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Η ∆ηµοτική Αστυνοµία Ελευσίνας
«καθαρίζει» τους δρόµους

Το όφελος απο την αποµάκρυνση των εγκαταλειµµένων οχηµάτων
είναι πρώτα από όλα υγειονοµικό για την πόλη.

Γιάννης Γιαννίκος Πρόεδρος του Σ∆Κ Ελευσίνας
« Η Υγείακαι η Πρόληψη είναι αλληλένδετες, το ίδιο και ο ∆ήµος µας µε την

επίλυση των προβληµάτων των δηµοτών».

Αµείωτο το ενδιαφέρον του κοινού στην ενηµερωτική
εσπερίδα µε θέµα την «Πρόληψη Γυναικολογικών Κακοηθειών»

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ,

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕ∆ΟΥ
& ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019
Στο σηµερινό ∆.Σ.

Μάνδρας - Ειδυλλίας

Άµεση ανταπόκριση του ∆ηµάρχου Αχαρνών
στο θέµα του Οικισµού Πανοράµατος

σσεελλ..  33

σσεελλ..  88

Αλλαγή προέδρου και 
διευθύνοντος συµβούλου στον
Οργανισµό Λιµένος Ελευσίνας

σσεελλ..  33

σσεελλ..  33

σσεελλ..  99

σσεελλ..  22--44

ΣΚΛΗΡΗ ΚΑΤΑ∆ΙΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΦΟ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΦΥΛΗ

∆ύο πληρώµατα της ΟΠΚΕ κατάφεραν να συλλάβουν έναν
«ληστή των χρηµατοκιβωτίων»

σσεελλ..  33

σσεελλ..  33--1111
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Πέµπτη 17 Οκτωβρίου 2019

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Γενικά άιθριος    

Η  θερµοκρασία έως 26°C

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αν τίγον ος,Ευπρέπιος, Ευπρεπία

∆ιεθν ής Ηµέρα για την  Εξάλειψη της
Φτώχ ειας

Παγκόσµια Ηµέρα Μυοσκελετικού Τραύµατος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΚΙΟΚΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΙΟΚΑ ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 
Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας 20, 2105573243

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ ΣΟΛΩΝ-ΚΥΡΙΛΛΟΣ-

ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο.Ε.
Λ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 3 - ΜΑΓΟΥΛΑ

Τηλέφωνο  : 210-5558731

ΜΑΝ∆ΡΑ 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΕΡΓΑΤ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ

Τηλέφωνο  : 210-5541721 08:00-23:00

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
ΠΡΙΝΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΗΣ 29- ΖΕΦΥΡΙ
Τηλέφωνο  : 210 2385080

ΧΑΙ∆ΑΡΙ 
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ ΜΑΡΙΑ

ΠΛΑΤΩΝΟΣ 34 (ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΕΤΡΟ)∆ΑΣΟΣ
Τηλέφωνο  : 210-5324590

Η ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ
ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΙ Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ

∆ΗΜΟΥ ΣΤΟΝ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 
 Στη σηµερινή συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Συνεδριάζει σήµερα Πέµπτη  και ώρα 19:00 µ.µ., το
∆ηµοτικό Συµβούλιο Ασπροπύργου  για τη συζήτηση και
λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας
διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο: Ενηµέρωση – συζήτηση και λήψη απόφα-
σης για την µελέτη µε θέµα: «Ατµοσφαιρική ρύπανση και
ανθρώπινη υγεία στο ∆ήµο Ασπροπύργου: προσδιορι-
σµός χηµικών ρύπων, χαρακτηρισµός πιθανών πηγών
εκποµπής και διερεύνησης της κάλυψης των νοµοθε-
τικών απαιτήσεων».

Εισηγητές:
1.Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Χηµείας του ΕΚΠΑ, κος

Ευάγγελος Μπακέας, και
2.Η δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, κα Αγγελική Χαρ-

οκόπου.

Θέµα 2ο: Εκλογή αντιπροσώπων από το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο του ∆ήµου µας, για την εκπροσώπηση τους
στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου Πάρνηθας.

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
κος Θεµιστοκλής Γ. Τσόκας.

Θέµα 3ο: Έγκριση 8ης Αναµόρφωσης Προϋπολογι-
σµού και τροποποίησης Τεχνικού Προγράµµατος, Οικο-
νοµικού έτους 2019.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών,
κος Φίλιππος Πάνος.

Θέµα 4ο: Λήψη απόφασης για τον καθορισµό αµοιβής
για την δικηγορική εταιρεία «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», σχετικά µε την υπόθεση της
ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.».

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών,
κος Φίλιππος Πάνος.

Θέµα 5ο: Λήψη απόφασης για τον καθορισµό αµοιβής,
για την δικηγορική εταιρεία «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», σχετικά µε την υπόθεση της
ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «Εταιρεία Αγωγού
Καυσίµου Αεροδροµίου Αθηνών Α.Ε.».

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών,
κος Φίλιππος Πάνος.

Συνεχίζεται στη σελ. 4

Άµεση ανταπόκριση του ∆ηµάρχου Αχαρνών
στο θέµα του Οικισµού Πανοράµατος

Άµεση ήταν η ανταπόκριση του ∆ηµάρχου Αχα-
ρνών κ. Σπύρου Βρεττού στο πρόβληµα που έχει
δηµιουργηθεί στον Οικισµό Πανοράµατος.

Το ζήτηµα αφορά το Σχέδιο Πόλεως, το οποίο
πρέπει να τροποποιηθεί, καθώς προκύπτει ζήτ-
ηµα µε βασικό οδό πρόσβασης στην περιοχή. Ο
κ. Σπύρος Βρεττός είχε ενηµερωθεί από τους
κατοίκους για το ζήτηµα σε συνάντηση που είχε
µαζί τους προ ολίγων ηµερών, εκτάκτως όµως
προέκυψε εκ νέου θέµα µετά την πρόθεση ιδιώτη
µε αποτέλεσµα να απαιτείται επιτάχυνση των διαδι-
κασιών.

Μάλιστα το γεγονός αυτό προκάλεσε και την
παρέµβαση του συλλόγου στο ∆ηµοτικό

Συµβούλιο, που διεξήχθη το βράδυ της Πέµπτης.
Ο ∆ήµαρχος, όπως είχε δεσµευτεί, επισκέφθηκε την περιοχή µαζί µε τον Γενικό Γραµµατέα του

∆ήµου κ. ∆ηµήτριο Λάππα και τον Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Έργων και Υποδοµών κ. Γιώρ-
γο Σιδηρόπουλο.

Είχαν έτσι την ευκαιρία να διαπιστώσουν από κοντά τις λεπτοµέρειες του θέµατος και να συζητήσουν
µε τους κατοίκους.

Μέσω της επιτόπου παρέµβασης ο κ. Σπύρος Βρεττός απέκτησε πλήρη εικόν α της κατάστα-
σης και σε συν εργασία µε τις Τεχν ικές Υπηρεσίες έδωσε συγκεκριµέν ες κατευθύν σεις για την
άµεση διευθέτηση του προβλήµατος.



Πέµπτη 17 Οκτωβρίου 2019  θριάσιο-3

Άγρια καταδίωξη
σηµειώθηκε γύρω
στις 05:00 τα ξηµε-

ρώµατα της ∆ευτέρας στη
∆υτική Αττική, µε δύο
πληρώµατα της ΟΠΚΕ ν α
καταφέρν ουν  τελικά ν α
στριµώξουν  και ν α συλλά-
βουν  έν αν  «ληστή των
χ ρηµατοκιβωτίων ».

Όλα ξεκίν ησαν  γύρω στις
04:30 τα ξηµερώµατα, µετά
από ληστεία που σηµειώθη-
κε σε βεν ζιν άδικο στην
Εθν ική Οδό στην  περιοχ ή
της Κορίν θου. Οι αστυν οµικοί ξεκίν ησαν  άµεσα αν αζητήσεις των  δραστών .

Η Οµάδα ΟΠΚΕ που πραγµατοποιούσε περιπολία στην  περιοχ ή του Ασπροπύρ-
γου εν τοπίζει έν α «ύποπτο» γκρι ΙΧ και επιχ ειρεί ν α το ελέγξει.

Ο οδηγός δεν  σταµατά στο σήµα των  αστυν οµικών  και άµεσα ξεκιν ά καταδίωξη
από τον  λόφο Κυρίλλου στον  Ασπρόπυργο.

Κατά τη διάρκεια της
καταδίωξης οι δράστες
επιχ είρησαν  ν α αν οίξουν
πυρ εν αν τίον  των  αστυν ο-
µικών , εν ώ ψέκασαν  προς
το µέρος τους µε πυροσβε-
στήρα, σε µία προσπάθεια
ν α τους «τυφλώσουν ».

