λής Υπηρεσία. Στην αρµόδια γι α την
επιδίωξη της είσπραξης της οφει λής
Υπηρεσία υποβάλλεται  η αί τηση και
στην περίπτωση που ο οφει λέτης έχει
ευθύνη γι α την καταβολή µέρους προαι -
ρετι κά εντασσόµενης στη ρύθµιση οφει -
λής.

6. Η ρύθµιση χορηγεί ται  ανά οφει λέτη
και  γι α τι ς οφει λές γι α τι ς οποί ες έχει
ευθύνη καταβολής. Στη ρύθµιση δύνανται
να υποβάλουν αί τηση υπαγωγής µε τους
ί δι ους όρους:

– ο πρωτοφει λέτης (φυσι κό πρόσωπο ή
νοµι κό πρόσωπο ή νοµι κή οντότητα,
όπως νόµιµα εκπροσωπεί ται ),
– τα πρόσωπα που ευθύνονται  µαζί  µε
τον πρωτοφει λέτη, κατά το µέρος της
ευθύνης τους.
– οι  κληρονόµοι  αποβιωσάντων οφει -
λετών, δεδοµένου ότι  δεν πρόκει ται  περί
συνυπευθυνότητας µε τον οφει λέτη αλλά
επιµεριστι κής ευθύνης καταβολής κατά
το ποσοστό της κληρονοµι κής τους
µερίδας,
– οι  οφει λέτες σύζυγοι  γι α φόρο εισοδή-
µατος φυσι κών προσώπων που προέκ-
υψε από την κοι νή δήλωση φορολογίας
ει σοδήµατος, δεδοµένου ότι  η ευθύνη
καταβολής ανήκει  στον κάθε σύζυγο
χωριστά γι α το φόρο που αναλογεί  στα
ει σοδήµατά του. Οµοί ως και  σε
περίπτωση άλλων φόρων και  τελών που
προκύπτουν από κοι νή δήλωση.

7. Από την υπαγωγή στη ρύθµιση
εξαιρούνται:

– Οφει λέτες που κατά το χρόνο υπαγω-
γής έχουν καταδι καστεί  µε αµετάκλητη
δι καστι κή απόφαση για φοροδιαφυγή ή
λαθρεµπορία.

8. Στην περίπτωση οφει λών που έχουν
βεβαιωθεί  στα Τελωνεία

α) Ρυθµί ζονται :

– οφει λές που αφορούν συµπληρωµατι -
κές χρεώσει ς εκ των υστέρων επί  τελω-
νειακών παραστατι κών

– οφει λές που αφορούν πρόστιµα, πολ-
λαπλά τέλη και  ποι νές γι α παραβάσει ς
της τελωνειακής νοµοθεσίας

– το 30% του ποσού της καταλογιστι κής
πράξης, το οποίο εί ναι  απαι τητό µε την
κατάθεση προσφυγής κατά αυτής, σύµφ

ωνα µε το άρθρο 150 του Τελωνειακού
Κώδικα.

β) ∆εν Ρυθµίζονται:

– οφει λές, η προηγούµενη καταβολή των
οποίων εί ναι  προϋπόθεση γι α την έκδο-
ση άδειας παράδοσης του εµπορεύµα-
τος.

– το 50% οφει λής, το οποίο εί ναι  απαι τ-
ητό κατά την άσκηση προσφυγής, σύµφ-
ωνα µε το άρθρο 31 του Τελωνειακού
Κώδικα.

9. Η αί τηση γι α υπαγωγή στη ρύθµιση
υποβάλλεται  ηλεκτρονι κά, µέσω διαδι κ-
τυακής εφαρµογής, έως και  την 30η
Σεπτεµβρίου 2019.

