
ΣΣττοονν  δδήήµµοο  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  ΕΕλλααιιοουυρργγιικκήή,,
ΙΙΡΡΙΙΣΣ,,  ΥΥψψιικκάάµµιιννοοςς  γγιιαα  9999  χχρρόόννιιαα
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των 66 ∆ήµων της Αττικής για την πολιτική προστασία

- Ποιες είναι οι άµεσες ενέργειες της Περιφέρειας για τη θωράκιση της Αττικής

σσεελλ..  33

Αυτόµατη περαίωση
εκκρεµών φορολογικών
υποθέσεων από το 2013

µελετά η κυβέρνηση

σσεελλ..  22

σσεελλ..  33

ΕΕννηηµµεερρωωττιικκέέςς  ηηµµεερρίίδδεεςς  γγιιαα  ττοονν  ΧΧρρόόννιιοο  
ΠΠόόννοο  κκααιι  ττηη  δδιιααχχεείίρριισσήή  ττοουυ  ααππόό  ττοονν  

ΟΟ..ΑΑ..ΦΦ..ΝΝ..ΤΤ..ΗΗ..  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ
σσεελλ..  99

σσεελλ..  88

σσεελλ..    33--44

σσεελλ..  66



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 ∆ευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Συννεφιά και σποραδικές καταιγίδες

Η  θερµοκρασία έως 26°C

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
3,7,11,15,19,23,27,31

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Σέργιος, Σεργία, Σεργιανή, Σεργιούλα,

Βάκχος, Βάκχη, Βακχία,
Πολυχρόνης, Πολυχρόνιος, Χρόνης,

Πολυχρονία, Πολυχρονούλα 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

ΜΑΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 2

Τηλέφωνο  : 211 1820405

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ
ΠΛ. ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ - ΚΟΥΓ/ΛΟΥ 1

Τηλέφωνο  : 210-5561131

ΜΑΝ∆ΡΑ 
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΣΤΡ. Ν. ΡΟΚΚΑ 114
Τηλέφωνο  : 210-5550323, 08:00-23:00

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΛΙΟΣΗ ΚΑΙ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
Τηλέφωνο : 210-2473654

ΧΑΙ∆ΑΡΙ 
ΚΟΡΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΣΤΡ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΚΑΙ ΧΙΟΥ 26 (ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΛΑΤ.
ΗΡΩΩΝ) 210-5323330, 08:00-20:00

Στη χρήση του ∆ήµου Ελευσίνας για τα επό-
µενα 99 χρόνια πέρασαν εκτάσεις και κτήρια
ιδιοκτησίας  του ΟΑΕ∆ στην παραλία Ελευ-

σίνας. Η υπογραφή της σχετικής σύµβασης χρησι-
δανείου έγινε την Πέµπτη 3 Οκτωβρίου στο Υπο-
υργείο  Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
παρουσία του υπουργού κ. Γιάννη Βρούτση. Τη
σύµβαση υπέγραψαν ο δήµαρχος Ελευσίνας κ.
Αργύρης Οικονόµου και ο  διοικητής  του ΟΑΕ∆
Σπύρος Πρωτοψάλτης. Παρών ήταν και ο αρµό-
διος αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Θανά-
σης Μαυρογιάννης .

Με την υπογραφή της σύµβασης ολοκληρώνεται
µια διαδικασία στασιµότητας τριών ετών και ανοίγει
επιτέλους ο δρόµος,  ώστε να ξεκινήσουν τα αναγ-
καία έργα που περιλαµβάνονται στο φάκελο υποψ-
ηφιότητας  για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης. Οι συγκεκριµένοι χώροι προορίζονται
για την φιλοξενία  πολλών εκ των πολιτιστικών
δράσεων   που θα γίνουν στην πόλη το 2021.
Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα του φακέλου,
αρκετά από τα έργα υποδοµής έπρεπε ήδη να
έχουν ολοκληρωθεί, ωστόσο κάποια δεν έχουν
ακόµα ξεκινήσει!  

Στη σύµβαση  προβλέπεται ότι  ο ΟΑΕ∆ παρ-
αχωρεί χωρίς αντάλλαγµα λόγω χρησιδανείου στο
δήµο Ελευσίνας  εκτάσεις  και τα διατηρητέα κτήρ-
ια που βρίσκονται σε αυτές,  στο ΟΤ 40α (πρώην
Ελαιουργική ), στο ΟΤ 41α (πρώην εργοστάσιο
ΙΡΙΣ) και ΟΤ 41γ (πρώην υψικάµινος). Η χρονική
διάρκεια της παραχώρησης  υπό µορφή χρησιδα-
νείου  ορίζεται στα ενενήντα εννέα έτη.

Με αφορµή της υπογραφή της σύµβασης ο
δήµαρχος Ελευσίνας κ. Αργύρης Οικονόµου
δήλωσε: «Είναι  µια σηµαντική µέρα στην πορεία
της Ελευσίνας προς το 2021. Υπογράφεται η
σύµβαση χρησιδανείου µε την οποία παραχωρ-
ούνται στο δήµο Ελευσίνας εκτάσεις και κτήρια
που ανήκουν στο δηµόσιο.  Μια διαδικασία  που
ξεκίνησε πριν τρία χρόνια, φτάνει αισίως  στο τέλος
της. 

Καθοριστικό ρόλο στην επιτάχυνση των διαδι-
κασιών έχει η νυν Κυβέρνηση.  

Με το αυξηµένο ενδιαφέρον και τη συνεργασία
των αρµόδιων υπουργείων και  φορέων  συνέβα-
λε  στο να ξεπεραστούν τα όποια εµπόδια  για να
φτάσουµε γρήγορα στην υπογραφή της σύµβα-
σης».

ΣΣττοονν  δδήήµµοο  ΕΕλλεευυσσίίννααςς    ΕΕλλααιιοουυρργγιικκήή,,
ΙΙΡΡΙΙΣΣ,,  ΥΥψψιικκάάµµιιννοοςς  γγιιαα  9999  χχρρόόννιιαα
Ανοίγει ο δρόµος, ώστε να ξεκινήσουν τα αναγκαία έργα 

που περιλαµβάνονται στο φάκελο υποψηφιότητας 
 για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.
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Σε συν εργασία µε το κράτος και
τους ∆ήµους κάν ουµε έν α
ξεκίν ηµα και  πάµε σε µία άλλη

εποχ ή τον  τοµέα της πολιτικής προ-
στασίας, διαµήν υσε ο Περιφερειάρχ ης
Αττικής Γ. Πατούλης κατά τη συν άν τηση
εργασίας που είχ ε µε ∆ηµάρχ ους και
εκπροσώπων  ∆ήµων  και από τους 66
∆ήµους της Αττικής, µε αν τικείµεν ο την
καλύτερη θωράκιση της Αττικής στον
τοµέα της πολιτικής προστασίας.

Στη συν άν τηση παραβρέθηκαν  και
τοποθετήθηκαν  ο υπ. Εσωτερικών  Π.
Θεοδωρικάκος, ο Γ. Γραµµατέας Πολιτι-
κής Προστασίας Ν. Χαρδαλιάς και ο
Πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής του
ΕΚΠΑ Ε. Λέκκας.

Ο κ. Πατούλης ευχ αρίστησε την
ηγεσία του ΥΠΕΣ για την  έµπρακτη
στήριξη στις προσπάθειες της Αυτο-
διοίκησης για την  βελτίωση της ποιότ-

ητας ζωής των  πολιτών  και τόν ισε :
«Θέλουµε µία ασφαλή Αττική για τους
πολίτες της. Σε αυτό το πλαίσιο θα
δηµιουργήσουµε , µέσα από τη συν ερ-
γασία µεταξύ Περιφέρειας, κράτους και
των  66 ∆ήµων  της Αττικής, έν αν  αποτε-
λεσµατικό µηχ αν ισµό πολιτικής προ-
στασίας από φυσικές καταστροφές, που
θα δίν ει βάρος στην  πρόληψη, την
εκπαίδευση του προσωπικού και  την
αξιοποίηση των  ν έων  τεχ ν ολογιών , τη
γν ώσης του επιστηµον ικού δυν αµικού
της χ ώρας αλλά και του εθελον τικού
κιν ήµατος».

Ο υπ. Εσωτερικών  κ. Θεοδωρικάκος
στην  τοποθέτηση του αν ακοίν ωσε πως
το ΥΠΕΣ διαθέτει  πόρους ύψους 180
εκατ. ευρώ  για αν τιπληµµυρικά έργα σε
όλη τη χ ώρα, εκ των  οποίων  τα 27 εκατ.
στην  Αττική και πρόσθεσε πως είν αι σε
συν εν ν όηση µε την  Ευρωπαϊκή Τράπε-
ζα Επεν δύσεων  προκειµέν ου µέχ ρι τα

τέλη του έτους ν α αν ακοιν ώσει ν έο Αν α-
πτυξιακό Πρόγραµµα για την  Αυτο-
διοίκηση. «Στο ν όµο που θα ετοιµάσο-
υµε θα υπάρξει περαιτέρω εν ίσχ υση της
Αυτοδιοίκησης µε ν έες αρµοδιότητες και
προφαν ώς και µε καιν ούργια χρηµατοοι-
κον οµικά εργαλεία και µε καιν ούργιους
πόρους. Είµαι αποφασισµέν ος ν α
εν ισχ ύσουµε περαιτέρω την  Αυτο-
διοίκηση».  

Ο Γ. Γραµµατέας Πολιτικής Προ-
στασίας Ν. Χαρδαλιάς τόν ισε ότι προτερ-
αιότητα είν αι ν α «είµαστε χ ρήσιµοι και

αποτελεσµατικοί για τους πολίτες» και
προαν ήγγειλε πως το επόµεν ο διάστηµα
θα κατατεθεί στην  Περιφέρεια Αττικής
µελέτη για την  καλύτερη αν τιπληµµυρική
θωράκιση του λεκαν οπεδίου, µε έµφαση
στα διαδηµοτικά έργα εν ώ, όπως αν έφε-
ρε, θα υπάρχ ει ειδικό χ ωρικό σχ έδιο για
την  Αττική, µε στόχ ο τη διεκδίκηση κον -
δυλίων  από την  Ε.Ε.

Ο κ. Λέκκας τόν ισε πως η διαχ είριση
της πολιτικής προστασίας στηρίζεται σε
3 πυλών ες που είν αι: 

Στα πλαίσια βελτίωσης του
βιοτικού επιπέδου πολιτών
του ∆ήµου Ελευσίν ας-

Μαγούλας, και κατόπιν  αν άθεσης
µου µιας δύσκολης αλλά και καθ΄
όλα σηµαν τικής θέσης, αυτή του
Προϊσταµέν ου της ∆ηµοτικής
Αστυν οµίας, σαν  εν τεταλµέν ος
σύµβουλος, θεωρώ υποχ ρέωση
µου ν α ευχ αριστήσω τον  ∆ήµαρχ ο
Ελευσίν ας-Μαγούλας κ. Οικον όµου
Αργύριο για την  τιµή που µου
έκαν ε δείχ ν ον τας εµπιστοσύν η
στο πρόσωπο µου. ∆υστυχ ώς τα
προβλήµατα χ ρον ίζουν  χ ωρίς ν α
δίν ον ται λύσεις και θέλον τας ν α
αν αβαθµίσω αυτή την  υπηρεσία, η
οποία υπολειτουργούσε και δεν
είχ ε την  αποτελεσµατικότητα την
οποία επιθυµούσε ο κόσµος, προ-
βήκαµε σε κάποιες κιν ήσεις απαρ-
αίτητες ώστε ν α λειτουργήσει όπως
προβλέπεται και σύµφων α µε τις
αρµοδιότητες που οφείλει ν α έχ ει η
∆ηµοτική Αστυν οµία.

Χορηγήσαµε κατάλληλο υπηρ-
εσιακό όχ ηµα, αφού τα προηγούµε-
ν α οχ ήµατα τα οποία χ ρησιµοποι-
ούν ταν  και από άλλες υπηρεσίες,
ήταν  άκρως ακατάλληλα και
επικίν δυν α για την  ασφάλεια του
έν στολου προσωπικού µας, λόγω
ελλιπούς συν τήρησης, κακής κατά-
στασης και απουσίας του απαρ-
αίτητου εξοπλισµού.

Επαν αφέραµε το Γν ήσιο υπο-
γραφής κατ΄οίκον  (τηλέφων ο γραµ-
µατείας: 2132140407) κάτι πολύ
σηµαν τικό για τα άτοµα τρίτης
ηλικίας και τα άτοµα µε ειδικές
αν άγκες, διευκολύν ον τας το έργο
της Αστυν οµίας που αδυν ατεί πολ-
λές φορές ν α εξυπηρετήσει τον

πολίτη , έν εκα έλλειψης προσωπι-
κού.

