
ΑΓΡΙΕΣ ΣΥΜΠΛΟΚΕΣ ΣΤΟ ΖΕΦΥΡΙ
Ροµά ελεύθεροι σκοπευτές άνοιξαν

πυρ κατά αστυνοµικών

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Κ
2239Αρ. Φύλλου 3753 Παρασκευή 20 Σεπτεµβρίου 2019 Έτος 25ο email: info@thriassio.gr www.thriasio.gr

σσεελλ..  33

Λαβράκι έβγαλαν οι αστυνοµικοί
Εντοπίσθηκε διακινητής 

µε παράτυπους 
µετανάστες στην Εθνική
οδό Αθηνών- Κορίνθου 
στο ύψος της Μάνδρας 

σσεελλ..  99

Λειτουργούν κανονικά τα σχολικά
κτίρια στον ∆ήµο Χαϊδαρίου 

Χάρη στην άµεση διασφάλιση χρηµατοδότησης από το Υπουργείο
Εσωτερικών και την ταχύτατη ολοκλήρωση των εργασιών 

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ :Αυτοψίες σε 
κατοικίες συνδηµοτών που επλήγησαν 
από το σεισµό της 19ης Ιουλίου 2019

σσεελλ..  33

Οδηγός για πρωτοετείς φοιτητές:
Οι εγγραφές στα πανεπιστήµια
- Άνοιξε η εφαρµογή. Καταληκτική ηµεροµηνια

σσεελλ..  88

ΥΠΕΣ: 19 εκατ. ευρώ στους 12 νέους δήµους
- ΠΠααρράάτταασσηη  ττοουυ  ««ΦΦιιλλόό∆∆ηηµµοοςς  ΙΙΙΙ»» σσεελλ..  55

ΣΣΣΣΤΤΤΤΗΗΗΗΡΡΡΡΙΙΙΙΞΞΞΞΕΕΕΕ    ΚΚΚΚΙΙΙΙ    ΕΕΕΕΣΣΣΣΥΥΥΥ    ΤΤΤΤΗΗΗΗΝΝΝΝ    ΠΠΠΠΡΡΡΡΟΟΟΟΣΣΣΣΠΠΠΠΑΑΑΑΘΘΘΘΕΕΕΕΙΙΙΙΑΑΑΑ    
ΗΗ  ΕΕΘΘΕΕΛΛΟΟΝΝΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΟΟΜΜΑΑ∆∆ΑΑ  ‘‘’’ΚΚΟΟΥΥΡΡΟΟΣΣ’’’’
ΑΑΝΝΑΑΚΚΥΥΚΚΛΛΩΩΝΝΕΕΙΙ  ΚΚΑΑΠΠΑΑΚΚΙΙΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ

ΕΕΝΝΙΙΣΣΧΧΥΥΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΟΟΥΥ  ΑΑΜΜΕΕΑΑ  ΜΜΕΕΓΓΑΑΡΡΩΩΝΝ  
σσεελλ..  55

σσεελλ..  22

Συνδροµή του ∆ικηγορικού
Συλλόγου Αθηνών για 

ανακατασκευή παιδικής χαράς
στην πυρόπληκτη Κινέττα 

Κατόπιν 
και 

πρότασης
του 

βουλευτή
∆υτικής
Αττικής
Γιώργου

Κώτσηρα.
σσεελλ..    22



Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφηµερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nοµικός σύµβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερµοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300 

Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968

Συνδροµές Ετήσιες: 20€ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
Εθνική Τράπεζα

IBAN: GR 65011020000000
20060191531

∆ιεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου  Γρηγο-
ρίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δηµοσιευόµενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραµµένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφηµερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Παρασκευή 20 Σεπτεµβρίου 2019

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Συννεφιά . Η  θερµοκρασία 

από 20°C έως 29°C

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ευστάθιος, Στάθης, Ευσταθία, 
Σταθούλα, Σταθία, Ευσταθούλα

Θεοπίστη

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Κολιός Αντώνιος Ν.28ης Οκτωβρίου 17Α & 
Θρασυβούλου, 2105577744

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 

Θεοτόκης Αλέξανδρος ∆.
Βενιζέλου Ελευθερίου 61, 2105548498

ΜΑΝ∆ΡΑ
Ρούτης Κωνσταντίνος Χ.

Κοροπούλη Βαγγέλη 15, 2105551954  
08:00 - 23:00 

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Ζαλαβρά Ελένη

Λεωφόρος Φυλής 240, 2102471445 
08:00-22:00 

ΧΑΪ∆ΑΡΙ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΚΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 
Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου 93, 

2105812024
08:00-14:00 &17:00-23:00 

Τα σχολεία του ∆ήµου ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ,  τα οποία
είχαν υποστεί ζηµιές από το σεισµό και
ολοκληρώθηκε η επισκευή τους ήδη (4ο

Γυµνάσιο, 6ο Γυµνάσιο,  1ο ∆ηµοτικό, 5ο ∆ηµοτικό,
8ο ∆ηµοτικό) επισκέφθηκε την  Τρίτη 17/9,  ο ∆ήµα-
ρχος Βαγγέλης Ντηνιακός, συνοδευόµενος από
τον Εντεταλµένο Σύµβουλο Τεχνικής Υπηρεσίας,
Βασίλη Καρατζαφέρη.

Χάρη στην άµεση διασφάλιση χρηµατοδότησης
από το Υπουργείο Εσωτερικών και την ταχύτατη
έναρξη και ολοκλήρωση των εργασιών επισκευής,
τα σχολικά κτίρια παραδόθηκαν ήδη σε χρήση και
διεξάγονται κανονικά τα µαθήµατα. Το κτίριο του
ΕΠΑΛ, όπου υπήρχε ανάγκη µεγαλύτερης κλίµα-
κας επισκευών, θα παραδοθεί στα τέλη του µήνα.

Ο ∆ήµαρχος Βαγγέλης Ντηνιακός εξέφρασε τα
συγχαρητήρια του σε όλους όσους εργάστηκαν για
την τόσο ταχεία απόδοση των σχολείων σε χρήση,
µε αποτέλεσµα να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των
µαθητών και των οικογενειών τους και να γίνει
οµαλά η έναρξη της σχολικής χρονιάς στο Χαϊδάρι.

Λειτουργούν κανονικά τα σχολικά
κτίρια στον ∆ήµο Χαϊδαρίου 

Χάρη στην άµεση διασφάλιση χρηµατοδότησης από το Υπουργείο
Εσωτερικών και την ταχύτατη ολοκλήρωση των εργασιών 

Συνδροµή του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για 
ανακατασκευή παιδικής χαράς στην πυρόπληκτη Κινέττα 

Κατόπιν και πρότασης του
βουλευτή ∆υτικής Αττικής

Γιώργου Κώτσηρα.

Σ
υνδροµή του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για ανακα-
τασκευή παιδικής χαράς στην πυρόπληκτη Κινέττα, κατό-
πιν και πρότασης του βουλευτή ∆υτικής Αττικής Γιώργου

Κώτσηρα.
Κατά τη διάρκεια της  συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών στις 16/9/2019 και ύστερα και
από εισήγηση του Βουλευτή ∆υτικής Αττικής Γιώργου Κώτσηρα
εγκρίθηκε η χρηµατοδότηση εκ µέρους του Συλλόγου για την
ανακατασκευή Παιδικής Χαράς στον συνοικισµό Μαρούγκα στην
Κινέττα Αττικής, η οποία καταστράφηκε από τις περσινές πυρκα-
γιές της 23ης και 24ης Ιουλίου.
Ο κ. Κώτσηρας έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Με αυτή την

κίνηση ο ∆ΣΑ δείχνει έµπρακτα την διαχρονική κοινωνική του
ευαισθησία και αποδεικνύει ότι οι Έλληνες επιστήµονες βρίσκον-
ται πάντα θετικά στο πλευρό της κοινωνίας.» 
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Την Παρασκευή 13 Σεπτεµβρίου 2019 δηµο-
σιεύτηκε στο ΦΕΚ-Β-3474 η Κοινή Υπουργική
Απόφαση ∆ΑΕΦΚ-ΚΕ/8258Α325 που υπογράφ-
ουν ο  Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης
και ο Υφυπουργός Οικονοµικών Γεώργιος Ζαβ-
βός.

Με βάση την παραπάνω Απόφαση: 
1. Όσα κτίρια χαρακτηρίστηκαν κίτρινα από τον

πρωτοβάθµιο έλεγχο θα επανελεγχθούν από κλι-
µάκια της ∆ΑΕΦΚ, µετά από τηλεφωνικά ραντεβού
που θα κλείσουν οι µηχανικοί της ∆ΑΕΦΚ µε
τους ιδιοκτήτες.

2. Για όσα κτίρια δεν έχουν ελεγχθεί από τον
πρωτοβάθµιο έλεγχο ή οι ιδιοκτήτες τους επιθ-
υµούν επανέλεγχο, θα πρέπει να υποβληθεί
αίτηµα στη ∆ΑΕΦΚ µέχρι τις 13 Μαρτίου 2020. Η
αίτηση θα συνοδεύεται από συµβόλαιο και φωτο-
γραφίες του πληγέντος κτιρίου καθώς και από
σκαρίφηµα που θα διευκολύνει  το κλιµάκιο
ελέγχου να εντοπίσει το πληγέν κτίριο. 

Εφιστούµε την προσοχή των συνδηµοτών µας 

που έχουν υποβάλει  αίτηµα
αυτοψίας στο ∆ήµο Φυλής, να επαν-
υποβάλουν σχετικές αιτήσεις στη
∆ΑΕΦΚ (Τοµέας Αποκατάστασης
Επιπτώσεων Φυσικών Καταστρο-
φών ∆υτικής Αττικής, Κιούση 14,
ΤΚ 19.100, Μέγαρα Αττικής, τηλ.
2296440080, emai l :
taefkda@ggde.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες
που αφορούν σε αιτήµατα αυτο-
ψιών, Στεγαστική Συνδροµή, Άδειες
επισκευών κλπ, οι συνδηµότες µας
µπορούν να ανατρέξουν στις διατά-
ξεις του παραπάνω ΦΕΚ ή να τηλε-
φωνούν στην Τεχνική Υπηρεσία
∆ήµου Φυλής τηλ. 2131603476 και
479. 

Αθανάσιος Σχίζας
Αντιδήµαρχος Τεχνικών 

Υπηρεσιών

Ε
ιδική δράση για την πρόλ-
ηψη και  αποτροπή της
διακίνησης ναρκωτικών

κοντά σε σχολικά συγκροτήµατα,
πραγµατοποιήθηκε στις 17-9-2019
το µεσηµέρι, από την Υποδιεύθυ-
νση ∆ίωξης Ναρκωτικών της
∆ιεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, στις
περιοχές των Αµπελοκήπων και του
Αγίου Παντελεήµονα.

Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω δρά-
σης προσήχθησαν συνολικά είκοσι
τέσσερα (24) άτοµα, εκ των οποίων
(19) ηµεδαποί και (5) αλλοδαποί.

Ανάλογες δράσεις θα συνεχιστούν
το επόµενο χρονικό διάστηµα, στο
πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδια-
σµού της Γενικής Αστυνοµικής
∆ιεύθυνσης Αττικής.

Ειδική δράση για την πρόληψη και 
αποτροπή διακίνησης ναρκωτικών 
κοντά σε σχολικά συγκροτήµατα

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ :Αυτοψίες σε 
κατοικίες συνδηµοτών που επλήγησαν 
από το σεισµό της 19ης Ιουλίου 2019

Άγριες συµπλοκές στο Ζεφύρι 
Ροµά ελεύθεροι σκοπευτές άνοιξαν

πυρ κατά αστυνοµικών

Άγρια συµπλοκή µεταξύ Ροµά και αστυνοµικών µε πέτρες και πυροβολι-
σµούς σηµειώθηκε στο Ζεφύρι Αττικής

Πιο αναλυτικά, έντονη κινητικότητα επικρατεί στους κόλπους της Ελληνικής
Αστυνοµίας, καθώς τα ξηµερώµατα της Πέµπτης  Ροµά επιτέθηκαν σε άνδρ-
ες της αστυνοµίας µε πέτρες στο Ζεφύρι Αττικής.

Να σηµειωθεί ότι οι δράστες αµέσως µετά την ρίψη πετρών ανέβηκαν σε
ταράτσες της περιοχής, όπου και συνέχισαν την επίθεση κατά των αστυνο-
µικών, αυτή τη φορά και µε πυροβολισµούς ως... ελεύθεροι σκοπευτές!

Σύµφωνα µε πληροφορίες του SecurityNews.gr δεν έχει υπάρξει τραυµα-
τισµός αστυνοµικού.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε αστυνοµικές πηγές, υπήρξε βλάβη
του συστήµατος ενδοεπικοινωνίας της ΕΛ.ΑΣ, µε αποτέλεσµα να επικρατεί
για αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα «σιγή ιχθύος» στον ασύρµατο.
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ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 
Αλλαγές στα δροµολόγια του Μετρό και του ΗΣΑΠ

Α
λλαγές αν ακοίν ωσε το υπουργείο Υποδοµών
στα δροµολόγια του Μετρό, όπως έγιν ε γν ωστό
την  Τετάρτη 18 Σεπτεµβρίου.

Έτσι, µέχ ρι τα τέλη του έτους, η συχ ν ότητα των
δροµολογίων  του Μετρό θα είν αι αν ά τέσσερα λεπτά,
στο πλαίσιο του στόχ ου που έχ ει τεθεί από το υπο-
υργείο Υποδοµών  και τη διοίκηση της ΣΤΑΣΥ για την
καλύτερη εξυπηρέτηση των  επιβατών .

Όπως αποφάσισε το υπουργείο Υποδοµών , τα
µέτρα θα ληφθούν  για την  εν ίσχ υση των  δροµολογίων
του Μετρό, προκειµέν ου ν α µειωθεί ο µέσος όρος του
χ ρόν ου διέλευσης των  συρµών , ο οποίος τους καλο-
καιριν ούς µήν ες κυµαιν όταν  µεταξύ επτά και 10
λεπτών . Η εν ίσχ υση, πάν τως, των  δροµολογίων  µε
περισσότερους συρµούς δεν  είν αι εύκολη υπόθεση,
καθώς δεκάδες συρµοί του παραµέν ουν  ακιν ητοποιηµέν οι λόγω βλαβών .

Εκτός λειτουργίας οι 24 από τους 66 συρµούς

Πάν τως, από το σύν ολο των  66 συρµών  που εξυπηρετούν  τις γραµµές 2 και 3 του Μετρό, 24 είν αι εκτός λει-
τουργίας µε βλάβες.

Σύµφων α µε τα µέχ ρι τώρα στοιχ εία, στις γραµµές 2 και 3 του Μετρό, δροµολογούν ται σε καθηµεριν ή βάση 16
και 18 συρµοί αν τίστοιχ α, µε τρία τρέν α ν α βρίσκον ται σε κατάσταση εφεδρείας σε περίπτωση που προκύψουν
βλάβες. Η διέλευση των  συρµών  γίν εται από τις αρχ ές Σεπτεµβρίου σε συν τοµότερο χ ρον ικό διάστηµα, το οποίο
αν έρχ εται σε τέσσερα λεπτά και 15 δευτερόλεπτα στη γραµµή 2 και σε τέσσερα λεπτά και 30 δευτερόλεπτα στη
γραµµή 3.

Πιο συχ ν ά δροµολόγια του ΗΣΑΠ

Η συχ ν ότητα των  δροµολογίων  αν αµέν εται ν α βελτιωθεί τους επόµεν ους µήν ες και στον  ηλεκτρικό σιδηρό-
δροµο, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται πρόγραµµα αν άταξης του τροχ αίου υλικού µε στόχ ο ν α εν ισχ υθεί έως το τέλος
του έτους ο στόλος µε τέσσερις συρµούς ακόµα.

