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επικοινωνία και καλή συνεργασία»
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ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Σε ό,τι αφορά στο θέµα της Υπηρεσίας ∆όµησης Ελευσίνας, ο δήµαρχος διαβεβαίωσε
πως γίνονται ενέργειες και για την κατοχύρωση των υπαλλήλων.
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Παππά Ιωάννα Κ., 

Νέζη Νικολάου 44, 2105547707

ΜΑΝ∆ΡΑ 
Ρούτης Κωνσταντίνος Χ.
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Καµπόλη Αικατερίνη Ι.
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Παπαθεοδώρου Αντιγόνη Θ.
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2105815897

Π
αρά το γεγονός ότι η υπόθεση µε την ταιν ία «Τζό-
κερ», σχεδόν µονοπώλησε το ενδιαφέρον κατά την
προχθεσινή συνέντευξη Τύπου, η υπουργός Πολι-

τισµού, Λίνα Μενδώνη ανακοίνωσε, όπως ήταν εξαρχής
προγραµµατισµένο, το πλαίσιο εορτασµού του Έτους Μελίνα
Μερκούρη 2020, όπως και του Έτους Αντώνη Σαµαράκη.
Αναφέρθηκε επίσης, στην Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύου-
σα 2021, δηλώνοντας «στην Ελευσίνα όλα είναι κάτω από το
µηδέν, και το καλλιτεχν ικό πρόγραµµα και οι υποδοµές» -
σχετικές ανακοινώσεις αναµένονται τις επόµενες µέρες-
στην ανανέωση του µνηµον ίου συνεργασίας για την
διακίνηση προϊόντων λαθρανασκαφής στις Ηνωµένες Πολι-
τείες, στην τροποποίηση της ΚΥΑ για τη διεύρυνση της
ελεύθερης εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους και µνηµεία
ατόµων  µε αναπηρία, συνταξιούχων  εκπαιδευτικών ,
πτυχιούχων των ιστορικών και αρχαιολογικών τµηµάτων
των φιλοσοφικών σχολών κλπ, στη σύσταση επιτροπής για
την κλιµατική αλλαγή και την πολιτιστική κληρονοµιά, αλλά και
στο Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων. 

Έτος Μελίνας Μερκούρη

«Πολλά πράγµατα που σήµερα είναι αυτονόητα, την
εποχή εκείνη ήταν απολύτως πρωτοποριακά. Η δηµιουργία
των ∆ΗΠΕΘΕ, για παράδειγµα, ήταν µία πρωτοβουλία της
Μελίνας» είπε η Λίνα Μενδώνη, αναφερόµενη στην ανα-
κήρυξη του 2020 σε έτος Μελίνας Μερκούρη. «Νοµίζω,
λοιπόν, ότι το 2020 είναι η χρον ιά στην οποία πρέπει να
καταλήξει το Υπουργείο Πολιτισµού σε συνεργασία µε τα ίδια
τα ∆ΗΠΕΘΕ, µε τους ∆ήµους και τις Περιφέρειες ποιο θα είναι
το θεσµικό πλαίσιο που θα συντηρήσει και θα προσδώσει
δυναµική στα θέατρα για τα επόµενα χρόνια». Και πρόσθε-
σε όσον αφορά τον αγώνα της Μελίνας για τα Γλυπτά του
Παρθενώνα: «Το 2020 µε την αφορµή µίας έκδοσης η οποία
αφορά ένα συνέδριο, το οποίο οργανώθηκε υπό την αιγίδα
του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας τον Απρίλιο του 2020, και για
την οποία τώρα δουλεύουν στελέχη της Προεδρίας της ∆ηµο-
κρατίας µε το Υπουργείο Πολιτισµού, θα υπάρξει µία κινητο-
ποίηση και µία πρόσκληση των επιτροπών που έχουν
δηµιουργηθεί σε όλον τον κόσµο, να έρθουν στην Ελλάδα και
να συζητήσουµε µαζί την πολιτική και τις κατευθύνσεις που
θα πρέπει να ακολουθηθούν για το θέµα αυτό» σηµείωσε η
υπουργός Πολιτισµού.

«Στην Ελευσίνα όλα είναι κάτω από το µηδέν»

Αναφερόµενη στην Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα
2021, η υπουργός Πολιτισµού συνόψισε τα συµπεράσµατα
της σε µία φράση: «Στην Ελευσίνα όλα είναι κάτω από το
µηδέν». 

«Όλα. Και το καλλιτεχν ικό πρόγραµµα και οι υποδοµές.
Βρισκόµαστε σε µία συνεχή επαφή µε τη νέα ∆ηµοτική
Αρχή, η οποία πρέπει και εκείνη να αναλάβει δράση. Μην
ξεχνάµε ότι το Υπουργείο Πολιτισµού έχει εµπλοκή στις Πολι-
τιστικές Πρωτεύουσες, αλλά κατά κύριο λόγο, η Πολιτιστική
Πρωτεύουσα διοργανώνεται από τον οικείο δήµο και τις δικές
του υπηρεσίες ή τους δικούς του φορείς. Παρ’ όλα αυτά, όπως
έχω πει και στις προγραµµατικές δηλώσεις, η Ελευσίνα µάς
ενδιαφέρει. Θα είναι πολύ υποτιµητικό για την Ελλάδα να µην
µπορέσει το 2021 να πραγµατοποιήσει την Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα στην Ελευσίνα. Για αυτό και το Υπουργείο Πολιτι-
σµού, έχω, εδώ project manager είναι ο κ. Γιατροµανωλάκης.
Προσπαθεί µε συγκεκριµένα µέτρα τα οποία θα λάβει, είναι να
καλύψει τον χαµένο χρόνο. Το βέβαιο είναι ότι από το 2016
τον Νοέµβριο που ανελήφθη η Πολιτιστική Πρωτεύουσα
στην Ελευσίνα, µέχρι σήµερα, δεν έχει γίνει απολύτως τίπο-
τα, ούτε στο επίπεδο των υποδοµών, ούτε στο επίπεδο του
καλλιτεχν ικού προγράµµατος. Είναι λόγια, λόγια, λόγια». 

Όπως είπε ο γεν ικός γραµµατέας Σύγχρονου Πολιτισµού κ.
Γιατροµανωλάκης «το θέµα είναι πώς ακριβώς µπορούµε
άµεσα και αποτελεσµατικά, και µε ποιες κινήσεις και ποιες
αλλαγές, να γίνουν, όχι µόνο απλώς να πούµε ότι σώζουµε
την Πολιτιστική Πρωτεύουσα, αλλά κάνουµε πραγµατικά µία
σωστή διοργάνωση. Ο χώρος προσφέρεται. Είναι ένα πολύ
ενδιαφέρον project, το οποίο, δυστυχώς, οι άνθρωποι που
είχαν επιφορτιστεί µε την ευθύνη του, δεν του απέδωσαν
τον απαιτούµενο σεβασµό, και εποµένως, αυτή τη στιγµή
είµαστε, όπως λέει και η κ. Υπουργός, υπό το µηδέν. Αυτό
πάµε να δούµε πώς µπορούµε να θεραπεύσουµε». Και διευ-
κρίν ισε: «Πρώτα από όλα, είναι ένα ∆ιοικητικό Συµβούλιο το
οποίο το ορίζει ο ∆ήµος. Ο ∆ήµος είναι υπεύθυνος, εποµέ-
νως ο ∆ήµος ξέρει και την απάντηση. Επίσης άλλο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο, άλλη η οµάδα που τρέχει την «Ελευσίνα Α.Ε.».
Είναι δύο διαφορετικά πράγµατα. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
έχει παραιτηθεί, άρα πρέπει να µπει άλλο. Αυτό». 