Προς εν ίσχ υση της
πρώτης Οµάδας ΟΠΚΕ φτά-
ν ει και µία δεύτερη από
Αχ αρν αί - Φυλή και καταφ-
έρν ουν  τελικά ν α τους
«στριµώξουν » στην  περ-
ιοχ ή της Φυλής, µε τη δεύτε-

ρη οµάδα ΟΠΚΕ ν α περν ά χ ειροπέδες σε έν α από τους δράστες.
Πρόκειται για έν αν  οµογεν ή από την  πρώην  ΕΣΣ∆, ηλικίας περίπου 30 ετών , εν ώ

στο όχ ηµα -που όπως διαπιστώθηκε ήταν  κλεµµέν ο από το Μεν ίδι- βρέθηκε το
χ ρηµατοκιβώτιο που είχ αν  αρπάξει και µία βόµβα µολότοφ.Αξίζει ν α σταθεί καν είς
στην  άψογη συν εργασία, επιχ ειρησιακή εκπαίδευση και επαγγελµατισµό των
αστυν οµικών  της ΟΠΚΕ. Προαν άκριση διεν εργεί η Ασφάλεια Αττικής.

Μετά από σχ ετική πρόταση του Γ.Κώστηρα, κατά τη
συζήτηση του Ν/Σ του Υπουργείου Υγείας «Σύσταση
Εθν ικού Οργαν ισµού ∆ηµόσιας Υγείας (ΕΟ∆Υ),
Ρυθµίσεις για τα προϊόν τα καπν ού και άλλα ζητήµατα
του Υπουργείου Υγείας» στην  ∆ιαρκή Επιτροπή Κοι-
ν ων ικών  Υποθέσεων  της Βουλής, εν σωµατώθηκε τρο-
πολογία για το άρθρο 41 του ν . 4058/2012, ώστε ν α
καλυφθούν  οι άµεσες και επιτακτικές αν άγκες σε προ-
σωπικό συγκεκριµέν ων  ειδικοτήτων  όπου υπάρχ ουν
ελλείψεις.

Η επέκταση του µέτρου σε περιοχ ές όπου έχ ουν
εξαν τληθεί οι υποψήφιοι επικουρικοί ιατροί από τους
αν τίστοιχ ους ηλεκτρον ικούς καταλόγους των  Υγειον ο-
µικών  Περιφερειών  της χ ώρας, κρίν εται επιβεβληµέν η,
καθώς, επί του παρόν τος, δεν  υπάρχ ει άλλος τρόπος
αν τιµετώπισης του προβλήµατος της κάλυψης αν αγ-
κών  σε προσωπικό, όπως συµβαίν ει και στο Κ.Υ.
Μεγάρων

Ο κ. Κώτσηρας χ αρακτήρισε εξαιρετικά σηµαν τική τη
συγκεκριµέν η ν οµοθετική εξέλιξη και δεσµεύτηκε ν α
συν εχ ίσει µε πράξεις και ουσιαστικές παρεµβάσεις την
προσπάθεια, καθώς αν οίγει πλέον  ο δρόµος ώστε ν α
λειτουργήσει πάλι πλήρως το Κέν τρο Υγείας Μεγάρων ..

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΧΡΗΣΙΜΗ Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ∆ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ  

Ενσωµατώθηκε η πρόταση του Γιώργου Κώτσηρα, στο
Ν/Σ του Υπουργείου Υγείας, ώστε να µπορέσει 

να λειτουργήσει άµεσα το Κέντρο Υγείας Μεγάρων.

ΣΚΛΗΡΗ ΚΑΤΑ∆ΙΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΦΟ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΦΥΛΗ 
∆ύο πληρώµατα της ΟΠΚΕ κατάφεραν να συλλάβουν έναν «ληστή των χρηµατοκιβωτίων»

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ,
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕ∆ΟΥ &

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019 

Στο σηµερινό ∆.Σ. Μάνδρας - Ειδυλλίας 

Σ
ήµερα  Πέµπτη 17 Οκτωβρίου 2019 και ώρα
19:00µ.µ συν εδριάζει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
Μάν δρας για τη συζήτηση και λήψη απόφασης

στα παρακάτω θέµατα:
1. Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.∆∆. µε

επων υµία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΝ∆ΡΑΣ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ»

2. Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.∆∆. µε
επων υµία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΝ∆ΡΑΣ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ»

3. Αν άκληση της µε αριθµ. 145/2019 απόφασης
∆ηµοτικού Συµβουλίου Μάν δρας -Ειδυλλίας και εκ ν έου
ορισµός ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆.
«ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΝ∆ΡΑΣ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ»

4. Αν άκληση της µε αριθµ 146/2019 απόφασης ∆ηµο-
τικού Συµβουλίου Μάν δρας -Ειδυλλίας και εκ ν έου ορι-
σµός ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. «ΣΧΟΛΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΜΑΝ∆ΡΑΣ- ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ»

5. Λήψη απόφασης για τον  καθορισµό ύψους εξόδων
παράστασης Προέδρου καιΑν τιπροέδρου του
Ν.Π.∆.∆ «∆ηµοτικός Οργαν ισµός Κοιν ων ικής Αλληλεγ-
γύης καιΠολιτισµού Μάν δρας –Ειδυλλίας»

6. Έγκριση 4ης αν αµόρφωσης προϋπολογισµού
∆ήµου Μάν δρας-Ειδυλλίας οικον οµικού έτους 2019.

Συν εχ ίζεται στη σελ.11

Αλλαγή προέδρου και διευθύνοντος συµβούλου στον
Οργανισµό Λιµένος Ελευσίνας

Αλλαγές στη διοίκηση του ΟΛΕ, τρεις µήν ες
µετά την  αλλαγή της Κυβέρν ησης.
∆ιευθύν ων  Σύµβουλος του ΟΛΕ αν αλαµβάν ει ο
κος Καµαριν άκης Απόστολος, Πολιτικός Μηχ α-
ν ικός, Υπον αύαρχ ος ΛΣ (εα),  εν ώ Πρόεδρος
αν αλαµβάν ει ο Κουµπέτσος Γεώργιος, Πολι-
τικός Μηχ αν ικός,  πρώην  Αν τιδήµαρχ ος
Μεγάρων .
Τα ν έα πρόσωπα του Οργαν ισµού αν αµέν εται
ν α αν αλάβουν  καθήκον τα, τις επόµεν ες ηµέρ-
ες , εν ώ εχ θές το µεσηµέρι στη 1 ο απερχ όµε-
ν ος διευθύν ων  σύµβουλος κος Γαργαρέτας
συγκάλεσε Συν έν τευξη Τύπου για τον  απολογι-
σµό των  πεπραγµέν ων  του.
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Συνεχίζεται από σελ. 2

Θέµα 6ο: Λήψη απόφασης για τον καθορισµό αµοιβής
για την δικηγορική εταιρεία «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», σχετικά µε την υπόθεση της
ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών,
κος Φίλιππος Πάνος.

Θέµα 7ο: Λήψη απόφασης για τον καθορισµό αµοιβής
για την δικηγορική εταιρεία «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», σχετικά µε την υπόθεση της
ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «Εταιρεία Υδρ-
εύσεως και Αποχετεύσεως (Ε.Υ.∆.Α.Π.)».

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών,
κος Φίλιππος Πάνος.

Θέµα 8ο: Λήψη απόφασης για τον καθορισµό αµοιβής
για την δικηγορική εταιρεία «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», σχετικά µε την υπόθεση της
ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ELDON’S
Α.Ε.B.E.».

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών,
κος Φίλιππος Πάνος.

Θέµα 9ο: Αποδοχή Επιχορήγησης από το Υπουργείο
Εσωτερικών βάσει του Προγράµµατος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ
ΙΙ».

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών,
κος Φίλιππος Πάνος.

Θέµα 10ο: Λήψη απόφασης για την επιστροφή του
συνολικού ποσού 9.390,00€, ως αχρεωστήτως καταβ-
ληθέντος, από µη δικαιούχο προνοιακού επιδόµατος.

Εισηγητής: Η ∆ιευθύντρια Κοινωνικής Προστασίας κα
Τσίγκου Ευθυµία.

Θέµα 11ο: Έγκριση τροποποίησης της υπ. αριθµ
52/2018 µελέτης µε τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» (αφορά την
υπ΄αριθµ. 262/2018 Α.∆.Σ.).

Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Πολεοδοµίας & Τεχνικών
Υπηρεσιών, κος Παπαδόπουλος Αναστάσιος.