Πάν τως, κατά περίπου έν α λεπτό έχ ει βελτιωθεί ο χ ρόν ος διέλευσης των  συρµών  στους ΗΣΑΠ τις τελευταίες
δύο εβδοµάδες, µε τη συχ ν ότητα των  δροµολογίων  ν α αν έρχ εται πλέον  στα πέν τε λεπτά, έπειτα από την  καλο-
καιριν ή περίοδο.

Καλοκαίρι τέλος. Αλλάζει ο καιρός:
Μεγάλη πτώση θερµοκρασίας, µε
βροχές και χαλάζι

Σηµαντική αλλαγή στο σκηνικό του καιρού ,
καθώς το φθινόπωρο θα κάνει αισθητή την παρ-
ουσία του, µε πτώση της θερµοκρασίας, βροχές,
αλλά και καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπο-
υς ισχυρές.
Σήµερα  Παρασκευή µάλιστα αναµένεται και περ-
αιτέρω πτώση της θερµοκρασίας, τόσο στα βόρ-
εια, όσο και στα ανατολικά. Οι άνεµοι θα πνέουν
στα ανατολικά και βόρεια, βόρειοι βορειοανατολι-
κοί 4 µε 6 µποφόρ και στα υπόλοιπα από δυτι-
κές διευθύνσεις 3 µε 5 µποφόρ.Η θερµοκρασία
θα παρουσιάσει σηµαντική πτώση κυρίως στα
βόρεια, καθώς θα πέσει σηµαντικά κάτω από
τους 30 βαθµούς που ήταν χθες. Μάλιστα στην
δυτική Μακεδονία αναµένεται να µην ξεπεράσει
τους 25 βαθµούς Κελσίου η µέγιστη.
Σύµφωνα µε την πρόγνωση της ΕΜΥ, τα φαινό-
µενα θα είναι ισχυρά στη Μακεδονία και από το
απόγευµα σε Θεσσαλία και Σποράδες, ενώ ανα-
µένεται να πέσει και χαλάζι τοπικά στα δυτικά.

Τ
α 11 επαγγέλµατα του µέλλοντος στην
χώρα µας όπου οι  µι σθοί  έχουν ήδη
αυξηθεί  κατα πολύ παραπάνω σε αντι -

στοι χί α µε τους ρυθµούς ανάπτυξης της χώρας
καταγράφει  ο ΣΕΒ

«Στο παρόν και  µέλλον της εργασί ας, κεντρ-
ι κό ρόλο έχει  η δι ασύνδεση της εκπαί δευσης
µε την αγορά εργασί ας, και  η αναβάθµι ση των
δεξι οτήτων και  των ι κανοτήτων των εργαζοµέ-
νων, ενόψει  των νέων προκλήσεων, σε έναν
κόσµο που εξελί σσεται  και  αλλάζει  ταχύτα-
τα».

Αυτή τη σύγχρονη ατζέντα, που αποτελεί  και
τη νέα µεγάλη µεταρρυθµι στι κή πρόκληση γι α
όλους, θέτει  σε προτεραι ότητα ο ΣΕΒ, όπως
τόνι σε ο Πρόεδρος του Συνδέσµου, κ. Θεόδωρ-
ος Φέσσας, µι λώντας στη συνέντευξη Τύπου,
που παραχώρησε σήµερα (Τετάρτη,
18/9/2019), στα γραφεί α του Συνδέσµου. Ο κ.
Φέσσας αναφέρθηκε ει δι κότερα στην πρωτο-
βουλί α του ΣΕΒ γι α τι ς Νέες δεξι ότητες και  τα
Επαγγέλµατα µε Μέλλον, τονί ζοντας χαρακ-
τηρι στι κά ότι  «η σύγχρονη παι δεί α εί ναι
καταλύτης ανάπτυξης».

Ο κ. Φέσσας επι σήµανε ότι  ο ΣΕΒ έχει  επα-
νει ληµµένα καταθέσει  τεκµηρι ωµένες προτά-
σει ς γι α την ενί σχυση των παραγωγι κών επεν-
δύσεων, τον ψηφι ακό µετασχηµατι σµό, τη φορ-
ολογί α, και  άλλα, ως κρί σι µες προϋποθέσει ς
γι α το άλµα προς τα εµπρός. Όµως, η αναβά-
θµι ση και  αξι οποί ηση του ανθρώπι νου δυναµι -
κού και  η κάλυψη του χάσµατος γνώσης και
δεξι οτήτων εί ναι  ο πλέον κρί σι µος συντελε-
στής ανάπτυξης και  ευηµερί ας στο κατώφλι
της 4ης βι οµηχανι κής επανάστασης. Ο κ. Φέσ-
σας τόνι σε το δι αρθρωτι κό πρόβληµα των

αστοχι ών της τεχνι κής, τεχνολογι κής και  επαγ-
γελµατι κής µας εκπαί δευσης και  κατάρτι σης,
που σηµατοδοτεί  την αποτυχί α του εκπαι δευτι -
κού µας συστήµατος να ευθυγραµµι στεί  µε τι ς
σηµερι νές παραγωγι κές προκλήσει ς. Αποτέ-
λεσµα εί ναι  οι  επι χει ρήσει ς να µην βρί σκουν
τι ς δεξι ότητες που αναζητούν και  πολλοί
συµπολί τες µας να µην βρί σκουν δουλει ά.
Εί ναι  ενδει κτι κό ότι  το 35% των επι χει ρήσεων
του δεί γµατος στην έρευνα του ΣΕΒ αδυνατεί  να
βρει  εργαζόµενους και  στελέχη µε τι ς κατάλ-
ληλες δεξι ότητες, τη στι γµή που η ανεργί α στη
χώρα µας, παραµένει  η υψηλότερη στην
Ευρώπη.  Στη Συνέντευξη Τύπου παρουσι ά-
στηκαν τα βασι κά σηµεί α της µεγάλης έρευ-
νας του ΣΕΒ γι α τι ς επι χει ρήσει ς σχετι κά µε
τα θέµατα ανάπτυξης του ανθρώπι νου δυναµι -
κού, καθώς και  20 προτάσει ς του Συνδέσµου
σχετι κά µε το επαναπροσανατολι σµό της
εκπαί δευσης, µε έµφαση στην αναβάθµι ση της
επαγγελµατι κής εκπαί δευσης και  κατάρτι σης
και  την αποτελεσµατι κή δι ασύνδεση της
ανώτατης εκπαί δευσης µε τι ς επι χει ρήσει ς
και  τον κόσµο της εργασί ας.

Τέλος, ακολούθησε η παρουσί αση της
εκστρατεί ας ενηµέρωσης του ΣΕΒ, µε τί τλο:
«Η Ελλάδα Παράγει : Επαγγέλµατα µε Μέλ-
λον» #SEV4jobs, όπου αναδει κνύονται  11
σύγχρονα επαγγέλµατα µε µεγάλη ζήτηση και
µέλλον στην παραγωγι κή οι κονοµί α.

Η πρωτοβουλία του ΣΕΒ

Υπάρχουν, όµως, επαγγέλµατα µε µέλλον,
ει δι κότητες και  δεξι ότητες που θα χρει ασθεί  η
ελληνι κή οι κονοµί α γι α να ανταπεξέλθει  στι ς

απαι τήσει ς της 4ης βι οµηχανι κής επανάστα-
σης. Στην εκστρατεί α ενηµέρωσης του ΣΕΒ «Η
Ελλάδα παράγει : Επαγγέλµατα µε µέλλον»,
παρουσι άζεται  η καθηµερι νότητα σε επαγγέ-
λµατα που εί ναι  άµεσα συνδεδεµένα µε τι ς
προκλήσει ς των επι χει ρήσεων σήµερα.
Επί κεντρο εί ναι  οι  εργαζόµενοι  και  οι  βι ωµα-
τι κές εµπει ρί ες τους σε πραγµατι κές συνθή-
κες εργασί ας.

Έντεκα videos παρουσι άζουν τι ς απαρ-
αί τητες γνώσει ς, δεξι ότητες και  ι κανότητες, τι ς
δυσκολί ες και  τα πλεονεκτήµατα, αλλά και  την
κρι σι µότητα κάθε επαγγέλµατος γι α τι ς
επι χει ρήσει ς και  την οι κονοµί α συνολι κά.

Στόχοι της εκστρατείας επικοινωνίας του
ΣΕΒ είναι:

• Η ανάδει ξη των προκλήσεων και  δυσκο-
λι ών που αντι µετωπί ζουν οι  επι χει ρήσει ς
στην εύρεση εργαζοµένων µε τι ς κατάλληλες
δεξι ότητες, προκει µένου να αντι µετωπί σουν
τι ς τεχνολογι κές προκλήσει ς και  να γί νουν
περι σσότερο ανταγωνι στι κές,

• Η προβολή επαγγελµάτων και  ει δι κοτήτων
που θα εί ναι  σε ζήτηση στη χώρα την επόµενη
δεκαετί α,

• Η ενηµέρωση των νέων εργαζοµένων, των
φοι τητών, των µαθητών και  των ανέργων γι α τι ς
δι αδροµές σε επαγγέλµατα µε προοπτι κή,

• Η ανάδει ξη της ανάγκης γι α προσαρµογή
της εκπαί δευσης στι ς προκλήσει ς της σύγχρ-
ονης αγοράς εργασί ας προκει µένου να εφο-
δι άζει  το ανθρώπι νο δυναµι κό µε σύγχρονες
γνώσει ς και  δεξι ότητες,

• Η ευαι σθητοποί ηση Πολι τεί ας και  εκπαι -
δευτι κών φορέων, στην ανάγκη προσαρµογής

στι ς προκλήσει ς της σύγχρονης αγοράς
εργασί ας,

• Η βελτί ωση της ελκυστι κότητας επι λεγµέ-
νων τεχνι κών επαγγελµάτων µε προοπτι κή.

Γι ατί  αυτά τα 11 επαγγέλµατα;
• Σε αυτά απασχολούνται  περι σσότεροι

από 240.000 εργαζόµενοι . Οι  80.000 περί που
από αυτούς απασχολούνται  στη µεταποί ηση
και  σε άλλους δυναµι κούς κλάδους της ελληνι -
κής οι κονοµί ας,

• Το σύνολο σχεδόν των εργαζοµένων
απασχολεί ται  µε καθεστώς πλήρους
απασχόλησης,

• Οι  µι σθοί  και  η απασχόληση έχουν αυξηθ-
εί  σηµαντι κά τα τελευταί α χρόνι α και  η
βελτί ωση αυτή έχει  επι τευχθεί  µε ταχύτερο
ρυθµό από ό,τι  στο σύνολο της οι κονοµί ας,

• Οι  επι χει ρήσει ς αντι µετωπί ζουν
δυσκολί ες εξεύρεσης κατάλληλου ανθρώπι νου
δυναµι κού,

• Οι  προβλέψει ς γι α την εξέλι ξη της
απασχόλησης εί ναι  ευοί ωνες γι α πολλά από
αυτά,

• Βρί σκονται  στο προπύργι ο της τεχνολογι -
κής εξέλι ξης.

Τα 11 επαγγέλµατα:
Μηχανι κός ∆ι κτύων και  Βάσεων ∆εδοµένων
Μηχανι κός Ανάπτυξης Λογι σµι κού
Τεχνι κός Ηλεκτρονι κών Υπολογι στι κών

Συστηµάτων και  ∆ι κτύων
Τεχνι κός Βι οµηχανι κών Εγκαταστάσεων
Τεχνι κός Αυτοµατι σµών
Στέλεχος ∆ι αχεί ρι σης Ασφάλει ας & Ποι ότ-

ητας Τροφί µων
Εργοδηγός κλάδου εξόρυξης
Στέλεχος προώθησης εξαγωγών
Στέλεχος εφοδι αστι κής αλυσί δας
Τεχνι κός Ηλεκτρολογι κών Συστηµάτων,

Εγκαταστάσεων και  ∆ι κτύων
Χει ρι στής µηχανηµάτων έργου

Αυτά είναι τα 11 επαγγέλµατα του µέλλοντος στην Ελλάδα
- Οι µισθοί ήδη καταγράφουν µεγάλη αύξηση. Η πρωτοβουλία του ΣΕΒ
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ΣΣΣΣΤΤΤΤΗΗΗΗΡΡΡΡΙΙΙΙΞΞΞΞΕΕΕΕ    ΚΚΚΚΙΙΙΙ    ΕΕΕΕΣΣΣΣΥΥΥΥ    ΤΤΤΤΗΗΗΗΝΝΝΝ    ΠΠΠΠΡΡΡΡΟΟΟΟΣΣΣΣΠΠΠΠΑΑΑΑΘΘΘΘΕΕΕΕΙΙΙΙΑΑΑΑ    
ΗΗ  ΕΕΘΘΕΕΛΛΟΟΝΝΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΟΟΜΜΑΑ∆∆ΑΑ  ‘‘’’ΚΚΟΟΥΥΡΡΟΟΣΣ’’’’

ΑΑΝΝΑΑΚΚΥΥΚΚΛΛΩΩΝΝΕΕΙΙ  ΚΚΑΑΠΠΑΑΚΚΙΙΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΝΝΙΙΣΣΧΧΥΥΣΣΗΗ
ΤΤΟΟΥΥ  ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΟΟΥΥ  ΑΑΜΜΕΕΑΑ  ΜΜΕΕΓΓΑΑΡΡΩΩΝΝ  

ΜΜιιαα  δδρράάσσηη  γγιιαα  ττοονν  σσυυννάάννθθρρωωπποο  ααλλλλάά  κκααιι  ττοο  ππεερριιββάάλλλλοονν  δδιιοορργγααννώώννεειι  ηη  εεθθεελλοοννττιικκήή  οοµµάάδδαα
««ΚΚοούύρροοςς»»  ηη  οοπποοίίαα  θθαα  δδιιααρρκκέέσσεειι  έέωωςς  ττιιςς    3300ηη  ΝΝοοεεµµββρρίίοουυ  22001199..

ΣΣυυγγκκεεκκρριιµµέένναα,,  ππρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα  µµίίαα  δδρράάσσηη  µµεε  δδιιττττόό  σσκκοοππόό,,  ττηη  φφιιλλααννθθρρωωππίίαα  κκααιι  ττηηνν  οοιικκοο--
λλοογγίίαα..  ΟΟ  ΚΚοούύρροοςς,,  λλοοιιππόόνν,,  κκααλλεείί  ττοουυςς  πποολλίίττεεςς  νναα  σσυυγγκκεεννττρρώώσσοουυνν  ππλλαασσττιικκάά  κκααππάάκκιιαα  ππρροοςς
αανναακκύύκκλλωωσσηη..  ΜΜεε  τταα  έέσσοοδδαα  ττηηςς  αανναακκύύκκλλωωσσηηςς  θθαα  εεννιισσχχυυθθεείί  οο  σσύύλλλλοογγοοςς  ΑΑΜΜΕΕΑΑ  ΜΜεεγγάάρρωωνν,,  εεννώώ
έέµµµµεεσσαα  εείίννααιι  µµιιαα  σσηηµµααννττιικκήή  ππρροοσσππάάθθεειιαα  γγιιαα  ττηηνν  ππρροοσστταασσίίαα  ττοουυ  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς..

ΗΗ  σσυυλλλλοογγήή  ττωωνν  κκααππαακκιιώώνν  γγίίννεεττααιι  ααππόό  ττοονν  ΚΚοούύρροο  κκάάθθεε  ΤΤεεττάάρρττηη  1188::0000  ––  2200::0000  κκααιι  ααππόό  ττοονν
σσύύλλλλοογγοο  ΑΑΜΜΕΕΑΑ  κκααθθηηµµεερριιννάά  0088::3300  ––  1144::3300,,  µµέέχχρριι  ττιιςς  3300  ΝΝοοεεµµββρρίίοουυ..