Ξεκιν ήσαµε την  αποµάκρυν ση
εγκαταλελειµµέν ων  οχ ηµάτων  για
αν ακύκλωση σε εταιρεία διαχ είρι-
σης ΟΤΚΖ, αφού πρώτα καταγραφ-
ούν  και επαν ελεγχ θούν .  

Η µεγάλη πρόκληση για µένα
και ίσως το µεγαλύτερο
στοίχηµα που θέλω να κερδίσω,
είναι η αποσυµφόρηση και το
µεγάλο κυκλοφοριακό πρόβ-
ληµα µε τις σταθµεύσεις των
οχηµάτων στις οδούς: Ηρώων
Πολυτεχνείου, Βενιζέλου, ∆ήµ-
ητρος, Παγκάλου. 

Πριν προβώ σε προτάσεις για
την λύση αυτού του προβλήµα-
τος είµαι υποχρεωµένος να έχω
µια συνάντηση τόσο µε τον
Σύλλογο Εµπόρων Ελευσίνας,
αλλά και µε δηµότες, παρουσία
και του ∆ηµάρχου, όπου από
κοινού θα ανταλλάξουµε από-
ψεις  για την καλύτερη δυνατή
λύση. Υπάρχει πολιτική
βούληση για την ριζική λύση του
κυκλοφοριακού προβλήµατος,
όπου θα αλλάξει την εικόνα της
πόλης µας. 

Θα επιχ ειρήσω οµοίως συν άν -
τηση και µε τους δηµότες της 

Μαγούλας παρουσία και του
Αν τιδηµάρχ ου της, για ν α βρούµε
και εκεί λύσεις στα όποια προβλή-
µατα υπάρχ ουν .                                                                                                                        

Μεγάλος µου στόχ ος είν αι ν α
βρεθεί µια λύση και για την  οδό
Νικολαΐδου, όπου θα γίν ουν  εν έρ-
γειες διαβούλευσης µε δηµότες και
καταστήµατα, παρουσία ειδικού
συγκοιν ων ιολόγου. 

Ο κόσµος και ειδικά οι ευπαθείς
οµάδες πρέπει ν α έχ ουν  πρόσβα-
ση προς την  παραλία και οι µπάρ-
ες(εµπόδια), αν τί ν α διευ-
κολύν ουν , δυσχ εραίν ουν  την
πρόσβαση των  δηµοτών .                                                                          

Θα προτείν ω συν εργασία µε την
Ελλην ική Αστυν οµία, για την  απο-
τελεσµατικότερη αν τιµετώπιση της
αν οµίας και της εγκληµατικότητας
προς όφελος της πόλης µας.                                                                   

Τέλος θέλω ν α διαβεβαιώσω ότι
θα καταβάλλω κάθε δυν ατή προ-
σπάθεια ώστε από τα καθήκον τα
που µου αν ατέθηκαν  ν α είµαι απο-
τελεσµατικός και χ ρήσιµος για
όλους τους δηµότες, έτσι ώστε ν α
µπορώ ν α σας κοιτάζω στα µάτια,
δεχ όµεν ος ακόµα και την  πιο κακή
κριτική, γιατί έτσι µόν ο πιστεύω
µπορούµε όλοι ν α γίν ουµε καλύτε-
ροι.

Μετά τιµής

Σεµερτζίδης Χαράλαµπος
∆ηµοτικός Σύµβουλος
Προϊστάµενος ∆/νσης ∆ηµοτικής
Α σ τ υ ν ο µ ί α ς
Ελευσίνας-Μαγούλας

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Συνάντηση εργασίας του Γ. Πατούλη µε
∆ηµάρχους και εκπροσώπους των 66 ∆ήµων

της Αττικής για την πολιτική προστασία
- Ποιες είναι οι άµεσες ενέργειες της Περιφέρειας 
για τη θωράκιση της Αττικής

Αυτόµατη περαίωση εκκρεµών
φορολογικών υποθέσεων από
το 2013 µελετά η κυβέρνηση

Α
υ τ ό µ α τ η
π ε ρ α ί ωσ η
ε κ κ ρ ε µών

φ ο ρ ο λο γ ι κ ών
υ π ο θ έ σ ε ω ν
ελεύθερων  επαγ-
γελµατιών  και
επ ιχ ε ιρήσ εων
από το 2013 και
µετά µελετά η
κυβέρν ηση, σύµφων α µε αρµόδιο στέλεχ ος του υπο-
υργείου Οικον οµικών .
Την  πληροφορία δηµοσιεύει η «Καθηµεριν ή» (Θάν ος
Τσίρος) µε την  εξήγηση ότι αυτό αποτελεί το Plan B του
υπουργείου στην  περίπτωση που οι Θεσµοί επι-
µείν ουν  στις εκτιµήσεις τους για δηµοσιον οµικό κεν ό
ύψους 1 δισ. το 2020.
Το µέτρο της αυτόµατης περαίωσης αν α µέν εται ν α

συν εισφέρει στα δηµόσια ταµεία περί το 1 δισ. λέν ε οι
πηγές και έτσι θα ισοφαρίσει το εν δεχ όµεν ο κοιν ό.

Σύµφων α µε το ρεπορτάζ, η κυβέρν ηση µελετά το
µέτρο στη σκιά των  πρόσφατων  αλλά και παλαιότερων
αποφάσεων  του ΣτΕ για την  αν τισυν ταγµατικότητα
του ν όµου Κατρούγκαλου και των  αρν ητικών  επι-
πτώσεων  που θα έχ ουν  στον  προϋπολογισµό.
Ο συν δυασµός αυτών  των  αποφάσεων  και της ισχ ν ής

αν άπτυξης το πρώτο εξάµην ο του 2019 δηµιουργεί
στους Θεσµούς φόβους για εν δεχ όµεν ο δηµοσιον οµικό
κεν ό το 2020. Η κυβέρν ηση θεωρεί ότι µπορεί ν α
καλύψει το κεν ό αυτό. Ωστόσο ετοιµάζει και το µέτρο
της περαίωσης στην  περίπτωση που οι Θεσµοί επι-
µείν ουν .

Ο υπουργός Οικον οµικών  σε συν έν τευξή του την
Κυριακή (06/10) δήλωσε κατηγορηµατικά ότι δεν  θα
υπάρξει δηµοσιον οµικό κεν ό και επίσης πως οι ελαφ-
ρύν σεις που αν ακοιν ώθηκαν  είν αι διασφαλισµέν ες.
Από την  πλευρά τους οι Θεσµοί διαφων ούν  µε το

µέτρο της περαίωσης θεωρών τας ότι «πλήττουν  την
κουλτούρα των  πληρωµών ».Η κυβέρν ηση πάλι υπο-
στηρίζει ότι µε την  περαίωση «αποτρέπεται ο κίν δυν ος
ν α παραγραφούν  χ ιλιάδες αν έλεγκτες υποθέσεις»

(από :economico.gr)

Συνεχίζεται στη σελ. 4
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Συν εχ ίζεται από τη σελ. 3

Το Τµήµα Αττικής του
ΣΑ∆ΑΣ σας καλεί και
φέτος ν α συµµετάσχ ετε
στην  δράση του
Αλληλέγγυου Εργα-
στηρίου Σχ εδίου, που
θα πραγµατοποιηθεί για
7η συν εχ ή χ ρον ιά εφό-
σον  δηλωθούν  διαθε-
σιµότητες.

Η εν αρκτήρια εκδήλω-
ση όπου θα δηλωθούν
συµµετοχ ές µαθητών
και διδασκόν των  θα
γίν ει την  Τετάρτη 9
Οκτωβρίου στις 19:00
στα γραφεία του ΣΑ∆ΑΣ
– ΠΕΑ (Βρυσακίου 15
και Κλάδου, Μον α-
στηράκι).

Κατά την  εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί παράλληλα
έκθεση των  έργων  των  µαθητών  της περασµέν ης χ ρο-
ν ιάς. 

Το Αλληλέγγυο Εργαστήρι είν αι µια συν εργασία του
Τµήµατος Αττικής του ΣΑ∆ΑΣ και του Συλλόγου Φοιτ-
ητών  Αρχ ιτεκτον ικής ΕΜΠ.

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε ν α επικοι-
ν ων ήσετε µε τη συν τον ίστρια της δράσης :

Ελέν η Βαφειάδου, µέλος του ∆Σ ΣΑ∆ΑΣ – Τµήµατος
Αττικής, στα τηλέφων α 2105713511 και 6951472572 ή
στο v af el_1@y ahoo.gr.

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ΣΑ∆ΑΣ – Τµ. Αττικής

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ              Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΖΟΥΛΙΑ ΤΣΑΛΙΚΗ        ΟΥΡΑΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Εκδήλωση Έναρξης Αλληλέγγυου Εργαστηρίου Σχεδίου 9.10.2019 
– Πρόσκληση για συµµετοχή µαθητών και διδασκόντων – Έκθεση έργων

1. Επιστηµονική κοινότητα η οποία καλείται να παράξει εφα-
ρµόσιµο έργο 2. Επιχειρησιακό σχέδιο από τους αρµόδιους φορ-
είς και 3. Ενεργός ρόλος των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Ποιες είναι οι άµεσες ενέργειες της Περιφέρειας για τη θωράκι-
ση της Αττικής

Ο κ. Πατούλης επισήµανε ότι  η Αυτοδιοίκηση και  η Περιφέρεια Αττι -
κής θα εστιάσουν στην πρόληψη µε την έννοια της επιχειρησιακής και
όχι  απλώς στενά της διοικητικής υποχρέωσης οργάνωσης και  υλο-
ποίησης των σχετικών µέτρων και  πρόσθεσε πως 

«η σηµερινή µέρα είναι  η αφετηρία για να δούµε ποιοι  είµαστε στην
Αττική, τι  εξοπλισµό διαθέτουµε, τι  χρειαζόµαστε επιπλέον για να
είµαστε αποτελεσµατικοί  σε αυτό που καλείται  πολιτική προστασία,
πώς θα είµαστε διαρκώς συνδεδεµένοι  µεταξύ µας, ώστε να µπορούµε
να δράττουµε άµεσα και  να καλύπτουµε τα όποια κενά υπάρχουν.

Καθώς και  πόσες και  ποιές είναι  οι  οργανωµένες εθελοντικές οµά-
δες που δραστηριοποιούνται  στα όρια των ∆ήµων της Αττικής, τις
οποίες θέλουµε να εντάξουµε στο µηχανισµό µας οργανωµένα και  µε
σχέδιο». 

Στη συνέχεια, ο κ. Πατούλης αναφερόµενος τις επόµενες κινήσεις της
Περιφέρειας τις προσδιόρισε στις εξής:

-Θα δηµιουργηθεί  ένας νέος, λειτουργικός χώρος, που θα λειτουργεί
ως συντονιστικό κέντρο για να στεγαστεί  ο τοµέας της Πολιτικής Προ-
στασίας της Περιφέρειας, ο οποίος θα εξοπλιστεί  µε τα κατάλληλα
τεχνικά µέσα και  το απαραίτητο ανθρώπινο δυναµικό, ώστε να µπορεί
να ανταποκριθεί  στην ευθύνη και  το έργο του.

- Ξεκινά άµεση καταγραφή του ανθρώπινου δυναµικού και  των µέσων
που υπάρχει  σε κάθε έναν από τους ∆ήµους της Αττικής. Σε αυτό το
πλαίσιο ζήτησε από τους ∆ηµάρχους να αποστείλουν σε ειδική φόρµα,
η οποία θα επικαιροποιείται  συνεχώς, τα µέσα που διαθέτουν και  πως
αυτά µπορεί  να αξιοποιηθούν.

-Έµφαση θα δοθεί  στα έργα, παρεµβάσεις και  µελέτες που υλο-
ποιεί , πρόκειται  να υλοποιήσει  ή εκπονεί  η Περιφέρεια. Όπως ανέφ-
ερε ήδη έχουν  καταγραφεί  όλα τα επικίνδυνα σηµεία που µπορούν να
προκαλέσουν πληµµυρικά φαινόµενα κι  έχουν εκτελεστεί  παρεµβά-
σεις, όπως π.χ. καθαρισµοί  ρεµάτων, για να αποτραπούν καταστροφ-
ικά φαινόµενα.

Παράλληλα τόνισε ότι  τις επόµενες µέρες θα λειτουργήσει  στην
Περιφέρεια Αττικής από τις υπηρεσίες µας ένα Παρατηρητήριο Επι-
κινδυνότητας Ρεµάτων, το οποίο σε εβδοµαδιαία βάση θα παρακολουθ-
εί  τα επικίνδυνα σηµεία και  θα προωθεί  εφόσον χρειάζονται  παρεµ-
βάσεις.

Επιπρόσθετα σε συνεργασία µε την επιστηµονική κοινότητα κι  αξιο-
ποιώντας την τεχνογνωσία που ήδη υπάρχει  από τη διεθνή εµπειρία,
προωθούνται  µια σειρά από παρεµβάσεις όπως η χρήση σύγχρονων
συστηµάτων πυρανίχνευσης, η εκπόνηση µελετών επικινδυνότητας ανά
∆ήµο ,κλπ.  