10. Η ρύθµιση απόλλυται , µε συνέπεια
την υποχρεωτι κή άµεση καταβολή του
υπολοίπου της οφει λής, σύµφωνα µε τα
στοι χεί α της αρχι κής βεβαίωσης και  την
άµεση επιδίωξη της είσπραξης αυτής
µε όλα τα προβλεπόµενα από την
ισχύουσα νοµοθεσία µέτρα, εάν ο οφει -
λέτης:

α) δεν καταβάλλει  δύο συνεχόµενες
µηνιαί ες δόσει ς της ρύθµισης ή καθυ-
στερήσει  την καταβολή των δύο τελευ-
ταί ων δόσεων της ρύθµι σης γι α το
αντίστοι χο χρονι κό διάστηµα,

β) δεν υποβάλλει  τι ς προβλεπόµενες
δηλώσει ς φορολογίας εισοδήµατος και
του φόρου προστι θέµενης αξίας, καθ’
όλο το δι άστηµα της ρύθµι σης των
οφει λών του και  µέχρι  την εξόφλησή της,
εντός τριών µηνών το αργότερο από την
παρέλευση της προθεσµίας υποβολής
τους ή εντός τριών µηνών από την ηµερ-
οµηνία αί τησης γι α υπαγωγή στη ρύθµι -
ση του παρόντος, εφόσον η προθεσµία
υποβολής έχει  παρέλθει  πρι ν την υπα-
γωγή σε αυτή,

γ) δεν εξοφλήσει  ή τακτοποιήσει  κατά
νόµιµο τρόπο τι ς οφει λές του, καθ’ όλη τη
διάρκεια της ρύθµισης, εντός διµήνου
από τη λήξη της προθεσµίας καταβολής
τους ή εντός διµήνου από την ηµεροµηνία
αί τησης γι α υπαγωγή στη ρύθµιση του
παρόντος, εφόσον η προθεσµία καταβο-
λής τους έχει  παρέλθει  πρι ν την υπαγω-
γή σε αυτή,

δ) µετά την υπαγωγή στη ρύθµιση, υπο-
πέσει  σε παραβάσει ς καθ’ υποτροπή.
Ως υποτροπή νοεί ται  δηλαδή η
διαπίστωση µε την έκδοση πράξης επι -
βολής προστίµου εκ νέου διάπραξης
οποιασδήποτε παράβασης εκ των ως
άνω αναφεροµένων από την ένταξη του
φορολογούµενου στη ρύθµιση και  εφε-
ξής.

ΕΡΓΑΣΙΑ
Πώς να υπολογίσεις online την
καλοκαιρινή σου άδεια

Έχουµε ήδη καλωσορίσει το καλοκαίρι και οι
ζέστες έχουν αρχίσει για τα καλά. Ο κόσµος
κανονίζει ήδη το πού και πότε θα πάει διακοπές
φέτος το καλοκαίρι, αλλά και το για πόσες µέρες θα
λείψει, αφού η άδεια του κάθε εργαζοµένου είναι
περιορισµένη και διαφέρει από εργασία σε εργασία.

Υπάρχει ένας πολύ απλός τρόπος µε τον οποίο
µπορεί κανείς να υπολογίσει τις µέρες της καλοκαι-
ρινής άδειας που δικαιούται και µπορεί τώρα να το
κάνει εύκολα, γρήγορα και online, µέσω του ειδι-
κού διαδικτυακού εργαλείου του Κέντρου Πληροφ-
όρησης Εργαζοµένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ.

Πατώντας στο https://www.kepea.gr/calc-epido-
ma-adeias.php µπορεί να µπει στην συγκεκριµένη
πλατφόρµα και να συµπληρώσει στη φόρµα που
θα δει κάποια στοιχεία. Ειδικότερα, συµπληρώνει
τις ηµέρες εργασίας του (πενθήµερη ή εξαήµερη),
τα έτη εργασιακού βίου (σε οποιοδήποτε
εργοδότη) και την ηµεροµηνία πρόσληψης.
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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

48

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 60 Τ.Μ. ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ, ΜΕΧΡΙ 250 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ. 6995177554 (κα. ΜΑΡΙΕΤΤΑ)

ΓΑΜΟΣ
Ο Ράικος Γρηγόρης του Αντωνίου και της Σπυριδούλας το γένος
Αµπλά, που γεννήθηκε στον Χολαργό και κατοικεί στο Ζεφύρι 
Αττικής και η Αθανασίου Ειρήνη του Γεωργίου και της Άννας

Μαρίας, το γένος Βελτσίστα, που γεννήθηκε στο Ίλιον και κατοικεί
στο Ζεφύρι Αττικής, θα έλθουν σε γάµο που θα γίνει στο 

παρεκκλήσιον Αγίου Γεωργίου στις Αχαρνές Αττικής.

ΠΠΩΩΛΛΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΜΜΟΟΝΝΟΟΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑ  8800ττµµ    ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ  ΓΓΕΕΡΡΜΜΑΑΝΝΙΙΚΚΑΑ

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

ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66998844778800880077
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Συν εχ ίζεται από τη σελ. 3

Αν αδεικν ύει όµως και τη γεν ικότερη εικόν α
εγκατάλειψης του Πάρκου, εν  µέσω θέρους. 

Είν αι επιτακτική η αν άγκη ν α ληφθούν  άµεσα
µέτρα ΤΩΡΑ, ώστε ν α αποφευχ θεί µεγαλύτερος
κίν δυν ος. Θέλω ν α εκφράσω τα συγχ αρητήριά µου

στην  Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία διέθεσε 4 

οχ ήµατα και 14 πυροσβέστες, επιτυγχ άν ον τας την
έγκαιρη κατάσβεση της πυρκαγιάς.»

Σηµειών εται, ότι οι εργαζόµεν οι και οι υπηρεσίες
του ∆ήµου Ιλίου βρέθηκαν  από την  πρώτη στιγµή
στο σηµείο και παρέµειν αν  καθ΄ όλη τη διάρκεια σε 

ετοιµότητα, προκειµέν ου ν α συµβάλλουν  στην

∆ιεύθυνση :  Στρατ. Καραϊσκάκη & Π.
Μελά (πρώην café Αίθριο)

Τηλ. Επικοινωνίας : 210 5821574
Email : haidarilibrary@gmail.com

Τώρα µπορείτε να περιηγηθείτε στη
βάση δεδοµένων της βιβλιοθήκης σας : 

haidarilibrary.openabekt.gr
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Πάµε Επίδαυρο3 µε το Εθνικό Θέατρο!

Ο
Πρόεδρος  του Πν ευµατικού Κέν τρου Ασπροπύργου, κ. Μελέτης  Μπουραν τάς  και το Τµήµα
Πολιτιστικών , αξιοποιών τας  το πακέτο προσφοράς  του Εθν ικού Θεάτρου,  που περιλαµβάν ει
εισιτήριο  και µεταφορά  στις  παραστάσεις  του, στο Αρχ αίο Θέατρο της  Επιδαύρου, σε προ-

ν οµιακή τιµή, διοργαν ών ουν  θεατρική εξόρµηση  στην  παράσταση «Ικέτιδες» του Ευριπίδη, το Σάββα-
το, 6 Ιουλίου 2019.

Μια τραγωδία για τον  πόλεµο, τους ν εκρούς αλλά και την  υπαρξιακή αγων ία, την  αξιοπρέπεια, την
πίστη και την  αν τοχ ή. 

Μετάφραση: Γιώργος Κοροπούλης. Σκην οθεσία: Στάθης  Λιβαθιν ός. Παίζουν  κατά αλφαβητική σειρά:
Άν ν α Γιαγκιώζη, Κάτια ∆αν δουλάκη, Άν δρη Θεοδότου, Κόρα Καρβούν η, Θοδωρής Κατσαφάδος, Κατε-
ρίν α Λούρα, Τζίν η Παπαδοπούλου, Αγλαΐα Παππά, Μαρία Σαββίδου, Άκης Σακελλαρίου, Χρήστος Σουγάρης, Κων σταν τίν α Τάκαλου, Τάν ια Τρύπη, Αν δρέας Τσέλεπος, Νιόβη
Χαραλάµπους, Χάρης Χαραλάµπους.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις οι εν διαφερόµεν οι µπορούν  ν α απευθύν ον ται στο Πν ευµατικό Κέν τρο Ασπροπύργου, (Αλέκου Παν αγούλη 13) στην  κα
Κατερίν α Καρλαύτη, καθηµεριν ά από  09:00 - 15:00 ή στα τηλέφων α   210 – 5577191, 210 – 5577593.
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Συν εχ ίζεται στη σελ. 14