Αποφάσεις για οικονοµική ενίσχυση των 12
νέων δήµων που προέκυψαν από τη διάσπαση
πέντε δήµων, καθώς και δίµηνη επέκταση

αξόνων του προγράµµατος «Φιλόδηµος ΙΙ» που έληγαν
στις 31 Οκτωβρίου, ώστε να µπορέσουν οι δήµοι να υπο-
βάλλουν αιτήσεις για νέες χρηµατοδοτήσεις, έλαβε το
υπουργείο Εσωτερικών. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέ-
λιξη σχέδιο για την εφαρµογή από το νέο έτος νέου
χρηµατοδοτικού προγράµµατος προς τους δήµους.

Ειδικότερα, µε αποφάσεις του υπουργού Εσωτερικών
Τάκη Θεοδωρικάκου:

– Χρηµατοδοτούνται µε 19 εκατοµµύρια ευρώ οι 12
νέοι δήµοι που συστάθηκαν από τη διάσπαση των

δήµων Κέρκυρας, Κεφαλλονιάς, Λέσβου, Σάµου και
Σερβίων-Βελβεντού. Η χρηµατοδότηση θα γίνει µε την
κατάθεση αιτηµάτων στο πρόγραµµα «Φιλόδηµος ΙΙ».
Οι δικαιούχοι δήµοι διακρίνονται σε δύο κατηγορίες,
ανάλογα µε το µέγεθός τους: Στην πρώτη εντάσσονται
οι µεγαλύτεροι δήµοι Κεντρικής Κέρκυρας και ∆ιαπον-
τίων Νήσων, Αργοστολίου, Σερβίων, Μυτιλήνης και
Ανατολικής Σάµου, για κάθε έναν εκ των οποίων προβ-
λέπεται χρηµατοδότηση από 1.000.000 ευρώ. Στη
δεύτερη κατηγορία εντάσσονται οι µικρότεροι δήµοι
Βόρειας Κέρκυρας, Νότιας Κέρκυρας, Ληξουρίου,
Σάµης, Βελβεντού, ∆υτικής Λέσβου και ∆υτικής Σάµου,
για κάθε έναν εκ των οποίων προβλέπεται χρηµατοδότ-
ηση 2.000.000 ευρώ.

Επιλέξιµες είναι κάθε είδους δαπάνες που αφορούν
στην κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση έργων
τεχνικών υποδοµών, προστασία του περιβάλλοντος και
αναβάθµιση της ποιότητας ζωής, χρηµατοδότηση
µελετών των ανωτέρω, προµήθεια µηχανολογικού εξοπ-
λισµού και µηχανηµάτων, καθώς και κατασκευή,
βελτίωση και συντήρηση διοικητικών, κοινωνικών,
αθλητικών και πολιτιστικών υποδοµών και χρηµα-
τοδότηση των σχετικών µελετών.

– Παρατείνονται έως 31 ∆εκεµβρίου οι άξονες του
χρηµατοδοτικού προγράµµατος «Φιλόδηµος ΙΙ» που
έληγαν στις 31 Οκτωβρίου. Και συγκεκριµένα οι άξο-
νες: α) «Τοπική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλ-
λοντος»- Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης
(masterplan) και Επικαιροποίηση Σχεδίων Ασφάλειας
Νερού», β)«Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδοµές και
δραστηριότητες δήµων-Προµήθεια εξοπλισµού, κατασ-
κευή, µεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη
δηµιουργία ή και αναβάθµιση στάσεων, για την
εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήµων της
χώρας-Κατασκευή ραµπών και χώρων υγιεινής για την
πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές
µονάδες-Εκπόνηση µελετών και υλοποίηση µέτρων και
µέσων πυροπροστασίας στις σχολικές µονάδες της
χώρας.

Τέλος, σύµφωνα µε το υπουργείο Εσωτερικών, σε εξέ-
λιξη βρίσκεται συζήτηση της πολιτικής ηγεσίας του µε
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προκειµένου µε
το νέο έτος να τεθεί σε εφαρµογή ένα νέο αναπτυξιακό
σχέδιο για τη χρηµατοδότηση σύγχρονων υποδοµών και
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, σε όλους
τους δήµους της χώρας.

ΥΠΕΣ: 19 εκατ. ευρώ στους 12 νέους δήµους
- ΠΠααρράάτταασσηη  ττοουυ  ««ΦΦιιλλόό∆∆ηηµµοοςς  ΙΙΙΙ»»
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Μ
ε την  λιτάν ευση της Εικόν ας και των  Λειψά-
ν ων  του Αγίου Νεκταρίου  κορυφώθηκαν ,
παρουσία του ∆ηµάρχ ου Φυλής Χρήστου

Παππού, οι θρησκευτικές εκδηλώσεις για την  γιορτή
της Αν ακοµιδής των  Λειψάν ων  του Αγίου Νεκταρίου
στο οµών υµο  µητροπολιτικό παρεκκλήσι  των  Άν ω
Λιοσίων . 

Την  Κυριακή εψάλλει  Παν ηγυρικός Αρχ ιερατικός
Εσπεριν ός προεξάρχ ον τος του  Μητροπολίτη Ιλίου,
Αχ αρν ών  και Πετρουπόλεως κ.κ. Αθην αγόρα και ακο-
λούθησε η λιτάν ευση της εικόν ας και των  ιερών  λειψά-
ν ων  συν οδεία πλήθους πιστών  εν ώ τιµές απέδωσε η
Φιλαρµον ική του ∆ήµου Φυλής. Τη ∆ευτέρα το πρωί
εψάλλει  Όρθρος και Θεία Λειτουργία προεξάρχ ον τος
του Ιεροκήρυκα  της Μητροπόλεως Ιλίου, Αχ αρν ών  και
Πετρουπόλεως   Αρχ ιµαν δρίτου Ιωάν ν η Γιαν ν όπου-
λου και το απόγευµα Ιερά Παράκλησις και Χαιρετισµοί 

της Αν ακοµιδής των  Λειψάν ων  του Αγίου Νεκταρίου.  
Παράλληλα µε τις θρησκευτικές εκδηλώσεις ο εφηµέρ-

ιος του ν αού Αγιορείτης Ιεροµόν αχ ος πατήρ Μην άς
Αλεξιάδης είχ ε οργαν ώσει και έν α πλούσιο διήµερο
πολιτιστικό πρόγραµµα µε ζων ταν ή µουσική. 

Την  Κυριακή 15 Σεπτεµβρίου µετά την  λιτάν ευση
της εικόν ας και των  λειψάν ων  του Αγίου ακολούθησε
γν ήσιο πον τιακό γλέν τι µε το Νίκο Σοφιαν ίδη και την
ορχ ήστρα του καθώς στη συγκεκριµέν η εν ορία κυρια-
ρχ εί το πον τιακό στοιχ είο εν ώ  το λαϊκό πρόγραµµα
απογείωσε ο Άγγελος Πλαβούκος και το συγκρότηµά
του. Τη ∆ευτέρα ο Σπύρος Μπρέµπος µε τους µουσι-
κούς του χ άρισαν  µια καταπληκτική βραδιά στο κοιν ό
που έµειν ε µέχ ρι τις πρώτες πρωιν ές ώρες στην  εκδή-
λωση. Ευχ άριστη έκπληξη το βράδυ της ∆ευτέρας
ήταν  η αυθόρµητη παρουσία στην  εκδήλωση της γν ω-
στής παραδοσιακής τραγουδίστριας Γιώτας Χαλκιά την  

οποία αµέσως αν τιλήφθηκε και αξιοποίησε ο Σπύρ-
ος Μπρέµπος αν εβάζον τάς την  µε συν οπτικές διαδι-
κασίες στο πάλκο για ν α τραγουδήσει.  

Στις θρησκευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις παρέ-
στησαν  ο ∆ήµαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς , η
Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ζωή Αρβαν ι-
τάκη, οι Αν τιδήµαρχ οι Θαν άσης Σχ ίζας και Μαρίν ος
Σαρλάς, ο πρόεδρος της πρωτοβάθµιας σχ ολικής επι-
τροπής Γιάν ν ης Κρεµµύδας, ο πρόεδρος των  παι-
δικών  σταθµών  Ζεφυρίου Γιώργος Κούρκουλος, ∆ηµο-
τικός Σύµβουλος Βασίλης Γεωργιάδης, ο πρόεδρος του
Τοπικού Συµβουλίου Άν ω Λιοσίων  Νίκος Λιόσης ,οι
τοπικοί σύµβουλοι Μιχ άλης Ζουρίδης , Ειρήν η Γκαργ-
κάσουλα και Σωτήρης Τσουκαλάς, η Πρόεδρος του
συλλόγου της εν ορίας του Αγίου Νεκταρίου Φαν ή Παπ-
πού,ο Γιώργος Σον ίδης και ο Ειδικός Επιστηµον ικός
συν εργάτης του ∆ηµάρχ ου Φυλής Γιάν ν ης Λιάκος

Ευλάβεια και κατάνυξη στην λιτάνευση της εικόνας και των λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου στα Άνω Λιόσια 

ΗΗΗΗ    ΘΘΘΘΕΕΕΕΙΙΙΙΑΑΑΑ    ΑΑΑΑΡΡΡΡΧΧΧΧΟΟΟΟΝΝΝΝΤΤΤΤΩΩΩΩ    
Αρτοζαχαροπλαστείο

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

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

ΣΕ ΕΝΑΝ ΖΕΣΤΟ ΓΕΜΑΤΟ ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΟ

Ο Ελληνικός Ορειβατικός
Σύλλογος Αχαρνών ανα-
κοινώνει τη διοργάνωση του
36ου ΓΥΡΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ για
την Κυριακή 29 Σεπτεµβρίου
2019.

Ο αγώνας διοργανώνεται για
36η συνεχή χρονιά και σκο-
πεύει στη διάδοση των αθλ-
ηµάτων βουνού, την ανάπτυξη
του µαζικού αθλητισµού, τη
σύσφιξη των σχέσεων των
νέων ανθρώπων και στο να
δώσει την ευκαιρία σε πολύ
κόσµο να βρεθεί για µια ακόµη
φορά στην πολυαγαπηµένη του Πάρνηθα.

Ο 36ος ΓΥΡΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ περιλαµβάνει 2 διαδρο-
µές. Τη µεγάλη των 16 χλµ. για τους ενήλικες (άνδρες
και γυναίκες) και τη µικρή των 4 χλµ. για τα παιδιά (αγόρ-

ια και κορίτσια κάτω των 16 ετών).
Η εκκίνηση για τον µεγάλο γύρο θα δοθεί στις 10.00΄

ακριβώς και των παιδιών στις 10.15 .́ Στη διαδροµή των
16 χλµ. θα υπάρχουν 2 σηµεία παροχής νερού και µέρ-
ιµνα αντιµετώπισης εκτάκτων περιστατικών.

Αφετηρία και τερµατισµός
του αγώνα θα είναι ο
χώρος µπροστά στην
εκκλησία της Αγίας Τριά-
δας – Πάρνηθα. 

Σε όλους τους δροµείς θα δοθούν αναµνηστικά µετάλ-
λια και διπλώµατα, ενώ για τους 3 πρώτους των 18 κατ-
ηγοριών (κατά φύλο και ηλικία) έχουν αθλοθετηθεί
κύπελλα!

Η συµµετοχή στον αγώνα είναι δωρεάν και οι
δηλώσεις συµµετοχής γίνονται επιτόπου στη γραµµα-
τεία του αγώνα, µέχρι δέκα λεπτά (10 )́ πριν την
εκκίνηση.

ΓΡΑΦΕΙΑ — ΑΘΛΗΤΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ “Νώντας Νίκας” : Φιλαδελφείας 126 – Τ.Κ.
136 73 ΑΧΑΡΝΕΣ

ΤΗΛ. 2102461528 – 2102404100, FAX:
2102469777, www.eosacharnon.gr,  e–mail:
eosa@otenet.gr

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ: Θέση Φλαµπούρι (1150µ.) – Πάρνηθα,
τηλ. 2102464666

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Αχαρνών Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Αχαρνών 
∆ιοργάνωση του 36ου ΓΥΡΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ την Κυριακή 29 Σεπτεµβρίου 2019
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Κ
ατά τη δι άρκει α της συζήτησης στην
Ολοµέλει α της Βουλής, η οποί α
τελούσε υπό την Προεδρεί α του

Αντι προέδρου της Βουλής και  Βουλευτή
∆υτι κής Αττι κής Θανάση Μπούρα έγι νε
αναφορά στην Ηµέρα Μνήµης της Γενοκ-
τονί ας των Ελλήνων της Μι κράς Ασί ας από
το Τουρκι κό Κράτος. Ο κ. Μπούρας
µι λώντας εκ µέρους της Βουλής των Ελλή-
νων εί πε τα εξής:

“Η Βουλή των Ελλήνων, µε οµόφωνη
απόφαση της 24ης Σεπτεµβρί ου 1998 καθ-
ι έρωσε την 14η Σεπτεµβρί ου ως Ηµέρα
Εθνι κής Μνήµης της Γενοκτονί ας των Ελλή-
νων της Μι κράς Ασί ας από το Τουρκι κό
Κράτος. Έτσι  σήµερα τι µούµε την ηµέρα
αυτή κάνοντας αναφορά στα θλι βερά
γεγονότα του Σεπτεµβρί ου του 1922, που
τερµάτι σαν την µακρόχρονη ι στορι κή παρ-
ουσί α των Ελλήνων στην Ιωνι κή γη.

Ενενήντα επτά χρόνι α µετά τη Μι κρασι α-
τι κή καταστροφή τι µούµε όχι  µόνο όσους
έχασαν τη ζωή τους, αλλά και  όσους επέζ-
ησαν από τα τραγι κά γεγονότα και  κατάφε-
ραν να φτάσουν στην Ελλάδα ως Πρόσφυ-
γες. Ακόµη, τη µέρα αυτή η εκκλησί α µας
τι µά τη µνήµη του Αγί ου εθνοϊ εροµάρτυρος 

Χρυσοστόµου Σµύρνης, ο οποί ος µολονό-
τι  εί χε τη δυνατότητα να φύγει  και  να
γλι τώσει  τη ζωή του, επέλεξε να θυσι αστεί
ως καλός ποι µήν, υπέρ του ποι µνί ου του κι
έτσι  παρέµει νε ως το τέλος στι ς επάλξει ς
του αγώνα και  της αντί στασης.

Γι α πολλούς ι στορι κούς η Γενοκτονί α των
Ελλήνων της Μι κράς Ασί ας θεωρεί ται  ι σά-
ξι α της Άλωσης της Πόλης. Η Σµύρνη ήταν
το µεγαλύτερο πνευµατι κό κέντρο της
Μι κράς Ασί ας µε κυρί αρχο στοι χεί ο το
Ελληνι κό. Ο Ελληνι σµός της Μι κράς Ασί ας
ανέπτυξε τέχνες και  γράµµατα, εκεί  άνθι -
σε η οι κονοµί α και  το εµπόρι ο.

Σήµερα, λοι πόν, τι µούµε όλους όσους
έχασαν τη ζωή τους βί αι α. Ο πλήρης απο-
λογι σµός της καταστροφής αυτής που
συντελέστηκε ι στορι κά σε δύο περι όδους,
1914-1918 και  1920-1924 εί ναι  πράγµατι
πολύ δύσκολος. Αρπαγές και  λεηλασί ες
σπι τι ών και  περι ουσι ών, γεωργι κές και
κτηνοτροφι κές καταστροφές, γκρέµι σµα
σχολεί ων και  ναών, µαρτυρι κοί  βασανι -
σµοί  αι χµαλώτων αποτελούν µερι κά από
τα θλι βερά γεγονότα.