Θέµα 12ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλα-
βής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ».

Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Πολεοδοµίας & Τεχνικών
Υπηρεσιών, κος Παπαδόπουλος Αναστάσιος.

Θέµα 13ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλα-
βής του έργου: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΓΕΦΥΡΕΣ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΑ».

Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Πολεοδοµίας & Τεχνικών
Υπηρεσιών, κος Παπαδόπουλος Αναστάσιος.

Θέµα 14ο: Λήψη απόφασης για την απαλλοτρίωση
ιδιοκτησιών, για τη διαπλάτυνση και βελτίωση της οδού
Φυλής, από τα όρια του εγκεκριµένου σχεδίου Ασπρ-
οπύργου µέχρι την Λεωφ. Ειρήνης (πρώην ΝΑΤΟ).

Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Πολεοδοµίας & Τεχνικών
Υπηρεσιών, κος Θεµιστοκλής Τσίγκος.

Θέµα 15ο: Λήψη απόφασης για την απαλλοτρίωση
ιδιοκτησιών, για τη διαπλάτυνση και βελτίωση της οδού
Γκορυτσάς, από τα όρια του εγκεκριµένου σχεδίου
Ασπροπύργου µέχρι την Λεωφ. Ειρήνης (πρώην ΝΑΤΟ).

Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Πολεοδοµίας & Τεχνικών
Υπηρεσιών, κος Θεµιστοκλής Τσίγκος.

Θέµα 16ο: Λήψη απόφασης για την απαλλοτρίωση
ιδιοκτησιών, για τη διαπλάτυνση και βελτίωση των οδών
Αγίας Μαρίνας και Τραπεζούντος, από τα όρια του εγκε-
κριµένου σχεδίου Ασπροπύργου µέχρι τα όρια του ΓΠΣ
Π.Ε.5 – Γκορυτσά).

Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Πολεοδοµίας & Τεχνικών
Υπηρεσιών κος, Θεµιστοκλής Τσίγκος.

Θέµα 17ο: Λήψη απόφασης για την απαλλοτρίωση
ιδιοκτησιών, για τη διαπλάτυνση και βελτίωση της οδού
Αγίου Γεωργίου, από την οδό Μεγαρίδος µέχρι τον περ-
ιφερειακό δρόµο του εγκεκριµένου σχεδίου «ΒΙΠΑ-
ΒΙΟΠΑ ∆ιυλιστηρίων».

Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Πολεοδοµίας & Τεχνικών
Υπηρεσιών, κος Θεµιστοκλής Τσίγκος.

Θέµα 18ο: ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Επίσης θα συζητηθούν η διαπλάτυνση και βελτίωση της
οδού Γκορυτσάς και η αναζωογόνηση χώρων πρασίνου 

Τις προτάσεις και τις θέσεις των κοµµάτων για 
το ζήτηµα διαχείρισης στερεών αποβλήτων 
ζητά ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης

Γ. Πατούλης: «Επ ιτακτική η
ανάγκη για εξεύρεση άµεσων

λύσεων, ώστε να µη ζήσουµε µε
τον εφιάλτη των σκουπ ιδιών. 

Είναι ένα ζήτηµα 
που µας αφορά όλους»

Μ
ε δεδοµέν η την  κρισιµότητα του
ζητήµατος της διαχ είρισης των
στερεών  αποβλήτων  στο λεκα-

ν οπέδιο και την  αν άγκη διαβούλευσης
σε εθν ικό επίπεδο, ο Περιφερειάρχ ης
Αττικής Γ. Πατούλης κάλεσε τους
αρχ ηγούς των  κοµµάτων  ν α καταθέσουν
τις τεκµηριωµέν ες θέσεις και προτάσεις
τους για το θέµα, µε στόχ ο ν α προχ ωρή-
σει η Περιφέρεια στην  κατάρτιση του
τελικού σχ εδιασµού της.

Ειδικότερα σε
σχ ετική επιστο-
λή που τους
απέστειλε υπο-
γραµµίζει πως

«η ν έα ∆ιοίκηση της Περιφέρειας Αττικής
έχ ει ξεκάθαρα τοποθετηθεί υπέρ της
υιοθέτησης εν ός άλλου µον τέλου διαχ είρ-
ισης των  στερεών  αποβλήτων , δίν ον τας
έµφαση στην  αν ακύκλωση και την  επα-
ν αχ ρησιµοποίηση» και επισηµαίν ει πως
το πρόβληµα έχ ει πάρει τεράστιες δια-
στάσεις και έχ ει χ αθεί πολύτιµος χ ρό-
ν ος. 

Σε αυτό το πλαίσιο ο κ. Πατούλης υπε-
ν θυµίζει πως στο Περιφερειακό
Συµβούλιο της 18ης Σεπτεµβρίου, η ν έα
∆ιοίκηση της Περιφέρειας Αττικής πήρε
την  πρωτοβουλία ν α ζητήσει από όλες
τις παρατάξεις που εκπροσωπούν ται σε
αυτό, ν α καταθέσουν  τις ολοκληρωµέν ες
θέσεις και προτάσεις τους πάν ω στο ζήτ-
ηµα της διαχ είρισης των  απορριµµάτων ,
προκειµέν ου ν α ληφθούν  υπόψη στη 

διαµόρφωση του σχ εδίου που θα
προωθήσει η Περιφέρεια το επόµεν ο διά-
στηµα.

Σε συν έχ εια αυτής της πρωτοβουλίας
τον ίζει πως κρίν εται αν αγκαίο ν α ζητηθ-
ούν  οι τεκµηριωµέν ες θέσεις και απόψεις
όλων  των  δυν άµεων  που εκπροσω-
πούν ται στο Εθν ικό κι Ευρωπαϊκό Κοι-
ν οβούλιο, για τον  τρόπο που θεωρούν
«ότι πρέπει ν α προχ ωρήσουµε ώστε ν α
κλείσουµε το συν τοµότερο δυν ατόν  το
ΧΥΤΑ Φυλής και ν α υιοθετήσουµε έν α
σύγχ ρον ο σύστηµα διαχ είρισης των  στε-
ρεών  αποβλήτων  της Αττικής». 

Στην  επιστολή ο Περιφερειάρχ ης
τον ίζει πως βούληση της ν έας διοίκησης
είν αι το επόµεν ο διάστηµα ν α δροµολογ-
ηθούν  οι πολιτικές που απαιτούν ται, µε
συγκεκριµέν α βήµατα και χ ρον οδιαγράµ-
µατα, ώστε ν α κλείσει επιτέλους ο ΧΥΤΑ
της Φυλής και ν α αποκτήσει η Αττική
έν α σύστηµα διαχ είρισης των  στερεών
αποβλήτων  της που δεν  θα δίν ει προτε-
ραιότητα στο που θα θάβον ται τα σκου

πίδια µας, αλλά στο πως θα προωθή-
σουµε την  αν ακύκλωση και την  επα-
ν αχ ρησιµοποίηση, ώστε ν α µην  χ ρειά-
ζεται στο µέλλον  ν α θάβουµε αν επεξέρ-
γαστα σκουπίδια, αλλά επεξεργασµέν ο
υπόλειµµα . 

«Η κατάσταση αυτή δεν  µπορεί ν α
συν εχ ίζεται άλλο. Τόσο γιατί βλάπτει το
περιβάλλον  και τη δηµόσια υγεία, όσο και
γιατί έχ ει ήδη επέλθει ο κορεσµός του
µον αδικού ΧΥΤΑ που διαθέτει σήµερα το
Λεκαν οπέδιο, στη Φυλή» επισηµαίν ει και
καταλήγει στην  επιστολή : «Όλα αυτά
καθιστούν  επιτακτική την  αν άγκη για
εξεύρεση άµεσων  λύσεων , ώστε ν α µη
ζήσουµε µε τον  εφιάλτη των  σκουπι-
διών , στις πόρτες των  σπιτιών  µας. Το
ν έο µον τέλο που θα υιοθετήσουµε πρέ-
πει ν α αποτελεί αποτέλεσµα εν ός ουσια-
στικού διαλόγου µε όλες τις πολιτικές και
κοιν ων ικές δυν άµεις της χ ώρας, γιατί
είν αι έν α ζήτηµα που µας αφορά όλους.
Αφορά την  Αττική αλλά αφορά και την
εικόν α της χ ώρας µας».
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ΚΕ∆Ε: Οµόφωνο ψήφισµα καταδίκης της 
τουρκικής εισβολής στη Βόρεια Συρία 
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Την τουρκική εισβολή στη Βόρεια Συρία καταδίκασε οµόφωνα το ∆ιοικ-

ητικό Συµβούλιο της ΚΕ∆Ε σε σχετικό ψήφισµα που εξέδωσε κατόπιν σχε-

τικής εισήγησης του Προέδρου της Γ. Πατούλη, κατά την προχθεσινή  του
συνεδρίαση.