(https://www.huffingtonpost.gr)
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«Στην Ελευσίνα όλα είναι κάτω
από το µηδέν».
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Την ικανοποίηση
του για την ολοκλήρ-
ωση των αντιπ-
ληµµυρικών και των
έργων οδοποιίας,
που θα θωρακίσουν
τη Μάνδρα και εκτε-
λούνται µε χρηµα-
τοδότηση άνω των 32
εκ ευρώ, της περιφ-
έρειας Αττικής, εξέφ-
ρασε κατά την
αυτοψία που πραγµα-
τοποίησε τη ∆ευτέρα
ο περιφερειάρχης
Αττικής Γ. Πατούλης,
υπογραµµίζοντας ότι
για τη νέα ∆ιοίκηση
«αποτελεί ύψιστη
προτεραιότητα η προ-
στασία της ζωής και της
περιουσίας των πολιτών».

Ο κ. Πατούλης από το εργοτά-
ξιο, επί της παλαιάς Εθνικής
οδού Αθηνών-Θηβών, ενηµε-
ρώθηκε από τον εργολάβο
Μιχάλη Λαγογιάννη και τα στε-
λέχη της δ/νσης τεχνικών
έργων, για τη ταχύτατη πρόοδο
των εργασιών και την σύντοµη
παράδοση τους.

Λίγο αργότερα συζήτησε µε το
δήµαρχο Μάνδρας-Ειδυλλίας
Χρήστο Στάθη για επιπλέον
παρεµβάσεις που χρειάζονται µε
κυριότερη την επίσπευση του
ηλεκτροφωτισµού ενώ ο περιφε-
ρειάρχης έδωσε εντολή να ξεκι-
νήσουν οι µελέτες για τα έργα
ορεινής υδρονοµίας στο όρος
Πατέρα που θα ανακόψουν τον
όγκο των υδάτων και των
ενδεχοµένων φερτών υλικών.

Στα αντιπληµµυρικά έργα της
εκτροπής του ρέµατος Αγίας
Αικατερίνης και της διευθέτησης
του χειµάρρου Σούρες, ο κ.
Πατούλης διαπίστωσε «µε
ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι
προχωρούν µε γοργούς ρυθ-
µούς και πολύ σύντοµα θα παρ-
αδοθούν στη δηµοτική αρχή και
στους πολίτες». Το έργο όπως
σηµείωσε, ο επιβλέπων µηχα-
νικός θα είναι απολύτως λειτο-
υργικό. 

«Από την νέα υποδοµή θα
απορρέει το 60 % του υδάτινου
όγκου και το 40 % από τον υφι-
στάµενο παλαιό αγωγό υπο-
γείως της κεντρικής οδού Κορο-
πούλη». Αναφορικά µε τη διευθ-
έτηση, συνολικού µήκους 1400
µ, της κοίτης του χειµάρρου, ο κ.
Λαγογιάννης βεβαίωσε ότι η
κοίτη έχει ήδη αποκατασταθεί
και αποµένει η τοποθέτηση συρ-
µατοκιβωτίων στα πρανή.

Αναφορικά µε τα έργα βελτίω-
σης χάραξης και διαπλάτυνσης
της περιφερειακής οδού Αθη-
νών-Θηβών στο τµήµα Μάνδρα-
Οινόη, ο κ. Πατούλης, ενηµε-
ρώθηκε για τις εργασίες αποκα-
τάστασης των φθορών της υφι-
στάµενης περιφερειακής οδού
στο τµήµα από Νέα Ζωής Μάν-
δρας έως και Αγία Σωτήρα ενώ
διερευνήθηκαν και επιπλέον
παρεµβάσεις που χρειάζονται.

Τα συµβασιοποιηµένα έργα
που εκτελούνται ξεπερνούν
τα 32 εκατ. Ευρώ. 

Σηµειώνεται ότι τα συµβασιο-
ποιηµένα έργα που εκτελούνται
ξεπερνούν τα 32 εκατ. Ευρώ.
Μεταξύ άλλων 10,9 εκατ. αφορ-
ούν αντιπληµµυρικά έργα, 16,6
εκατ. έργα οδοποιίας και 1,8
εκατ. τη συντήρηση της Εθνικής
Οδού Αθηνών Θηβών, ενώ
υπήρξε συµπληρωµατική
σύµβαση µε επιπλέον 6,6 εκατ. 

ευρώ για τα έργα οδοποιίας.
Με τη ολοκλήρωση της

ενηµέρωσης, ο κ. Πατούλης επι-
σήµανε ότι η επίσκεψη του
σηµατοδοτεί την προτεραιότητα
που δίνει η νέα Περιφερειακή
Αρχή στην προστασία της ζωής
και της περιουσίας των πολτών.
«∆εν θέλουµε σε καµία
περίπτωση να επαναληφθούν
τα τραγικά φαινόµενα που ζήσα-
µε πριν από λίγα χρόνια και θα
κάνουµε ότι απαιτείται για να
αποτρέψουµε αυτόν τον
κίνδυνο». 

Εξέφρασε την ικανοποίησητου
για την ολοκλήρωσα των αντιπ

ληµυρικών και δεσµεύτηκε ότι
παράλληλα µε τα υπό εξέλιξη,
έργα οδοποιίας «θα προχωρή-
σουµε στην υλοποίηση και
άλλων έργων υποδοµής στην
περιοχή επισπεύδοντας και τις
σχετικές διαδικασίες όπως οι
µελέτες, η χρηµατοδότηση κ.α». 

Κλείνοντας βεβαίωσε ότι σε
αυτό πλαίσιο θα παρακολουθ-
είται επισταµένα η εξέλιξη των
εργασιών και θα «µεριµνήσουµε
για την έγκαιρη ολοκλήρωση
τους» καθώς «στόχος µας είναι
να µην νιώσει ξανά κανένας
πολίτης απροστάτευτος».