Τι µούµε, όµως, και  τη µνήµη όσων επέζ-
ησαν και  ήρθαν Πρόσφυγες στην Ελλάδα 

κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες.
Παρά τι ς κακουχί ες και  τη συχνή αµφι -
σβήτηση των γηγενών, οι  Έλληνες που
προέρχονταν από τη Μι κρά Ασί α κατάφερ-
αν να προκόψουν και  να δι ακρι θούν σε
πολλούς τοµεί ς της Ελληνι κής κοι νωνί ας.
Βοήθησαν στην πολι τι κή, κοι νωνι κή και
οι κονοµι κή ανάκαµψη της Ελλάδας. Εξί σου
σηµαντι κή ήταν και  η πολι τι σµι κή τους
συνει σφορά. Μέσα από τι ς δι ηγήσει ς, τα

τραγούδι α και  τους χορούς κατάφεραν να
κρατήσουν ζωντανή στη µνήµη µας τη
Σµύρνη, το Αϊ βαλί , το Ικόνι ο, την Και σάρ-
ει α, την Τραπεζούντα και  τη Σαµψούντα.

Η Γενοκτονί α των Ελλήνων της Μι κράς
Ασί ας αποτελεί  ένα αδι αµφι σβήτητο ι στο-
ρι κό γεγονός. Η τι µή στη µνήµη των θυµά-
των της Γενοκτονί ας δε στρέφεται  εναντί ον
της σηµερι νής Τουρκί ας ή του τουρκι κού
λαού. Η Ελλάδα επι θυµεί  καλές και  ει λι -
κρι νεί ς σχέσει ς µε όλους τους γεί τονες
εταί ρους και  συµµάχους συµπερι λαµβα-
νοµένης της Τουρκί ας. Όµως δεν πρόκει ται
να κάνουµε καµί α έκπτωση στι ς αρχές του
δι εθνούς δι καί ου και  της καλής γει τονί ας.
Καλούµε την γεί τονα χώρα να προσηλωθεί
σ ' αυτές τι ς αρχές και  τι ς αξί ες, προκει -
µένου να µπορέσουµε από κοι νού να οι κο-
δοµήσουµε ένα µέλλον ασφαλεί ας και
ευηµερί ας γι α τους λαούς µας.

Οι  προκλήσει ς και  η παραβί αση κυρι α-
ρχι κών δι και ωµάτων τρί των χωρών από την
Άγκυρα δεν βοηθάει  την περι φερει ακή
σταθερότητα. Η Ελλάδα σε κάθε περί πτω-
ση θα παραµεί νει  φάρος δηµοκρατί ας και
σταθερότητας στη Νοτι οανατολι κή Ευρώπη
και  στη Μεσόγει ο.”

Ο Θ. ΜΠΟΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Για την Ηµέρα Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος.

Μ
ε τρεις σηµαν τικές αποφάσεις του, το ∆ιοικ-
ητικό Πρωτοδικείο Αθήν ας δικαιών ει συν τα-
ξιούχ ους του ΕΤΑΤ («Εν ιαίο Ταµείο Ασφάλισης

Τραπεζοϋπαλλήλων »), του Ταµείου Νοµικών  και του
ΤΑΠ-ΟΣΕ («Ταµείο Ασφάλισης Προσωπικού Οργαν ι-
σµού Σιδηροδρόµων  Ελλάδος»).

Σύµφων α µε την  ΕΝΥΠΕΚΚ, πρόκειται για:

● την  υπ’αριθ. 11424/2019
απόφαση, µε την  οποία τρεις
συν ταξιούχ οι του ΕΤΑΤ
(«Εν ιαίο Ταµείο Ασφάλισης
Τ ρ α π ε ζ ο ϋ π α λ λ ή λ ω ν » )
δικαιών ον ται και τους επι-
στρέφον ται οι περικοπές στις
κύριες και επικουρικές τους
συν τάξεις που έγιν αν  σύµφω-
ν α µε τον  ν . 4093/2012, για το
χ ρον ικό διάστηµα από τον
Απρίλιο του 2012 µέχ ρι και 31-
12-2014. Τα ποσά που τους
επιδικάζει το ∆ικαστήριο

αν έρχ ον ται σε 12.817, 10.224 και 6.090 ευρώ αν τι-
στοίχ ως,

● την  υπ’αριθ. 12098/2019 απόφαση που αφορά
συν ταξιούχ ο δικαστική λειτουργό, στην  οποίο επι-
στρέφον ται οι περικοπές του άρθρου 38 του ν .
3863/2010, του άρθρου 6 του ν . 4051/2012 και του

πρώτου άρθρου παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.5 του ν .
4093/2012, για το χ ρον ικό διάστηµα από 1/7/2015 έως
30/6/2018 και

● την  υπ’αριθ. 12108/2019 απόφαση που αφορά
πεν ήν τα (50) συν ταξιούχ ους σιδηροδροµικούς, ασφα-
λισµέν ους στο πρώην  ΤΑΠ-ΟΣΕ. Τους επιστρέφον ται
οι περικοπές του άρθρου πρώτου παρ. ΙΑ υποπαρ.
ΙΑ.5 του ν . 4093/2012, για το χ ρον ικό διάστηµα από
11/6/2015 έως 30/6/2016.

Και οι τρεις αυτές σηµαν τικές αποφάσεις του ∆ιοικ-
ητικού Πρωτοδικείου Αθήν ας ευθυγραµµίζον ται µε τις
οριστικές και αµετάκλητες υπ’αριθ. 2287-2290/2015
αποφάσεις της Ολοµέλειας του Συµβουλίου Επικρατείας
και όχ ι µόν ο αν αγν ωρίζουν  ότι ο ΕΦΚΑ πρέπει ν α επι-
στρέψει τα παραν όµως παρακρατηθέν τα ποσά στους
εν άγον τες, αλλά διατάσσει ν α καταβληθούν  ν οµιµοτό-
κως (µε επιτόκιο 6%) από την  ηµεροµην ία επίδοσης
της αγωγής στον  Φορέα.

∆ικαστήριο: Νέα δικαίωση για συνταξιούχους 
- Ποσά έως 12.000 € και έντοκα
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Κ
ατατέθηκαν στη Βουλή για κύρωση από το
υπουργείο Περιβάλλοντος και  Ενέργειας,
οι  συµβάσεις για την παραχώρηση τεσ-

σάρων θαλάσσιων περιοχών στο Ιόνιο και  την
Κρήτη για έρευνες υδρογονανθράκων.

Πρόκει ται  για τη θαλάσσια περιοχή «Ιόνιο»,
που παραχωρεί ται  στην κοινοπραξία της ισπα-
νικής Repsol Exploracion µε τα Ελληνικά Πετρέ-
λαια, το «µπλοκ 10» (Κυπαρισσιακός κόλπος)
όπου µοναδικός ανάδοχος είναι  τα ΕΛΠΕ, και  τι ς
θαλάσσιες περιοχές δυτικά και  νοτιοδυτικά της
Κρήτης που παραχωρούνται  στην κοινοπραξία
Total, ExxonMobil και  Ελληνικά Πετρέλαια.

Η κύρωση των συµβάσεων –οι  διαπραγµα-
τεύσεις για τι ς οποίες διήρκεσαν από το 2015
έως το 2019- ενισχύει  την εξωστρέφεια της Ελλά-
δας στον αναπτυσσόµενο τοµέα υδρογονανθράκων
και  συνιστά ψήφο εµπιστοσύνης µεγάλων δι ε-
θνών πετρελαϊκών εταιρειών που θα επενδύσουν
140 εκατ. ευρώ στο στάδιο των ερευνών. Οι  επεν-
δύσει ς αυτές θα δηµιουργήσουν νέες θέσει ς
εργασίας και  θα ενισχύσουν τι ς τοπικές κοι -
νωνίες.

Ειδικότερα, για τι ς δυο θαλάσσιες περιοχές
«Νοτιοδυτικά Κρήτης» και  «∆υτικά Κρήτης» εισά-
γονται  προς κύρωση οι  δυο συµβάσεις που υπε-
γράφησαν στις 27 Ιουνίου 2019 µεταξύ του Ελληνι -
κού ∆ηµοσί ου και  της κοι νοπραξί ας Total,
ExxonMobil και  Ελληνικών Πετρελαίων.

Για τη θαλάσσια περιοχή «Ιόνιο» (∆υτική Ελλά-
δα) εισάγεται  προς κύρωση η σύµβαση που
υπεγράφη στι ς 9 Απριλίου 2019 µεταξύ του
Ελληνι κού ∆ηµοσί ου και  της κοι νοπραξί ας
Repsol-Ελληνικά Πετρέλαια.

Για τη θαλάσσια περιοχή «Περιοχή 10 Ιόνιο
Πέλαγος» (Κόλπος Κυπαρι σσί ας) ει σάγεται
προς κύρωση η σύµβαση που υπεγράφη στις 9
Απριλίου 2019 µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου
και  των Ελληνικών Πετρελαίων.

Η κατάθεση του σχετι κού νοµοσχεδί ου
προχώρησε χωρίς καθυστερήσεις από το Υπο-
υργείο Περιβάλλοντος και  Ενέργειας, καθώς
βασική επιδίωξη της κυβέρνησης είναι  να σταλεί
το µήνυµα ότι  η Ελλάδα είναι  µια χώρα φιλική
προς την επιχειρηµατικότητα και  τι ς επενδύσεις.

Τι σηµαίνει η κύρωση των συµβάσεων
Με την κύρωση από τη Βουλή οι  συµβάσεις

µίσθωσης αποκτούν την ισχύ νόµου και  ενισχύουν
την εξωστρέφεια της Ελλάδας στον αναπτυσσό-
µενο τοµέα των υδρογονανθράκων. Αποτελεί
ηχηρή ψήφο εµπι στοσύνης µεγάλων δι εθνών
πετρελαϊκών εταιρειών που θα πραγµατοποιή-

σουν επενδύσει ς ύψους εκατοµµυρίων ευρώ,
ακόµα και  στο βασικό στάδιο των ερευνών. Πέραν
της συµβολής της βιοµηχανίας υδρογονανθράκων
στην αύξηση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος,
βάσει  ανάλογης δι εθνούς εµπειρίας (bench-
marks), εκτιµάται  ότι  α) για κάθε άµεση θέση
εργασί ας στον κλάδο των υδρογονανθράκων
δηµιουργούνται  3 νέες θέσεις πλήρους απασχόλ-
ησης στην ευρύτερη οικονοµία σε εθνικό και  περ-
ιφερειακό επίπεδο, β) Για κάθε ευρώ που θα
αµείβονται  οι  άµεσα εργαζόµενοι  στον κλάδο, θα
δηµιουργούνται  άλλες 2 θέσει ς εργασίας σε
άλλους κλάδους της οικονοµίας ενισχύοντας περ-
αι τέρω την απασχόληση µε νέες και  καλά
αµειβόµενες δουλει ές.

Η Ελλάδα έχει  σήµερα 9 θαλάσσιες και  χερ-
σαίες παραχωρήσεις. Με την κύρωση από τη
Βουλή των σηµερινών τεσσάρων συµβάσεων, ο
συνολικός αριθµός θα ανέλθει  σε 13. Αυτή η εξέ-
λι ξη, µακροπρόθεσµα, θα ενισχύσει  περαι τέρω
την ενεργειακή ασφάλεια και  τον εφοδιασµό της
Ελλάδας καθώς και  τη γεωστρατηγική θέση µας
ως έναν σηµαντι κό ενεργει ακό κόµβο της
Ευρώπης.

Εφόσον οι  έρευνες πι στοποι ήσουν ότι  οι
ποσότητες φυσικού αερίου ή αργού πετρελαίου
είναι  απολήψιµες, οι  πρώτες γεωτρήσεις ανα-
µένεται  να πραγµατοποιηθούν το 2020.

Βασικά στοιχεία των συµβάσεων
Οι  συµβάσεις µίσθωσης έχουν αρχική διάρ-

κεια οκτώ ετών για την περίοδο ερευνών και  25
ετών για την περίοδο εκµετάλλευσης (µε δυνατότ-
ητα παράτασης για δυο πενταετί ες), από την ηµε-
ροµηνία ανακάλυψης εµπορικά εκµεταλλεύσι -
µων κοι τασµάτων.

Κατά το οκταετές Βασικό Στάδιο Ερευνών, οι
εται ρεί ες-ανάδοχοι  καλούνται  να επενδύσουν
σωρευτικά ποσό της τάξης των 140 εκατ. ευρώ
για τη δι ενέργεια γεωφυσικών ερευνών, τον καθο-

ρισµό των πιθανών γεωτρητικών στόχων και  τη
δι ενέργεια ερευνητικών γεωτρήσεων.

Σε περίπτωση ανακάλυψης κοι τάσµατος, θα
ακολουθήσει  η δι ενέργεια επιβεβαιωτικών γεω-
τρήσεων και  ανάλογα µε την ανάλυση των ευρ-
ηµάτων, θα ληφθεί  η τελική επενδυτική απόφαση
για την παραγωγική γεώτρηση.

Τα έσοδα του ∆ηµοσίου από την εκµετάλλευση
των υδρογονανθράκων θα προέλθουν κυρίως από
το µίσθωµα (royalties) και  τη φορολογία των
προσδοκώµενων κερδών, καθώς και  από τι ς στρ-
εµµατι κές αποζηµι ώσει ς, οι  οποί ες εί ναι
καταβλητέες ήδη από το στάδιο της έρευνας. Κατά
τη συνήθη δι εθνή πρακτική, το ύψος του µισθώµα-
τος υπολογί ζεται  στη βάση µαθηµατικού τύπου
που λαµβάνει  υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα από
πωλήσεις και  τι ς εκροές (δαπάνες) των µισθω-
τριών εταιρειών.

Το µίσθωµα καταβάλλεται  οπωσδήποτε στο
∆ηµόσιο, ανεξάρτητα από την επί τευξη ή όχι  κέρ-
δους από τι ς εταιρεί ες-αναδόχους και  υπο-
λογί ζεται  ως ποσοστό της αξίας των υδρογονανθ-
ράκων που θα εξορυχθούν.

Στι ς συµβάσεις περιέχεται  επίσης όρος που
υποχρεώνει  τι ς εταιρεί ες-αναδόχους στην κατα-
βολή συγκεκρι µένου ποσού ετησί ως γι α την
εκπαί δευση και  κατάρτι ση στελεχών του
∆ηµοσίου και  των τοπικών κοινωνιών.

Το Ελληνικό ∆ηµόσιο δεν επιµερί ζεται  τον
κί νδυνο της επένδυσης, αφού το κόστος των
µελετών, ερευνητικών και  παραγωγικών γεωτρή-
σεων επιβαρύνει  αποκλειστικά τι ς εταιρεί ες,
ενώ στις σχετικές συµβάσεις προβλέπεται , στην
ολοκλήρωση της φάσης των ερευνών, η αποδέ-
σµευση των µη εκµεταλλεύσιµων περιοχών από
τι ς εται ρί ες – αναδόχους.Επι προσθέτως, τα
έσοδα του ∆ηµοσίου είναι  εξασφαλισµένα, αφού
προβλέπεται  ελάχιστο πρόγραµµα εργασιών
και  οικονοµική δέσµευση µε έκδοση αντίστοιχης
εγγυητικής επιστολής.

Προστασία του περιβάλλοντος
Όλες οι  συµβάσεις µίσθωσης περιλαµβάνουν

αυστηρό πλέγµα διατάξεων που διασφαλίζει  ότι
η έρευνα και  η εκµετάλλευση υδρογονανθράκων
θα δι εξαχθεί  µε απόλυτο σεβασµό στην προ-
στασία του περιβάλλοντος.