Ειδικότερα στο ψήφισµα εκτός από την απερίφραστη καταδίκη της τουρκι-
κής εισβολής και της σφαγής του άµαχου πληθυσµού, το ∆Σ της ΚΕ∆Ε καλεί
την κυβέρνηση να αναλάβει πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και ∆ιεθνών Οργανισµών, ώστε να υπάρξει άµεσα διακοπή εχθροπρα-
ξιών και να προστατευθούν οι ζωές χιλιάδων αµάχων.

Ακολουθεί το πλήρες κείµενο του ψηφίσµατος

Καταδικάζουµε απερίφραστα την τουρκική εισβολή στη Βόρεια Συρία και τη
σφαγή του άµαχου πληθυσµού. Ζητούµε από την κυβέρνηση της χώρας να
αναλάβει πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και ∆ιεθνών
Οργανισµών, ώστε να υπάρξει άµεσα κατάπαυση του πυρός, διακοπή των
εχθροπραξιών και αποχώρηση των εισβολέων από τις κουρδικές περιοχές,
προκειµένου να προστατευθεί η ζωή χιλιάδων αθώων αµάχων.

Ν/Σ: Ακατάσχετες οι χρηµατοδοτήσεις 
από το ΦΙΛΟ∆ΗΜΟ
Στην προστασί α των χρηµατοδοτήσεων δι και ούχων από το Φι λόδηµο Ι και

ΙΙ στοχεύει  η Κυβέρνηση µε το άρθρο 184 του υπό ψήφι ση πολυνοµοσχεδί ου.
Η νοµοθετι κή πρωτοβουλί α αφορά τι ς χρηµατοδοτήσει ς δι και ούχων γι α

την υλοποί ηση των πράξεων που χρηµατοδοτούνται  από τα άρθρα 69, 70 και
71 του ν.4509/2017, δηλαδή από:

- αρ.69:Φι λόδηµος Ι (“Επενδυτι κά δάνει α ΟΤΑ Α΄και  Β΄ βαθµού, ∆ΕΥΑ και
Συνδέσµων ΟΤΑ”)

- αρ.71:Φι λόδηµος ΙΙ (“Ει δι κό Πρόγραµµα Ενί σχυσης ∆ήµων”)
- αρ.70:“Επενδυτι κά δάνει α Ο.Τ.Α. A΄ βαθµού γι α εκπόνηση Τοπι κών

Χωρι κών Σχεδί ων”.
Ορί ζει , λοι πόν, ότι  οι  προαναφερθεί σες χρηµατοδοτήσει ς δι και ούχων
- δεν κατάσχονται  στα χέρι α του ∆ηµοσί ου ή τρί των,
- δεν υπόκει νται  σε κανενός εί δους παρακράτηση και
- δεν συµψηφί ζονται  µε οφει λές προς το ∆ηµόσι ο και  οποι ονδήποτε

Φορέα του ∆ηµόσι ου Τοµέα, καθώς και  προς τους Ασφαλι στι κούς Οργανι -
σµούς.

Με την λόγω νοµοθετι κή παρέµβαση, κατά την Αι τι ολογι κή Έκθεση,προ-
στατεύονται  οι  χρηµατοδοτήσει ς των δι και ούχων επενδυτι κών δανεί ων και
ει δι κών προγραµµάτων ενί σχυσης ∆ήµων των ανωτέρω άρθρων. 

Σηµει ώνεται  δε πως “η ρύθµι ση κρί νεται  σκόπι µη λόγω του επενδυτι κού
χαρακτήρα της χρηµατοδότησης, η οποί α δεν µπορεί  να εξαρτάται  από την
επι δεί νωση της οι κονοµι κής κατάστασης του δι και ούχου ∆ήµου ή τυχόν
απαι τήσει ς τρί των, άσχετες µε την επενδυτι κή προοπτι κή”.
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ΑΝΟΙΞΑΜΕ ΜΙΑ ΓΩΝΙΑ ΚΑΦΕ
ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ∆ΟΚΙΜΑΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΑΦΕ ΜΑΣ

ΣΕ ΕΝΑΝ ΖΕΣΤΟ ΓΕΜΑΤΟ ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΟ

Η Οµάδα ∆ράσης & Πολιτισµού «Τέχ ν ης= ∆ΡΩµε-
ν α» σας προσκαλεί το Σάββατο 19 Οκτωβρίου στις
7.30µµ στο ∆ηµοτικό Ωδείο στα Άν ω Λιόσια (∆ηµα-
ρχ είου 6) στην  εκδήλωσή της.

Θα γίν ει προβολή της ταιν ίας «Οι Ισοβίτες» του βρα-
βευµέν ου σκην οθέτη Θεόδωρου Μαραγκού («Μάθε
παιδί µου γράµµατα», «Θαν άση σφίξε κι άλλο το
ζων άρι», «Από πού πάν ε για την  χ αβούζα», «Black
Μπεε», κ.α), µιας κωµωδίας που µιλά για την  παθογέ-
ν εια της ελλην ικής κοιν ων ίας . 

Ο ίδιος ο δηµιουργός µας αν αφέρει:
«Το χ ιούµορ χ ωρίζει την  Ελλάδα στα δύο. Σε αυτούς

που έχ ουν  χ ιούµορ και σε αυτούς που δεν  έχ ουν . Η
εξουσία, η κυβέρν ηση, οι πολιτικοί, η εκκλησία, οι
παπάδες, οι παν τός είδους δογµατικοί, η αστυν οµία,
τα µατ, δεν  έχ ουν  ίχ ν ος χ ιούµορ. Αγέλαστοι, µε βλο-
συρό ύφος, αν τιµετωπίζουν  µε βία και καταστολή την
εξεγερµέν η ν εολαία που αγων ίζεται για τα οράµατά της,
για τον  πολιτισµό, για µια καλύτερη ζωή. Τα ν έα παι-
διά, η άλλη πλευρά, διαδηλών ουν  µε τραγούδια, γελά-
ν ε, φων άζουν  εµπν ευσµέν α χ ιουµοριστικά συν θήµα-
τα, σατιρίζουν  τους αγέλαστους και δίν ουν  τριαν τάφυ-
λλα στους αστυν οµικούς που κοιτάζουν  αυτά τα παι-
διά, µε φον ικό µίσος, πριν  τα ψεκάσουν  µε χ ηµικά και
τα χ τυπήσουν  αδίστακτα.

Για µέν α το χ ιούµορ είν αι ότι πιο υγιές και επαν α-
στατικό υπάρχ ει σήµερα, σε αυτήν  την  άθλια χ ώρα
που ζούµε. Γελοιοποιεί την  εξουσία, γι’ αυτό και είν αι
υπό διωγµών . Όλες µου τις ταιν ίες τις διαπερν άει το
χ ιούµορ. Σ’ αυτήν  την  ταιν ία µου, τους Ισοβίτες, το
χ ιούµορ δεν  αποτελεί µόν ο στοιχ είο διασκέδασης,
αλλά είν αι η ουσία και το ν όηµα του έργου.

Στην  ταιν ία αυτή καταπιάν οµαι µε την  ελευθερία του
αν θρώπου και την  προσωπική ευθύν η του καθεν ός
µας, απέν αν τι σε όσα συµβαίν ουν  γύρω µας. Το
χ ιούµορ εδώ είν αι άρρηκτα δεµέν ο µε το περιεχ όµεν ο
της ελευθερίας που αν αζητούν  οι ήρωες µου.»       

Στην προβολή θα παρευρεθεί και ο  σκηνοθέτης
της ταινίας Θεόδωρος Μαραγκός και θα ακολουθ-
ήσει συζήτηση µαζί του.