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.
11ης / 2019 συν εδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

ΘΕΜΑ: Έγκριση 5ης Αν αµόρφ -
ωσης Οικον οµικού Έτους
2019
Αρ. Απόφ .:342

Στον Ασπρόπυργο και στο ∆ηµο-
τικό Κατάστηµα, σήµερα την 11 Ιου-
νίου 2019, ηµέρα Τρίτη  και ώρα
20.00 µ.µ, συνήλθε σε τακτική
δηµόσια συνεδρίαση το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο Ασπροπύργου, ύστερα
από την υπ  ̀ αριθµ. 13010/07-06-
2019 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου, κ. Αντώνιου Νικ. Καρ-
αµπούλα, 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 άρθ-
ρου 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   22,
απόντα  11   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)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
14)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
15)ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
16)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
17)ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
18)ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
19)ΝΤΙΝΙΕΡΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
20)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
21)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
22)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1)ΠΕΧΛΙΒΑΝΙ∆Η ΣΟΥΛΑ

2)ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
3)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5)ΤΣΙΓΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ  
6)ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7)ΚΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8)ΤΣΙΓΚΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
9)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
10)ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                
11)ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ο  ∆ήµαρχος, κ. Νικόλαος Ι. Μελετίου,
παρίσταται στη συνεδρίαση. 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η
κα Μαρία Καµπόλη, υπάλληλος του
∆ήµου, για την τήρηση των πρακ-
τικών.
Μετά τη διαπίστωση της νόµιµης απα-
ρτίας, ο Πρόεδρος, κ. Αντώνιος Ν.
Καραµπούλας, τόνισε στο Σώµα  ότι
ένα (1) µήνα πριν από τη διενέργεια
των εκλογών και µέχρι την εγκατά-
σταση των νέων δηµοτικών αρχών, το
δηµοτικό συµβούλιο αποφασίζει µόνο
για θέµατα που αναφέρονται σε
έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά
επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγ-
κης, καθώς και για θέµατα που αφο-
ρούν στην υλοποίηση συγχρηµατο-
δοτούµενων έργων. (άρθρο 65 παρ. 5
του Ν.3852/2010, όπως
συµπληρώθηκε από την παρ. 2 του
άρθρου 1 του ν. 4257/2014). Στο
σηµερινό µοναδικό θέµα  είναι αναγκαι-
ότητα για τη λειτουργία του ∆ήµου η
υπερωριακή εργασία των εργαζοµέ-

νων κυρίως τον µήνα Αύγουστο ,
κατόπιν κήρυξε την έναρξη της συνε-
δρίασης και εισηγούµενος το 1ο  και
µοναδικό θέµα ηµερήσιας διάταξης µε
τίτλο: «Έγκριση 5ης Αναµόρφωσης
Οικονοµικού Έτους 2019», έθεσε
υπόψη των µελών την υπ αριθµ.
197/11-06-2019 απόφασης της Οικο-
νοµικής Επιτροπής , η οποία έχει ως
εξής:

«Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ  Α
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθµ. 24ης
/ 2019    συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής 
του ∆ήµου Ασπροπύργου.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.:197 Θ Ε Μ Α :
Λήψη απόφασης για την 5η Αναµόρ-
φωση Προϋπολογισµού 2019 σύµφ-
ωνα µε την υπ’αρ. πρωτ. 278/05-06-
2019 Εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµι-
κής Υπηρεσίας. 