Θα δώσουµε αξία στον εθελοντή
-Αξιοποίηση των εθελοντικών οµάδων που δραστηριοποι-

ούνται στην Αττική.
Ειδικότερα ο κ. Πατούλης ανακοίνωσε πως στόχος είναι  «να δοθεί

αξία στον εθελοντή» πως στο πλαίσιο αυτό θα ξεκινήσει  πρακτική
εκπαίδευση και  θα χορηγηθεί  κάρτα εθελοντή που θα στηρίζεται  σε
πιστοποιηµένες διαδικασίες. Παράλληλα προγραµµατίζεται  η ασφά-
λιση όλων των εθελοντών για τις ώρες που θα ασκούν το έργο τους αλλά
και  η ανάδειξη των δράσεων τους και  της σηµαντικής κοινωνικής τους
προσφοράς. Παράλληλα το επόµενο διάστηµα θα ανακοινωθεί  το σχέ-
διο  για την ανάδειξη και  προαγωγή του εθελοντισµού, ως βασικού
µηχανισµού ενίσχυσης του εγχειρήµατος της πολιτικής προστασίας.

Στη συνέχεια τόνισε την ανάγκη αναβάθµισης του ρόλου των Συνδέ-
σµων ώστε να µπορούν να αποτελέσουν φορείς στήριξης και  έκφρασης
της Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο του Α’ και  Β’ βαθµού Αυτο-
διοίκησης και  να παίξουν σηµαντικό ρόλο, σε διαδηµοτικό υπερ-τοπικό
επίπεδο, την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων που θα απε-
υθύνονται  στα σχολεία αλλά και  ευρύτερα στην κοινή γνώµη προκειµέ-
νου να γνωρίζουν πως πρέπει  να αντιδρούν, για την ασφάλεια τους, σε
περίπτωση έκτακτου φαινοµένου. 

«Μπορούµε να δώσουµε λύσεις»
Ολοκληρώνοντας την οµιλία του ο Περιφερειάρχης Αττικής υπο-

γράµµισε ότι  απαραίτητη προϋπόθεση για να διαµορφωθεί  ένας απο-
τελεσµατικός µηχανισµός πολιτικής προστασίας είναι  να αρθούν από
τη νοµοθετική εξουσία γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και  να γίνει
συστηµατική επεξεργασία των διατάξεων του υφιστάµενου θεσµικού
πλαισίου. «Είναι  προϋπόθεση η Εξασφάλιση των απαραίτητων
πιστώσεων και  δίκαιη κατανοµή σε Περιφέρειες και  ∆ήµους, λαµβά-
νοντας υπόψη γεωλογικά, χωροταξικά και  µορφολογικά κριτήρια»,
πρόσθεσε.  

«Σήµερα κάνουµε τα πρώτα βήµατα και  πιστεύω πραγµατικά ότι
µπορούµε άµεσα να τρέξουµε ακόµη πιο γρήγορα και  να δροµολογή-
σουµε λύσεις» τόνισε χαρακτηριστικά. 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο ∆ιευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστερ-
οσκοπείο Αθηνών X. Κοντοές παρουσίασε τους βασικούς άξονες του
προγράµµατος Beyond  που παρέχει  τη δυνατότητα δορυφορικής παρ-
ακολούθησης των φυσικών καταστροφών στην Ευρώπη και  κυρίως στην
Ελλάδα. 

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν οι:  Αντιπεριριφερειάρχες,
Οικονοµικών Πέππας Νικόλαος, Πολιτικής Προστασίας Κόκκαλης
Βασίλειος, Κεντρικού Τοµέα Αθηνών ∆ηµόπουλος Γεώργιος,
Ανατολικής Αττικής Αυγερινός Αθανάσιος, Βόρειου Τοµέα Αθηνών
Κεφαλογιάννη Λουκία, ∆υτικής Αττικής Κοσµόπουλος Ελευθέρ-
ιος, ∆υτικού Τοµέα Αθηνών Λεωτσάκος Ανδρέας, Νήσων Θεοδωρ-
ακοπούλου –Μπόγρη Βασιλική, Πειραιώς Αντωνάκου Σταυρούλα
και οι Εντεταλµένοι Περιφερειακοί Σύµβουλοι Ε. Κοσµίδη, Φ.
Καλογήρου, Θ. Κατσιγιάννης και Γ. Αγγελόπουλος. Οι δήµαρχοι ,
οι  αντιδήµαρχοι  και  τα στελέχη των παρακάτω δήµων: Βάρης-Βούλας-
Βουλιαγµένης Κωνσταντέλλος Γρηγόριος και  η Εντεταλµένη Πολιτικής

Προστασίας (Π.Π.) ∆. Σουτόγλου, ∆ιονύσου Καλαφατέλης Ιωάννης και  οι
Εντεταλµένοι  Σύµβουλοι  Π. Π. Θ. Κρητικός, Χ. Πέππας, Κρωπίας
Κιούσης ∆ηµήτριος και  ο Αντιδήµαρχος Π. Π. Θ. Γρίβας Λαυρεωτικής
Λουκάς ∆ηµήτριος, ο Αντιδήµαρχος Η. Στουραΐτης και   ο Προϊστάµενος
Π.Π. Ε. Πανάγος, Μαραθώνος Τσίρκας Στέργιος και  ο Αντιδήµαρχος Π.
Π. Ε. Κυπαρίσσης, Μαρκοπούλου-Μεσογαίας Αλλαγιάννης  Κωνσταν-
τίνος και  οι  Εντεταλµένοι  Π.Π. Ε. ∆ηµητρίου και   Χ. Χούχουλης, Παιανίας
Αντιδήµαρχος Π.Π. Α. Σταύρος, Παλλήνης Ζούτσος Αθανάσιος και  ο Αντι -
δήµαρχος Π.Π. Φ. Αβαρκιώτης, Ραφήνας-Πικερµίου Μπουρνούς Ευάγ-
γελος, ο Αντιδήµαρχος Π.Π. ∆. Κατσουλάκης και  το στέλεχος Π. Π. Σ. Τζι -
βιτζής, Σαρωνικού Φιλίππου Πέτρος, ο Αντιδήµαρχος Π. Π. Χ. Γαλάνης
και  ο υπεύθυνος Π. Π.Α. Γκίνης, Ωρωπού Αντιπρόσωπος Π.Π. Ιωάννης
∆ήµας, Κηφισιάς ο Αντιδήµαρχος Π. Π. κ. Κασιµάτης, Λυκόβρυσης-
Πεύκης Μαυρίδης Αναστάσιος, ο Αντιδήµαρχος Π. Π.∆. Κοκορόσκος και
ο Αντιδήµαρχος Περιβάλλοντος κ. Μπόλλος, Νέας Ιωνίας η Αντιδήµα-
ρχος Περιβάλλοντος κα Σακαλόγλου, Παπάγου – Χολαργού Αποστολό-
πουλος Ηλίας, Πεντέλης Κεχαγιά ∆ήµητρα και  ο  Αντιδήµαρχος Β.
Σιώµος, Χαλανδρίου Ρούσσος Σίµος και  ο Αντιδήµαρχος Κ. Ευθυµίου
Ασπροπύργου Μελετίου Νικόλαος και ο Αντιδήµαρχος Π. Π. Θ.
Τσίγκος, Ελευσίνας Οικονόµου Αργύρης Αντιδήµαρχος Π.Π., Λ.
Παππάς, Μάνδρας-Ειδυλλίας Στάθης Χρήστος, ο Αντιδήµαρχος
Π.Π. Παναγιώτης Κολοβέτζος , Μεγαρέων Σταµούλης Γρηγόριος,
o  Αντιδήµαρχος Π.Π. Κ. Φυλαχτός, Φυλής Παππούς Χρήστος, ο
Αντιδήµαρχος Π.Π. Μιχαήλ Οικονόµου, Αγίας Βαρβάρας Μίχος
Λάµπρος, Αγίων Αναργύρων-Καµατερού Αντιδήµαρχος Π. Π. ∆. Βαυλα-
δέλης, Αιγάλεω  Αντιδήµαρχος Π. Προστασίας Χ. Αρβανίτης, Ιλίου Ζενέ-
τος Νικόλαος και  η Αντιδήµαρχος Π. Π. κ. Π. Μηλιώνη, Περιστερίου
Αντιδήµαρχος Μ. Τσιώτα, Χαϊδαρίου Ντηνιακός Ευάγγελος και  ο Αντι -
δήµαρχος Β. Καρατζαφέρης, Αθηναίων Αντιδήµαρχος Καθαριότητας
και   Ανακύκλωσης, Ν. Αβραµίδης και   ο  Υπεύθυνος Π.Π. Γεωργακό-
πουλος Πάρης, Βύρωνος Κατωπόδης Γρηγόριος και  ο Αντιδήµαρχος Π.
Π. Κ. Αγγελής, Γαλατσίου Αντιδήµαρχος Καθαριότητας, Π. Ροκόβης,
∆άφνης-Υµηττού Μπινίσκος Αναστάσιος και  ο Αντιδήµαρχος Τεχνικών
Έργων ∆. Γιαννακούρας, Ηλιουπόλεως Αντιδήµαρχος Καθαριότητας Ι.
Αντζινάς και  ο Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Κ. Σεφτελής, Καισα-
ριανής Αντιπρόσωπος Π.Π. Εµ. Κιτσέλλης, Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας
Αντιδήµαρχος Καθαριότητας Μ. Κουτσάκης, Αίγινας Ζορµπάς Ιωάννης
και  ο Αντιδήµαρχος ∆. Καραγιάννης, Πόρου Υπεύθυνος Π.Π. Ανδρέας
Νικολετόπουλος, Σπετσών Εντεταλµένη Π. Π. κ Μ. Ευσταθίου, Ύδρας
Κουκουδάκης Γεώργιος, Αγίου ∆ηµητρίου Ανδρούτσου Μαρία και  η Αντι -
δήµαρχος Π.Π., Ν. Συρράκος, Αλίµου Αντιδήµαρχοι  Γ. Μακαριγάκης Α.
Μούσια, Γλυφάδας Αντιδήµαρχος Καυκάς και  Υπεύθυνη Π.Π.   Μ. Στέλ-
λα, Ελληνικού-Αργυρούπολης Αντιδήµαρχος Π. Π. Β. Κρητικός, Καλλιθ-
έας Κάρναβος ∆ηµήτριος και  ο Αντιδήµαρχος Π. Π. Κ. Ευσταθίου, Νέας
Σµύρνης Αντιδήµαρχος Π. Π. Π. Κουκάς, Παλαιού Φαλήρου Αντιδήµα-
ρχος Π. Π.  Ν. Γιάκοβλεφ, Κερατσινίου-∆ραπετσώνας Αντιδήµαρχός
Π.Π. Μιλτιάδης Θεόδοτος, Κορυδαλλού Αντιδήµαρχος Π. Π. Μ. Ευθ-
υµιάδης, Νίκαιας-Ρέντη και  Πρόεδρος ΠΕ∆Α Ιωακειµίδης Γεώργιος, η
Αντιδήµαρχος Π.Π.  Μαρία Αραβαντινού, Πειραιώς Αντιδήµαρχος Π.Π.
Παναγιώτης Ρέππας.  
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Σε συναινετικό κλίµα πραγµατο-
ποιήθηκε, το απόγευµα της
∆ευτέρας 30 Σεπτεµβρίου

2019, η πρώτη συνεδρίαση του
Τοπικού Συµβουλίου Άνω 

Λιοσίων, για τη δηµοτική περίοδο
2019-2023. 

Ανοίγοντας τη συζήτηση ο Πρόεδρ-
ος Νίκος Κ. Λιόσης ευχήθηκε σε
όλους καλή θητεία και τόνισε ότι

στόχος του είναι να λειτουργήσει το
Τοπικό Συµβούλιο µε οµοψυχία.

“Για µας δεν υφίστανται οι όροι
συµπολίτευση και αντιπολίτευση.
Θα εξαντλούµε τα περιθώρια για
οµοφωνία στις Αποφάσεις, ενώ αν
σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι
εφικτό, θα µιλάµε για πλειοψηφία
και µειοψηφία”, τόνισε ο Νίκος Λιό-
σης.

Στη διάρκεια της συνεδρίασης που
εστιάστηκε, κυρίως, σε ζητήµατα
οργανωτικά, έγινε συζήτηση για το
ρόλο του Τοπικού Συµβουλίου,
όπως οριοθετείται, νοµικά, από τα 

νοµοθετήµατα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ,
ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ και τον πρόσφατο
νόµο για την κυβερνησιµότητα των
ΟΤΑ.