∆ήµαρχος Μάνδρας 
– Ειδυλλίας

‘’Αναγκαία η επίσπευση
έργων οδοφωτισµού, ενώ οι

µελέτες για  έργα ορεινής
υδρονοµίας, εκτιµούµε ότι

στους επόµενους 6 µήνες θα
έχουν ολοκληρωθεί»

Από την πλευρά του ο ∆ήµα-
ρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας
ευχαρίστησε προσωπικά τον
Περιφερειάρχη τόσο για το ρόλο
του στη γρήγορη εξέλιξη των
έργων, αλλά και για τη δρο-
µολόγηση αυτών της ορεινής
υδρονοµίας.  

Συν εχ ίζεται στη σελ. 4

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ Γ. ΠΑΤΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΑΤΗ ΠΡΟΟ∆Ο ΣΤΑ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ

«Θα µεριµνήσουµε για την έγκαιρη ολοκλήρωσή τους καθώς στόχος µας είναι να µην νιώσει ξανά κανένας πολίτης απροστάτευτος»
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Συνεχίζεται από σελ. 3

«Η νέα διοίκηση της Περιφέρειας µας έχει εκπλήξει πολύ
ευχάριστα, καθώς δεν έκατσε µε σταυρωµένα τα χέρια από
την πρώτη στιγµή που ανέλαβε τα νέα της καθήκοντα. 

Ο νέος Περιφερειάρχης τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω
θερµά, δεν αρκέστηκε µόνο στα έργα που είναι ήδη σε εξέ-
λιξη αλλά έδωσε εντολή στις υπηρεσίες του να ξεκινήσουν
µελέτες για έργα ορεινής υδρονοµίας, στις περιοχές όπου
εστιάζεται το πρόβληµα. Εκτιµούµε ότι µέσα στους επόµε-
νους 6 µήνες θα έχουν ολοκληρωθεί οι µελέτες και θα ξεκι-
νήσουν τα έργα», δήλωσε ο κος Στάθης.

Με την ολοκλήρωση της επιθεώρησης των έργων, ο
Γιώργος Πατούλης και τα µέλη της αντιπροσωπείας της
Περιφέρειας, επισκέφθηκαν το ∆ηµαρχείο.

Στη συζήτηση που ακολούθησε ο Χρήστος Στάθης
ανέπτυξε στον Περιφερειάρχη την  αναγκαιότητα να
επισπευσθούν τα έργα οδοφωτισµού στο ∆ήµο Μάν-
δρας – Ειδυλλίας,  ενώ  ο Γιώργος Πατούλης από την
πλευρά του διαβεβαίωσε ότι θα προχωρήσουν όσα
έργα απαιτούνται για τη βελτίωση της καθηµερινότ-
ητας και της ψυχολογίας  των κατοίκων.

Τον περιφερειάρχη συνόδευσαν ο αντιπεριφερειάρχης
∆υτικής Αττικής Λευτέρης Κοσµόπουλος, οι εντεταλµένοι
περιφερειακοί σύµβουλοι, Ευρώπη Κοσµίδη και Θανάσης
Κατσιγιάννης και τα στελέχη τεχνικών έργων Ελένη Βελ-
γάκη, Αµυγδαλιά ∆εληγιώργη και Αλεξανδρος Καλογερό-
πουλος.

Συνάντηση εργασίας µε τον Αντιπεριφερειάρχη Αθ. Αυγερινό
είχε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός

Τ
ην πολύ καλή τους συνεργασία επιβε-
βαίωσαν για µια ακόµη φορά ο ∆ήµος
Αχαρνών και η Περιφέρεια Αττικής στη

συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε σε εξαιρετικό
κλίµα στο ∆ηµαρχείο Αχαρνών. 

Συγκεκριµένα ο ∆ήµαρχος κ. Σπύρος Βρεττός
υποδέχθηκε στο γραφείο τον Αντιπεριφερειάρχη
Ανατολικής Αττικής κ. Αθανάσιο Αυγερινό, τον
εντεταλµένο σύµβουλο της Περιφέρειας σε θέµα-
τα Χωρικού Σχεδιασµού και  Έργων Αντιπ-
ληµµυρικής Προστασίας κ. Κατσιγιάννη και συνε-

ργάτες τους.Η συνεργασία µεταξύ των δύο πλε-
υρών είναι συνεχής, καθώς έχουν προηγηθεί
πολλές ακόµη συναντήσεις για θέµατα του
∆ήµου. 

Ο κ. Βρεττός, ευχαρίστησε τους εκπροσώπους
της Περιφέρειας, οι οποίοι µέσω του θεσµικού
τους ρόλου έχουν συνδράµει στην πραγµατο-
ποίηση έργων υποδοµής στην πόλη το τελευταίο
χρονικό διάστηµα. Ιδιαίτερα ευχαρίστησε τον κ.
Αυγερινό για το ειλικρινές του ενδιαφέρον, που
αποδεικνύεται και από την επίσκεψή του στις

Αχαρνές, καθώς είναι ο πρώτος ∆ήµος που
επισκέπτεται. 

Αµέσως µετά τη συνάντηση εργασίας ο Αντιπε-
ριφερειάρχης συνοδεία του ∆ηµάρχου επισκέφ-
θηκε τις υπηρεσίες του ∆ήµου, αλλά και τις περ-
ιοχές όπου πραγµατοποιούνται έργα υποδοµής.

Μέσω της Περιφέρειας µέχρι στιγµής έχουν
ολοκληρωθεί έργα, τα οποία αφορούν  την
αποχέτευση ακαθάρτων  στη Λυκότρυπα
(1.825.000 ευρώ), εν ώ πολύ κον τά στην
ολοκλήρωσή τους βρίσκον ται έργα οδοποιίας
εσωτερικών  οδών  (ασφαλτοστρώσεις κ.α.
ύψους 3.000.000 ευρώ). Μέχρι τέλους του
έτους θα ολοκληρωθεί πλήρως το έργο µε τις
συν δέσεις του αποχετευτικού στον  Κόκκιν ο
Μύλο.
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Παράκληση του ∆ήµου Αχαρνών προς τους ∆ηµότες

Με σύνεση η εναπόθεση των σκουπιδιών. Υπάρχει 
πρόβληµα λόγω κινητοποιήσεων στον ΧΥΤΑ 

Λ
όγω των  κιν ητοποιήσεων
των  εργαζοµέν ων  στο
ΧΥΤΑ παρουσιάζον ται

προβλήµατα στην  αποκοµιδή
των  απορριµµάτων . Συγκεκρι-
µέν α πραγµατοποιείται µόν ο
περιορισµέν η αποκοµιδή της
τάξεως των  δύο οχ ηµάτων  ηµε-
ρησίως.

Η ∆ηµοτική Αρχ ή αν τιλαµβά-
ν εται το πρόβληµα που δηµιο-
υργείται και παρακαλεί τους
δηµότες ν α µη βγάζουν  τα απο-
ρρίµµατά τους, καθώς οι κιν ητο-
ποιήσεις θα συν εχ ιστούν  του-
λάχ ιστον  για τις επόµεν ες τρεις
µέρες (Τρίτη – Πέµπτη).