∆εν προβλέπονται  ειδικές ευνοϊκές ρυθµίσεις
για τα περιβαλλοντικά ζητήµατα υπέρ των εται -
ρειών-αναδόχων, κάτι  που σηµαίνει  ότι  οι  εταιρ-
εί ες εί ναι  υποχρεωµένες να συµµορφώνονται
πλήρως µε το σύνολο της Εθνικής και  Ενωσιακής
περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, όχι  µόνο αυτής που
ισχύει  τώρα, αλλά και  της όποιας µελλοντικής-
και  αυστηρότερης.

Προβλέπεται  ρητά η λήψη µέτρων επανόρθω-
σης στα οποία οφείλουν να προβούν οι  εταιρεί ες
σε περίπτωση που οι  εργασίες που εκτελούν
θέτουν σε κίνδυνο φυσικά πρόσωπα ή περιου-
σί ες ή ρυπαί νουν ή βλάπτουν την χλωρί δα,
πανίδα και  υδρόβια ζωή ή το περιβάλλον.

Αναφορικά µε τον τουρισµό, η εµπειρία από
την 40ετή παραγωγή στον Κόλπο της Καβάλας
(κοί τασµα Πρίνου), περιοχή που γει τνιάζει  µε τη
δηµοφιλή Θάσο, δείχνει  ότι  µε την ορθή εφαρµογή
των δι εθνών καλών πρακτικών και  των περιβαλ-
λοντικών προβλέψεων, ο τουρισµός και  η εκµε-
τάλλευση υδρογονανθράκων µπορούν να
συνυπάρξουν αρµονικά.

∆ιαφοροποίηση Ενεργειακού Μείγµατος &
Γεωπολιτική Αναβάθµιση της Χώρας

Η έρευνα για υδρογονάνθρακες, ιδίως όσον
αφορά στην ανεύρεση φυσικού αερίου, εί ναι  ένας
από τους κρισιµότερους παράγοντες που θα
επηρεάσουν το ενεργειακό µείγµα της χώρας για
τα επόµενα 30 τουλάχιστον χρόνια, µε δεδοµένο
ότι  το φυσικό αέριο αποτελεί  το καύσιµο «γέφ-
υρα» που θα επι τρέψει  τη βαθµιαία µετάβαση
σε εναλλακτικές, φιλικότερες προς το περιβάλ-
λον πηγές ενέργειας. 

Στο πλαίσιο αυτό, η έρευνα για υδρογονάνθρα-
κες στην Ελλάδα σε συνέργεια µε τα µεγάλα pro-
jects κατασκευής αγωγών µεταφοράς φυσικού
αερίου όπως είναι  ο TAP, ο IGB και  ο EastMed
και  των υπαρχόντων και  µελλοντικών τερµατικών
σταθµών (Ρεβυθούσα, Αλεξανδρούπολη) αποτε-
λούν τµήµατα της διαδικασίας διαφοροποίησης
του ενεργειακού µείγµατος, ενισχύοντας την ενερ-
γειακή ασφάλεια και  την ασφάλεια εφοδιασµού
της χώρας και  εδραιώνοντάς την ως ένα σηµαν-
τι κό ενεργειακό κόµβο στην περιοχή της Νοτιανα-
τολικής Ευρώπης.

(πηγή:www.mononews.gr)

Υδρογονάνθρακες: Στην Βουλή οι συµβάσεις παραχώρησης 
––  ΕΕππεεννδδύύσσεειιςς  114400  εεκκααττ..  εευυρρώώ  γγιιαα  έέρρεευυννεεςς

Οδηγός για πρωτοετείς φοιτητές:

Οι εγγραφές στα πανεπιστήµια
- Άνοιξε η εφαρµογή. Καταληκτική ηµεροµηνια

Μ
ετά την επιτυχία τους Πανελλήνιες 2019, οι πρωτο-
ετείς φοιτητές πλέον θα πρέπει να κάνουν την εγγρ-
αφή τους στις σχολές των πανεπιστηµίων που πέρ-

ασαν προκειµένου να ξεκινήσουν την ακαδηµαϊκή τους στα-
διοδροµία.Από το απόγευµα της Τετάρτης έχει τεθεί σε λει-
τουργία η ειδική εφαρµογή του υπουργείου Παιδείας, την
οποία πρέπει να επισκεφθούν οι πρωτοετείς φοιτητές προ-
κειµένου να κάνουν την εγγραφή τους. Οι φοιτητές θα πρέ-
πει να µπουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregis-
ter.it.minedu.gov.gr και εισάγοντας τον 8ψήψιο κωδικό
εξετάσεων υποψηφίου και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης
(password) που χρησιµοποίησαν για την εισαγωγή τους
στην ηλεκτρονική εφαρµογή του Μηχανογραφικού ∆ελτίου θα µπορέσουν να
πραγµατοποιήσουν την εγγραφή τους.Πότε λήγει η προθεσµία για τις εγγρ-
αφές των πρωτοετών φοιτητώνΗ ηλεκτρονική εφαρµογή του υπουργείου
Παιδείας για τις εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών θα λειτουργεί µέχρι τις
27 Σεπτεµβρίου. 

Η αίτηση εγγραφής των επιτυχόντων µέσω της ηλεκτρονικής εφαρµογής του
υπουργείου Παιδείας ενέχει χαρακτήρα Υπεύθυνης ∆ήλωσης. Έτσι, οι επιτ-
υχόντες µετά την είσοδο στην εφαρµογή θα πρέπει να συµπληρώσουν τον
προσωπικό τους Αριθµό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής (ΑΜΚΑ), ο
οποίος θα επιβεβαιώνεται µέσω διαλειτουργικότητας µε το Εθνικό Μητρώο
ΑΜΚΑ.
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Λαβράκι έβγαλαν οι αστυνοµικοί
Εντοπίσθηκε διακινητής µε παράτυπους 
µετανάστες στην Εθνική οδό 
Αθηνών- Κορίνθου στο ύψος της Μάνδρας 

Λαβράκι έβγαλαν οι αστυνοµικοί της Άµεσης ∆ράσης κατά την διάρκεια
ελέγχου σε αυτοκίνητο που κινούνταν στην Εθνική οδό Αθηνών- Κορίνθου
στο ύψος της Μάνδρας. Τους αστυνοµικούς κινητοποίησε η φθαρµένη
πινακίδα του αυτοκινήτου και τα φιµέ τζάµια και ζήτησαν από τον οδηγό να στα-
µατήσει το όχηµα.

Μέσα εντόπισαν πέντε άτοµα, παράτυπους µετανάστες,  καθώς δεν διέθεταν
έγγραφα νόµιµης παραµονής στη χώρα, τον έναν πάνω στον άλλο.

Μέσα στο όχηµα οι αστυνοµικοί εντόπισαν σακίδια, 15 κάρτες sim και έγγρ-
αφα που δεν ανήκαν όµως στου επιβαίνοντες στο όχηµα. 

Αξίζει να σηµειωθεί πως οι πέντε παράτυποι µετανάστες, δεν γνώριζαν ούτε
το όνοµα του οδηγού του αυτοκινήτου. Όλοι τους οδηγήθηκαν στην διεύθυ-
νση αλλοδαπών όπου και κρατούνται.

(πηγή: http://newpost.gr)

Σε έως 48 οι δόσεις από 12 στην
πάγια ρύθµιση για χρέη στην εφορία

Α
υξάν ον ται οι δόσεις της πάγιας ρύθµισης
οφειλών  προς την  εφορία, από 12 στις έως 48
αν άλογα όµως το είδος της οφειλής, αλλά ταυ-

τόχ ρον α τίθεν ται αυστηρότερα κριτήρια έν ταξης σε
αυτή.

Οι δόσεις αυξάν ον ται σε 24 από 12 για τις τακτικές
οφειλές( από φόρο εισοδήµατος, ΦΠΑ, κτλ) και σε 48
για τις έκτακτες ( π.χ  από φόρο κληρον οµιάς) ωστόσο
υπό την  πίεση των  θεσµών  ο αριθµός των  δόσεων  θα

συν αρτάται από το εισόδηµα και την  περιουσία του
οφειλέτη.Επιπλέον  οι θεσµοί επιµέν ουν  ακόµη πως η
ρύθµιση των  120 δόσεων  θα έχ ει αρν ητική επίπτωση
στα έσοδα του προϋπολογισµού.

Στο τραπέζι κυβέρν ησης και θεσµών  έπεσαν  και τα
στοιχ εία για την  πορεία της ρύθµισης που αφορά στις
120 δόσεις.

Οι θεσµοί υποστηρίζουν  ότι η ρύθµιση θα προκαλέ-
σει απώλεια εσόδων  της τάξης των  περίπου 200 εκατ.
ευρώ φέτος, εν ώ από την  πλευρά του το υπουργείο
Οικον οµικών  επιχ ειρηµατολογεί υπέρ της ρύθµισης

εκτιµών τας ότι θα φέρει µια καθαρή βελτίωση των  φορ-
ολογικών  εσόδων  κατά περίπου το ίδιο ποσό.

Σηµειών εται ότι η προθεσµία για την  υποβολή
αίτησης έν ταξης στη ρύθµιση λήξει στις 30 Σεπτεµ-
βρίου.

Η αυξηµέν η προσέλευση των  φορολογούµεν ων  για
έν ταξη στη ρύθµιση από τη µια και η ύπαρξη λιγότερ-
ων  από 15 ηµέρες από την  άλλη για την  εκπν οή της
προθεσµίας, αποτελούν  δυο χ αρακτηριστικά που καθ-
ιστούν , σύµφων α µε τους φοροτεχ ν ικούς, την  παρά-
ταση µον όδροµο.
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανασυσκευασίας,
που εδρεύει στον

Ασπρόπυργο, ζητεί
εργαζόµενους για αποθήκες

στη Μάνδρα, Μαγούλα. Άµεση
πρόσληψη, µισθός, ασφάλεια, 

άνδρες - γυναίκες για
φορτοεκφορτώσεις,

παραλαβές, πικαδόρους,
ανασυσκευασία, 

χειριστές κλαρκ, αποστολή
βιογραφικών 

qualityproductionsolutions@g
mail.com

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2105556064  

Ωράριο : 9:00-16:00
ΚΙΝΗΤΟ 6982220794
ΥΠΕΥΘΥΝΗ Κα ΜΙΧΑ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ
∆ΙΑΥΓΕΙΑ

Ασπρόπυργος,  19
Σεπτεµβρίου 2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αρ. Πρωτ.: 20488
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Αρ. Αποφ .: 4106
∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ                                                           
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ

Θέµα: «Ορισµός Εν τεταλµέν ου
∆ηµοτικού Συµβούλου».                                                             
Απόφ αση : 4106/2019

Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου,

Έχοντας υπόψη :

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.
3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της 

Αυτοδιοίκησης και της Απο-
κεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγρ-
αµµα  

Καλλικράτης» ΦΕΚ 87
/τ.Α /́2010.
Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.
3463/2006.
Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ-
ου 44 του Ν. 3979/2011 
Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.
3463/2006
Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρ-
εσίας του ∆ήµου που δηµο-
σιεύτηκε στο ΦΕΚ 

1425/16-6-2011.
Τ ις τροποποιήσεις του Οργανι-
σµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του
∆ήµου Ασπροπύργου (ΦΕΚ
2880/Β /̀19-12-11, ΦΕΚ 831/19-
03-2012, ΦΕΚ 1107/10-04-2012).
Την ανάγκη ορισµού Εντεταλµέ-

νων Συµβούλων για την επικουρία
µας και την          εύρυθµη λειτο-
υργία των Υπηρεσιών του ∆ήµου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζουµε την ∆ηµοτική Σύµβουλο
της πλειοψηφίας, κ. Πηλιχού Γεω-
ργία, ως Εν τεταλµέν η ∆ηµοτική
Σύµβουλο, για τη λειτουργία των
ν έων  Κοιν ων ικών  ∆οµών  του
∆ήµου Ασπροπύργου, ήτοι, του

∆ηµοτικού Κοινωνικού Καταστή-
µατος Αλληλεγγύης «ο Πλησίον»,
καθώς και όλων των ∆οµών Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης, που ιδρύονται
στο πλαίσιο εθνικών ή ευρωπαϊκών
προγραµµάτων, και αφορούν σε
Κοινωνικά Παντοπωλεία, Συσσίτια,
Φαρµακεία, Ιµατιοθήκες κ.λπ.   
Η παρούσα απόφαση ισχύει έως
ανακλήσεώς της µε µεταγενέστερη
απόφαση, να δηµοσιευτεί, µία
φορά, σε µία ηµερήσια εφηµερίδα
της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτι-
κής Αττικής, και να αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του ∆ήµου και στη
¨∆ιαύγεια .̈  

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ι.  ΜΕΛΕΤΙΟΥ

Ελευσίν α: 19-09-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α.Π. οικ: 14180
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                
∆ΗΜΟΣ    ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΝΟΙΧΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΜΟΙΒΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΝ ΤΩΝ
ΠΟΛΙΤ ΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ » προϋπο-
λογισµού   59.450,56 € συµπερι-
λαµβανοµένου ΦΠΑ 24%

Ο ∆ήµος Ελευσίνας
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΧΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ενδεικτικού προϋ-
πολογισµού  59.450,56 €  συµπε-
ριλαµβανοµένου   του  Φ.Π.Α.  για
την  υλοποίηση  της  ∆απάνης  µε
τίτλο 

«ΑΜΟΙΒΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Μ Α Γ Ν Η Τ Ο Φ Ω Ν Η Σ Η Σ
ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΝ ΤΩΝ
ΠΟΛΙΤ ΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ»   µε κρι-
τήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά µόνο βάσει της
τιµής ( χαµηλότερη τιµή ),  όπως
προδιαγράφονται στην αρ. 83/19
Τεχνική  Προδιαγραφή  του
∆ήµου Ελευσίνας, που συνέταξε η
∆ιεύθυνση Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και
Πρασίνου του ∆ήµου Ελευσίνας . 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατο-
ποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας

του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρ-
ονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (
Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. ) µέσω της διαδικτυα-
κής πύλης
www.promitheus.gov.gr του
συστήµατος.  
Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης υπο-
βολής των προσφορών 04/10
/2019  και ώρα: 07:00 
Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα
υποβολής των προσφορών:
10/10 /2019  και ώρα:15:00.

Η διάρκεια της σύµβασης  ορίζεται
σε  δώδεκα (24)  µήνες µε δικαίωµα
παράτασης εφόσον δεν έχει καλ-
υφθεί το ποσό της σύµβασης.  

Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτά
φυσικά ή  νοµικά πρόσωπα ηµε-
δαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις των
ανωτέρω φυσικών ή νοµικών
προσώπων.

Η Εγγύηση συµµετοχής ορίζε-

ται στο ποσοστό 2% της προϋπο-
λογισµένης δαπάνης χωρίς το
Φ.Π.Α., ήτοι 958,88€.  