Ο Νίκος Λιόσης εξήγησε ότι ο
ρόλος του Τοπικού Συµβουλίου
είν αι γν ωµοδοτικός, αλλά επεσή-
µαν ε ότι αποτελεί βήµα γόν ιµου
διαλόγου και αν αζήτησης προτά-
σεων  για τη βελτίωση της ζωής
των  δηµοτών .

“Στο χέρι µας είν αι ν α του δώσο-
υµε κύρος και ον τότητα”, κατέλ-
ηξε ο Πρόεδρος του Τοπικού
Συµβουλίου Άν ω Λιοσίων . 

66 99 77 88 00 88 77 33 00 99

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
Πρόσκληση  σε  συνεδρίαση της
Οικονοµικής Επιτροπής

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75
του Ν. 3852/10  όπως αυτό αντικαθίσταται  µε το
άρθρο 77 του Ν. 4555/18  καλείστε σε συνεδρία-
ση την  Τετάρτη  9 Οκτωβρίου 2019 και  ώρα
19:00   στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ελευσίνας,
προκειµένου ως αρµόδια Επιτροπή να πάρουµε
απόφαση στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας
διάταξης:    

1. Αναµόρφωση ∆ηµοτικού Προϋπολογι-
σµού ο.ε. 2019.
2. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση
πίστωσης που αφορά στην επιστροφή ποσού
752,19 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος σε
δηµότη. 
3. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση
πίστωσης που αφορά στην επιστροφή ποσού
15,55 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος σε
δηµότισσα .

O  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Σε κλίµα συναίνεσης η πρώτη 
συνεδρίαση του Τοπικού 
Συµβουλίου Άνω Λιοσίων

Συνάντηση του
∆ηµάρχου Χαϊδαρίου µε
τον Αντιπεριφερειάρχη
∆υτικού Τοµέα 

Συνάντηση µε τον Αντιπεριφερειάρχη ∆υτικού Τοµέα
κ. Ανδρέα Λεωτσάκο είχε την Τρίτη 1 Οκτωβρίου
2019, ο ∆ήµαρχος Χαϊδαρίου Βαγγέλης Ντηνιακός.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέµατα Τεχνικών Έργων
στο ∆ήµο Χαϊδαρίου.

Πέταξαν πέτρες σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ Αχαΐας στους Αγ. Θεοδώρους 

Τον Χάρο µε τα µάτια τους είδαν ο οδηγός του λεωφορείου ΚΤΕΛ Αχαΐας και οι 37 επιβαίνοντες, όταν
άγνωστοι πέταξαν µεγάλες πέτρες στο παρµπρίζ του οχήµατος, στο 62ο χλµ της Εθνικής Οδού Αθη-
νών - Κορίνθου, στους Αγίους Θεοδώρους.
Προκλήθηκαν υλικές ζηµιές ενώ η ψυχραιµία του οδηγού αποδείχθηκε σωτήρια καθώς κατάφερε να
µην χάσει τον έλεγχο του λεωφορείου.Στο σηµείο έσπευσαν αστυνοµικοί του Τµήµατος Τροχαίας
Αυτοκινητοδρόµων ∆υτικής Αττικής.Το λεωφορείο στη συνέχεια, κατευθύνθηκε στο ΚΤΕΛ Ισθµού και
από εκεί οι επιβάτες µε λεωφορείο του ΚΤΕΛ Ισθµού, στην Αχαΐα.
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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

Τ
η στήριξή του προς τις ευάλωτες κοιν ων ικά οµάδες των  Αχ αρν ών  εξέφρασε έµπρακτα ο ∆ήµος
Αχ αρν ών .Συγκεκριµέν α η Αν τιδήµαρχ ος Κοιν ων ικής Πολιτικής Ελέν η Σαχ σαν ίδη και το αν τίστοιχ ο τµήµα της
∆ιεύθυν σης διοργάν ωσαν  διαν οµή σχ ολικών  ειδών . Με την  ευκαιρία της έν αρξης της ν έας σχ ολικής περιόδου

συγκεν τρώθηκαν  σχ ολικές τσάν τες, γραφική ύλη και άλλα σχ ολικά είδη, τα οποία διαν εµήθηκαν  σε µαθητές και µαθ-
ήτριες των  σχ ολείων  του ∆ήµου Αχ αρν ών . Για τη συγκέν τρωση του υλικού συν έδραµαν , τόσο συµπολίτες µας µε
τις χ ορηγίες και τις προσφορές τους, όσο και ο Σύλλογος Εργαζοµέν ων  του ∆ήµου Αχ αρν ών .

Η παράδοση του υλικού πραγµατοποιήθηκε στο ∆ηµαρχ είο, εν ώ το παρών  έδωσε και ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών  κ.
Σπύρος Βρεττός, ο οποίος αφού ευχ αρίστησε προσωπικά την  Αν τιδήµαρχ ο κ. Σαχ σαν ίδη, όσο και τους εργαζό-
µεν ους της ∆ιεύθυν σης, τους συν εχ άρη για την  πρωτοβουλία τους και την  υλοποίησή της. Τόν ισε µάλιστα πως
τέτοιες κιν ήσεις αξίζουν  της προσοχ ής όλων , καθώς µπορούν  ν α αποτελέσουν  οδηγό για αν άλογες κιν ήσεις

αλληλεγγύης στην  πόλη των  Αχ αρν ών  που τόσο τις έχ ει αν άγκη.
Ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών  Σπύρος Βρεττός δήλωσε:«Η προσφορά αγάπης προς τον  συν άν θρωπο αποτελεί αδιαπραγµάτευτη υποχ ρέωση κάθε ∆ήµου. Με τη στήριξη των

συµπολιτών  µας δυν αµών ουµε το έργο µας και τις  δράσεις µας. Ζωγραφίζουµε χ αµόγελα, αν αδεικν ύουµε την  κοιν ων ική προσφορά»
Η διεύθυν ση Κοιν ων ικής Πολιτικής θα ήθελε ν α ευχ αριστήσει τις εταιρείες «Κρητών  Παράδοση» και τον  ιδιοκτήτη Αλιφιεράκη Μιχ άλη, την  εταιρεία «Donutsmania» και

την  κ. Μελίν α Ζεϊτιν ίδου για τις προσφορές τους στη διοργάν ωσης της µικρής γιορτής, αλλά και τον  Σύλλογο Εργαζοµέν ων  του ∆ήµου και τους δηµότες για τις προσφορές
τους και ν α ευχ ηθεί σε όλους τους µαθητές ν α έχ ουν  µια καλή και δηµιουργική σχ ολική χ ρον ιά. 

Τη στήριξή του προς τις ευάλωτες κοινωνικά οµάδες 
εξέφρασε έµπρακτα ο ∆ήµος Αχαρνών
Συγκεντρώθηκαν σχολικ ές τσάντες και γραφική ύλη , τα οποία διανεµήθηκαν Συγκεντρώθηκαν σχολικ ές τσάντες και γραφική ύλη , τα οποία διανεµήθηκαν 
σε µαθητές και µαθήτριες σχολείων του ∆ήµουσε µαθητές και µαθήτριες σχολείων του ∆ήµου

Μ
ετά το καλοκαιρινό διάλειµµα,
το Πανελλήν ιο Πρωτάθληµα
Ταχύτητας 2019 και το
Hellenic Time Trial Challenge

2019 θα επιστρέψουν για τον 3ο γύρο
τους στο Αυτοκινητοδρόµιο Μεγάρων,
το Σαββατοκύριακο 19-20 Οκτωβρίου.

Οι Αγώνες Ταχύτητας διανύουν ανα-
µφίβολα περίοδο µεγάλης δόξας. Οι θεα-
τές κατακλύζουν την πίστα των Μεγάρ-
ων και ο ανταγωνισµός σε κάθε κατ-
ηγορία τους σηκώνει στις µύτες των
ποδιών  τους. Στον  προηγούµενο
αγώνα, το ρεκόρ πίστας έσπασε για
άλλη µια φορά, µε το 57″ 389 που
σηµείωσε ο «Samino» µε µια
Lamborghini Huracan να αποτελεί
πλέον το νέο στόχο για τους οδηγούς
της Formula Saloon. Όλα δείχνουν ότι
το επίπεδο θα ανέβει κι άλλο και οι χρό-
νοι θα πέσουν ακόµη περισσότερο
στον 3ο αγώνα του θεσµού, που διορ-
γανώνεται όπως πάντα από την
Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου ∆υτικής
Αττικής µε την έγκριση της Επιτροπής
Αγώνων της ΟΜΑΕ.

Εκτός από τα πανίσχυρα αυτοκίνητα
της Formula Saloon, στην πίστα θα
δούµε ακόµη αγωνιστικά των Οµάδων
Ν, Α, R και Ε, αυτοκίνητα Τουρισµού
και πολύ εν τυπωσιακά Ιστορικά.
Παράλληλα µε τους αγώνες του Πρω-
ταθλήµατος Ταχύτητας θα διεξαχθεί και

ο αγώνας του επάθλου ατοµικής χρο-
νοµέτρησης Hellenic Time Trial
Challenge 2019. Τα αυτοκίνητα
χωρίζονται στις κατηγορίες Stock,
Sport και Extreme, ανάλογα µε το
επίπεδο βελτίωσής τους, σε έναν
θεσµό που δίνει τη δυνατότητα σε
οποιονδήποτε οδηγό να αγων ιστεί
στην πίστα µε το καθηµερινό του
αυτοκίνητο.

Η περίοδος δήλωσης συµµετοχής
έχει ξεκινήσει, και θα λήξει την Παρ-
ασκευή 11 Οκτωβρίου. Οι δηλώσεις,
τόσο για τους αγώνες ταχύτητας
όσο και για το HTTC, γίνονται αποκ-
λειστικά µέσω του Συστήµατος ∆ια-
δικτυακής ∆ιαχείρισης Αγώνων της
ΟΜΑΕ. 

Μαζί µε το παρόν δελτίο τύπου επι-
συνάπτονται και οι Συµπληρωµατικοί
Κανονισµοί για τους δύο θεσµούς. Για
διευκριν ίσεις σχετικά µε τη διαδικασία
δήλωσης συµµετοχής και για οποιαδή-
ποτε επιπλέον πληροφορία, οι ενδιαφ-
ερόµενοι µπορούν να επικοινωνή-
σουν µε τη λέσχη µας.

Πριν  από το Σαββατοκύριακο του
αγώνα, την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου,
οι οδηγοί θα έχουν τη δυνατότητα να
δοκιµάσουν  και να ρυθµίσουν  το
αυτοκίνητό τους στο pre-race trackday
που θα διοργανώσει το Αυτοκινητοδρ-
όµιο Μεγάρων. Την ίδια ηµέρα θα πραγ-

µατοποιηθεί άλλωστε στην πίστα ο
∆ιοικητικός και Τεχν ικός Έλεγχος, ο
οποίος από φέτος είναι υποχρεωτικός
για όλα τα αυτοκίνητα. Οι οµάδες θα
µπορούν από την Παρασκευή να δια-
µορφώσουν το χώρο τους στα pits και
να αφήσουν τα αυτοκίνητά τους να
διανυκτερεύσουν στην πίστα.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι αυτός ο αγώνας
είναι και ο 5ος γύρος της Super Season
2018-2019. Πρόκειται για το θεσµό που
θα αναδείξει τον  Υπερπρωταθλητή
κάθε κατηγορίας, µε τους ν ικητές να
κερδίζουν τη δωρεάν συµµετοχή τους
στο Πρωτάθληµα του 2020 –κάτι που
ισχύει τόσο για τους οδηγούς του
Πανελλην ίου Πρωταθλήµατος, όσο και
για εκείνους του HTTC.

Όπως συµβαίνει σε κάθε αγώνα του
Πρωταθλήµατος Ταχύτητας, έτσι και σε
αυτόν το ξενοδοχείο IL DESTO STU-
DIOS – Ευθυµίου προσφέρει στους
συµµετέχοντες τη δυνατότητα να
µείνουν το Σάββατο σε απόσταση 20
km από την πίστα, στο Αλεποχώρι,
στην προνοµιακή τιµή των €30/δωµά-
τιο. Με κάθε κράτηση προσφέρεται και
µία επιπλέον δωρεάν διανυκτέρευση
για την Παρασκευή. 

Για κρατήσεις, οι ενδιαφερόµενοι µπο-
ρούν να επικοινωνούν µε τα τηλέφω-
να 6932428989 και 2105770879.

33οοςς  ΓΓύύρροοςς  ΠΠαανν..  ΠΠρρωωττααθθλλήήµµααττοοςς  ΤΤααχχύύττηηττααςς  
σσττηηνν  ΠΠίίσστταα  ΜΜεεγγάάρρωωνν  1199--2200//1100

ΠΠααύύλλοοςς  ΜΜααρριιννάάκκηηςς::  
ΝΝέέοοςς  ππρρόόεεδδρροοςς  ττηηςς  ΟΟΝΝΝΝΕΕ∆∆

ΟΠαύλος Μαρινάκης είναι ο νέος πρόεδρος
της ΟΝΝΕ∆, ο οποίος ήταν και ο µοναδικός
υποψήφιος, όπως διαπιστώθηκε µετά την

ολοκλήρωση της διαδικασίας της υποβολής υποψηφ-
ιοτήτων.