Από την  πλευρά του ο ∆ήµος
Αχ αρν ών  καταβάλλει κάθε δυν ατή προσπάθεια, προκειµέν ου ν α µην  τεθεί σε
κίν δυν ο η δηµόσια υγεία και ν α περιοριστούν  στο µικρότερο δυν ατό τα προβλήµα-
τα. Η συν εργασία όλων  είν αι απαραίτητη όσο διαρκούν  οι κιν ητοποιήσεις. Για οποι-
αδήποτε εξέλιξη ο ∆ήµος Αχ αρν ών  θα εν ηµερώσει άµεσα τους ∆ηµότες.

Το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Πειραιά και η
MeXOXO διοργανώνουν την Κυριακή 20 Οκτω-
βρίου 2019 από τις 11:00 έως τις 17:30, το
πρώτο σεµινάριο ενδυνάµωσης γυναικείας
επιχειρηµατικότητας. 

Η Οµάδα Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας σε
συνεργασία µε την MeXOXO και µε την υπο-
στήριξη του Ιδρύµατος της Coca-Cola διορ-
γανώνουν Counting Stars Educational Party µε
πρωταγωνίστριες τις γυναίκες επιχειρηµατίες –
µέλη του επιµελητηρίου.

Το µοναδικό Breakyourceiling course από την
Ελπίδα Κόκκοτα (Elpida), CEO & Founder της
MeXOXO, έρχεται στο Simeion, και πρόκειται για
ένα work shop το οποίο θα αποτελείται από 

κορυφαίους εκπροσώπο-
υς κάθε χώρου οι οποίοι θα
µεταλαµπαδεύσουν την
αγάπη αλλά και τις γνώσεις
που αφορούν το επάγγελµά
τους µέσα από µια άκρως
στοχευµένη διάλεξη.

Ο Πέτρος Σελήνης θα µας µιλήσει πώς να
επιτύχουµε στα πρώτα µας βήµατα για µια start-
up επιχείρηση, η Ιωάννα Φωτοπούλου θα µας
µάθει πώς να δηµιουργούµε επιχειρήσεις που
αντέχουν στον χρόνο και να εξελίσσονται, ο
Γιώργος Ξανθάκης θα µας διδάξει τον κόσµο του
digital marketing, ο διάσηµος δηµιουργός
κοσµηµάτων Περικλής Κονδυλάτος και η
στυλίστρια Ραµόνα Βλαντή θα µας µάθουν να

ακολουθούµε το dress for success ενώ το work-
shop θα κλείσει µε τραγούδια από τον Αντώνη
Σκαρπέτα.

Το πολυδιάστατο workshop θα πραγµατοποι-
ηθεί στον Πολυχώρο Σηµείον Piree (Γραβίας 37)
στον Πειραιά.

Kάντε δωρεάν εγγραφή για να το παρακολουθ-
ήσετε: 2104121298

Χορηγός Επικοινωνίας : Κανάλι 1 Πειραιάς
Μια γιορτή για τη γυναικεία επιχειρηµατικότ-

ητα, µην τη χάσετε!

Εξωραϊσµός του αλσυλλίου του
Κ.Α.Π.Η. Νέας Περάµου

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εξωραϊσµού του αλσυλλίου του Κ.Α.Π.Η.
Νέας Περάµου. Η περιοχή και το Κ.Α.Π.Η. αναβαθµίστηκαν και οµόρφυ-
ναν.
Φυσικά , χρειάζεται προσοχή και συνεχή συντήρηση για να διατηρηθεί

έτσι. Οι εργασίες συνεχίζονται στο νότιο τµήµα της περιοχής.

∆ιοργανωτές Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Πειραιά και MeXOXO 

Το πρώτο σεµινάριο ενδυνάµωσης 
γυναικείας επιχειρηµατικότητας.
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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

Προσωρινή τροποποίηση 
λεωφορειακών γραµµών στο ∆ήµο

Αχαρνών λόγω της 28ης Οκτωβρίου
Το Τµήµα Εφαρµογών ∆ικτύου της ∆ιεύθυνσης Λειτο-

υργικού Σχεδιασµού της Γενικής ∆ιεύθυνσης Συγκοινω-
νιακού Έργου του ΟΑΣΑ Α.Ε., αποβλέποντας στην
καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού κατά τη
διάρκεια των εκδηλώσεων για τον εορτασµό της 28ης
Οκτωβρίου αποφάσισε:

Τη µερική προσωρινή τροποποίηση της διαδροµής των λεωφορει-
ακών γραµµών 537 (ΑΧΑΡΝΑΙ-ΒΑΡΥΜΠΟΠΗ), 721 (ΑΧΑΡΝΑΙ-
ΚΗΦΙΣΙΑ), 734 (ΑΧΑΡΝΑΙ-ΝΟΣ. ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ), 740
(ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ-ΣΚΑ-ΑΧΑΡΝΑΙ-ΑΓ. ΑΝΝΑ), 755 (ΑΧΑΡΝΑΙ-
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΥΛΟΣ-ΣΤ. ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ), Α10 (ΣΤΑΘΜΟΣ
ΛΑΡΙΣΗΣ-ΑΧΑΡΝΑΙ) και  Β10 (ΣT. ΛΑΡΙΣΗΣ-ΑΧΑΡΝΑΙ (µέσω
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ), τη ∆ευτέρα 28.10.2019 και  από τις 10:00 έως τις
13:30, λόγω διεξαγωγής εκδηλώσεων για τον εορτασµό της 28ης
Οκτωβρίου επί  της Λ. Αθηνών (από την οδό Φιλ. ∆έδε έως την οδό Αθ.
Μπόσδα) και  επί  της οδού Φιλαδελφείας (από την οδό Αν. Βαρελά
έως την οδό Χαραυγής) του ∆ήµου Αχαρνών, ως εξής:

Τροποποίηση της διαδροµής των λεωφορειακών γραµµών 537 και
734 από αφετηρία προς τέρµα (προς Βαρυµπόµπη και  Νοσ. Άγιοι
Ανάργυροι  αντίστοιχα) Από Χρ. ∆έδε, λοξά δεξιά Μ. Βαµβακάρη,
συνέχεια Αριστοτέλους, αριστερά ∆εκελείας και  συνέχεια όπως η
εγκεκριµένη διαδροµή.

Τροποποίηση της διαδροµής των λεωφορειακών γραµµών 537 και
734 από τέρµα προς αφετηρία (προς Αχαρναί) Από ∆εκελείας,
δεξιά Αριστοτέλους, συνέχεια Μ. Βαµβακάρη, λοξά αριστερά Χρ.
∆έδε (αφετηρία).

Τροποποίηση της διαδροµής της λεωφορειακής γραµµής 721 από
αφετηρία προς τέρµα (Κηφισιά) Από Πάρνηθος, αριστερά Λαθέας,
δεξιά Πλήθωνος Γεµιστού, αριστερά ∆εκελείας και  συνέχεια όπως
η εγκεκριµένη διαδροµή.