Ο ∆ιαγωνισµός δηµοσιοποιείται
ηλεκτρονικά µε την ανάρτηση της
∆ιακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ, στη
∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στη διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr του
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρο-
νικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.). 
Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης
µε τα συνηµµένα µέρη της (σε
ηλεκτρονική µορφή) διατίθεται
επίσης στην ιστοσελίδα του δήµου
στη διεύθυνση:http:// www.eleusi-
na.gr/diag_diak.aspx?sflang=el. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ
∆ΙΑΥΓΕΙΑ

Ασπρόπυργος,  2
Σεπτεµβρίου  2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αρ. Πρωτ.: 19173
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Αρ. Αποφ .: 3814
∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ

Θέµα: « Ορισµός Αν τιδηµάρχων
και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων ».                                                               
ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου
Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 59 του
Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεν-
τρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα
Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντι-
καταστάθηκε από την παρ.1 του
άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’
133) Πρόγραµµα Κλεισθένης Ι,
αναφορικά µε τον ορισµό των
Αντιδηµάρχων και την αναπλήρω-
ση του ∆ηµάρχου και από το
άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α'
134).
2.Τις διατάξεις του άρθρου 2 του
Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθη-
κε και ισχύει.
3.Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019
(ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’)
απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθµιοι
και ∆ευτεροβάθµιοι Οργανισµοί
Τοπικής Αυτοδιοίκησης της
Χώρας, σύµφωνα µε το ν.
3852/2010, όπως ισχύει."
4.Τις διατάξεις του άρθρου 92 του
Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεν-
τρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα
Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τρο-
ποποιήθηκε από το άρθρο 33 του
Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ.
3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40),
αναφορικά µε την αντιµισθία.
5. Τα επίσηµα πληθυ-
σµιακά δεδοµένα της τελευταίας
απογραφής έτους 2011 (αποφ.
ΓΠ-191/20.3.2014 (Β’ 698) για τον
∆ήµο Ασπροπύργου, σύµφωνα µε
τα οποία ο πληθυσµός του
ανέρχεται στους 30.251 κατοίκους.
6.Το γεγονός ότι στο ∆ήµο Ασπρ-
οπύργου  µπορεί να ορισθούν

πέντε (5) Αντιδήµαρχοι.
7.Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.
εγκ .82/59633/20.08.2019:Ορι-
σµός Αντιδηµάρχων.
8.Τον Οργανισµό Εσωτερικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου.
(ΦΕΚ.1425, τ.Β/16-06-2011),
όπως       τροποποιήθηκε µε τα
υπ’ αριθ. 2880/Β/19-12-2011 και
229/Β/4-2-2019 ΦΕΚ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Ορίζει τους κατωτέρω δηµοτι-
κούς συµβούλους της πλειοψ-
ηφίας, ως Αντιδηµάρχους του
∆ήµου Ασπροπύργου, µε θητεία
από 02/09/2019 µέχρι
31/08/2020, εντός της τρέχουσας
δηµοτικής περιόδου, και τους
µεταβιβάζει αρµοδιότητες ως εξής:

1.) τον κ. Καραµπούλα
Αντώνιο του Νικολάου, Αντιδήµα-
ρχο Ασπροπύργου, και του µετα-
βιβάζει τις παρακάτω αρµοδιότ-
ητες:

Καθ’ ύλην: 

1.Τις αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης
των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, σύµφ-
ωνα µε τον Ο.Ε.Υ, του ∆ήµου
Ασπροπύργου.

E K Τ Ο Σ  των κάτωθι Γραφείων
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
του∆ήµου

α. της Σχολικής Επιτροπής Πρω-
τοβάθµιας Εκπαίδευσης, που είναι
αυτοτελές  ΝΠ∆∆.

β. της Σχολικής Επιτροπής ∆ευ-
τεροβάθµιας Εκπαίδευσης, που
είναι   αυτοτελές  ΝΠ∆∆.
γ. του Γραφείου Προέδρου ∆ηµο-

τικού Συµβουλίου που εποπτεύε-
ται  προσωπικώς από τον   Πρόε-
δρο του ∆.Σ.

δ. του Γραφείου ∆ηµοτι-
κού Συµβουλίου που εποπτεύεται
προσωπικώς από  τον Πρόεδρο
του ∆.Σ.            
ε. του Γραφείου ∆ηµοτικών Παρα-
τάξεων που εποπτεύεται  

προσωπικώς από τον Πρόεδρο
του ∆.Σ.

στ. του Γραφείου Υποστήριξης
Συµπαραστάτη του ∆ηµότη και
της 
Επιχείρησης, της ∆ηµοτικής Επι-

τροπής ∆ιαβούλευσης, των Επιτρ-
οπών του  ∆.Σ.,   και τήρηση
Αρχείου Εκπροσώπων του ∆ήµου

σε φορείς και όργανα,       
που  εποπτεύονται  προσωπικώς

από τον Πρόεδρο του ∆.Σ.

2.Τις αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης
των Οικονοµικών  Υπηρεσιών,
σύµφωνα µε τον Ο.Ε.Υ, του
∆ήµου Ασπροπύργου.
3.Τις αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης
των Ανθρώπινων Πόρων, σύµφωνα
µε τον Ο.Ε.Υ, του ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου.
4.Τις αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης
του Κέντρου Εξυπηρέτησης
Πολιτών, σύµφωνα µε τον Ο.Ε.Υ,
του ∆ήµου Ασπροπύργου.
5.Την άσκηση καθηκόντων
Προέδρου της Οικονοµικής Επιτρ-
οπής, όταν απουσιάζω ή κωλύο-
µαι.
6.Την επιµέλεια και  εποπτεία του
Αυτοτελούς Τµήµατος της ∆ηµοτι-
κής Αστυνοµίας.
7.Την υπογραφή µε εξουσιοδότ-
ηση ∆ηµάρχου βεβαιώσεων, πιστο-
ποιητικών και λοιπών διοικητικών
εγγράφων που εκδίδονται από τις
υπηρεσίες καθώς και την ευθύνη
λειτουργίας και εποπτείας των
αρµόδιων φορέων.
8.Την υπογραφή των χρηµατικών
ενταλµάτων µισθοδοσίας όλου του
προσωπικού του ∆ήµου και των
µισθοδοτικών καταστάσεων που
αφορούν την µισθοδοσία των
υπαλλήλων  που εποπτεύει, περι-
λαµβανοµένων και των αποζ-
ηµιώσεων λόγω ασθενείας ή ατυχή-
µατος, του προσωπικού των ∆ιε-
υθύνσεων, Τµηµάτων ή Γραφείων,
εκτός εκείνων που αφορούν απο-
δοχές υπερωριακής απασχόλ-
ησης.
9.Την τέλεση Πολιτικών Γάµων.
10. Τη θεώρηση του γνή-
σιου της υπογραφής των πολιτών
και την επικύρωση αντιγράφων και
φωτοαντιγράφων από τα εις χείρας
των πολιτών πρωτοτύπων εγγρά-
φων ή επισήµων εγγράφων σύµφ-
ωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
11.Την υπογραφή αποφάσεων
µεταδηµοτεύσεως, εγγράφων, διο-
ρθώσεων, συµπληρώσεων δηµο-
τολογίων, Μητρώων Αρρένων, στρ-
ατολογικών καταστάσεων, πολιτο-
γραφήσεων, ως και την οργάνωση
εκλογών.

2.)τον κ. Παπαδόπουλο Αναστά-
σιο του Γεωργίου, Αντιδήµαρχο
Ασπροπύργου, και του µεταβιβά-

ζει τις παρακάτω αρµοδιότητες:

Καθ’ ύλην : 
1.Τις αρµοδιότητες των οργανικών
τµηµάτων των  Τεχνικών Υπηρε-
σιών της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας
& Τεχνικών Υπηρεσιών

α)  Τµήµα Συγκοινωνιακών και
Κτιριακών Έργων, Επισκευής και     
Συντήρησης Σχολικών και ∆ηµο-

τικών Κτιρίων & Υποδοµών 
β) Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών
Έργων και Σηµατοδότησης

γ) Τµήµα    Συγκοινωνιών και
Εγκαταστάσεων
δ) Τµήµα Τεχνολογιών Πληροφο-

ρικής και Επικοινωνιών

σύµφωνα µε τον Ο.Ε.Υ, του
∆ήµου Ασπροπύργου.

1.Τις αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης
Αειφόρου Ανάπτυξης, «Πράσινης
Ενέργειας», σύµφωνα µε τον
Ο.Ε.Υ, του ∆ήµου Ασπροπύργου.
2.Τις αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης
«Προγραµµατισµού Οργάνωσης,
Ποιότητας και Αποδοτικότητας»,
σύµφωνα µε τον Ο.Ε.Υ, του
∆ήµου Ασπροπύργου
3.Την άσκηση καθηκόντων
Προέδρου της Επιτροπής Ποιότ-
ητας Ζωής όταν απουσιάζω ή
κωλύοµαι.
4.Την υπογραφή βεβαιώσεων,
πιστοποιητικών και λοιπών διοικ-
ητικών εγγράφων που εκδίδονται
από τις δηµοτικές υπηρεσίες που
του ανατέθηκαν ανωτέρω. 
5.Τη θεώρηση του γνήσιου της
υπογραφής των πολιτών  και την
επικύρωση αντιγράφων και φωτο-
αντιγράφων από τα εις χείρας των
πολιτών πρωτοτύπων εγγράφων ή
επισήµων εγγράφων σύµφωνα µε
την ισχύουσα νοµοθεσία.

3.)την κ. Μαυρίδη Σοφία του Κων-
σταντίνου, Αντιδήµαρχο Ασπρ-
οπύργου, και της µεταβιβάζει τις
παρακάτω αρµοδιότητες:

Καθ’ ύλην: 
1.Τις αρµοδιότητες α) της ∆ιεύθυ-
νσης Κοινωνικής Προστασίας και
β)της ∆ιεύθυνσης Παιδείας, Πολιτι-
σµού & Νεολαίας, σύµφωνα µε τον
Ο.Ε.Υ, του ∆ήµου Ασπροπύργου
2.Την υπογραφή βεβαιώσεων,
πιστοποιητικών και λοιπών διοικ-
ητικών εγγράφων που εκδίδονται

από τις δηµοτικές υπηρεσίες που
της ανατέθηκαν ανωτέρω. 
3.Τη θεώρηση του γνήσιου της
υπογραφής των πολιτών  και την
επικύρωση αντιγράφων και φωτο-
αντιγράφων από τα εις χείρας των
πολιτών πρωτοτύπων εγγράφων ή
επισήµων εγγράφων σύµφωνα µε
την ισχύουσα νοµοθεσία.

4.) τον κ. Κωνσταντινίδη Αβραάµ
του Λουκά, Αντιδήµαρχο και του
µεταβιβάζει τις παρακάτω αρµοδι-
ότητες:

Α. Καθ’ ύλην: 
1.Τις αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και
Πρασίνου, σύµφωνα µε τον Ο.Ε.Υ,
του ∆ήµου Ασπροπύργου.
5.)τον κ. Τσίγκο Θεµιστοκλή του
Κωνσταντίνου, Αντιδήµαρχο
Ασπροπύργου, και του µεταβιβά-
ζει τις παρακάτω αρµοδιότητες:
Καθ’ ύλην: 

1.Τις αρµοδιότητες  της ∆ιεύθυ-
νσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής
Προστασίας, σύµφωνα µε τον
Ο.Ε.Υ, του ∆ήµου Ασπροπύργου.

2.Τις αρµοδιότητες των τµηµάτων
Πολεοδοµίας, της ∆ιεύθυνσης
Πολεοδοµίας & Τεχνικών Υπηρε-
σιών 

α) Τµήµα Έκδοσης Οικοδοµικών
Αδειών  
β) Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρ-

µογών    
γ) Τµήµα Ελέγχου Κατασκευών

σύµφωνα µε τον Ο.Ε.Υ, του
∆ήµου Ασπροπύργου.

3.Τις αρµοδιότητες σύµφωνα µε το
ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15Α/02-02-
2012) «Για τα δεσποζόµενα και τα
αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την
προστασία των ζώων από την
εκµετάλλευση ή τη χρησιµοποίηση
µε κερδοσκοπικό σκοπό», ο
οποίος τροποποιήθηκε προσφά-
τως από το νόµο 4235/2014. 
4.Την υπογραφή βεβαιώσεων,
πιστοποιητικών και λοιπών διοικ-
ητικών εγγράφων που εκδίδονται
από τις δηµοτικές υπηρεσίες που
του ανατέθηκαν ανωτέρω. 
5.Τη θεώρηση του γνήσιου της
υπογραφής των πολιτών  και την
επικύρωση αντιγράφων και φωτο-
αντιγράφων από τα εις χείρας των
πολιτών πρωτοτύπων εγγράφων ή

επισήµων εγγράφων σύµφωνα µε
την ισχύουσα νοµοθεσία.

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της
θητείας τους δεν µπορούν να εκλε-
γούν ή να είναι µέλη του προεδρ-
είου του δηµοτικού συµβουλίου. 
Γ. Η ανάκληση του αντιδηµάρχου
είναι δυνατή µετά την πάροδο έξι
(6) µηνών από τον ορισµό του, µε
ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του
δηµάρχου, για λόγους που ανά-
γονται στην άσκηση των καθηκόν-
των του.
∆. α. Τις αρµοδιότητες του Αντιδ-
ηµάρχου κ. Καραµπούλα
Αντώνιου που απουσιάζει ή
κωλύεται ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ.
Παπαδόπουλος Αναστάσιος, 
β. Τ ις αρµοδιότητες του Αντιδ-
ηµάρχου κ. Παπαδόπουλου Ανα-
στάσιου  που απουσιάζει   ή
κωλύεται ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ.
Τσίγκος Θεµιστοκλής, 
γ. Τ ις αρµοδιότητες της Αντιδ-
ηµάρχου κ. Μαυρίδη Σοφία που
απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο
Αντιδήµαρχος κ. Καραµπούλας
Αντώνιος, 
δ. Τ ις αρµοδιότητες του Αντιδ-
ηµάρχου κ. Τσίγκο Θεµιστοκλή
που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο
Αντιδήµαρχος κ. Παπαδόπουλος
Αναστάσιος,
ε. Τ ις αρµοδιότητες του Αντιδ-
ηµάρχου κ. Κωνσταντινίδη Αβραάµ
που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο
Αντιδήµαρχος κ. Τσίγκος Θεµι-
στοκλής.
Ζ. Όταν ο ∆ήµαρχος απουσιάζει ή
κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζε-
ται να ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ.
Καραµπούλας Αντώνιος, που
αναπληρώνει το ∆ήµαρχο, και
όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται
τα καθήκοντα του ∆ηµάρχου θα
ασκούνται από τον Αντιδήµαρχο κ.
Παπαδόπουλο Αναστάσιος.
Η. Η παρούσα να δηµοσιευτεί µία
φορά σε µία ηµερήσια εφηµερίδα
της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτι-
κής Αττικής και να αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του ∆ήµου Ασπροπύρ-
γου και στο πρόγραµµα
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ»

Ο  ∆ήµαρχος 
Νικόλαος Ι. Μελετίου

Κοινοποίηση:
1.Εσωτερική διανοµή 

2.∆/νση Ανθρώπινων Πόρων
3.κ.κ. Αντιδηµάρχοι
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Την Τετάρτη 18 Σεπτεµβρί ου 2019
πραγµατοποι ήθηκε το 4ο Plane Pull
στην Ελλάδα γι α «Το Χαµόγελο του
Παι δι ού», σε συνεργασί α µε τον ∆ι ε-
θνή Αερολι µένα Αθηνών «Ελευθέρι ος
Βενι ζέλος».

Μι α πραγµατι κά ξεχωρι στή εκδή-
λωση στην αεροδροµι ακή κοι νότητα
γι α «Το Χαµόγελο του Παι δι ού» δι ο-
ργανώθηκε γι α τέταρτη συνεχή χρο-
νι ά την Τετάρτη, στι ς εγκαταστάσει ς
του ∆ι εθνούς Αερολι µένα Αθηνών: Το
4ο Plane Pull στην Ελλάδα έγι νε
πραγµατι κότητα στην πί στα αεροσ-
καφών του αεροδροµί ου, µε τη
συµµετοχή 14 οµάδων 20 – 30 ατόµων,
που εί χαν ως στόχο η κάθε µί α να
τραβήξει  γι α 20 ολόκληρα µέτρα ένα
Boeing 737- 400 του στόλου της ΑIR
MEDITERRANEAN.