Η υποψηφιότητα του Παύλου Μαρινάκη υπογρά-
φηκε από το 87% των συνέδρων. Σύµφωνα µε τον
κανονισµό λειτουργίας της οργάνωσης, «σε περίπτωση
που ο αριθµός υποψηφιοτήτων ισούται µε τον αριθµό
των υπό εκλογή θέσεων, δεν πραγµατοποιείται εκλο-
γική διαδικασία αλλά ο/η υποψήφιος/α ή οι υποψήφι-
οι ανακηρύσσονται από την αρµόδια για την εν λόγω
εκλογική διαδικασία ΚΕΦΕ». Ως εκ τούτου η εφορευ-
τική επιτροπή ανακοίνωσε πως νέος πρόεδρος της
ΟΝΝΕ∆ είναι ο Παύλος Μαρινάκης.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις ΟΝΝΕ∆ίτισες
και όλους τους ΟΝΝΕ∆ίτες για τη µεγάλη τιµή που
µου έκαναν σήµερα και υπόσχοµαι να εργαστώ
σκληρά για να δικαιώσω την εµπιστοσύνη τους. Από
σήµερα ξεκινάµε να υλοποιούµε το σύνθηµά µας, που
είναι ΟΝΝΕ∆ για όλους, γιατί θέλουµε όχι απλά να
εκφράσουµε τα 70.000 µέλη µας, αλλά όλους τους
νέους, αυτούς που έµειναν και αυτούς που αναγκά-
στηκαν να φύγουν» δήλωσε µετά την ανακήρυξή του.
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∆∆∆∆ηηηηµµµµοοοοττττ ιιιικκκκόόόό    ΙΙΙΙααααττττρρρρεεεείίίίοοοο    ΜΜΜΜ ααααγγγγοοοούύύύλλλλααααςςςς
Ποιες ηµέρες λειτουργεί και ποιες ειδικότητες ιατρών εξετάζουν

Το ∆ηµοτικό Ιατρείο είναι ένας
θεσµός, που ως φορέας Πρωτο-
βάθµιας Υγείας και Φροντίδας,
παρέχει σε όλους τους πολίτες
του ∆ήµου Ελευσίνας-Μαγούλας
µια δέσµη βασικών υπηρεσιών
υγείας και κοινωνικής αλληλεγ-
γύης που περιλαµβάνουν:

▪Ιατρικές υπηρεσίες
▪Υπηρεσίες Πρωτοβάθµιας

Φροντίδας Υγείας
▪Ηλεκτρονική συνταγογράφηση

σε δικαιούχους, ανασφάλιστους
και σε ευπαθείς κοινωνικές οµά-
δες

▪Χορήγηση ατοµικού δελτίου
υγείας των µαθητών/τριών

▪Χορήγηση ιατρικών πιστο-
ποιητικών για συµµετοχή των
µαθητών/τριών του ∆ήµου Ελευ-
σίνας σε αθλητικές δραστηριότ-
ητες

▪Νοσηλευτικές πράξεις (ενέ-
σεις, περιποίηση τραύµατος κλπ)

▪Το σχεδιασµό και την υλο-
ποίηση µέτρων για την πρόληψη
των νοσηµάτων και την προαγωγή
της υγείας

Πρόγραµµα ∆ηµοτικού Ιατρ-
είου:

�ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ (ΝΟ∆ΑΡΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ):

∆ΕΥΤΕΡΑ 11: 00-16:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11:00-15:00

�ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ (ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) : ∆ΕΥΤΕΡΑ & ΠΕΜΠΤΗ 12:00-16:30
�ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΣ (ΠΕΦΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ):

ΤΕΤΑΡΤΗ 14:00-18:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00-15:00

Για ραντεβού καλείτε καθηµερινά από 8:30 π.µ. έως 13:30 µ.µ. στο τηλέφωνο 210-5558544
∆/ση: Αρτέµιδος ΟΤ26 (∆ρόµος λαϊκής αγοράς Μαγούλας)

Πραγµατοποίηση βολών Πυροβολικού 
στο ΠΒ Μεγάρων  από 7/10-11/10
Ως επικίνδυνη περιοχή ορίζεται αυτή που περικλείεται µεταξύ των ορίων: 
Ρέµα Τούτουλη - Ρέµα Καµάρας - Ύψωµα Ράχη Ντόσκουρη - Ύψωµα Τριστήλια
- Ύψωµα Κοροµηλιά - Ρέµα Κρύφτη.

Γνωστοποιήθηκε στο ∆ήµο Μάνδρας - Ειδυλλίας η
πραγµατοποίηση βολών Πυροβολικού στο Πεδίο
Βολής Μεγάρων  από τη ∆ευτέρα 7 Οκτωβρίου µέχρι
και την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019 από τις 7:30
µέχρι τις 16:00.

Ως επικίνδυνη περιοχή ορίζεται αυτή που περικλείε-
ται µεταξύ των ορίων: Ρέµα Τούτουλη - Ρέµα Καµάρ-
ας - Ύψωµα Ράχη Ντόσκουρη - Ύψωµα Τριστήλια -
Ύψωµα Κοροµηλιά - Ρέµα Κρύφτη.

Κατά τις παραπάνω ηµεροµηνίες και ώρες απαγορ-
εύεται η για οποιοδήποτε λόγο είσοδος και κυκλοφο-
ρία εντός της περιοχής ατόµων, ζώων, καθώς επίσης
και πάσης φύσεως τροχοφόρων οχηµάτων.

Γραφείο Τύπου
∆ήµος Μάνδρας - Ειδυλλίας

∆ίπλα στην Αντικαρκινική 
ο ∆ήµος Αχαρνών
Ο Σπύρος Βρεττός επιβεβαίωσε στον 
πρόεδρο κ. Π. Καζανά την υποστήριξή
του στην κατασκευή των νέων γραφείων
του παραρτήµατος στο Ολυµπιακό Χωριό.

Με τον πρόεδρο του παραρτήµατος Αχαρνών της
Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, Πανα-
γιώτη Καζανά συναντήθηκε ο ∆ήµαρχος Αχα-

ρνών.
Ο Σπύρος Βρεττός επιβεβαίωσε για ακόµη µία φορά τη
στήριξή του στην Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία
καθώς οι ∆ηµότες έχουν την ανάγκη τόσο ενηµερωτικών
ηµερίδων για την πρόληψη του καρκίνου, αλλά και
δωρεάν προληπτικών εξετάσεων, ειδικότερα οι ευπαθείς
κοινωνικές οµάδες.
Από την άλλη ο Πρόεδρος του παραρτήµατος ευχα-
ρίστησε τον ∆ήµαρχο για τη διαρκή στήριξη ακόµη και
κατά την περίοδο που δε βρισκόταν σε θέση ευθύνης και
υποσχέθηκε ότι θα βρίσκεται δίπλα στο ∆ήµο Αχαρνών
για την ανάδειξη της κοινωνικής πολιτικής.
Αναλυτικότερα, στις µελλοντικές δράσεις του ∆ήµου
Αχαρνών είναι η στήριξη του παραρτήµατος στη διενέρ-
γεια δωρεάν προληπτικών εξετάσεων, οι ενηµερωτικές
ηµερίδες οι οποίες θα εµπλουτίζονται µε πολιτιστικές
παράλληλες εκδηλώσεις, η ανάδειξη του εθελοντισµού
αλλά και η υποστήριξη στην κατασκευή των νέων γρα-
φείων του παραρτήµατος στο Ολυµπιακό Χωριό.
«Το έργο της Αντικαρκινικής αξίζει πολλά συγχαρη-
τήρια. Εµείς ως ∆ήµος οφείλουµε να σταθούµε συµπαρ-
αστάτες και να πολλαπλασιάσουµε την προσφορά της
στους συνδηµότες µας» τόνισε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών.

Εκδήλωση στη Μονή ∆αφνίου

Η Εφορεία Αρχ αιοτήτων  ∆υτικής Αττικής σε συν ερ-
γασία µε το ∆ήµο Χαϊδαρίου, στο πλαίσιο δράσεων  για

την  προβολή στο ευρύ κοιν ό του αρχ αιολογικού
χ ώρου της Μον ής ∆αφν ίου, Μν ηµείου Παγκόσµιας

Πολιτιστικής Κληρον οµιάς της UNESCO, φιλοξεν ούν
στον  αύλειο χ ώρο της Μον ής ∆αφν ίου (Χαϊδάρι) την

παράσταση «Της Σελήν ης»
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ΤΤηηνν  άάµµεεσσηη  αανναασσυυγγκκρρόόττηησσηη  ττοουυ  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκοούύ
ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  EElleeuussiiss22002211  

πρότεινε το Προεδρείο της Eleusis2021 στη Συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ελευσίνας 

Το φαιν όµεν ο έλαβε χ ώρα
το απόγευµα της Πέµπτης
(4/10) στην  περιοχ ή της
Αττικής και προκάλεσε µάλι-
στα αίσθηση στους
κατοίκοςυ της ∆υτικ΄ςη Αττι-
κής που δεν  είχ αν  ξαν αδει
κάτι παρόµοιο.

Σύµφων α µε την  Εθν ική
Μετεωρολογική Υπηρεσία
των  ΗΠΑ, χ αρακτηριστικό

του shelf  cloud είν αι η έν τον η βροχ ό-
πτωση που συν οδεύεται από ισχ υρ-
ούς αν έµους.

Επίσης σύµφων α µε το meteo.gr, το
σύν ν εφο βρίσκεται στα άκρα εν ός
καταιγιδοφόρου ν έφους και προηγείται
χ ρον ικά µίας ισχ υρής καταιγίδας ή µιας
γραµµής ισχ υρών  καταιγίδων . 

Το εν τυπωσιακό σύν ν εφο έγιν ε
ορατό σε αρκετές περιοχ ές της ∆υτικής
Αθήν ας και της ∆υτικής Αττικής.

Ανακοίνωση ∆ιοικητικού Συµβουλίου  ΠΠΕ2021  σχε-
τικά µε τη Συνεδρίαση του  ∆ηµοτικού Συµβούλιο Ελευ-
σίνας – 4/10/2019

Την  άµεση αν ασυγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου της Εταιρείας Eleusis2021 και την  επίσης άµεση
αν τιµετώπιση των  προβληµάτων  στο επίπεδο των
στελεχ ών  της Εταιρίας σε διοικητικό επίπεδο, πρότει-
ν ε το Προεδρείο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Eleusis2021 στην  Συν εδρίαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου Ελευσίν ας. 

Στις δύο αυτές προτάσεις κατέληξε το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της Εταιρείας µετά τη διαπίστωση ότι τα
προβλήµατα που αν τιµετωπίζει η Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα της Ευρώπης Ελευσίν α 2021 δεν  στάθηκε
δυν ατό ν α επιλυθούν , παρά το γεγον ός ότι τα µη
εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, προ-
σέφεραν  µέχ ρι σήµερα άοκν α τις υπηρεσίες τους για
την  πραγµάτωση του οράµατος της Ελευσίν ας – Πολι-
τιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2021, προ-
σθέτον τας ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε την  ν έα του
σύν θεση θα πρέπει ν α λάβει  ν έα ισχ υρή εν τολή  ν α
ολοκληρώσει το έργο µέχ ρι το 2022.

Η Πρόεδρος του ∆Σ της Εταιρείας κα Αυγεριν ού –
Κολών ια στην  παρέµβασή της µεταξύ άλλων  τόν ισε:

Μόλις 14 µήν ες πριν  από την  έν αρξη, η Ελευσίν α
2021 ΠΠΕ βρίσκεται σε αποφασιστική καµπή για τη
διοργάν ωση. Σηµασία και απόλυτη προτεραιότητα, σε
αυτό το σηµείο,  έχ ει αποκλειστικά και µόν ο η υλο-
ποίηση των  στόχ ων  και του προγράµµατος.

Το ∆Σ είχ ε επισηµάν ει µε την  αν ακοίν ωση του, που
ακολούθησε το  second monitoring report του Ιουλίου
2019, πως σε  ό,τι αφορά την  ωρίµαν ση του εγχ ειρή-
µατος, η κατάσταση παρουσιάζεται προβληµατική και
συγκεκριµέν α:

(α) Το καλλιτεχ ν ικό πρόγραµµα, παραµέν ει υπό
διαµόρφωση και εν  πασει περιπτώσει ηµιτελές. Κατά
παράβαση των  επαν ειληµµέν ων  οδηγιών , συστάσεων
και προσκλήσεων  του ∆Σ, δεν  έχ ει παραδοθεί ολοκ-
ληρωµέν ο διαχ ειριστικό σχ έδιο µέχ ρι το 2022. Βασική
έλλειψη αποτελεί το αν αλυτικό καλλιτεχ ν ικό  πρόγραµ-
µα, η πλήρης ή τουλάχ ιστον   επαρκής  αν αλυτική του
κοστολόγηση.