Τροποποίηση της διαδροµής της λεωφορειακής γραµµής 721 από
τέρµα προς αφετηρία (Αχαρναί) Από ∆εκελείας, δεξιά Αριστοτέλο-
υς, δεξιά Πάρνηθος και  συνέχεια όπως η εγκεκριµένη διαδροµή.

Τροποποίηση της διαδροµής της κυκλικής λεωφορειακής γραµµής
740 Από Εθνικής Αντιστάσεως, λοξά αριστερά Παγκάλου, αριστερά
Πάρνηθος, συνέχεια Πάρνηθος, δεξιά Λαθέας και  συνέχεια όπως η
εγκεκριµένη διαδροµή.

Τροποποίηση της διαδροµής της λεωφορειακής γραµµής 755 από
αφετηρία προς τέρµα (Στ. Κάτω Πατήσια) Από Πάρνηθος, συνέχεια
Πάρνηθος, δεξιά Αριστοτέλους, συνέχεια Μ. Βαµβακάρη, λοξά αρι-
στερά Χρ. ∆έδε, λοξά δεξιά Θεµ. Βαρελά, αριστερά Αθ. Μπόσδα,
δεξιά Λ. Αθηνών, αριστερά Ν. Λαδά, συνέχεια Ν. Λαδά, δεξιά Φιλα-
δελφείας (πάνω από την Αττική Οδό), συνέχεια Φιλαδελφείας και
συνέχεια όπως η εγκεκριµένη διαδροµή.

Τροποποίηση της διαδροµής της λεωφορειακής γραµµής 755 από
τέρµα προς αφετηρία (Αχαρναί) Από Φιλαδελφείας, συνέχεια 

Φιλαδελφείας (πάνω από την Αττική Οδό), αριστερά Ν. Λαδά,
συνέχεια Ν. Λαδά, δεξιά Λ. Αθηνών, αριστερά Αθ. Μπόσδα, δεξιά
Θεµ. Βαρελά, λοξά αριστερά Χρ. ∆έδε, λοξά δεξιά Μ. Βαµβακάρη,
συνέχεια Αριστοτέλους, αριστερά Πάρνηθος, συνέχεια Πάρνηθος και
συνέχεια όπως η εγκεκριµένη διαδροµή.

Τροποποίηση της διαδροµής της λεωφορειακής γραµµής Α10 από
αφετηρία προς τέρµα (Αχαρναί) Από Λ. Αθηνών, αριστερά Αθ.
Μπόσδα, δεξιά Θεµ. Βαρελά, λοξά αριστερά Χρ. ∆έδε, λοξά δεξιά
Μ. Βαµβακάρη, δεξιά Εθνικής Αντιστάσεως και  συνέχεια όπως η
εγκεκριµένη διαδροµή.

Τροποποίηση της διαδροµής της λεωφορειακής γραµµής Β10 από
αφετηρία προς τέρµα (Αχαρναί) Από Λ. Αθηνών, αριστερά Αθ.
Μπόσδα, δεξιά Θεµ. Βαρελά, λοξά αριστερά Χρ. ∆έδε, λοξά δεξιά
Μ. Βαµβακάρη, συνέχεια Αριστοτέλους και  συνέχεια όπως η εγκε-
κριµένη διαδροµή.

Τροποποίηση της διαδροµής των λεωφορειακών γραµµών Α10 και
Β10 από τέρµα προς αφετηρία (Στ. Λαρίσης) Από Αριστοτέλους,
συνέχεια Μ. Βαµβακάρη, λοξά αριστερά Χρ. ∆έδε, λοξά δεξιά Θεµ.
Βαρελά, αριστερά Αθ. Μπόσδα, δεξιά Λ. Αθηνών και  συνέχεια όπως
η εγκεκριµένη διαδροµή.

Σηµείωση: Στα τµήµατα των τροποποιηµένων διαδροµών, τα λεωφ-
ορεία θα κάνουν στάση στις υπάρχουσες στάσεις των άλλων γραµ-
µών. Κατά τη διάρκεια της παρέλασης, οι  οδηγοί  των λεωφορείων
παρακαλούνται  να συµµορφώνονται  µε τις υποδείξεις των τροχονό-
µων.
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Σε νέα κινητοποίηση 
προχώρησαν εχθές 
οι εργαζόµενοι 
στη Χαλυβουργική 
Σε νέα κινητοποίηση προχώρησαν εχθές οι εργαζόµε-

νοι στη Χαλυβουργική που απέκλεισαν το πρωί την
Εθνική Αθηνών Κορίνθου για περίπου µισή
ώρα.Εντείνοντας τις κινητοποιήσεις τους, οι περίπου
200 εργαζόµενοι στη Χαλυβουργική προχώρησαν σήµε-
ρα σε νέο αποκλεισµό της Εθνικής Οδού Αθηνών
Κορίνθου, στο ύψος του εργοστασίου.

Συγκεκριµένα, οι εργαζόµενοι απέκλεισαν για µισή
ώρα (από τις 09.30 έως τις 10) το ρεύµα προς Αθήνα.
Παραµένουν στους χώρους του εργοστασίου και ζητούν
να τους καταβληθούν τα δεδουλευµένα τεσσάρων
µηνών, τα οποία δεν έχουν λάβει. Για τον λόγο αυτό,
απέκλεισαν από τις 06.30 το πρωί και την πύλη του
εργοστασίου.

Οι εργαζόµενοι σε ένδειξη διαµαρτυρίας έβαλαν φωτιά
σε απορρίµµατα µπροστά από την είσοδο του εργο-
στασίου.
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Την Τετάρτη 16
Οκτωβρίου , κατά
την προγραµµατι-
σµένη συνάντηση
των εκπαιδευτικών
µε τους γονείς των
παιδιών εν όψει
της νέας σχολικής
χρονιάς, πραγµατο-
ποιήθηκε Αγια-
σµός του Νέου
Βρεφικού Τµήµα-
τος στον 4ο Παιδικό
Σταθµό.

Το νέο τµήµα
ξεκίνησε την λειτο-

υργία του την
∆ευτέρα 14
Οκτωβρίου υπο-
δεχόµενο τα 12
νέα βρέφη.