Κοι νός σκοπός όλων ήταν η συγκέν-
τρωση πόρων γι α τι ς δράσει ς που
υλοποι εί  «Το Χαµόγελο του Παι δι ού»
στον τοµέα της Υγεί ας, µέσω των
οποί ων, το 2018 υποστήρι ξε πανελ-
λαδι κά 27.121 παι δι ά µε προβλήµα-
τα υγεί ας και  τι ς οι κογένει ές τους!
(Κι νητές Ιατρι κές Μονάδες εντατι κής
θεραπεί ας γι α νεογνά και  παι δι ά,
Προληπτι κή Ιατρι κή µε 3 Κι νητές
Μονάδες, Στήρι ξη νοσηλευόµενων
Παι δι ών σε Αθήνα, Θεσσαλονί κη και
Πάτρα, Στήρι ξη Παι δι ών µε προβλή-
µατα Υγεί ας, Παι δι ατρι κή Κατ΄Οί κον
Νοσηλεί α, Φροντί δα στο Σπί τι , Φι λο-
ξενί α Οι κογενει ών µε παι δι ά τα

οποί α αντι µετωπί ζουν προβλήµατα
υγεί ας).

Ο κ. Κώστας Γι αννόπουλος, Πρόε-
δρος του ∆.Σ. του Οργανι σµού «Το
Χαµόγελο του Παι δι ού», δήλωσε:
«Γι α τέταρτη συνεχή χρονι ά πραγµα-
τοποι εί ται  στην Ελλάδα το Plane pull
γι α την ενί σχυση των δράσεων του
Οργανι σµού µας, χάρη στην
πολύτι µη συµµετοχή του ∆ι εθνούς
Αερολι µένα Αθηνών «Ελευθέρι ος
Βενι ζέλος» και  την υποστήρι ξη της
Air Mediterranean. Γι α µί α ακόµα
χρονι ά το αδύνατο έγι νε δυνατό και
οµάδες των 20 ατόµων, η κάθε µί α,
κατάφεραν να µετακι νήσουν ένα
Boeing! Mε ενθουσι ασµό, χαµόγελο
και  προπάντων µε πί στη σε ένα
κοι νό όραµα: το Χαµόγελο κάθε παι -
δι ού, εκατοντάδες άνθρωποι  συναν-
τήθηκαν στην πί στα του αεροδροµί ου
και  απέδει ξαν µε τον πι ο έµπρακτο
τρόπο ότι  µόνο µέσω της συλλογι κής
προσπάθει ας και  της ένωσης δυνά-
µεων µπορούµε να καταφέρουµε το
αδύνατο! «Το Χαµόγελο του Παι δι ού»
επι τελεί  ένα πολυδι άστατο έργο,
δί νοντας καθηµερι νές µάχες σε
πανελλαδι κό επί πεδο γι α την ευηµε-
ρί α όλων των παι δι ών στην Ελλάδα.
Η σηµερι νή ηµέρα µας γεµί ζει
δύναµη να συνεχί σουµε . Μί α ακόµα
φορά θα ήθελα να εκφράσω τι ς
θερµές ευχαρι στί ες µας στον ∆.Α.Α.,
την Air Mediterranean, τι ς εται ρεί ες
και  τους φορεί ς που συµµετεί χαν
καθώς και  στους χορηγούς της εκδή-
λωσης που έκαναν πραγµατι κότητα
το 4ο Plane Pull στην Ελλάδα! Ένα

µεγάλο ευχαρι στώ και  στον Σύνδε-
σµο Ελληνι κών Τουρι στι κών Επι χει -
ρήσεων (ΣΕΤΕ), που από την πρώτη
στι γµή στήρι ξε αυτή την προσπάθ-
ει α, κι νητοποι ώντας τα µέλη του να
συµµετέχουν».

Γι α τη σπουδαι ότητα δράσεων
όπως η συγκεκρι µένη, µί λησε η ∆ι ε-
υθύντρι α Επι κοι νωνί ας και  Μάρκε-
τι νγκ του ∆ι εθνούς Αερολι µένα Αθη-
νών, κ Ιωάννα Παπαδοπούλου.
«Εί µαστε ι δι αί τερα χαρούµενοι  που
και  φέτος, γι α τέταρτη χρονι ά, φι λο-
ξενήσαµε στο αεροδρόµι ο της Αθή-
νας τη µοναδι κή δράση, το 4o Plane
Pull στην Ελλάδα γι α «Το Χαµόγελο
του Παι δι ού» µε την πολύτι µη υπο-
στήρι ξη της Air Mediterranean! Γι α
άλλη µι α φορά, το αεροδρόµι ό µας
εκπροσωπήθηκε από ι δι αί τερα ενθ-
ουσι ώδει ς και  δυνατές οµάδες µε το
σύνθηµα «Τι  τραβάµεT γι α το
Χαµόγελο!» Ο ∆ι εθνής Αερολι µένας
Αθηνών συνεχί ζει  να στηρί ζει  ενεργά
τους σκοπούς και  τι ς δράσει ς του
Οργανι σµού «Το Χαµόγελο του Παι -
δι ού» εδώ και  17 χρόνι α. Ει δι κά
όµως στη σύγχρονη κοι νωνι κή και
οι κονοµι κή πραγµατι κότητα,
εκδηλώσει ς και  δράσει ς όπως το
Plane Pull αποκτούν και  µι α άλλη
δι άσταση: εί ναι  ακόµη πι ο σηµαντι -
κές, καθώς, εκτός από τον πρωτα-
ρχι κό τους στόχο, αυτόν της προσφο-
ράς, αναδει κνύουν πόσο σηµαντι κή
εί ναι  η αλληλεγγύη και  η οµαδι κότ-
ητα γι α την επί τευξη ενός κοι νού
στόχου».

Εκ µέρους της Air Mediterranean, ο
Πρόεδρος κ. Andrew Hallak δήλωσε:
«Με ι δι αί τερη χαρά και  ενθουσι α-
σµό η Air Mediterranean συµµετεί χε
στο 4ο Plane Pull ενεργά, θέτοντας στη
δι άθεση της δι οργάνωσης αεροσκά-
φος του στόλου της και  φυσι κά το ανθ-
ρώπι νο δυναµι κό της. Εί µαστε περή-
φανοι  που στηρί ξαµε «Το Χαµόγελο
του Παι δι ού» και  ενι σχύσαµε το
πολύτι µο έργο του γι α κάθε παι δί
στην Ελλάδα».

Τα Βραβεί α που δόθηκαν ήταν:

● 1ο Βραβεί ο γι α την πι ο γρήγορη
οµάδα: GOLDAIR HANDLING

● 2ο Βραβεί ο γι α την πι ο γρήγορη
οµάδα: AIR MEDITERRANEAN

● 3ο Βραβεί ο γι α την πι ο γρήγορη
οµάδα: DHL HELLAS

● 1ο Βραβεί ο γι α την πι ο αργή
οµάδα: «ΤO ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ
ΠΑΙ∆ΙΟΥ»

● 2ο Βραβεί ο γι α την πι ο αργή
οµάδα: ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ

● 3ο Βραβεί ο γι α την πι ο αργή
οµάδα: ΑΙΑ – 1

● 1ο Βραβεί ο γι α την πι ο ενθου-
σι ώδη οµάδα: ΣΕΤΕ

● 2ο Βραβεί ο γι α την πι ο ενθου-
σι ώδη οµάδα: MERCEDES BENZ

● 3ο Βραβεί ο γι α την πι ο ενθου-
σι ώδη οµάδα: UBITECH

Οι  εται ρί ες και  οι  φορεί ς που
συµµετεί χαν ήταν:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

SELECT SERVICES
DHL HELLAS
GOLDAIR HANDLING
UBITECH
ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ
MERCEDES BENZ
AIR FRANCE / KLM
ΣΕΤΕ

Καθώς φυσι κά και  οµάδες των δι ο-
ργανωτών «Το Χαµόγελο του Παι -
δι ού», ∆.Α.Α. Ελευθέρι ος Βενι ζέλος
και  Air Mediterranean.

Ευχαρι στούµε θερµά τους
ολυµπι ονί κες Βασί λη Πολύµερο &
Χρύσα Μπι σκι τζή γι α τη συµµετοχή
τους και  την πολύτι µη συνει σφορά
τους στην προθέρµανση των οµάδων.

Οι  χορηγοί  της εκδήλωσης ήταν:
H εται ρεί α 360 γι α την παραγω-

γή της εκδήλωσης.
Η εται ρεί α ΩΣ ∆ΙΑ ΜΑΓΕΙΑΣ γι α

το catering
Η εται ρεί α WORKWELL γι α τι ς

υπηρεσί ες ευεξί ας
Η εται ρεί α THE VAN καθώς και

η COCA COLA 3Ε γι α τα δροσι στι κά
ροφήµατα

Η εται ρεί α COFFEE PLANET
γι α τι ς υπηρεσί ες καφέ

Η εται ρεί α THE PHOTO
BOOTH γι α την παροχή του photo
booth

Η εται ρεί α ΝΕΙΛΟΣ γι α τι ς
χηµι κές τουαλέτες

Η σχολή χορού Angels γι α το
όµορφο χορευτι κό

Η powerx.tech γι α το surfboard
simulator

ΤΤοο  44οο  PPllaannee  PPuullll  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα
γγιιαα  ««ΤΤοο  ΧΧααµµόόγγεελλοο  ττοουυ  ΠΠααιιδδιιοούύ»»

Από τα εταιρικά θα ξεκινήσει η
επιδότηση αγοράς ηλεκτρονικών
αυτοκινήτων

Κ
ίν ητρα για ηλεκτροκίν ητα ταξί και εταιρικά
αυτοκίν ητα περιλαµβάν ει το σχ έδιο για την
αν άπτυξη της ηλεκτροκίν ησης, όπως αν έφερε

η Γεν ική Γραµµατέας Εν έργειας και Ορυκτών  Πρώτων
Υλών , Αλεξάν δρα Σδούκου, κατά την  οµιλία της στο
Συν έδριο Connected Cars 2019.

Επίσης πολλά από τα ν έα αστικά λεωφορεία της
Αθήν ας και της Θεσσαλον ίκης, όπως δήλωσε και ο
πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης στη ∆ΕΘ,
θα είν αι ηλεκτροκίν ητα.

Ο κυβερν ητικός σχ εδιασµός περιλαµβάν ει πιο ρεα-
λιστικούς στόχ ους για το στόλο των  ηλεκτρικών
οχ ηµάτων  καθώς οι επιδόσεις µέχ ρι στιγµής είν αι
µηδαµιν ές και οι ελλείψεις σηµαν τικές.

Όπως αν έφερε η κυρία Σδούκου η διείσδυση των
ηλεκτρικών  οχ ηµάτων  δεν  έχ ει ξεπεράσει στη χ ώρα
µας το 0,23%. 

Την  ιδια ώρα το Εθν ικό Σχ έδιο Πλαίσιο Πολιτικής
για την  αν άπτυξη της αγοράς των  εν αλλακτικών  καυ-
σίµων  που εκπον ήθηκε το 2017 προβλέπει 15.000
επιβατικά ηλεκτροκίν ητα οχ ήµατα το 2030 εν ώ το
Εθν ικό Σχ έδιο για την  Εν έργεια και το Κλίµα (ΕΣΕΚ)
που συν έταξε η προηγούµεν η κυβέρν ηση το 2018
θέτει ως στόχ ο το 10% των  επιβατικών  ΙΧ που θα
κυκλοφορούν  το 2030 ν α είν αι ηλεκτροκίν ητα. «Εάν
υποθέσουµε δηλαδή ότι το 2030 θα κυκλοφορούν  6
εκατοµµύρια επιβατικά ΙΧ (µε δεδοµέν ο ότι σήµερα
κυκλοφορούν  περί τα 5,6 εκατ.) αυτό σηµαίν ει
600.000 ηλεκτροκίν ητα ΙΧ. 'Αρα θα πρέπει ν α
πωλούν ται 50.000 αυτοκίν ητα τον  χ ρόν ο για τα επό-
µεν α 11 χ ρόν ια, εν ώ πέρυσι πουλήθηκαν  µόλις 315
ηλεκτροκίν ητα ΙΧ». Πρόσθεσε ότι τα βασικά προβλή-
µατα είν αι η αν επαρκής εν ηµέρωση των  καταν α-
λωτών , η έλλειψη υποδοµών  φόρτισης, οι υψηλές τιµές
απόκτησης ηλεκτροκίν ητων  οχ ηµάτων , καθώς και η
αν υπαρξία καθαρού εθν ικού σχ εδίου για την  ηλεκτρ-
οκίν ηση.
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ΓΑΜΟΣ
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ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ



Παρασκευή 20 Σεπτεµβρίου 2019 θριάσιο-13  

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕ Ρ ΙΦΕ Ρ Ε ΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                           

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                               

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
& ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Γραµµατεία Περιφερειακού
Συµβουλίου                                             

Ταχ. ∆/νση: Λ. Συγγρού 15 - 17
Τ.κ.: 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. : 213 2063534
Φαξ: 213 2063533 
E-mail: ssona@patt.gov.gr                             

Αθήνα, 19/09/19
Αρ. πρωτ.: 549182

Αν ακοίν ωση

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της
µε αρ. 172058/17-02-2016 ΚΥΑ
(ΦΕΚ 354/τ.Β/2016) ανακοινώνε-
ται ότι:

Η Γενική Γραµµατεία Ενέργειας
και Ορυκτών Πρώτων Υλών- Γενι-
κή ∆/νση Ενέργειας- ∆/νση Υδρο-
γονανθράκων - Τµήµα Εγκατα-
στάσεων του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, διαβίβα-
σε στο Περιφερειακό Συµβούλιο
Αττικής το µε αριθµ. πρωτ.

ΥΠΕΝ/∆Υ∆Ρ/70806/2038/02-08-
2019 έγγραφο µε θέµα ‘’∆ιαβίβα-
ση στοιχείων για ενηµέρωση του
κοινού σύµφωνα µε τα προβ-
λεπόµενα στην ΚΥΑ 172058/11-
02-2016 (SEVESOIII) γ ια την
εγκατάσταση αποθήκευσης και
διακίνησης υγρών καυσίµων
Ασπροπύργου της εταιρείας
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.’’  η
οποία δραστηριοποιείται στην
παραλαβή, αποθήκευση και
διακίνηση Υγρών καυσίµων. Για
τον σκοπό αυτό υπάρχουν 19
κάθετες κυλινδρικές δεξαµενές
αποθήκευσης µε συνολική χωρη-
τικότητα 131.568m3. Η εγκατά-
σταση διαθέτει λιµενική εγκατά-
σταση (Προβλήτα) µε πλατφόρµα
φορτοεκφόρτωσης δεξαµενόπ-
λοιων υγρών καυσίµων, σταθµό
φόρτωσης βυτιοφόρων οχηµάτων
και σταθµό πλήρωσης βαρελιών
αεροπορικής βενζίνης

Τα ανωτέρω προϊόντα ταξινο-
µούνται (ανά περίπτωση και είδος)
ως εύφλεκτα έως πολύ εύφλεκ-
τα, επικίνδυνα για το περιβάλλον,
τοξικά, που µπορούν να προκα-
λέσουν εκρηκτικά µίγµατα.

Η υπόψη εγκατάσταση βρίσκε-
ται στον ∆ήµο Ασπροπύργου
εντός Βιοµηχανικής Περιοχής
(ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ (ΕΟ)) στην περιοχή
Νεόκτιστα (Φανερωµένης 1).
Πλησίον αυτής βρίσκονται οι εγκα-

ταστάσεις των εταιρειών REVOIL,
ΕΛΠΕ Ασπροπύργου, Coral και
Top Gas. Αναφορικά µε την πιθ-
ανότητα εκδήλωσης Πολλαπλα-
σιαστικού φαινοµένου στις ανω-
τέρω εγκαταστάσεις, αυτές δεν
δύναται να επηρεαστούν από
φαινόµενο ντόµινο σε κανένα από
τα σενάρια που αναλύθηκαν και
περιλαµβάνονται στην Μελέτη
Ασφαλείας.