Στον Ασπρόπυργο και στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα, σήµερα στις 11 Ιουνίου
ηµέρα Τρίτη   και ώρα 08:30π.µ.
συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνε-
δρίαση, η Οικονοµική  Επιτροπή  του
∆ήµου Ασπροπύργου κατόπιν  της
υπ’ αριθµ. 12915/07-06-2019  έγγρα-
φης πρόσκλησης του Προέδρου
αυτής κ. ΤΣΙΓΚΟΥ ΙΣΙ∆ΩΡΟΥ - Αντιδ-
ηµάρχου, που κοινοποιήθηκε νόµιµα
µε ∆ηµοτικό κλητήρα την 07-06-2019
σε καθένα των συµβούλων σύµφωνα
µε τα άρθρα 72, 74, 75 και 225 του
Ν.3852/2010 περί «Νέας Αρχιτεκτονι-

κής της Αυτοδιοίκησης και της Απο-
κεντρωµένης  ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα
Καλλικράτης» και το Ν.3463/2006
«Κ.∆.Κ.».
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε
σύνολο µελών (9) παρευρέθηκαν  (6).

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1.ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
(ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ)   
2. ΤΣΟΛΕΡΙ∆ΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ
3. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4.  ΦΙΛΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5.  ΚΑΓΙΑΣ  ∆ΗΜ.
6.  ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1.  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΗΛΙΑΣ
2.  ΜΥΛΩΝΑΣ  ΚΩΝ.
3.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

(Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα δεν
παρευρέθηκαν)
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και εισηγούµενος το 1ο
Θέµα της Ηµερησίας διάταξης:
Θέτει υπόψη των µελών:
Την υπ’αρ.πρωτ. 278/05-06-2019
Εισήγηση της ∆/νσης της Οικ. Υπηρ-
εσίας που έχει ως εξής:
Κύριε Πρόεδρε,
Σύµφωνα µε την υπ  ́ αρ.
οικ.38347/25-07-18 (ΦΕΚ 3086 Β )́
Κ.Υ.Α. µε θέµα: «Παροχή οδηγιών
για την κατάρτιση του προϋπολογι-
σµού των δήµων, οικονοµικού έτους

2019- τροποποίηση της υπ άριθµ.
7028/03.02.2004» και αντίστοιχα  την
υπ άρ. 25595/28-07-2017  Κ.Υ.Α και
την υπ άρ. 23976/22-07-2016 Κ.Υ.Α
, όπου τονίζεται ιδιαίτερα η ανάγκη
άσκησης περιοριστικής πολιτικής στις
δαπάνες και η εγγραφή δαπανών –
µόνο - αυτών που αναµένεται να
πληρωθούν κατά την διάρκεια του
οικονοµικού έτους και παρισταµένης
της ανάγκης για εγγραφή , ενίσχυση
καθώς και µείωση κονδυλίων από
αυτά που είχαν προβλεφθεί στον
προϋπολογισµό. 
Τονίζουµε ότι ένα (1) µήνα πριν από τη
διενέργεια των εκλογών και µέχρι την
εγκατάσταση των νέων δηµοτικών
αρχών, το δηµοτικό συµβούλιο απο-
φασίζει µόνο για θέµατα που αναφέρ-
ονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετι-
κά επείγουσας και απρόβλεπτης
ανάγκης, καθώς και για θέµατα που
αφορούν στην υλοποίηση συγχρηµα-
τοδοτούµενων έργων. (άρθρο 65
παρ. 5 του Ν.3852/2010, όπως
συµπληρώθηκε από την παρ. 2 του
άρθρου 1 του ν. 4257/2014). Κατόπιν
των ανωτέρω κρίνουµε ότι πρέπει να
προβούµε σε αναµόρφωση του
προϋπολογισµού, η οποία έχει ως
εξής: 

Σχέδιο Αν αµόρφ ωσης 
Προϋπολογισµού

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α

Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ∆Α
ΝΕΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΕΣΟ∆ΩΝ +
ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ - ΜΕΙΩΣΗ
ΕΣΟ∆ΩΝ
0,00+ 0,00 – 0,00=  0,00