Κι όπως πάν τα κερν άµε καφέ και κρασάκι.
Την  εκδήλωση στηρίζει η ΕΛΜΕ Άν ω Λιοσίων  – Ζεφ-

υρίου – Φυλής.
ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Οµάδα ∆ράσης & Πολιτισµού «Τέχνης= ∆ΡΩµενα»Οµάδα ∆ράσης & Πολιτισµού «Τέχνης= ∆ΡΩµενα»

Με ελεύθερη είσοδο η προβολή της ταινίας
«Οι Ισοβίτες» στο ∆ηµοτικό Ωδείο στα Άνω Λιόσια 

Θερµή η ανταπόκριση των Χαϊδαριωτών
Ποιητική & Μουσική Παράσταση Κάτω από την 
Πανσέληνο στη Μονή ∆αφνίου

Π
ολύ θερµή ήταν η ανταπόκριση των Χαϊδαριωτών στην παράσταση «Της Σελήνης»  που
συνδιοργάνωσαν η Εφορία Αρχαιοτήτων ∆υτικής Αττικής και ο ∆ήµος Χαϊδαρίου υπό το φώς
της πανσελήνου της 13ης Οκτωβρίου.  Ο αύλειος χώρος της Μονής ∆αφνίου γέµισε µέχρι

πληρότητας από τους θεατές που απόλαυσαν την ερµηνεία της Ρένης Πιττακή σε ποίηση Γιάννη
Ρίτσου, Κατερίνας Αγγελάκη – Ρουρκ, Σάντρο Πένα, Μέτσης Χατζηλαζάρου, Χόρχε Λουίς Μπόρχες
και τις µουσικές συνθέσεις και τους αυτοσχεδιασµούς του Σωκράτη Σινόπουλου, σε σκηνοθεσία της
Ελπίδας Σκούφαλου.

Μια  όµορφη βραδιά τέχνης και πολιτισµού που, όπως ανέφερε ο ∆ήµαρχος Βαγγέλης Ντηνιακός
στον χαιρετισµό του,  ανάδειξε για άλλη µια φορά την Μονή ∆αφνίου ως Μνηµείο Παγκόσµιας Πολι-
τιστικής Κληρονοµιάς και την οργανική σχέση της µε την ιστορία και την κληρονοµιά της πόλης και του ∆ήµου του Χαϊδαρίου. Ο ∆ήµαρχος εξέφρασε την
βούληση του ∆ήµου Χαϊδαρίου για ακόµη µεγαλύτερη ανάδειξη του Μνηµείου σε συνεργασία µε την ΕΦΑ∆Α και αύξηση της επισκεψιµότητας του µέσω
εκδηλώσεων όπως η σγκεκριµένη.

Σε συνέδριο της Ελληνικής
Ακαδηµίας Ιαµατικής Ιατρικής
ο  ∆ήµαρχος Μεγαρέων 
Γρ. Σταµούλης: «Έρχεται η ώρα να 
εκµεταλλευτούµε τις δυνατότητες 
του Βουρκαρίου, στην Αγία Τριάδα, µε 
απώτερο στόχο την τουριστική 
ανάπτυξη της περιοχής.»

Σ
τα Καµένα Βούρλα, το Σάββατο 12 Οκτωβρίου
βρέθηκαν ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων Γρηγόρης
Σταµούλης, και ο Αρµόδιος Αντιδήµαρχος για

θέµατα τουριστικής ανάπτυξης του ∆ήµου Μεγα-
ρέων Ιερόθεος Πολυχρόνης, συµµετέχοντας στο
Συνέδριο, που οργανώθηκε εκεί από την Ελληνι-
κή Ακαδηµία Ιαµατικής Ιατρικής µε θέµα: «Προο-
πτικές ανάπτυξης Ιαµατικού Τουρισµού».

Ο ∆ήµαρχος µε την ευκαιρία του Συνεδρίου είχε
σηµαντικές επαφές µε άλλους ∆ηµάρχους και µε
τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργο Πατούλη και
προέβη στην παρακάτω δήλωση:

«Ο ∆ήµος µας συµµετείχε σε ένα πολύ ενδιαφ-
έρον συνέδριο, που οργανώθηκε από την Ελληνι-
κή Ακαδηµία Ιαµατικής Ιατρικής, στα Καµένα Βούρ-
λα. 
Οι εισηγήσεις που υπήρξαν ήταν χρήσιµες και

κατατοπιστικές και έρχεται η ώρα να εκµεταλλευ-
τούµε κι εµείς τις δυνατότητες του Βουρκαρίου,
στην Αγία Τριάδα, µε απώτερο στόχο την τουριστι-
κή ανάπτυξη της περιοχής.»
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Ο  Σπ. Βρεττός είχε συνάντηση µε τους συλλόγους
Μπόσκιζας και Αγίας Παρασκευής

Με αντιπροσωπείες του Εξωραϊστικού –
Εκπολιτιστικού Συλλόγου Μπόσκιζας και
του Εξωραϊστικού – Πολιτιστικού Συλλό-

γου Αγίας Παρασκευής συναντήθηκε ο ∆ήµαρχος
Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός στο πλαίσιο της
ενηµέρωσης για τα θέµατα των συλλογικοτήτων
που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του
∆ήµου. Συγκεκριµένα αναφορές έγιναν σε ζητήµα-
τα κυκλοφορίας, οδικού δικτύου, αθλητικών
χώρων, ενώ ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στον τοµέα
της καθαριότητας. 

Από την πλευρά του ο κ. Σπύρος Βρεττός επε-
σήµανε τη µεγάλη προσπάθεια που βρίσκεται εν
εξελίξει στο συγκεκριµένο τοµέα, τονίζοντας πως
απαιτείται η συνδροµή όλων, προκειµένου να
υπάρξουν τα απαιτούµενα αποτελέσµατα και ταυ-
τόχρονα να µην προκύψει εκ νέου παρόµοια κατά-
σταση. 

Παράλληλα ο ∆ήµαρχος Αχαρνών δεσµεύτηκε
πως θα διερευνήσει εάν είναι εφικτό να συνδρά-
µουν οι υπηρεσίες του ∆ήµου και σε άλλα ζητήµα-
τα που τέθηκαν προς συζήτηση µε τους δύο συλλό-
γους.

Αγροτοδασικός Σύλλογος 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ   
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΣΤΙΣ 20 /10/2019 ΣΤΟ ΚΑΠΗ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 

Προσκαλούνται τα µέλη του  Αγροτοδασικού Συλλό-
γου την ΚΥΡΙΑΚΗ 20/10/2019 και ώρα 10:30 π.µ. στην
αίθουσα του Κ  Α  Π  Η  ΜΑΝ∆ΡΑΣ  σε   Τ Α Κ Τ Ι  Κ Η
Γ Ε Ν Ι Κ Η     Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η µε θέµατα :

1    Εκλογή
Προέδρου και
Γραµµατέα Γεν.
Συνέλευσης

2   Οικονοµικός
και διοικητικός απο-
λογισµός πεπραγ-
µένων ∆.Σ

3   Έκθεσης Εξε-
λεγκτικής  Επιτρο-
πής 

4   Απαλλαγή του ∆.Σ από κάθε ευθύνη για την διετία
2017-2019

5   Εκλογή Εφορευτικής  Επιτροπής για την διενέρ-
γεια αρχαιρεσιών 

6   Υποβολή υποψηφιοτήτων για το Νέο ∆. Σ. και την
Εξελεγκτική Επιτροπή

7   ∆ιενέργεια Αρχαιρεσιών  για την Ανάδειξη  Νέου ∆.
Σ. και  Εξελεγκτικής Επιτροπής  

8   Νέες  Τιµές για τις περιοχές Αγ. Αικατερίνη  και
Βαλαρία –Γυµνάσιο   

9   Προνοµιακή ειδική  σύµβαση ασφάλισης Ακινήτων
για τα µέλη µας  

10  Προνοµιακή ειδική  σύµβαση παροχής Ηλεκτρικού
Ρεύµατος για τα µέλη µας       

11  Ενηµέρωση των µελών του Συλλόγου για τα
τρέχοντα θέµατα που αφορούν τα       µέλη του Σύλλο-
γο, (ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ- ∆ΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ )  

12  Χάραξη Πορείας ∆ιεκδικήσεων για την διετία
2019-2021 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ:
Η Γενική Συνέλευση  είναι εξ αναβολής και θα πραγ-

µατοποιηθεί οπωσδήποτε.
Όσοι επιθυµούν να είναι υποψήφιοι στις αρχαιρεσίες

για το ∆.Σ. και την εξελεγκτικής  επιτροπή θα
συµπληρώσουν αίτηση την ηµέρα των εκλογών 

Έχει κληθεί και θα παραστεί ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος
επί θεµάτων  Οικονοµικών Υπηρεσιών και  Τεχνικής
Υπηρεσίας 

4)   Το Πέµπτο   φύλλο των  «ΑΓΡΟΤΟ∆ΑΣΙΚΩΝ
ΝΕΩΝ» θα µοιρασθεί δωρεάν στην Γ. Σ.

Στα µέλη µας θα κεραστεί  καφές κατά την διάρκεια
της Γ. Σ. 