(β) Η αποτελεσµατική διοίκηση και διαχ είριση της
Εταιρίας, πλήττεται από τις συγκρουσιακές συν θήκες
ως προς τη συν εργασία  µεταξύ των  δύο  των  κορυφ-
αίων  διευθυν τικών  στελεχ ών  της, την  έλλειψη ψυχ ικής 

εν ότητας και δηµιουργικής συστράτευσης στον
κοιν ό σκοπό.

(γ) Η ολοκλήρωση  προτάσεων  χ ορηγιών   καθυ-
στερεί παρά τις δυν ατότητες που ήδη έχ ουν  διαφαν εί,
γεγον ός, που επίσης συν δέεται µε τις καθυστερήσεις
του καλλιτεχ ν ικού προγράµµατος.

(ε) Η πρόοδος των  εν εργειών  για την  κάλυψη
των  αν αγκών   για όλους τους   αν αγκαίους χ ώρους
όλων  των  εκδηλώσεων  και δραστηριοτήτων  και  τις
υποδοµές, παρουσιάζει πολύ µεγάλη και αν ησυχ ητική
πλέον  καθυστέρηση. 

Είν αι πλέον  βέβαιο ότι ο αρχ ικός σχ εδιασµός  που
κατατέθηκε µε το φάκελο υποψηφιότητας δεν  είχ ε
εκτιµήσει µε επάρκεια δυσκολίες και εµπόδια. 

Το ∆Σ έχ ει παρακολουθήσει στεν ά τα θέµατα αυτά
και προσπάθησε ν α διευκολύν ει την  πρόοδο του
θέµατος.

Εκτιµάται ότι ακόµα υπάρχ ουν  περιθώρια ν α
προχ ωρήσουν  τα έργα αλλά η πολιτεία εδώ θα πρέπει
ν α συµπαρασταθεί συστηµατικά στο ∆ήµου. Ήδη
πληροφορούµαστε ότι ήδη αν αζητούν ται εν αλλακτικές
λύσεις, όχ ι πάν τα ισοδύν αµες. 

Ο ∆ήµος έχ ει επίσης την  ευθύν η των  δηµοσίων
χ ώρων  και του κυκλοφοριακού της πόλης. Αν τίστοιχ α
το ΥΠΠΟΑ µε τις περιφερειακές υπηρεσίες του θα
πρέπει ν α επιταχ ύν ει τις αποφάσεις που ήδη δροµο-
λογήθηκαν  για την  αν άδειξη του αρχ αιολογικού
χ ώρου.

Από το γραφεί ο Τύπου
Eleusis2021

ΗΗ  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ττοουυ  ∆∆ΣΣ  
ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  

κκαα  ΑΑυυγγεερριιννοούύ  ––  ΚΚοολλώώννιιαα  
σσττηηνν  ππααρρέέµµββαασσήή  ττηηςς  µµεεττααξξύύ

άάλλλλωωνν  ττόόννιισσεε::
’’’’ΜΜόόλλιιςς  1144  µµήήννεεςς  ππρριινν  ααππόό

ττηηνν  έέννααρρξξηη,,  ηη  ΕΕλλεευυσσίίνναα  22002211
ΠΠΠΠΕΕ  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσεε  

ααπποοφφαασσιισσττιικκήή  κκααµµππήή  
γγιιαα  ττηη  δδιιοορργγάάννωωσσηη’’’’..

‘’Είναι πλέον βέβαιο ότι ο
αρχικός σχεδιασµός  

που κατατέθηκε µε το
φάκελο υποψηφιότητας δεν
είχε εκτιµήσει µε επάρκεια
δυσκολίες και εµπόδια.’’

Shelf cloud: Η Υπερκαταιγίδα που «χτύπησε» την δυτική Αττική
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ΟΠρόεδρος του Οργανισµού Άθλησης και Φροντίδας, Νεολαίας και
Τρίτης Ηλικίας του ∆ήµου Ασπροπύργου, κ. Ιωάννης Κατσαρός
ενηµερώνει τους δηµότες ότι, στο πλαίσιο της Ηµέρας Μυοσκελετι-

κής Υγείας (30 Σεπτεµβρίου), θα πραγµατοποιηθούν τρεις Ενηµερωτικές Ηµε-
ρίδες µε θέµα τον χρόνιο πόνο και τη διαχείρισή του. 

Οι Ηµερίδες θα φιλοξενηθούν στους χώρους των τριών ΚΑΠΗ που διαθέτει
ο Οργανισµός και τις οµιλίες θα πραγµατοποιήσουν οι φυσιοθεραπευτές και
το ιατρικό προσωπικό των δοµών.

Συγκεκριµένα οι εκδηλώσεις θα πραγµατοποιηθούν:
• Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2019, στο Α’ ΚΑΠΗ στις 10:00
• Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019, στο Β’ ΚΑΠΗ στις 10:00
• Πέµπτη, 17 Οκτωβρίου 2019, στο Γ’ ΚΑΠΗ στις 10:00

Στόχος των επιστηµονικών ηµερίδων είναι η ενηµέρωση του κοινού για την
καθοριστική συµβολή της φυσικοθεραπείας, της άσκησης και της σωµατικής
δραστηριότητας στην κινητικότητα, στην ανεξαρτησία και στο ευ ζην των ανθ-
ρώπων. 

Η Φυσικοθεραπεία και ο ρόλος των επαγγελµατιών του κλάδου εστιάζουν
στο να βοηθήσουν τους ασθενείς, να κατανοήσουν το πρόβληµα και παράλ-
ληλα να εξασφαλιστεί γι αυτούς µια καλύτερη ποιότητα ζωής. 

ΕΕννηηµµεερρωωττιικκέέςς  ηηµµεερρίίδδεεςς  
γγιιαα  ττοονν  ΧΧρρόόννιιοο  ΠΠόόννοο  
κκααιι  ττηη  δδιιααχχεείίρριισσήή  ττοουυ  
ααππόό  ττοονν  ΟΟ..ΑΑ..ΦΦ..ΝΝ..ΤΤ..ΗΗ..  
ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανασυσκευασίας, που εδρεύει στον
Ασπρόπυργο, ζητεί εργαζόµενους για αποθή-

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

άνδρες - γυναίκες για φορτοεκφορτώσεις, 
παραλαβές, πικαδόρους, ανασυσκευασία, 
χειριστές κλαρκ, αποστολή βιογραφικών 
qualityproductionsolutions@gmail.com
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2105556064  

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

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.

ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ : 6976766522 & 6979242036.ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ : 6976766522 & 6979242036.

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

ΜΗΧΑΝΗ 46 HP, Y∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΡΕΒΕΡΣΑ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ 6979578032 

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ
ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ. ΚΟΥΡΕΜΑ ΚΑΙ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΞΕΡΩΝ ΧΟΡΤΩΝ 
ΤΗΛ. 6932154263

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
ΚΟΠΕΛΑ ΑΠΟ 27 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 

ΓΙΑ ΜΠΟΥΦΕ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ (ΚΑΦΕ - ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ)
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6983595319 & 2105596108 (ΕΛΕΝΗ)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ   
Ενοικιάζεται ισόγειο γωνιακό κατάστηµα 90τµ 

όπισθεν ∆ηµαρχειου, έναντι Ι.Ν. Ευαγγελισµού της
Θεοτόκου στον Ασπρόπυργο

τηλ. 6977426279

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
2105571925 & 6949073467 



EMY: Ραγδαία 
επιδείνωση του καιρού 
από σήµερα ∆ευτέρα

Μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός
από σήµερα  ∆ευτέρα (07-10-

2019) µε βροχές, που γρήγορα θα
ενταθούν και θα εκδηλωθούν καταιγίδες
που τοπικά θα είναι έντονες και πιθανόν
θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.

Πιο αναλυτικά:

1. Τη ∆ευτέρα (07-10-2019), ισχυρές
βροχές και καταιγίδες προβλέπονται, από
το πρωί στην κεντρική Μακεδονία, τη
Θεσσαλία και τις Σποράδες, από τις
προµεσηµβρινές ώρες στο Ιόνιο, την
Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, την
Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, την 

Αττική και την Εύβοια και πιθανόν τη
δυτική Μακεδονία. Από το απόγευµα στις
Κυκλάδες, πιθανόν την Κρήτη και από το
βράδυ στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου
και τη νύχτα στα ∆ωδεκάνησα.

Τα φαινόµενα θα εξασθενήσουν από τις
βραδινές ώρες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη
δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και την
Κρήτη και κατά τη διάρκεια της νύχτας
στην ανατολική Στερεά, την Αττική και τις
Κυκλάδες.

2. Την Τρίτη (08-10-2019) τα έντονα
φαινόµενα θα συνεχιστούν µέχρι τις
πρωινές ώρες στα νότια τµήµατα της
κεντρικής Μακεδονίας, την ανατολική
Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη βόρεια
Εύβοια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου
και µέχρι το µεσηµέρι στα ∆ωδεκάνησα.

Από το απόγευµα τα φαινόµενα σε όλη
τη χώρα θα εξασθενήσουν.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ                 

Ασπρόπυργος, 03 Οκτω-
βρίου  2019

Αρ. Πρωτ.:  21690     

∆ΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
για την πλήρωση µίας θέσης
Ειδικού  Συνεργάτη ∆ηµάρχου,
µε Σύµβαση Ιδ. ∆ικαίου Ορισµέ-
νου Χρόνου

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Έχοντας υπόψη: 
● Τις διατάξεις του άρθρου 163 του
Ν.3584/07 
● Τις διατάξεις του άρθρου 58 του
Ν. 3852/2010 
● Τις διατάξεις του άρθρου 213 του
Ν.4555/18 µε το οποίο αντι-
καθίσταται από 19.07.2018 η παρ.
1 του άρθρου 163 του
ν.3584/2007, αναφορικά µε τον
αριθµό των ειδικών συµβούλων,
“Σε κάθε δήµο συνιστώνται θέσεις
Ειδικών Συµβούλων ή Ειδικών
Συνεργατών ή Επιστηµονικών
Συνεργατών, συνολικού αριθµού
ίσου µε τον αριθµό των Αντιδ-
ηµάρχων του ∆ήµου, σύµφωνα µε
το άρθρο 59, του ν. 3852/2010”. 
● Το γεγονός ότι, στο ∆ήµο Ασπρ-
οπύργου, υπηρετούν δύο (2) Ειδι-
κοί Συνεργάτες. 
● Τον Οργανισµό Εσωτερικής
Υπηρεσίας ∆ήµου Ασπροπύργου
(ΦΕΚ 1425/ 16 -6-2011) 

προκηρύσσει

Την πρόσληψη µε επιλογή,  ενός
Ειδικού Συνεργάτη, µε σύµβαση
εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορι-
σµένου χρόνου, απόφοιτο πολι-
τικών επιστηµών και επιπλέον
προσόν την άριστη γνώση της
Αγγλικής. 
Επιπλέον, απαιτείται η γνώση
βασικών δεξιοτήτων πληροφορι-
κής και χρήσης ηλεκτρονικών υπο-
λογιστών, ενώ επιθυµητή είναι η
γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας. 

Αντικείµενο εργασίας του υποψ-
ηφίου αποτελεί η παροχή συµβου-
λών και η διατύπωση εξειδικευµέ-
νων γνωµών επί θεµάτων που
άπτονται των αρµοδιοτήτων των
Ο.Τ Α., την εφαρµογή και τον σχε-
διασµό δηµοσίων πολιτικών, την
οργανική λειτουργία του ∆ήµου και
της ανταπόκρισής του στις αναγ-
καίες προσαρµογές ορθής, αποτε-
λεσµατικής και αποδοτικής εκτέλε-
σης της αποστολής του µε την
απαιτούµενη επιστηµονική τεκ-
µηρίωση βάση της ισχύουσας
νοµοθεσίας.
Οι ενδιαφερόµενοι/-ες θα πρέπει
να διαθέτουν: 
1. Τα γενικά προσόντα διορισµού
που προβλέπονται για τους υπαλ-
λήλους του πρώτου µέρους του ν.
3584/07 (άρθρα 11 έως και 17).
Για τα γενικά προσόντα διορισµού
απαιτείται χωριστή από την
αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του
υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του
ν. 1599/1986, στην οποία να
δηλώνετε ότι πληρούνται. 
2. Πτυχίο ή δίπλωµα Πανεπι-
στηµίου της ηµεδαπής ή ισότιµο
πτυχίο ή δίπλωµα της αλλοδαπής,
Τµήµατος Πολιτικών Επιστηµών.
3. Άριστη γνώση της Αγγλικής
Γλώσσας .  