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α
ΝΕΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΕΞΟ∆ΩΝ +
ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ - ΜΕΙΩΣΗ
ΕΞΟ∆ΩΝ
0,00+ 88.922,63– 88.922,63= 0,00

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ +
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ -
ΜΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦ.
497.325,45+ 0,00– 9.212,95=
488.112,50

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(5ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2019)
Η παρούσα αναµόρφωση
συντάχθηκε για τους λόγους που
αναφέρουµε παραπάνω και αναλ-
υτικά :
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α
1. Αυξήθηκαν οι κωδικοί εξόδων µε
αύξ. αριθµό από 1 έως και 3, σύµφ-
ωνα µε το υπ’ αρ. πρωτ.
12602/2019 έγγραφο της ∆/νσης
Ανθρωπίνων πόρων για την κάλ-
υψη µισθοδοτικών δαπανών (υπε-
ρωρίες), σύµφωνα µε το οποίο
αιτιολογείται η αναµόρφωση του
προϋπολογισµού, διότι πρόκειται
για θέµα που καλύπτει έκτακτες περ-
ιπτώσεις. 

2. Μειώθηκε ο κωδικός εξόδων µε
αύξ. αριθµό 1 και 2 (Αποθεµατικό)
προκειµένου να ισοσκελισθεί η
παρούσα αναµόρφωση. 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε
τα µέλη να  αποφασίσουν.
Τα µέλη άκουσαν τον κ. Πρόεδρο
και αφού έλαβαν υπόψη:
Την υπ’αρ. πρωτ. 278/05-06-2019
Εισήγηση της ∆/νσης της Οικ. Υπηρ-
εσίας
Τις διατάξεις του Ν.3463/2006.
Τις διατάξεις του Ν.3852/2010.
Την παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ.
Οικ. 38347/25-07-18 Κ.Υ.Α.-
Τροπ/ση της υπ. αρ. 7028/2004
(Β 2́53) απόφασης.

α π ο φ α σ ί ζ ο υ ν 
ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνουν την  5η
Αναµόρφωση Προϋπολογισµού
Οικονοµικού έτους 2019» σύµφω-
να µε την υπ’αρ. πρωτ. 278/05-06-
2019 Εισήγηση της ∆/νσης της
Οικονοµικής Υπηρεσίας.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε
το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
κατωτέρω, πήρε δε αύξοντα αριθµό
197».
Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το
∆ηµοτικό Συµβούλιο, να αποφασίσει
σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την
προαναφερόµενη διαδικασία και αφού
έλαβε υπόψη:
Την υπ΄αριθµ. 197/11-06-2019
απόφαση της Οικονοµικής Επιτρο-
πής,
Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5
του Ν.3852/2010, όπως

συµπληρώθηκε από την παρ. 2 του
άρθρου 1 του ν. 4257/2014,
Την εισήγηση του Προέδρου, κ.
Αντωνίου  Καραµπούλα, 

πέρασε σε ψηφοφορία, στην
οποία,  ΥΠΕΡ  της  «Έγκρισης 5ης
Αναµόρφωσης Οικονοµικού
Έτους 2019», τάχθηκαν είκοσι  ένα
(21) µέλη 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)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
14)ΚΟΣΜΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
15)ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
16)ΚΟΝΑΞΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
17)ΛΙΒΑΣΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
18)ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
19)ΝΤΙΝΙΕΡΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
20)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
21)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

Κατά τάχθηκε ένα (1) µέλος και ονο-
µαστικά ο κ.κ.