Η παρουσία σας  είναι καθοριστικής σηµασίας για την
πάρα πέρα πορεία και δράση του συλλόγου 

ΕΚ  ΤΗΣ   ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Στις 17 µε 20
Οκτωβρίου 2019

στην  Λειψία της Γερ-
µαν ίας πρόκειται ν α
λάβει χώρα το παγκό-
σµιο πρωτάθληµα
δυν αµικού τριάθλου
υπό την  αιγίδα της
παγκόσµιας Οµο-
σπον δίας ipl.

H Ελλάδα  θα
συµµετέχει στο παγ-
κόσµιο πρωτάθληµα
µε πέν τε αθλητές. 

Την  Ελευσίν α  θα
εκπροσωπήσει ο τρεις
φορές παν ευρωπαϊ-
κός πρωταθλητής και
δύο φορές παγκόσµιος πρωταθλητής και επί εξαετία
Παν ελλήν ιος πρωταθλητής Λιούρας Αθαν άσιος του Χρή-
στου  στην  σωµατική κατηγορία των  125 κιλών .

Ο Λιούρας Αθαν άσιος είν αι και ο προπον ητής του
µον αδικού Αθλητικού σύλλογου στην  Ελευσίν α που αν α-
πτύσσει το δυν αµικό τρίαθλο και την  άρση βαρών . Ο
σύλλογος ον οµάζεται "Σ.∆.Α. Νεστόριος" εν ώ το προ-
πον ητήριο του συλλόγου εδρεύει στο δηµοτικό στάδιο
Ελευσίν ας και είν αι αν οιχτό προς το κοιν ό κάθε απόγε-
υµα από τις 17:00 µέχρι και τις 22:00 προκειµέν ου οι
δηµότες της πόλης ν α γν ωρίσουν  Το άθληµα του δυν αµι-
κού τριάθλου.

Η ελλην ική αποστο-
λή θα αποτελείται
επίσης από: Την
Μαίρη Τσιµπή, επί
σειρά ετών  παν ελλή-
ν ια πρωταθλήτρια και
παν ευρωπαϊκή πρω-
ταθλήτρια του 2017
του αθλητικού συλλό-
γου "Εργαστήριο
δύν αµης Πειραιώς".
Τον  Πάρη Μητρόπου-
λο και την  Μαρια-Πηγη
Ψαρρακη, επί σειρά
παν ελλήν ιοι και Παν ε-
υρωπαϊκοί πρωταθλ-
ητές της άρσης βαρών
του αθλητικού συλλό-

γου Dy namic Sports Club µε έδρα τον  Άγιο ∆ηµήτριο,
εν ώ η ελλην ική αποστολή ολοκληρών εται µε την  παρου-
σία του πολυπρωταθλητή και κάτοχό χρυσού µεταλλίου
Mr.Oly mpia, Παν τελή Σαπουν άκη από τα Χαν ιά της
Κρήτης.

Ο κ. Λιούρας Αθαν άσιος  θα ήθελε ν α ευχαριστήσει την
οικογέν ειά του και τον  προπον ητή του Γιώργο Παρασ-
κευόπουλο, τον  πρόεδρο του αθλητικού Συλλόγου ατό-
µων  µε αν απηρία "Τριπτόλεµος" , Συν ταγµατάρχη ΕΣ
Κακοσαίο Ευάγγελο καθώς επίσης και όλους τους χορη-
γούς του και την  δηµοτική αρχή της Ελευσίν ας για την
στήριξη τους.

Ξεκινά σήµερα στην Λειψία της Γερµανίας το Παγκόσµιο πρωτάθληµα δυναµικού
τριάθλου υπό την αιγίδα της παγκόσµιας Οµοσπονδίας ipl.

Την Ελευσίνα  θα εκπροσωπήσει ο τρεις φορές πανευρωπαϊκός πρωταθλητής
και δύο φορές παγκόσµιος πρωταθλητής και επί εξαετία Πανελλήνιος πρωταθλητής 

Λιούρας Αθανάσιος στην σωµατική κατηγορία των 125 κιλών.
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Γιάννης Γιαννίκος Πρόεδρος του Σ∆Κ Ελευσίνας
« Η Υγεία και η Πρόληψη είναι αλληλένδετες, το ίδιο και ο ∆ήµος µας µε την επίλυση των προβληµάτων των δηµοτών». 

Αµείωτο το ενδιαφέρον του κοινού στην ενηµερωτική εσπερίδα µε 
θέµα την «Πρόληψη Γυναικολογικών Κακοηθειών» 

ΣΣΣΣ
ε µια κατάµεστη αίθουσα στο δηµαρχ είο
Ελευσίν ας, πραγµατοποιήθηκε το απόγευµα
της ∆ευτέρας 14 Οκτωβρίου  εν ηµερωτική
εκδήλωση-εσπερίδα  µε θέµα την  «Πρόληψη

Γυν αικολογικών   Κακοηθειών ». Την  εκδήλωση διοργά-
ν ωσε το Συµβούλιο ∆ηµοτικής Κοιν ότητας Ελευσίν ας,
σε συν εργασία µε την   Γ΄ Μαιευτική και Γυν αικολογική
κλιν ική του Παν επιστηµίου Αθην ών  µε αφορµή το
γεγον ός  ότι ο Οκτώβριος  είν αι ο µήν ας πρόληψης του
καρκίν ου του µαστού. 

Οι εισηγήσεις των  οµιλητών  κράτησαν  αµείωτο το
εν διαφέρον  του κοιν ού, το οποίο λόγω του θέµατος
ήταν  σχ εδόν  αποκλειστικά, γυν αικείο. Τα θέµατα που
αν έπτυξαν  οι διακεκριµέν οι επιστήµον ες αφορούσαν
στην   επιδηµιολογία των  γυν αικολογικών  κακοηθειών ,
στην   Πρόληψη και ∆ιάγν ωση των  συν ηθέστερων
τύπων  καρκίν ου όπως του µαστού, του τραχ ήλου της
µήτρας, των  ωοθηκών  και του εν δοµητρίου. Τις επι-
στηµον ικές τους γν ώσεις κατέθεσαν  ο Παν αγόπουλος
Π. Επίκ. Καθηγητής Μαιευτικής και Γυν αικολογίας
ΕΚΠΑ, η Κοπαν άκη Ε., Αν αισθησιολόγος και οι  ο
Μπούτας Ι.,  Περγαλιώτης Β., Ποτήρης Α. Μαιευτήρες -
Γυν αικολόγοι Ακαδηµαϊκοί και Υπότροφοι ΕΚΠΑ. 

Μετά το πέρας των  εισηγήσεων  ακολούθησε οικο-
δοµητικός διάλογος µεταξύ κοιν ού και επιστηµόν ων ,
καθώς διατυπώθηκαν  ουσιαστικές ερωτήσεις και δόθη-
καν  διευκριν ιστικές και εµπεριστατωµέν ες απαν τήσεις
που ξεκαθάρισαν  απορίες. 

Την τιµητική τους είχαν οι γιατροί-δηµοτικοί
σύµβουλοι που µε τις παρεµβάσεις και τις προτρ-
οπές τους προς το κοινό, διευκόλυναν το έργο
των επιστηµόνων. 

Η εκδήλωση ξεκίν ησε µε τον  πρόεδρο του Σ∆Κ
Ελευσίν ας Γιάν ν η Γιαν ν ίκο ν α καλωσορίζει κοιν ό και
οµιλητές, ακολούθησε σύν τοµος χ αιρετισµός από τον
πρόεδρο της ΚΕ∆Ε Παν αγιώτη- Φώτη Τατάκη εκ µέρο-
υς του δηµάρχ ου Ελευσίν ας Αργύρη Οικον όµου, αλλά
και την  τοπική σύµβουλο Ελευσίν ας  Άν ν α Στάθη.
Την  εκδήλωση χ αιρέτησαν  ακόµη ο Γιώργος Κώτσηρας,
Βουλευτής ∆υτικής Αττικής από τη Ν∆, ο Αν τιπεριφε-
ρειάρχ ης ∆υτικής Αττικής Λευτέρης Κοσµόπουλος και ο

καθηγητής Παν αγόπουλος Π. από την  πλευρά των
οµιλητών . Παρόν τες στην  εκδήλωση ήταν  ακόµη ο
πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ελευσίν ας Γιώρ-
γος Ηλιόπουλος, οι αν τιδήµαρχοι Γιώργος Κουρούν ης,
Παύλος Κουκουν αράκης, Λεων ίδας Παππάς, ∆ηµήτρης
Λιάσκος, δηµοτικοί σύµβουλοι και σύσσωµο σχ εδόν  το
Συµβούλιο ∆ηµοτικής Κοιν ότητας Ελευσίν ας.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε µε τον  πρόεδρο του
Σ∆Κ Ελευσίν ας ν α ευχ αριστεί όσους συν έβαλαν  στην
επιτυχ ή διοργάν ωσή της και ν α επισηµαίν ει πως  « η
Υγεία και η Πρόληψη είν αι αλληλέν δετες, το ίδιο και ο

∆ήµος µας µε την  επίλυση των  προβληµάτων  των
δηµοτών ». 