4.Γνώση  Ηλεκτρονικών Υπολογι-
στών. 
5. Επίσης, θα συνεκτιµηθεί ιδιαίτε-
ρα η  γνώση πρόσθετων ξένων
γλωσσών. 
6. Εµπειρία αντίστοιχη της προς
πλήρωση θέσης, η οποία αποδεικ-
νύεται µε αξιόλογη επιστηµονική
ενασχόληση (δηµοσιεύσεις,
συµµετοχή σε συνέδρια, οµάδες
εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγ-
γελµατική απασχόληση ή επαρκείς
γνώσεις και σηµαντική εµπειρία,
ανάλογη µε τα αντικείµενα
απασχόλησης. 

Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται
όπως αποστείλουν τα βιογραφικά
τους και τα απαιτούµενα δικαιο-
λογητικά, εντός πέντε εργάσιµων
ηµερών από την επόµενη της
δηµοσίευσης της παρούσας στον
τύπο, στον ∆ήµαρχο Ασπροπύρ-
γου κ. Νικόλαο Ι. Μελετίου, στην
ταχυδροµική διεύθυνση Λ. ∆ηµο-
κρατίας 141, Ασπρόπυργος, Αττι-
κή Τ.Κ. 19300 ή ηλεκτρονικά στην
δ ι ε ύ θ υ ν σ η
grafeiodimarxou@aspropyrgos.gr,
µέχρι την 12-10-2019.
Η επιλογή θα γίνει από τον ∆ήµα-
ρχο, ο οποίος θα αποφασίσει κατά
την κρίση του για την καταλληλότ-
ητα του προσλαµβανοµένου (παρ.
4 του αρθ.163 του Ν. 3584/07).

Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου

Νικόλαος Ι. Μελετίου

_Η προκήρυξη αυτή θα αναρτηθεί στο
πρόγραµµα  ∆ι@ύγεια, θα τοιχοκολ-
ληθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα και θα
δηµοσιευθεί σε µία τοπική εφηµερίδα
του νοµού.

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α

ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                           
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                             
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, 4/10/19
Αρ. πρωτ.: 597535

Ανακοίνωση

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

κής Ενότητας ∆υτικής Αττικής
διαβίβασε στο Περιφερειακό
Συµβούλιο Αττικής το µε αριθµ.
πρωτ. 4695/Φ4.1/27-8-2019
έγγραφο µε θέµα «∆ιαβίβαση
στοιχείων για ενηµέρωση του κοι-
νού, που αφορούν τις εγκαταστά-
σεις της βιοµηχανίας συσκε-
υασίας, ανασυσκευασίας και ανά-
µειξης γεωργικών φαρµάκων και
διαφυλλικών λιπασµάτων της
εταιρείας ΕΛΛΑΓΡΕΤ Α.Β.Ε.Ε.
στην θέση «Ξεροπήγαδο» του
∆ήµου Μάνδρας.» Τα προϊόντα
που αποθηκεύονται στις εγκατα-
στάσεις είναι χηµικά.
Τα ανωτέρω προϊόντα ταξινο-

µούνται (ανά περίπτωση και
είδος) ως οξείας τοξικότητας από
όλους τους οδούς έκθεσης και
ιδιαίτερα δια της εισπνοής, εύφ-
λεκτα υγρά καθώς και επικίνδυνα
για το υδάτινο περιβάλλον όξεος
ή χρόνιου κινδύνου
Η υπόψη εγκατάσταση βρίσκεται

στην Μάνδρα Αττικής (περιοχή
Ξεροπήγαδο) τέλος δεν βρίσκεται
πλησίον καµίας άλλης εγκατάστα-
σης η οποία θα µπορούσε να
επηρεαστεί από φαινόµενο ντόµι-
νο.
Η εγκατάσταση υπάγεται στις

διατάξεις της ΚΥΑ 172058/2016
(SEVESO III) λόγω  παραγωγής
λιπασµάτων και Αζωτούχων

ενώσεων και παραγωγής παρα-
σιτοκτόνων και άλλων αγρ-
οχηµικών. Σε περίπτωση ατυχή-
µατος, η διαρροή των χηµικών
δύναται να προκαλέσουν ρύπαν-
ση του εδάφους και των υδάτων
εφόσον υπάρχει διαφυγή προς το
περιβάλλον. Εφόσον προκληθεί
πυρκαγιά υπάρχει κίνδυνος περ-
αιτέρω συνεπειών (π.χ. ρύπανση
της ατµόσφαιρας κλπ). Είναι πιθ-
ανή η πρόκληση υλικών ζηµιών
και εγκαυµάτων µετά την εκδήλω-
ση φωτιάς. 
Σε περίπτωση ατυχήµατος στην

υπόψη εγκατάσταση, ενεργοποι-
είται η οµάδα πυρασφάλειας.
Κατά τα πρώτα στάδια αντι-
µετώπισης ο υπεύθυνος της
εγκατάστασης αναλαµβάνει να
ενηµερώσει τον επικεφαλής αξιω-
µατικό της Πυροσβεστικής Υπηρ-
εσίας, 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 συµβάν-
τος, λαµβανοµένου υπόψη πάντα
των καιρικών συνθηκών. Με την
άφιξη της Πυροσβεστικής υπηρ-
εσίας ο επικεφαλής αξιωµατικός
της συντονίζει τις δράσεις κατα-
στολής του συµβάντος.
Αν ηχήσει η σειρήνα έκτακτης

ανάγκης, θα πρέπει οι κάτοικοι
της ευρύτερης περιοχής να κλει-
στούν στα σπίτια τους, να
κλείσουν καλά πόρτες και παράθ-
υρα για να αποφύγουν τυχόν
συνέπειες έκρηξης ή πυρκαγιάς
και να ανοίξουν το ραδιόφωνο
ή/και την τηλεόραση προκειµένου
να ενηµερωθούν σχετικά από τις
αρχές. Στη περίπτωση αυτοκινή-
των και άλλων οχηµάτων που
ευρίσκονται στη περιοχή, θα πρέ-
πει να κλείσουν τα παράθυρα και
τον εξαερισµό του οχήµατός τους
και να αποµακρυνθούν µακριά
από την περιοχή της εγκατάστα-
σης. Σε κάθε περίπτωση θα πρέ-
πει να περιµένουν κήρυξη λήξης
της έκτακτης ανάγκης από τις
αρχές.
Για την αναφερόµενη εγκατάστα-

ση έχει θεωρηθεί ο φάκελος κοι-
νοποίησης και έχει καταχωρηθεί η

µελέτη ασφαλείας από την αρµό-
δια αδειοδοτούσα αρχή . 
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττι-

κής διαθέτει τις πληροφορίες της
παρ. 1 του άρθρου 13 της ανω-
τέρω ΚΥΑ  και η πρόσβαση σε
αυτές είναι δυνατή µετά από σχε-
τικό αίτηµα στη Γραµµατεία του
Περιφερειακού Συµβουλίου Αττι-
κής (Λ. Συγγρού 15-17, 11743
Αθήνα, τηλ: 2132063736-534,
email: ssona@patt.gov.gr).
Αρµόδια αδειοδοτούσα αρχή της

υπόψη εγκατάστασης είναι η
∆/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής
Ενότητας ∆υτικής Αττικής. που
βρίσκεται επί της Ηρώων πολ-
υτεχνείου 78 στο ∆ήµο Ελευσίνας
(τηλ. επικοιν. 213-2047108),
προς την οποία ο καθένας µπορ-
εί να λάβει γνώση σχετικά µε τον
θεωρηµένο φάκελο Κοινοποίησης
του αρθ. 6 καθώς και τυχόν άλλες
διαθέσιµες σχετικές πληροφορίες
πάντα µε τις επιφυλάξεις του άρθ-
ρου 7 & 7.1 της ανωτέρω ΚΥΑ.
Επιπλέον, ενηµερωτικό υλικό µε

γενικές οδηγίες αυτοπροστασίας
σε περίπτωση ΤΑΜΕ/ΒΑΜΕ, τις
οποίες οφείλουν να γνωρίζουν οι
πολίτες που κατοικούν πλησίον
βιοµηχανικής εγκατάστασης η
οποία διαχειρίζεται επικίνδυνες
ουσίες, ώστε να λαµβάνουν τα
απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας
και να γνωρίζουν την ενδεδειγ-
µένη συµπεριφορά σε περίπτωση
εκδήλωσης ενός βιοµηχανικού
ατυχήµατος µεγάλης έκτασης
(ΒΑΜΕ) είναι ήδη καταχωρηµένο
στις ιστοσελίδες της Περιφέρειας
Αττικής (www.patt.gov.gr, και
ειδικότερα στο σύνδεσµο
https://bit.ly/2Y8Mjlb) καθώς και
της Γ.Γ.Π.Π. (http://civilprotec-
tion.gr στο θέµα Οδηγίες προ-
στασίας/Βιοµηχανικά Ατυχήµατα)
Το παρόν υπόκειται σε µελλοντι-

κές τροποποιήσεις.
Εφηµερίδα δηµοσίευσης «Θριά-

σιο» και link δηµοσίευσης το
www.patt.gov.gr.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Έναρξη εγγραφών στο νέο τµήµα του
Ανοιχτού Λαϊκού Πανεπιστηµίου στην Αθήνα 

Ξεκίν ησαν  οι εγγραφές για τον  Α΄ Κύκλο Μαθηµάτων  του ν έου
τµήµατος του Αν οιχ τού Λαϊκού Παν επιστηµίου στην  Αθήν α,
Συγγρού-Φιξ, µε θέµα: «Η τέχ ν η της επικοιν ων ίας στις προσω-
πικές & επαγγελµατικές σχ έσεις».

Οι επιτυχ ηµέν οι άν θρωποι γν ωρίζουν  πώς ν α επικοιν ων ούν
καλά και έχ ουν  διαθέσει πολύ χ ρόν ο για ν α βελτιώσουν  αυτή
την  ικαν ότητα. Η καλή επικοιν ων ία είν αι εξίσου σηµαν τική τόσο
στις προσωπικές και φιλικές, όσο και τις επαγγελµατικές σχ έσεις.

Οι συµµετέχ ον τες στον  παραπάν ω κύκλο µαθηµάτων  θα
έχ ουν  την  ευκαιρία ν α διδαχ θούν , από τους πλέον  ειδικούς και
καταξιωµέν ους εισηγητές, την  τέχ ν η της επικοιν ων ίας, και πως
ν α την  εφαρµόζουν  αποτελεσµατικά.

∆ικαίωµα εγγραφής έχ ει οποιοσδήποτε χ ωρίς καν έν α ηλικιακό
ή µορφωτικό περιορισµό, απλά και µόν ο καταβάλλον τας την

σχ ετική και εφ΄απαξ συν δροµή εγγραφής, η οποία και είν αι µειωµέν η για ειδικές οµά-
δες ατόµων .

Τα µαθήµατα θα ξεκιν ήσουν  την  Τετάρτη 30 Οκτωβρίου και στην  συν έχ εια θα
πραγµατοποιούν ται, κάθε ∆ευτέρα και για 7 συν εχ όµεν ες εβδοµάδες, στον  Πολ-
υχ ώρο MBC, Λεωφόρος  Αν δρέα Συγγρού 106, 1ος όροφος.

Οι εγγραφές πραγµατοποιούν ται ηλεκτρον ικά από την  ιστοσελίδα: www.alp.gr και
αυστηρά µε σειρά προτεραιότητας, κι έως εξαν τλήσεως του προβλεπόµεν ου αριθµού
θέσεων . Οι θέσεις είν αι περιορισµέν ες.

Με την  ολοκλήρωση των  µαθηµάτων  οι σπουδαστές θα λάβουν  αν άλογο πιστο-
ποιητικό παρακολούθησης το οποίο προσµετρά ως επιµόρφωση.

Πληροφορίες/εγγραφές: 2821501060/6936004242 (ώρες 10:00 έως 14:00).

Σηµ.: Το Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήµιο µετρά 14 χρόνια ζωής, λειτουργεί πανελλαδικά υπό την αιγίδα
της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας (Κ.Ε.∆.Ε.),  αποτελώντας το πλέον επιτυχές πρόγραµµα διά
βίου µάθησης. Μοναδικός σκοπός του είναι η προσωπική ανάπτυξη µέσω της  επιστηµονικής
γνώσης,  µε στόχο την βελτίωση της καθηµερινής ζωής του ατόµου και κατ’ επέκταση και της κοι-
νωνίας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 60 Τ.Μ. ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ,
ΜΕΧΡΙ 250 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
ΤΗΛ. 6995177554 (κα. ΜΑΡΙΕΤΤΑ)
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ΓΓΙΙΑΑ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΞΞΕΕΝΝΗΗΣΣ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΙΙΑΑΣΣ
ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΜΜΕΕΣΣΑΑ

ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΣΣΥΥΓΓΚΚΟΟΛΛΛΛΗΗΤΤΕΕΣΣ,,
ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟΙΙ  ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑ∆∆ΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ

ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΟΟΙΙ  ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΤΤΕΕΣΣ  ΜΜΕΕ
ΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΟΟ  ΗΗ  ΕΕΜΜΠΠΕΕΙΙΡΡΙΙΑΑ  ΑΑΝΝΕΕΞΞΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΩΩΣΣ

ΗΗΛΛΙΙΚΚΙΙΑΑΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΣΣΕΕ  ΝΝΕΕΑΑ
ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ..

ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΕΕΡΡΟΟΥΥΜΜΕΕ  ΚΚΑΑΛΛΟΟ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝ
ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΛΛΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ∆∆ΟΟΧΧΕΕΣΣ..

ΥΥΠΠΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΟΟΣΣ::  ΚΚΟΟΣΣ  ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΟΟΣΣ
66997755330044005522

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.
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ΓΓΑΑΜΜΟΟΣΣ
Ο ΖΟΥΠΙΝ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΤΟΥ ΙΒΑΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΙΛΙΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΚΑΛΑΪΤΖΙ∆ΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΟΣΑΚΑΡΟΦΚΑ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ Η ΛΙΟΥΜΠΟΒ (LUBOV) NTIΡKΣEN
(DIRKSEN) TOY NIKOΛΑΪ (NIKOLAI) KAI THΣ ΕΚΑΤΕΡΙΝΑ (EKATERI-

NA) ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣTO ΝΟΥΡΑ ΤΑΛΝΤΙ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ
(Nura Taldy Kazakhstan) ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΒEKER ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ
ΣΙΝΤΕΛΦΙΝΓΚΕΝ ΣΤΗ ΣΤΟΥΤΓΚΑΡ∆Η ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 

ΕΠΣ∆Α: Τα αποτελέσµατα και η βαθ-
µολογία στην Α΄και Β΄κατηγορία

Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(2η αγωνιστική)

∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ – ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 1-1
ΒΥΖΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 1-1
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1-
1
ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ – Α.Ο. ΜΙΜΑΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 2-2
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 6-1
ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 3-0
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ – ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ 0-0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 6
2. ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟΥ 4
3. ΒΥΖΑΣ 4
4. ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 4
5. Α.Ο. ΜΙΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ 4
6. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΠΟ 4
7. ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 4
8. ΜΑΝ∆ΡΑΙΚΟΣ 2
9. ∆.Α.Ο ΖΩΦΡΙΑΣ 1
10. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΦΥΛΗΣ 1
11. ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1
12. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΑΓΣ 1
13. ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 0
14. ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ(2η αγωνιστική)

ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ Α. ΛΙΟΣΙΩΝ 4-2
ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ – ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 5-0
Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ 3-1
ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 3-6
ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ – ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 1-4
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ – ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 2-0
ΠΑΟ ΦΥΛΗΣ – ΑΣ ∆ΥΝΑΜΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 1-2

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΑΠΣ Ο ΛΕΩΝ 6
2. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 6
3. ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ 6
4. ΑΣ ∆ΥΝΑ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 6
5. ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 3
6. ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 3
7. ΑΠΟΛΛΩΝ Α. ΛΙΟΣΙΩΝ 3
8. Α.Π.Σ ΙΚΑΡΟΣ 3
9. Α.Ο. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 3
10. ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΦΥΛΗΣ 3
11. ΠΑΟ ΦΥΛΗΣ 0
12. ΕΡΜΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 0
13. ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 0
14. ΑΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΣΠΡ. 0

Τρίγλια – Ασπρόπυργος 2-0

Σ
το πρώτο της εν τός έδρας αγών α σε επαγγελµα-
τικό πρωτάθληµα, η Τρίγλια κατάφερε ν α επικρα-
τήσει µε 2-0 της Έν ωσης Ασπροπύργου. Οι χρυ-

σοί σκόρερ για τους γηπεδούχ ους ήταν  ο Ευθυµιάδης
που άν οιξε το σκορ στο 56ο λεπτό και ο Ζορµπάς
στο 71ο λεπτό έγραψε το 2-0 που ήταν  και το τελικό
σκορ.

Τρίγλια (Κώστας Γεωργιάδης): Βούρας, Μεν ικάλι (63’
Σαρβαν ίδης), Κουρέλλας, Σγούρης, Μιλκούδης, Τσεµ-
περίδης, Ευθυµιάδης, Έππας (66’ Ζώτος), Ζορµπάς
(84’ Αµαραν τίδης), Μαν τζίρης, Λεµον ής.

Ασπρόπυργος (Γιώργος Βαζάκας): Γκίν ης, Νικολα-
κάκης (80’ Κάκκο), Ιωαν ν ίδης, Καµπούρης, Ζών ας,
Νικολάου (56΄Ζαχ αρός), Βασιλείου, Γκουγκούδης,
Πίν το (39’ Ζγκούρη), Γκατζολάρι, Σρέτσκοβιτς.

Football League: Τα αποτελέσµατα
της 2ης αγωνιστικής

Σάββατο 5/10
Καβάλα – Αιγάλεω 0-0

Κυριακή 6/10
Καλαµάτα – Ιάλυσος 2-0 (47′ Μάκος, 75′ Κουϊρουκίδης)
ΟΦ Ιεράπετρας – Νίκη Βόλου 2-1 (49′ Χιν τζίδης, 58′
Αποστολόπουλος / 90′ Μασκουν ιάν )
Ολυµπιακός Βόλου – Βέροια 0-2 (84′, 90′ Πασάς)
Τρίγλια – Ασπρόπυργος 2-0 (56′ Ευθυµιάδης, 71′ Ζορµ-
πάς)
Θεσπρωτός – Ιων ικός 0-2 (48′ αυτογκόλ Κίν αλης, 65′
Μάν αλης)
∆ιαγόρας – Τρίκαλα 1-2 (57′ Κέρι / 39′ Ριζογιάν ν ης πεν ,
79′ Λώττας)

ΕΠΣΒ: Τα αποτελέσµατα στην Βοιωτία

Τα αποτελέσµατα στην Α’ και Β΄κατηγορία

Ά ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 

ΑΟ Μαυροµµατίου – Ελλοπιακός                       2-1
ΑΟ Υψηλάν της – ΠΑΟ Κοκκίν ου                        1-
2
ΑΕ Ορχ οµεν ού – ∆άφν η Ερυθρών                      2-
2
Α.Σ Λεον ταρίου – Κυπαρισσος Αν τίκυρας         1-0
Αµβρυσσεας ∆ιστόµου – Αρµατηλάτης              4-1
Eν ωση Ασπρα Σπίτια Αν τίκυρα – Παν αλίαρτος  1-2
Α.Σ Παµβαγιακός – Κεραυν ός Αγίου Θωµά        2-2
Ρεπο H ΑΟ Θήβα               Α’ Κατηγορία

B’ KATHΓΟΡΙΑ 

1ος Οµιλος 

Παν γεωργικός – Παρν ασσός Αράχ ωβας    0-0
Α.Σ Χωστίων  – Παν δαυλειακός                 1-1
ΠΑΟΚ Κυριακίου – ΑΟ Ασκρης                  7-2
Πήγασος Αγιας Αν ν ας – Ρήξη Λιβαδειάς    4-0
Απάλλων  Ακραιφν ίου – Νίκη Λαφυστίου   0-2

B’ KATHΓΟΡΙΑ 

2ος Οµιλος 

ΑΟ Μελισσοχ ώρι – Επαµειν ών δας Λεύκτρων      0-1
ΑΕΣ Ελεών ας – ΑΕ ∆ηλεσίου                             0-
4
Ελικών ας ∆οµβραίν ας – ΑΟ Πλαταιών                4-1
ΑΕ Σκουρτων  – ∆οξα Μουρικιου                        4-1
Αν αγέν ν ηση Σχ ηµαταρίου – ΠΑΣ Οιν οφύτων      1-0
Ιόλαος Θήβας – Ιων ικός Αστέρας Θήβας            2-3

Β' Εθνική (Νότος): Επική ανατροπή
ο Πανελευσινιακός

Α
πίστευτη αν ατροπή πέτυχ ε ο Παν ελευσιν ιακός
στην  έδρα του Παν ερυθραϊκού σε έν α παιχ ν ίδι
γεµάτο σασπέν ς που κρίθηκε κυριολεκτικά στα

τελευταία δευτερόλεπτα. Εκτός έδρας ν ίκη για το Μαρ-
ούσι. Ντεµπούτο µε ν ίκη για τη Μεγαρίδα.

Αναλυτικά τα αποτελέσµατα της 1ης αγωνιστικής:
Σάββατο 05/10
∆ούκας – Λοκρός Αταλάν της 95-88
Κυριακή 06/10
Έσπερος – ΟΦΗ 96-86
Παν ερυθραϊκός – Παν ελευσιν ιακός 78-81
Μαν δραϊκός – Πεν τέλη 69-67
Μεγαρίδα – Πρωτέας Β. 73-69
ΚΑΟ Μελισσίων  – Μαρούσι 71-75
Αιγάλεω – Ιων ικός ΝΦ 96-77
Εθν ικός – Παπάγου 67-73

ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ – ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 78-81

∆εκάλεπτα: 19-22, 48-35, 70-51, 78-81
∆ιαιτητές: Πόν τας, Σκαλτσής, Τεφτίκης
Πανερυθραϊκός (Χουχ ουλής): Παππάς 15 (1), ∆έλλιος
2, Νικολακόπουλος, Καλλιαν ιώτης 11 (3), Ντουζίδης,
Βουγιούκας 8, Σκάν δαλος 7 (1), Γιαουρτόγλου 16 (5),
Αν των ίου, Λυκογιάν ν ης 19 (3).
Πανελευσινιακός (Βούλγαρης, Καραχ άλιος): Μπάλας 7
(1), Καράµπελας 6 (1), Κεφάλας, Κεφάλας, Σταθόπου-
λος 19 (2), Μουµπάρακ 29 (4), Παπαδιον υσίου, Κρα-
σάκης, Αν αγν ωστόπουλος 20.

ΜΑΝ∆ΡΑΪΚΟΣ – ΠΕΝΤΕΛΗ 69-67
∆εκάλεπτα: 18-15, 42-39, 56-48, 69-67
∆ιαιτητές: Τσάτσης-Μηλαπίδης-Παπαδόπουλος Χρ
Μανδραϊκός (Κατσούν ης): Χάν ιας-Παν ταζής, Γεω-
ργίου, Παπαν ικολάου 1, Λυτόπουλος 5, Καραµπάτσος
22 (3), Μαλτέζος, Σκούφης, Ροδοστόγλου 18 (1), Τσιά-
κος 8, Βεσκούκης 9 (1), Μαγιν τόµπε 6 (1), Γκουαλτιέρι
Πεντέλη (Χαρτοµατσίδης): Νάσης, Μπουργάν ος, Ευαγ-
γελούλης 2, Ντιµπ 2, Κούσουλας 19 (4), Καρούζος 16
(3), Μπέλη 10, Κουκάκης 5 (1), Μπίγκος 7 (1), Σαλτο-
υρίδης 4, Τάγαρης, Φωτόπουλος 2
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 

∆ιατίθεται οικόπεδο εντος
σχεδίου 1573τ.µ.,προς ε-
νοικιαση ή πώληση στα Νε-
όκτιστα Ασπροπύργου,τρ-
ιφατσο µε εύκολη πρόσβα-
ση προς όλες τις  εθνικές
οδούς.
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.Μόνο για οι-
κογένειες 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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασκε-
υή γκαρσονιέρα 35 τ.µ.,
στον ηµιώροφο, 1 υ/δ
master, κατασκευή '17,
µπάνιο, προκασκευασµενο,
µεταφέρεται στο χωρο
σας, τιµή 6.500€, συζητή-
σιµη , 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 σαλο-
νι - κουζινα, τζάκι, πάρκιν,
αποθήκη, 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, κή-
πος, ελεύθερη, άριστη κα-
τάσταση, 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, κλι-
µατισµός, πόρτα ασφα-
λείας, τέντες, θέα θάλασ-
σα, 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
προυπηρεσία), στην περ-
ιοχή του
Θριασίου. Τηλ
6947882562

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
(ΚΑΙ ΕΝΕΣΕΙΣ) ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ 
ΜΑΝ∆ΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ  6987708872
Ελληνίδα αποκλειστική
µε πείρα ζητά εργασία για
φροντίδα ηλικιωµένων
στην περιοχή του Θριασίου
Πεδίου.Τηλ. 6971700804
ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για
οικιακή βοηθός και φύλαξη
ηλικιωµένων στην περιοχή
του Θριασίου Πεδίου. Τηλ.
6944802271
ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 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 –e-
mail: ifonitonamea@g-
mail.com  

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

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 1150 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



16-θριάσιο ∆ευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019