Η Πρόεδρος του
Ν . Π . ∆ . ∆ .
Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
ΑΝΘΗ ΓΚΙΟΚΑ
ΣΕΒΑΣΜΙΑ  

Ο Αντιπρόεδρος
Ρ Ο Κ Α Σ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Έναρξη λειτουργίας του 2ου Βρεφικού Τµήµατος
στον 4ο Παιδικό Σταθµό Ελευσίνας

ΈΈΈΈννννααααρρρρξξξξηηηη    δδδδιιιιααααλλλλέέέέξξξξεεεεωωωωνννν    σσσσττττοοοο    ¨̈̈̈ΑΑΑΑννννοοοοιιιιχχχχττττόόόό    ΠΠΠΠααααννννεεεεππππιιιισσσσττττήήήήµµµµιιιιοοοο ¨̈̈̈    
του ∆ήµου Ασπροπύργου, τη ∆ευτέρα 4 Νοεµβρίου 2019

• Θεµατικές & Οµιλητές, που θα προκαλέσουν αίσθηση µε τις επίκαιρες εισηγήσεις τους

Ο∆ήµος Ασπροπύργου, µε ιδιαίτερη χ αρά, σας αν ακοιν ών ει την  έν αρξη των  διαλέξεων  του θεσµού «Αν οιχ τό Παν επιστήµιο», τη ∆ευ-
τέρα, 4 Νοεµβρίου 2019, στις 19:30 στην  Αίθουσα Εκδηλώσεων  του Πν ευµατικού Κέν τρου « ∆ηµήτριος Καλλιέρης». 

Η φετιν ή, δέκατη τρίτη (13η) χ ρον ιά απαρτίζεται από κορυφαίους της ελλην ικής διαν όησης, αν θρώπους των  επιστηµών  και των  γραµ-
µάτων , µε εισηγήσεις  πάν ω σε επίκαιρα θέµατα που  θα προκαλέσουν  αίσθηση και προβληµατισµό. Θέµατα που καλύπτουν  το σύν ολο
των  αν αζητήσεων  των  πν ευµατικών  αν θρώπων  της πόλης µας και όχ ι µόν ο. ∆ιότι, χ άρη στην  προβολή που τυγχ άν ει ο θεσµός, από τη
∆ηµοτική Επιχ είρηση Τηλεόρασης ∆ήµου Ασπροπύργου, “Attica tv ” απέκτησε εµβέλεια, η οποία έχ ει ξεπεράσει, από µακρού χ ρόν ου, τα
στεν ά όρια της Αττικής. 
Οµιλητής της πρώτης διάλεξης θα είν αι ο Καθηγητής ∆ηµοσίου ∆ικαίου της Νοµικής Σχ ολής του Εθν ικού και Καποδιστριακού Παν επι-

στηµίου Αθην ών , ο Έλλην ας Καθηγητής που διευθύν ει τον  ΕΟ∆∆ (Ευρωπαϊκός Οργαν ισµός ∆ηµοσίου ∆ικαίου), κ. Σπυρίδων  Φλογαΐτης,
ο οποίος θα αν απτύξει το θέµα: «Οι προτεραιότητες της συν ταγµατικής αν αθεώρησης».  
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∆ιευκρινίσεις Θ. Λιβάνιου
στους ΟΤΑ για την ψήφιση
των προϋπολογισµών τους

Ε
γκύκλιο µε την  έν δειξη
“εξ.επείγον ” έχ ει αποστείλει
ο Υφυπουργός Εσωτερικών

µε αποδέκτες “τους ∆ήµους και
τις Περιφέρειες του Κράτους” και
αν τικείµεν ο την  “παροχ ή διευ-
κριν ίσεων  επί οικον οµικών
θεµάτων  των  ΟΤΑ”.
Πρόκειται για την

αριθµ.108/16.10.2019 Εγκύκλιο, που αφορά την  εφαρ-
µογή ν οµοθετικών  τροποποιήσεων  που έχ ει επιφέρει η
ν έα Κυβέρν ηση µε τους πρόσφατους ν όµους
4623/2019 και 4625/2019.
Αξίζει ν α σηµειωθεί ότι δεν  έχ ει δηµοσιευτεί στη
∆ιαύγεια.  Ηπερ.5 της παρ.4 του αρ.2 του
ν .3861/2010,ως ισχ ύει, ορίζει ότι “αµελλητί” αν αρτών ται
“ερµην ευτικές Εγκύκλιοι και Εγκύκλιοι για την  εφαρµογή
της ν οµοθεσίας”.

Αναλυτικότερα, ο Θ. Λιβάνιος έδωσε -µεταξύ άλλων - τις
κάτωθι εξαιρετικά σηµαντικές διευκρινίσεις στην Αυτοδιοίκηση:

“ I] Στην παρ.8 του αρ.77 του ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθη-
κε µε την παρ.1.α του αρ.12του ν.4623/2019και ισχύει, ορίζεται
ότι: «Η συζήτηση και η ψήφιση του π/υ διεξάγεται επί της εισήγ-
ησης της Οικονοµικής Επιτροπής και επί των εναλλακτικών
προτάσεων των παρατάξεων που τυχόν υποβλήθηκαν. 

Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριµένης πρότα-
σης, είτε υπέρ της κατατεθείσας από την Οικονοµική Επιτροπή
είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων, που κατατίθενται σύµφω-
να µε την παρ.9. Οι λευκές ψήφοι δεν λαµβάνονται υπόψη για
τον υπολογισµό της πλειοψηφίας».

Επί των διατάξεων της ανωτέρω παραγράφου κρίνουµε σκό-
πιµο να διευκρινίσουµε ότι από αυτές δεν εξειδικεύεται έτι περ-
αιτέρω η έννοια της εναλλακτικής πρότασης, σε ποιο βαθµό
δηλ. αυτή πρέπει να αφίσταται της εισήγησης της Οικονοµικής 

Επιτροπής για να χαρακτηριστεί «εναλλακτική».
Ως εκ τούτου, εναλλακτική πρόταση υπό την έννοια της παρ.8

του αρ.77 του ν.4172/2013 θα µπορούσε να είναι ακόµη και η
κατάθεση του π/υµε διαφοροποίηση ενός µόνο κωδικού αριθµού
(ΚΑ) εσόδου ή εξόδου.

Σηµειωτέον ότι σε κάθε περίπτωση ισχύει η νόµιµη υποχρέω-
ση ισοσκέλισης, τουλάχιστον, του π/υ, οπότε η διαφοροποίηση
έστω και ενός ΚΑ πιθανόν να συνεπάγεται τις κατάλληλες προ-
σαρµογές σε άλλον ή άλλους κωδικούς, ώστε να επιτυγχάνεται
η ισοσκέλιση.

II] Στην παρ.9 του ίδιου άρθρου, όπως αντικαταστάθηκε µε το
αρ.12παρ.1.β. του ν.4623/2019, ορίζονται µεταξύ άλλων τα ακό-
λουθα:«... Οι εναλλακτικές προτάσεις συντάσσονται από τις
προτείνουσες παρατάξεις ή τους προτείνοντεςΣυµβούλους,
συνοδεύονται από αιτιολογική έκθεση και εισήγηση της Οικονο-
µικήςΥπηρεσίας του ∆ήµου, συζητούνται διακριτά και τίθενται
σε ψηφοφορία κατά την ίδια συνεδρίαση που συζητείται το σχέ-
διο που έχει υποβληθεί από την Οικονοµική Επιτροπή. Σε
περίπτωση που τροποποιούν κωδικούς αριθµούς εσόδων και
δαπανών, θα πρέπει να διασφαλίζεται πάντοτε η ισοσκέλιση
τουλάχιστον του π/υ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ.2 του
παρόντος άρθρου. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις
ενδιαφερόµενες παρατάξεις, οι αρµόδιες Υπηρεσίες του ∆ήµου
παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο».