1)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει  τη 5η Αναµόρφωση Οικονο-
µικού Έτους 2019 ως  κάτωθι: 
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ  
Ενοικιάζεται επαγγελµατικός
χώρος (ισόγειο) στη δια-
σταύρωση Ασπροπύργου
(πλησίον ΙΚΑ και στάσης λεο-
φωρείου), 126 τεραγωνικά
µέτρα, κατάλληλο για φαρµα-
κείο.Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος οροφ-
ος) στη διασταύρωση Ασπρ-
οπύργου κοντά στο ΙΚΑ 86
τετραγωνικά µέτρα, σε οικο-
γένεια που να έχει σταθερή ε-
ργασία
∆ιατίθεται και για επαγγελµα-
τικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.18)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 130 ΤΜ
ΜΕ 3 Υ/∆ ΤΖΑΚΙ ΗΛΙΑΚΟ
ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ
ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ  ΘΕΣΗ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΑΠΟΘΗΚΗ
ΣΤΗΝ ΜΑΝ∆ΡΑ  ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΓ.  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 200Μ.
ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΑ ΗΣΥΧΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ενοικιάζεται επαγγελµα-
τικός χώρος 105 τετραγω-
νικών µέτρων στο κέντρο
του Ασπροπύργου
(Σαλαµίνος & Κολοκο-
τρώνη). ∆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 επικοι-
νωνίας 6945334415

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος 67τµ  πλησίον 2ου 
∆ηµοτικού σχολείου.  ∆ιαθ-
έτει πατάρι, αποθήκη και
θέση  στάθµευσης. Κατάλ-
ληλο 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 Νε-
όκτιστα Ασπροπύργου στη θ-
έση ∆εµερτζή πίσω από το
∆ηµοτικό σχολείο κάθετα
στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ οχη θ-
έα στο Θριάσιο και τον κόλπο
του Σκαραµαγκά.Μόνο για οι-
κογένειες τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γραφ-
εία (ισόγειο και 2ος όροφος)
στο κέντρο του Ασπροπύρ-
γου, 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 (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρικό
κατάστηµα (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

, 
κατασ-

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 80τµ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Κ Α
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Ο∆ΟΣ Ι. ΜΥΛΩΝΑ 32, ΜΕ
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΗΛ.
Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ
6984780807

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος Το-
πος, µονοκατοικία 57 τ.µ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή '85,
µπάνιο, σε οικόπεδο 170 τ.µ.,
ενιαιο σαλονι - κουζινα, τζάκι,
πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ε-
λεύθερη, ανακαινισµένη, ανα-
καίνιση '10, τιµή 30.000€,
συζητήσιµη , 210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος το-
πος, µονοκατοικία 280 τ.µ.,
ισόγεια, 2 υ/δ (το 1 master),
µπάνιο, καλή κατάσταση, τι-
µή 60.000€, συζητήσιµη.
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισό-
γεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78, µπά-
νιο, wc, σε οικόπεδο 400 τ.µ.,

θέα βουνό, ανοικτό πάρκιν, α-
ποθήκη, κήπος, ελεύθερη,
άριστη κατάσταση, ανακαίνι-
ση '00, τιµή 35.000€
6986257643

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρ-
σονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου -
4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
µπάνιο, επιπλωµένη, αυτό-
νοµη θέρµανση, κλιµατισµός,
πόρτα ασφαλείας, τέντες, θέα
θάλασσα, µεσίτες δεκτοί, τιµή
57.000€, συζητήσιµητηλ:
6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ηµι-
τελής µεζονέτα 162 τ.µ., 2
επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή, 4
υ/δ (το 1 master), 2 µπάνια,
σε οικόπεδο 183 τ.µ., πάρκιν,
αποθήκη 25 τ.µ., τιµή
309.000€, συζητήσιµη

Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου πόλεως Ρουπακίου
400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφο-
ρίες στο 6977-646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ελληνίδα αναλαµ-
βάνει τη φύλαξη παιδιών
στις περιοχές Μάνδρας -
Μαγούλας & Ελευσίνας.
Τηλ. 6979244790

Απόφοιτος Λυκείου αναζ-
ητά εργασία πενθήµερη
πρωινό ωράριο (4-5 ώρες)
σε Ασπρόπυργο- Ελευ-
σίνα. Τηλ. 6986753486