Αξίζει ν α τον ιστεί πως από όλους τους οµιλητές επι-
σηµάν θηκε η πολυάριθµη παρουσία και συµµετοχ ή
του κοιν ού στην  εκδήλωση, κάτι που φαν ερών ει ότι το
εν διαφέρον  για τέτοιας θεµατικής εκδηλώσεις  που
προάγουν  την  εν ηµέρωση και ευαισθητοποίηση, είν αι
αυξηµέν ο.

Η ∆ηµοτική Αρχ ή Ελευσίν ας αν ταποκριν όµεν η στο
εν διαφέρον  του κοιν ού θα συν εχ ίσει ν α στηρίζει παρ-
όµοιες δράσεις. 
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Η ∆ηµοτική Αστυνοµία Ελευσίνας «καθαρίζει» τους δρόµους  

Στην αποκοµιδή δεκάδων εγκαταλειµµένων οχηµάτων έχει προχωρήσει η ∆ηµοτική Αστυνοµία Ελευσίνας,
συµβάλλοντας  καθοριστικά στον καθαρισµό της πόλης από τα ογκώδη απορρίµµατα. Ήδη από τις
αρχές  Οκτωβρίου έχουν «µαζευτεί» περισσότερα από 20 οχήµατα και η δράση συνεχίζεται, αφού εκτι-

µάται ότι τα οχήµατα που έχουν εγκαταλειφτεί στους δρόµους της Ελευσίνας ξεπερνούν τα εκατό. 
Η ενέργεια αυτή της ∆ηµοτικής

Αστυνοµίας είναι πολύ σηµαντική, καθώς
πέρα από το γεγονός ότι µε την απο-
µάκρυνσή τους  ελευθερώνονται θέσεις
στάθµευσης και διευκολύνεται η κίνηση
πεζών και οχηµάτων-κάποια είναι παρατ-
ηµένα ακόµη και πάνω σε πεζοδρόµια-
αποκαθίσταται η καθαριότητα, αφού
πολλά από αυτά έχουν µετατραπεί σε
εστίες διαρκούς ρύπανσης. Η ∆ηµοτική
Αστυνοµία συλλέγει ακινητοποιηµένα επι-
βατηγά και επαγγελµατικά οχήµατα, µικρά
φορτηγά µοτοσυκλέτες, ακόµη και βάρκες
εφόσον της ζητηθεί. 

Η διαδικασία αποκοµιδής «απλοποι-
ηµένη» είναι η ακόλουθη: Αφού εντοπι-
στεί το  πιθανά εγκαταλειµµένο όχηµα είτε

από όργανο της δηµοτικής υπηρεσίας, είτε
γίνει  καταγγελία  από δηµότη, το όχηµα
καταγράφεται, αναζητείται και ενηµερώνε-
ται ο ιδιοκτήτης, επικολλάται ειδικό
αυτοκόλλητο χαρακτηρισµού του οχήµα-
τος ως εγκαταλειµµένο και  ακολουθεί ο
έλεγχος ακινητοποίησης. 

Μετά την πάροδο χρονικού  διαστήµα-
τος περίπου 90 ηµερών και εφόσον δεν
υπήρξε κάποια µεταβολή της θέσης  του
οχήµατος ή εκδήλωση ενδιαφέροντος
από τον  ιδιοκτήτή του, το όχηµα
φορτώνεται σε γερανό και µεταφέρεται σε
µονάδα ΟΤΚΖ προς διάλυση και
ανακύκλωση. Τα έξοδα µεταφοράς
βαρύνουν την εταιρεία που το παραλαµ-
βάνει, ενώ από την όλη διαδικασία ο

∆ήµος έχει οικονοµικό όφελος.
«∆ιαπιστώνουµε ότι οι δράσεις µας

έχουν θετικό αντίκτυπο στους πολίτες.
Όσο υπάρχουν εγκαταλειµµένα  οχήµατα
στους δρόµους της Ελευσίνας,  η ∆ηµοτι-
κή Αστυνοµία θα συνεχίζει  την αποκοµι-
δή τους», δηλώνει ο Μπάµπης Σεµερτ-
ζίδης, εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος
Ελευσίνας µε αρµοδιότητα τη ∆ηµοτική
Αστυνοµία. 

«Το όφελος είναι πρώτα από όλα υγειο-
νοµικό για την πόλη. 

Γι αυτό καλούµε τους δηµότες να ενηµε-
ρώνουν τη ∆ηµοτική Αστυνοµία για τα
ακινητοποιηµένα οχήµατα στη γειτον ιά
τους, ή όπου αλλού έχουν παρατηρήσει
ότι υπάρχουν».   
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανασυσκευασίας, που εδρεύει στον Ασπρόπυργο, ζητεί εργαζόµε-
νους για αποθήκες 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, 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

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 

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

ΤΗΛ. 6995177554 (κα. ΜΑΡΙΕΤΤΑ)
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7. Λήψη απόφασης αποδοχής ή µη των πρακτικών
µε αριθµ πρωτ. 5527/18-04-2018 και11981/29-8-
2019 της επιτροπής Συµβιβαστικής Επίλυσης
Φορολογικών ∆ιαφορών.
8. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής
Σφράγισης καταστηµάτων υγειονοµικούενδιαφέρ-
οντος.
9. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης των τρι-

µελών επιτροπών των θρησκευτικών εµποροπαν-
ηγύρεων του ∆ήµου
10. Λήψη απόφασης για πρόσληψη τριών (3) 

υπαλλήλων Π.Ε. ή Τ.Ε ∆ιοικητικού µεσύµβαση
Ι∆ΟΧ διάρκειας δύο (2) µηνών.
11. Λήψη απόφασης για πρόσληψη δύο (2) υπαλ-
λήλων Π.Ε ή Τ.Ε ∆ιοικητικού µε σύµβαση Ι∆ΟΧ
διάρκειας δύο (2) µηνών.
12. Τροποποίηση κανονισµού λειτουργίας του
Κοινωνικού Παντοπωλείου ∆ήµου Μάνδρας
–Ειδυλλίας.
13. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ , 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και
1ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης Εργασιών του
έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 11 

ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΑΛΑΡΙΑ ΤΗΣ ∆.Κ.ΜΑΝ∆ΡΑΣ»

14. Έγκριση παράτασης µίσθωσης ακινήτου για
χρήση αµαξοστασίου του ∆ήµου στη ∆.Ε
Μάνδρας
15. Έγκριση χορήγησης παράτασης Ολοκλήρω-
σης Μελέτης «Μελέτη ∆ικτύων Αποχέτευσης
και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ)
Οικισµών Αλεποχωρίου και Πόρτο
Γερµενο»
16. Έγκριση παραχώρησης ∆ηµοτικών χώρων 

Συνεχίζεται από τη σελ. 3

ΙΝΕ ΓΣΕΕ - ∆ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

Το Ινστι τούτο Εργασί ας της ΓΣΕΕ δί νει  σήµερα στη δηµοσι ότητα το 1ο ∆ελτί ο Οι κο-
νοµι κών Εξελί ξεων. Η πυκνότητα και  η κρι σι µότητα των εθνι κών και  των δι εθνών οι κο-
νοµι κών εξελί ξεων παρακι νούν το ΙΝΕ ΓΣΕΕ σε µι α προσπάθει α συστηµατι κής µελέτ-
ης της συγκυρί ας µέσα από την εν λόγω έκδοση, η οποί α θα  δηµοσι εύεται  σε δι µ-
ηνι αί α βάση.