Επί των διατάξεων αυτών, κρίνουµε σκόπιµο να επισηµάνο-
υµε τα εξής:

(α) Η εισήγηση είναι υποχρεωτική για την Οικονοµική Υπηρ-
εσία του ∆ήµου, δεν τίθεται δηλ. ζήτηµα άρνησης παροχής της
εισήγησης εκ µέρους της.

Όσον αφορά δε το περιεχόµενο της, αυτό δεν επιτρέπεται να
υπεισέρχεται σε ζητήµατα σκοπιµότητας (η επιλογή λ.χ. του Α
έργου έναντι του Β) αλλά αποκλειστικά σε ζητήµατα νοµιµότ-
ητας. 

Έτσι, η Οικονοµική Υπηρεσία οφείλει να τοποθετηθεί επί
ζητηµάτων όπως λ.χ. ότι, σε µια εναλλακτική πρόταση, δεν
έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό οι υποχρεωτικές δαπάνες
ή έσοδα που επιβάλλονται από το νόµο ή ότι έχουν εγγραφεί
έσοδα ή έξοδα τα οποία δεν προβλέπονται από το νόµο ή ότι το
ύψος των εσόδων υπερβαίνει αναιτιολόγητα τις αποδόσεις του
προηγούµενου οικονοµικού έτους (και ότι δεν τηρούνται τα
ανώτατα όρια εγγραφής εσόδων που ορίζονται κάθε έτος µε
την ΚΥΑπερί κατάρτισης του π/υ) ή ότι µε την υιοθέτηση της
εναλλακτικής πρότασης δεν ισοσκελίζεται ο π/υ.

Συνεπώς, το περιεχόµενο της εισήγησης της Οικονοµι-
κήςΥπηρεσίας προσιδιάζει του περιεχοµένου του ελέγχου 

νοµιµότητας του π/υ από τον Ελεγκτή Νοµιµότητας (αρ.266 του
ν.3852/2010).

Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι η εισήγηση της Οικονοµι-
κήςΥπηρεσίας δεν είναι µεν δεσµευτική υπό την έννοια ότι µπο-
ρεί να αποτρέψει την κατάθεση µιας εναλλακτικής πρότασης,
όµως συνοδεύει υποχρεωτικά την τελευταία και, σε περίπτωση
που τελικά υπερψηφιστεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τυχόν
εναλλακτική πρόταση που αγνοεί την εισήγησηκαι πάσχει
νοµιµότητας (γενικά ή σε επιµέρους εγγραφές), δεν θα κατα-
στεί δυνατή η επικύρωση της απόφασης του Συµβουλίου από
τον Ελεγκτή Νοµιµότητας.

(β) Από τις διατάξεις καθαυτές δεν απαιτείται να κατατεθεί η
αιτιολογική έκθεση του προτείνοντος στην Οικονοµική Υπηρεσία.
Κάτι τέτοιο όµως θα µπορούσε να γίνει µε πρωτοβουλία του
προτείνοντος, ώστε να διευκολυνθεί η Οικονοµική Υπηρεσία στη
σύνταξη της εισήγησής της.

(γ) Επίσης, από τις διατάξεις δεν τίθεται συγκεκριµένη προθ-
εσµία υποβολής των εναλλακτικών προτάσεων στην Οικονοµι-
κή Υπηρεσία. 

Ωστόσο, πρέπει να τονίσουµε ιδιαίτερα ότι όλες οι περιγρα-
φόµενες ενέργειες πρέπει να γίνουν σε εύλογο χρόνο, ώστε να
τηρούνται οι προθεσµίες ψήφισης και υποβολής για έλεγχο
νοµιµότητας του π/υ.

III]    Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί καµία εναλλακτική
πρόταση προς ψήφιση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, η πρόταση
της Οικονοµικής Επιτροπής θα τεθεί σε ψηφοφορία, η οποία θα
διεξαχθεί κατά τα οριζόµενα στην παρ.8 του αρ.77 του
ν.4172/2013, σύµφωνα µε την οποία έγκυρες θεωρούνται οι
ψήφοι υπέρ της κατατεθείσας από την Οικονοµική Επιτροπή
πρότασης (απουσών εναλλακτικών όµοιων), ενώ λευκές ψήφοι
δεν λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό της πλειοψηφίας.

IV] Η αναµόρφωση του π/υ αποτελεί ουσιαστικά τροποποίηση
της απόφασης µε την οποία ψηφίζεται αυτός. Ως εκ τούτου, για
τις αναµορφώσεις ακολουθείται η ίδια διαδικασία που ακολουθ-
είται για την ψήφιση του π/υ, συµπεριλαµβανοµένων των διατά-
ξεων των παρ. 8 & 9 του αρ.77 του ν.4172/2013, όπως πλέον
ισχύουν. 

Συνεπώς, κατατίθενται προς ψήφιση και εναλλακτικές προ-
τάσεις, εφόσον υπάρχουν τέτοιες.Τα ανωτέρω ισχύουν υπό την
επιφύλαξη της διάταξης της παρ.5 του ίδιου άρθρου «Η Εκτελε-
στική Επιτροπή και η Επιτροπή ∆ιαβούλευσης διατυπώνουν τη
γνώµη τους, µόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του π/υ και δεν
απαιτείται εκ νέου γνωµοδότησή τους για όποιες αναµορ-
φώσεις του ακολουθήσουν».

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
‘’ΤΑΚΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ’’ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ   

Κανονικά ο αγώνας µπάσκετ 
Πανελευσινιακός-Μανδραϊκός
Μετά τις θετικότατες

εξελίξεις που ανακοινώθη-
καν για τον µικρό Πανα-
γιώτη-Ραφαήλ, τα Σ∆Κ
Ελευσίνας & Μαγούλας,
ενηµερώνουν ότι ο Φιλα-
νθρωπικός Αγώνας
Καλαθοσφαίρισης µεταξύ
των οµάδων
«ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ»
& «Γ.Σ. ΜΑΝ∆ΡΑΪΚΟΣ», θα
πραγµατοποιηθεί κανονικά την Τετάρτη 23 Οκτώβρη στις 18.00µµ. στο Κλει-
στό Γήπεδο «Τ. Βογιατζής», µε ελεύθερη είσοδο και χωρίς να υπάρχει
κουµπαράς συλλογής χρηµάτων, για τον µικρό ήρωα!