Ζητείται εργασία ως
ανειδίκευτος εργάτης,
για µετακοµίσεις ή σε
αποθήκες (υπάρχει
προυπηρεσία), 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 φρ-
οντίδα ηλικιωµένων στην πε-
ριοχή του Θριασίου
Πεδίου.Τηλ. 6971700804

ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για οι-
κιακή βοηθός και φύλαξη ηλι-
κιωµένων 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 περιοχές της ∆υτικής Αττι-
κής µε χρόνια 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 γα-
λακτοκοµικών προϊόντων
στον Ασπρόπυργο Αττι-
κής. Επιθυµητή προϋπηρ-
εσία σε ex-van πώληση.
Επικοινωνία 10:00-17:00,
2105577698 , email: in-
fo@dikomas.gr

Ζητούνται συνεργάτες για
πωλήσεις προϊόντων σε ε-
κθεσιακούς χώρους,
ηλικίας από 20 έως 35
ετών. Ώρες επικοινωνίας:
11 π.µ. έως 1 µ.µ. – κος
Ηλίας - Τηλ.: 210 24 70
341 - 694 43 88 304 –e-
mail: ifonitonamea@g-
mail.com  

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΓΙΑ
Φ Ρ Ο Ν Τ Ι ∆ Α
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ.ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ
τηλ. 6945930393

Ζητούνται Ηλεκτρο-
συγκολλητές, µε πτυχίο,
ανεξαρτήτως ηλικίας για
µόνιµη εργασία σε ε-
πιχείρηση 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

Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ∆Α
ΝΕΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΕΣΟ∆ΩΝ +
ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ - ΜΕΙΩΣΗ
ΕΣΟ∆ΩΝ
0,00+ 0,00 – 0,00=  0,00

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α
ΝΕΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΕΞΟ∆ΩΝ +
ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ - ΜΕΙΩΣΗ
ΕΞΟ∆ΩΝ
0,00+ 88.922,63– 88.922,63=
0,00

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ +
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ -
ΜΕΙΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦ.

497.325,45+ 0,00– 9.212,95=
488.112,50

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(5ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2019)
Η παρούσα αν αµόρφ ωση
συν τάχθηκε για τους λόγους που
αν αφ έρουµε παραπάν ω και
αν αλυτικά :

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α
1. Αυξήθηκαν  οι κωδικοί εξόδων
µε αύξ. αριθµό από 1 έως και 3,
σύµφ ων α µε το υπ’ αρ. πρωτ.
12602/2019 έγγραφ ο της ∆/ν σης
Αν θρωπίν ων  πόρων  για την
κάλυψη µισθοδοτικών
δαπαν ών  (υπερωρίες), σύµφ ω-
ν α µε το οποίο αιτιολογείται η
αν αµόρφ ωση του προϋπολογι

σµού, διότι πρόκειται για θέµα
που καλύπτει έκτακτες περι-
πτώσεις. 
2. Μειώθηκε ο κωδικός εξόδων
µε αύξ. αριθµό 1 και 2 (Αποθεµα-
τικό) προκειµέν ου ν α ισοσκελι-
σθεί η παρούσα αν αµόρφ ωση. 

Αφ ού  συν τάχθηκε  και  αν αγ-
ν ώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό,
υπογράφ εται  ως  κατωτέρω,
πήρε δε αύξον τα  αριθµό 342.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Πιστό Αν τίγραφ ο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

Συνεχί ζεται  από τη σελ. 13
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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

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

•Εργάτες Αποθήκης (Άντρες)
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου – Λυκείου 
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

•Ηλεκτρολόγοι Φορτηγών 
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη σε φορτ-
ηγά
Επιθυµητό: Κάτοχος Ι.Χ. αυτοκινή-
του

•Μηχανικό Φορτηγών
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη σε φορτ-
ηγά VOLVO
Επιθυµητό: Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

•Οδηγοί Ε΄ κατηγορίας µε ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα

Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη σε φορτ-
ηγά VOLVO
Επιθυµητό: Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

•Χειριστές ΚΛΑΡΚ 
(µε άδεια)
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη 
Επιθυµητό: Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

• 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

•ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•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
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