Η εγκατάσταση υπάγεται στις
διατάξεις της ΚΥΑ 172058/2016
(SEVESO III) λόγω της αποθή-
κευσης  υγρών καυσίµων σε
ποσότητα µεγαλύτερη από την
οριακή. Σε περίπτωση ατυχήµα-
τος, η διαρροή των υγρών καυ-
σίµων δύναται να προκαλέσει
ρύπανση του εδάφους και υδά-
των εφόσον υπάρχει διαφυγή
προς το περιβάλλον. Εφόσον
προκληθεί πυρκαγιά υπάρχει
κίνδυνος περαιτέρω συνεπειών
(π.χ. ρύπανση της ατµόσφαιρας,
έκρηξη κλπ) Σε µια πυρκαγιά είναι
δυνατόν να προκληθεί έκλυση και
διασπορά τυπικών προϊόντων
καύσης υδρογονανθράκων, όπως
µονοξείδιο του άνθρακα (CO), διο-
ξείδιο του άνθρακα (CO2), άκαυ-
στοι υδρογονάνθρακες (καπνός),
οξείδια του αζώτου, καυσαέρια και
άλλες χηµικές ουσιές (ειδικά σε
ατελείς καύσεις).

Σε περίπτωση ατυχήµατος στην

υπόψη εγκατάσταση, ενεργοποι-
είται η οµάδα πυρασφάλειας και
εφαρµόζεται το Εσωτερικό Σχέδιο
Έκτακτης Ανάγκης. Κατά τα
πρώτα στάδια αντιµετώπισης ο
υπεύθυνος της εγκατάστασης
αναλαµβάνει να ενηµερώσει τον
επικεφαλής αξιωµατικό της Πυρο-
σβεστικής Υπηρεσίας, για τα
αποθηκευµένα προϊόντα, το
σηµείο που έχει προκληθεί το
συµβάν, την έκταση αυτού καθώς
και άλλα χρήσιµα στοιχεία για την
κατάστρωση σχεδίου καταστολής
του συµβάντος, λαµβανοµένου
υπόψη πάντα των καιρικών
συνθηκών. Με την άφιξη της Πυρ-
οσβεστικής υπηρεσίας ο επικεφα-
λής αξιωµατικός της συντονίζει τις
δράσεις καταστολής του συµβάν-
τος.

Για την αναφερόµενη εγκατά-
σταση έχει θεωρηθεί ο φάκελος
κοινοποίησης και έχει καταχωρηθ-
εί η µελέτη ασφαλείας από την
αρµόδια αδειοδοτούσα αρχή. Επι-
πρόσθετα για την εγκατάσταση
αυτή έχει καταρτισθεί Ειδικό
ΣΑΤΑΜΕ σε εφαρµογή του άρθρ-
ου 11 της ΚΥΑ 172058 από την
αρµόδια Αυτοτελή ∆/νση Πολιτι-
κής Προστασίας της Περιφέρειας
Αττικής το οποίο είναι υπό αναθ-
εώρηση σύµφωνα µε τη 2η  Έκδο-
ση Γενικού Σχεδίου Αντιµετώπισης
Τεχνολογικών Ατυχηµάτων

Μεγάλης Έκτασης της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προ-
στασίας το οποίο εκδόθηκε στις 6-
7-2018, καθώς και την
∆/172509/11-4-2018 απόφαση
καταχώρησης Μελέτης Ασφαλείας
και θεώρηση Φακέλου Κοινο-
ποίησης της εγκατάστασης.

Το Περιφερειακό Συµβούλιο
Αττικής διαθέτει τις πληροφορίες
της παρ. 1 του άρθρου 13 της
ανωτέρω ΚΥΑ  και η πρόσβαση
σε αυτές είναι δυνατή µετά από
σχετικό αίτηµα στη Γραµµατεία
του Περιφερειακού Συµβουλίου
Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17,
11743 Αθήνα, τηλ: 2132063736-
534, email: ssona@patt.gov.gr).

Αρµόδια αδειοδοτούσα αρχή
της υπόψη εγκατάστασης είναι η
∆/νση Υδρογονανθράκων της
Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και
Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπο-
υργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας. που βρίσκεται επί της Λ.
Μεσογείων 119 στο ∆ήµο Αθη-
ναίων (τηλ. επικοιν. 213-
1513412), προς την οποία ο καθ-
ένας µπορεί να λάβει γνώση σχετι-
κά µε τον θεωρηµένο φάκελο Κοι-
νοποίησης του αριθ. 6 και της
καταχωρηµένης Μελέτης Ασφα-
λείας του άρθρου 9, καθώς και
τυχόν άλλες διαθέσιµες σχετικές
πληροφορίες πάντα µε τις επιφυ-
λάξεις του άρθρου 7 & 7.1 της

ανωτέρω ΚΥΑ.
Επιπλέον, ενηµερωτικό υλικό

µε γενικές οδηγίες αυτοπρο-
στασίας σε περίπτωση
ΤΑΜΕ/ΒΑΜΕ, τις οποίες οφείλουν
να γνωρίζουν οι πολίτες που
κατοικούν πλησίον βιοµηχανικής
εγκατάστασης η οποία διαχειρίζε-
ται επικίνδυνες ουσίες, ώστε να
λαµβάνουν τα απαιτούµενα µέτρα
ασφάλειας και να γνωρίζουν την
ενδεδειγµένη συµπεριφορά σε
περίπτωση εκδήλωσης ενός βιοµ-
ηχανικού ατυχήµατος µεγάλης
έκτασης (ΒΑΜΕ) είναι ήδη
καταχωρηµένο στις ιστοσελίδες
της Περιφέρειας Αττικής
(www.patt.gov.gr, και ειδικότερα
στους συνδέσµους
https://bit.ly/2Y8Mjlb και
https://bit.ly/2kQtu80) καθώς και
της Γ.Γ.Π.Π. (http://civilprotec-
tion.gr στο θέµα Οδηγίες προ-
στασίας/Βιοµηχανικά Ατυχήµατα)

Το παρόν υπόκειται σε µελλον-
τικές τροποποιήσεις.

Εφηµερίδα δηµοσίευσης «Θριά-
σιο» και l ink δηµοσίευσης το
www.patt.gov.gr.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο Σύλλογoς Ηπειρ-
ωτών Άνω Λιοσίων
σας προσκαλεί στην
καθιερωµένη Ηπει-
ρώτικη Βραδιά που
θα πραγµατοποιηθεί
την Παρασκευή 20
Σεπτεµβρίου 2019
και ωρα 21:00 στα

ανοιχτά γήπεδα
µπάσκετ του

Αγίου Νικολάου.

Συνάντηση µε το Σωµατείο «∆έντρο Ζωής» 
είχε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός

Μ
ε αν τιπροσωπεία του Σωµατείου Εθελον τών  Αιµοδοτών  «∆έν τρο Ζωής»
συν αν τήθηκε ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών  κ. Σπύρος Βρεττός. Σε αυτή την  πρώτη
επαφή των  δύο πλευρών  δόθηκε ευκαιρία στα µέλη του Σωµατείου ν α εν ηµε-

ρώσουν  τον  ∆ήµαρχο για το έργο τους, αλλά και τις δράσεις που πραγµατοποιούν .
Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στην  πραγµατοποίηση της 2ης Λαµπαδηδροµίας, δράση
την  οποία ο κ. ∆ήµαρχ ος υποσχ έθηκε ότι θα στηρίξει, υποσχ όµεν ος µάλιστα ν α
δώσει και ο ίδιος το παρών .

Ξεκίνησε τη λειτουργία του το ΚΕΠ
Ολυµπιακού Χωριού

Ξεκίνησε τη λειτουργία του το νέο παράρτηµα Κέντρου Εξυπηρέτησης
Πολιτών στο Ολυµπιακό Χωριό.

Το ΚΕΠ λειτουργεί επί της οδού Πύρρου ∆ήµα 4 και είναι ανοιχτό για να
εξυπηρετεί το κοινό καθηµερινώς από τις 8.00 το πρωί έως τις 3.00 το
µεσηµέρι.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 

∆ιατίθεται οικόπεδο εντος
σχεδίου 1573τ.µ.,προς ενοι-
κιαση ή πώληση στα Νεόκ-
τιστα Ασπροπύργου,τριφα-
τσο µε εύκολη πρόσβαση
προς όλες τις  εθνικές  ο-
δούς.
Πληροφοριες στο τηλέφω-
νο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγελµα-
τικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύρ-
γου (πλησίον ΙΚΑ και στά-
σης λεοφωρείου), 126 τερ-
αγωνικά µέτρα, κατάλληλο
για φαρµακείο.Τηλέφωνο
επικοινωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος ο-
ροφος) 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 επαγγε-
λµατικός χώρος 105 τετρ-
αγωνικών µέτρων στο
κέντρο του Ασπροπύργου
(Σαλαµίνος & Κολοκο-
τρώνη). ∆εν διατίθεται για
χώρο εστίασης
(προτίµηση φαρµακείο /
γραφεία)

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

- Ενοικιάζεται κατά-
στηµα 110 τ.µ. επί της
Λεωφόρου 
∆ηµοκρατίας και πωλείται 
ο επαγγελµατικός εξοπλι-
σµός του. Τηλέφωνο επι-
κοινωνίας 6945334415

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τµ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση ∆εµερτζή πίσω
από το ∆ηµοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων Πολ-
υτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ οχη
θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του Σκαραµαγκά.Μό-
νο για οικογένειες τηλ.
6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γρ-
αφεία (ισόγειο και 2ος όρο-
φος) στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου, 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) κεντρ-
ικό κατάστηµα (Οδός Παγ-
κάλου) 300τµ + 100τµ βο-
ηθητικός χώρος. τηλ. επι-
κοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925 &
6949073467 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
Τοπος, µονοκατοικία 57
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ, κατασ-
κευή '85, µπάνιο, σε οικό-
πεδο 170 τ.µ., ενιαιο σαλονι
- κουζινα, τζάκι, πάρκιν, α-
ποθήκη, κήπος, ελεύθερη,
ανακαινισµένη, ανακαίνιση
'10, τιµή 30.000€, συζητή-
σιµη , 210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
τοπος, µονοκατοικία 280
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), µπάνιο, καλή κα-
τάσταση, τιµή 60.000€,
συζητήσιµη. 6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισό-
γεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το
1 master), κατασκευή '78,
µπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.µ., θέα βουνό, ανοικ-
τό πάρκιν, αποθήκη, κήπος,
ελεύθερη, άριστη κατάστα-
ση, ανακαίνιση '00, τιµή
35.000€ 6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτι-
στα, µονοκατοικία 90 τ.µ.,

3 υ/δ, κήπος 60 τ.µ., καρ-
ποφόρα δέντρα, πωλείται
λόγω ανάγκης, τιµή
20.000€τηλ: 2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκα-
ρσονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου
- 4ου, 1 υ/δ, κατασκευή
'05, µπάνιο, επιπλωµένη,
αυτόνοµη θέρµανση, κλιµα-
τισµός, πόρτα ασφαλείας,
τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή
57.000€, συζητήσιµητηλ:
6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ηµιτελής µεζονέτα 162 τ.µ.,
2 επίπεδα, ισόγεια, γωνια-
κή, 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. Πληροφ-
ορίες στο 6977-646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α ΜΕ
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΤΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. ΤΗΛ.
6981035626

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

Απόφοιτος Λυκείου α-
ναζητά εργασία πενθήµερη
πρωινό ωράριο (4-5 ώρες)
σε Ασπρόπυργο- Ελευσίνα.
Τηλ. 6986753486

Ζητείται εργασία ως
ανειδίκευτος εργάτης,

για µετακοµίσεις ή σε
αποθήκες (υπάρχει πρου-
πηρεσία), 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 οι-
κιακή βοηθός και φύλαξη
ηλικιωµένων στην περιοχή
του Θριασίου Πεδίου. Τηλ.
6944802271

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ
ΠΩΛΗΤΡΙΑ Η ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΠΡΩΙΝΟ 6ΩΡΟ ΣΤΙΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΠΕ∆ΙΟΥ  ΤΗΛ. 6947253136

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛ
6986712390 Κα Βάσω.

Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παι-
διών σε περιοχές της ∆υτι-
κής Αττικής µε χρόνια πρ-
οϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ & ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 

Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρ-
όπυργος.

Τηλέφωνο: 210-5573042. 
Fax: 210-5576988

"Εταιρεία καθαρισµών
στην Ελευσίνα, ζητεί
καθαρίστρια µε δίπλωµα ο-
δήγησης, κάτοικο περιοχής
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 Αττικής.
Επιθυµητή προϋπηρεσία σε
ex-van πώληση.  Επικοι-
νωνία 10:00-17:00,
2105577698 , email: in-
fo@dikomas.gr

Ζητούνται συνεργάτες
για πωλήσεις προϊόντων σε
εκθεσιακούς 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 –email: i-
fonitonamea@gmail.com  

Ζητούνται Ηλεκτρο-
συγκολλητές, µε πτυχίο,
ανεξαρτήτως ηλικίας για
µόνιµη εργασία σε επιχείρη-
ση 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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ
ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
DELONGHI
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 694
25 18203

ΠΩΛΕΙΤΑΙ RENAULT TWINGO 

Mοντέλο 2004, 1150 κυβικά

(τέλη 135 ευρώ)  µε 175.500

χλµ. στην τιµή των 1000 ευρώ.

(∆ιαθέτει καλοριφέρ, 

καινούρια µπουζοκαλώδια,

έχουν αλλαχθεί τα αµορτισέρ κι

έχει γίνει πλύσιµο µηχανής)

Πληροφορίες 
στο 6948683400

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  AAddvviissoorr  SSeerrvviiccee  PPaacckk
ζζηηττάά  ππρροοσσωωππιικκόό::

ΆΆννδδρρεεςς  &&  γγυυννααίίκκεεςς  γγιιαα  ppiicckkiinngg  κκααιι  ssccaannnneerr
ΆΆννδδρρεεςς  &&  γγυυννααίίκκεεςς  γγιιαα  ααννεειιδδίίκκεευυττηη  εερργγαασσίίαα

ΧΧεειιρριισσττέέςς  µµηηχχααννηηµµάάττωωνν  ccllaarrkk  &&  BBTT
ΟΟδδηηγγόό  µµεε  δδίίππλλωωµµαα  ∆∆΄́  κκααττηηγγοορρίίααςς  

ΜΜιισσθθόόςς  πποολλύύ  ιικκααννοοπποοιιηηττιικκόόςς  µµεε  έέννσσηηµµαα..  

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2105576682
∆ιεύθυνση γραφείου: Νίκης & Σπύρου Λούη (Γερµανικά), 

Ασπρόπυργος 19300
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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 ΥΓΕΙΑΣ
Κοντούλη και ∆ραγούµη Ίωνος, Κάτω Ελευ-
σίνα, 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:

•ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Άντρες - Γυναίκες
Αριθµός Υποψηφίων:30
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ
ΠΕΙ 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή όχι Απαρ-
αίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά 
Πρόσθετα προσόντα : Χρήση Η/Υ
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ -
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχοι
ΑΕΙ/ΤΕΙ, µε άριστη γνώση φορολο-
γικών, ασφαλιστικών και εργατικών
θεµάτων
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά 
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών

Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

•ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ Α∆ΕΙΑ)
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
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

•Ο∆ΗΓΟΙ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ
ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 36 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτοι
Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

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

∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ..  ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  
ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο τµήµα Παραδοσιακών Χορών 

Οι εγγραφές στο τµήµα Παραδοσιακών Χορών του Πνευµατικού Κέντρ-
ου ∆ήµου Ασπροπύργου έχουν ξεκινήσει.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα τηλέφωνα του Πνε-
υµατικού Κέντρου: 2105577191 & 2105577593.