Το τρέχον ∆ελτί ο Οι κονοµι κών Εξελί ξεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ αναδει κνύει  τρί α βασι κά
σηµεί α: 

α) την απογοήτευση από την εξέλι ξη των µακροοι κονοµι κών δει κτών και  τη δι αφ-
αι νόµενη αδυναµί α ουσι αστι κής επι τάχυνσης του ρυθµού ανάκαµψης της οι κονοµί ας
το 2019-2020 παρά το θετι κό µετεκλογι κό κλί µα στι ς αγορές,

β) την αναντι στοι χί α µεταξύ εθνι κών αναπτυξι ακών προσδοκι ών και  δι εθνούς οι κο-
νοµι κής δυσανεξί ας µε την κρί σι µη απόκλι ση βραχυχρόνι ων δει κτών και  οι κονοµι κών
µεγεθών µεταξύ Ελλάδας και  Ευρώπης στους τοµεί ς κυρί ως της βι οµηχανί ας, των
εξαγωγών και  του οι κονοµι κού κλί µατος, εξέλι ξη που δεν εί ναι  µεσοπρόθεσµα
βι ώσι µη και

γ) την αρνητι κή επί δραση της γενι κευµένης αβεβαι ότητας στι ς προσπάθει ες προ-
σέλκυσης επενδυτι κών κεφαλαί ων στην Ελλάδα, τη δυσκολί α αλλαγής του παραγωγι -
κού µοντέλου στον βαθµό που η προσέλκυση επενδύσεων επι κεντρώνεται  σε µη παρ-
αγωγι κές επενδύσει ς και , τέλος, τι ς αβέβαι ες προσδοκί ες που καλλι εργούνται  σχε-
τι κά µε την ι κανότητα της νέας πολι τι κής φορολογι κών ελαφρύνσεων να απογει ώσουν
τι ς επενδύσει ς και  την αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα.
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ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΜΜΕΕΣΣΑΑ  
ΓΓΙΙΑΑ  ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  

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
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ΓΑΜΟΣ  
Ο Θωµάς ∆ήµος του Αντωνίου και της  

Κυριακούλας το γένος Βασιλείου, γεννηθείς
στην Άρτα κάτοικος  Άνω Λιοσίων Αττικής 

και η Χριστίνα Πετρίδου του Ιωάννη 
και της Ναταλίας το γένος Γερασίµοβα , 

γεννηθείσα στο Τσιµκέντ-Καζαχστάν 
κάτοικος Άνω Λιοσίων Αττικής 

θα έλθουν σε γάµο που θα τελεσθεί στο 
∆ηµαρχείο Άνω Λιοσίων ∆ήµου Φυλής

Ο ∆ήµος Ιλίου στηρίζει
τον αγώνα ζωής του
µικρού Παναγιώτη-
Ραφαήλ

Ο ∆ήµος Ιλίου στέκεται
στο πλευρό των γονέων
και στηρίζει τον αγώνα
τους, ώστε ο µικρός
Ραφαήλ να κάνει το
πολυπόθητο ταξίδι που
θα του σώσει τη ζωή.
Για το λόγο αυτό έχουν
τοποθετηθεί κουµπα

ράδες σε επιλεγµένα
σηµεία του ∆ήµου
(∆ηµαρχείο, ΚΕΠ,
∆ηµοτικό Στάδιο Ιλίου,
Αθλητικό Κέντρο
Ραδιοφωνίας, Κλειστό
Γήπεδο «Γ.
Κ α κ ο ύ ρ η ς » ,
Εµπορικός Σύλλογος
Ιλίου κ.ά.).
Ας τους γεµίσουµε!
Ας γίνουµε όλοι µια
µεγάλη αγκαλιά για ένα
µικρό αγγελούδι που

Ξεπερνάει το 25%
η ανεργία των νέων 
σε Ελλάδα, Ιταλία 
και Ισπανία
Κατά 0,1 της ποσοστιαίας µονάδας,

στο 5,1%, µειώθηκε τον Αύγουστο
το ποσοστό ανεργίας στις χώρες-
µέλη του ΟΟΣΑ, που είναι το χαµ-
ηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο
του 1998.

Τον Αύγουστο υπήρχαν 32,9 εκα-
τοµµύρια άνεργοι στην περιοχή του ΟΟΣΑ, όπως
µεταδίδει το ΑΜΠΕ.

Στην Ευρωζώνη, το ποσοστό ανεργίας µειώθηκε
τον Αύγουστο κατά 0,1 της ποσοστιαίας µονάδας
στο 7,4%, όσο και τον Απρίλιο του 2008, λίγο
πριν τη χρηµατοπιστωτική κρίση. Εκτός της
Ευρώπης, το ποσοστό ανεργίας έµεινε σταθερό
στον Καναδά (5,7%), το Μεξικό (3,5%) και τις ΗΠΑ
(3,7%), ενώ µειώθηκε κατά 0,9 της ποσοστιαίας
µονάδας στην Κορέα (στο 3,1%). 

Πιο πρόσφατα στοιχεία δείχνουν το ποσοστό
ανεργίας µειώθηκε τον Σεπτέµβριο στις ΗΠΑ κατά
0,2 της ποσοστιαίας µονάδας στο 3,5%, που είναι

το χαµηλότερο επίπεδο από τον ∆εκέµβριο του
1969.

Το ποσοστό ανεργίας των νέων (ηλικίας 15 έως
24 ετών) παρέµεινε σταθερό τον Αύγουστο στο
11,2% στην περιοχή του ΟΟΣΑ, αλλά παραµένει
πάνω από το 25% στην Ελλάδα (στο δεύτερο
τρίµηνο του 2019 για το οποίο υπάρχουν διαθέ-
σιµα στοιχεία), την Ιταλία και την Ισπανία. Το
ποσοστό ανεργίας των γυναικών στις χώρες του
ΟΟΣΑ µειώθηκε κατά 0,1 της ποσοστιαίας µονά-
δας στο 5,2%, οριακά υψηλότερα από το ποσοστό
ανεργίας των ανδρών που παρέµεινε σταθερό στο
5,1%, σύµφωνα µε ανακοίνωση του ΟΟΣΑ.

Στοιχ εία για την  αν ε-
ργία, που πλήττει τον
δηµοσιογραφικό κλάδο,
απέστειλε εχ θές  η
ΕΣΗΕΑ προς τον
Πρωθυπουργό Κυριάκο
Μητσοτάκη, προς τον
Υφυπουργό στον
Πρωθυπουργό και Κυβε-
ρν ητικό Εκπρόσωπο 

Στέλιο Πέτσα, τον  Υπο-
υργό Εργασίας και Κοιν ω-
ν ικών  Υποθέσεων  Ιωάν -
ν η Βρούτση, τους
αρχ ηγούς των  κοµµάτων
και τους εκπροσώπους
Τύπου, την  Παν ελλήν ια
Οµοσπον δία Εν ώσεων
Συν τακτών  και τα ∆.Σ.
των  Εν ώσεων  Συν τακ-

τών  της Περιφέρειας.
Στην  επιστολή, που
απευθύν ει προς την
πολιτική ηγεσία της
χ ώρας, συν οδεύον τας
την  έκθεση, το ∆ιοικ-
ητικό Συµβούλιο της
ΕΣΗΕΑ επισηµαίν ει χ αρ-
ακτηριστικά τα εξής:

«∆υστυχ ώς, η κατάρρευ-
ση ιστορικών  Οµίλων
είχ ε ως αποτέλεσµα την
απόλυση εκατον τάδων
συν αδέλφων , εν ώ πλήθ-
ος άλλων  παραµέν ουν
απλήρωτοι ή πληρών ον -
ται µε µεγάλες καθυστε-
ρήσεις και βιών ουν  καθ-
ηµεριν ά την  απορρύθµι-
ση των  εργασιακών  σχ έ-

σεων  στο χ ώρο των
ΜΜΕ. Στα εργασιακά
προβλήµατα προστίθεται
και η αγων ία για το µέλ-
λον  και την  ύπαρξη του
ασφαλιστικού µας φορέα,
εν  αν αµον ή της σχ ετικής
απόφασης του ΣτΕ.

Επισηµαίν ουµε ότι, η
αν ασφάλεια που δηµιο-
υργείται, λόγω της
συσσώρευσης των
συγκεκριµέν ων  προβ-
ληµάτων , πλήττει την
ερευν ητική δηµοσιογρα-
φία και την  πολυφων ική
εν ηµέρωση, θέτον τας σε
κρίση έν αν  από τους
πυλών ες της ∆ηµοκρ-
ατίας στη χ ώρα µας».

Στοιχεία για την ανεργία των δηµοσιογράφων απέστειλε 
η ΕΣΗΕΑ στον Μητσοτάκη και τους αρχηγούς των κοµµάτων
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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

Η εταιρεία Advisor Service Pack 
ζητά προσωπικό:

Άνδρες & γυναίκες για picking και scanner
Άνδρες & γυναίκες για ανειδίκευτη εργασία

Χειριστές µηχανηµάτων clark & BT
Οδηγό µε δίπλωµα ∆΄ κατηγορίας 

Μισθός πολύ ικανοποιητικός µε ένσηµα. 

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 Πέµπτη 17 Οκτωβρίου 2019

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ 
• Πέµπτη, 17 Οκτωβρίου 2019, στο Γ’ ΚΑΠΗ στις 10:00