Σας προσκαλούµε όλους, να παρευρεθείτε και να απολαύσετε τον αγώνα
αυτών των δύο ιστορικών τοπικών οµάδων, µαζί µας! Σας ευχαριστούµε
και σας περιµένουµε!»
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Ασπρόπυργος: Ιδιοκτήτης εταιρείας γραπώθηκε  
στο καπό ΙΧ για να αποτρέψει κλοπή

Αστυνοµικοί του Τµήµατος Ασφάλειας Ασπροπύργου συνέλαβαν τον 42χρονο συνοδηγό, ο οποίος είναι
σεσηµασµένος κακοποιός, ενώ αναγνωρίστηκε και ο οδηγός, για τον οποίο έχει εκδοθεί ένταλµα σύλληψης.

Απίστευτες εικόνες που
σπάνια καταγράφονται
σε βίντεο «συνέλα-

βαν» κάµερες ασφαλείας σε
επιχείρηση στον Ασπρόπυρ-
γο, όταν δύο άτοµα επιχείρη-
σαν να κλέψουν µπαταρίες
από φορτηγό, µε τον ιδιοκ-
τήτη να ανεβαίνει στο καπό
του αυτοκινήτου των δραστών,
µε στόχο να τους αποτρέψει.

Οι δράστες, που επέβαιναν
σε ένα ασηµί αυτοκίνητο το
οποίο υποτίθεται  ότι  είχε
µηχανικό πρόβληµα, σταµάτ-
ησαν δίπλα στο φορτηγό και
άρχισαν να κάνουν τηE δου-
λειά τους. 

Ο ιδιοκτήτης τους πήρε χαµπάρι και µαζί µε
έναν υπάλληλο πηγαίνουν προς το σηµείο για να
σταµατήσουν τη δράση τους.

Όταν πλησίασε κοντά στο αυτοκίνητο, οι δράστες
έβαλαν µπρος το όχηµά τους και επιχείρησαν να
διαφύγουν. Ο άνδρας στον οποίο ανήκει το φορτ-
ηγό από το οποίο πήραν τις µπαταρίες, ανέβηκε 

στο καπό του αυτοκινήτου, µε τον
οδηγό να µην πτοείται και να ανα-
πτύσσει ταχύτητα.

Για δεκάδες µέτρα ο άνδρας προ-
σπαθεί να «γαντζωθεί» πάνω στο
καπό, µε τις σκηνές να θυµίζουν
χολιγουντιανή ταινία. Μάλιστα, οι δρά-
στες βγήκαν στην κεντρική λεωφόρο,
εκεί όπου ο οδηγός άρχισε να κάνει
επικίνδυνους ελιγµούς.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης πήδ-
ηξε στον δρόµο για να γλιτώσει και
ευτυχώς για εκείνον δεν περνούσε
κάποιο αυτοκίνητο, που θα µπορ-
ούσε να τον τραυµατίσει σοβαρά.

Αστυνοµικοί του Τµήµατος Ασφά-
λειας Ασπροπύργου συνέλαβαν τον
42χρονο συνοδηγό, ο οποίος είναι
σεσηµασµένος κακοποιός,  για

ληστείες και κλοπές. Επίσης, αναγνωρίστηκε και
ο οδηγός, για τον οποίο έχει εκδοθεί ένταλµα
σύλληψης.
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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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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανασυσκευασίας, που εδρεύει 
στον Ασπρόπυργο, ζητεί εργαζόµενους για

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

άνδρες - γυναίκες
για φορτοεκφορτώσεις, παραλαβές, 

πικαδόρους, ανασυσκευασία, 
χειριστές κλαρκ, αποστολή βιογραφικών 
qualityproductionsolutions@gmail.com

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2105556064
Ωράριο : 9:00-16:00

ΚΙΝΗΤΟ 6982220794 ΥΠΕΥΘΥΝΗ Κα ΜΙΧΑ

Υ
ποχ ρεωτική είν αι η φοίτηση στα
σχ ολεία των  παιδιών  προ-
σφύγων  σύµφων α µε διατάξεις

που κατατέθηκαν  στην  Βουλή σε
ν οµοσχ έδιο του υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη που έχ ει τεθεί σε δηµόσια
διαβούλευση. 

Σύµφων α µε τι ς ίδιες διατάξεις θα επι-
βάλλον ται κυρώσεις σε γον είς πρόσφυ-
γες που αµελούν  ν α στείλουν  τα παιδιά
τους στο σχ ολείο .Οι κυρώσεις σε βάρος
τους είν αι οι προβλεπόµεν ες για τους
Έλλην ες διοικητικές κυρώσεις.

Συγκεκριµέν α σύµφων α µε το άρθρο
51 του σχ ετικού ν οµοσχ εδίου « οι αν ή

λικοι αιτούν τες και τα αν ήλικα τέκν α
των  αιτούν των  κατά την  παραµον ή τους
στην  χ ώρα υποχ ρεούν ται ν α εν τάσ-
σον ται σε µον άδες παροχ ής πρωτοβάθ-
µιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
του δηµοσίου εκπαιδευτικού συστήµα-
τος.

Η έν ταξη γίν εται µε προυποθέσεις
αν άλογες µε αυτές που ισχ ύουν  για τους
Ελλην ες πολίτες και µε διευκολύν σεις ως
προς την  εγγραή σε περίπτωση δυσχ ε-
ρειών  υποβολής των  απαιτούµεν ων
δικαιολογητικών  και για όσο χ ρον ικό διά-
στηµα δεν  εκτελείται µέτρο αποµάκρυ-
ν σης που εκκρεµεί κατά των  ιδιών  ή
κατά των  γον έων ».

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: Υποχρεωτικό το σχολείο για τα προσφυγόπουλα

Α ∆ Α :
6ΩΡΧΟΕΘΥ-8ΘΡ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ Η ΜΟ Κ Ρ Α ΤΙ Α

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.∆.∆. «ΣΧΟΛΙΚΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  ∆ΗΜΟΥ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ»
∆/ν ση: Σοφ οκλή Βεν ιζέλου

114, Ηλιούπολη
Ηλιούπολη,  18/10/2019

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  
∆ Ι Α Κ Η Ρ Y Ξ Η Σ

Π Λ Ε Ι Ο ∆ Ο ΤΙ Κ Ο Υ  
∆ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ
Ε Κ Μ Ι Σ Θ ΩΣ Η Σ  

Κ Υ Λ Ι Κ Ε Ι Ο Υ  4ΟΥ ∆.Σ.

Το Νοµικό Πρόσωπο
∆ηµοσίου ∆ικαίου «Σχολική Επι-
τροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευ-
σης ∆ήµου Ηλιούπολης», λαµ-
βάνοντας υπόψη:

Τ ις διατάξεις της Κ.Υ.Α.
64321/∆4/16-05-2008, Φ.Ε.Κ.
1003/Β/30-05-2008  περί «Λειτο-
υργίας κυλικείων δηµοσίων σχο-
λείων».

Την τροποποίηση της ανω-
τέρω απόφασης µε την ΚΥΑ αρ.
111526/∆4/2010 και την τροπο-
ποίηση των ανωτέρω αποφάσεων
µε την  ΚΥΑ Φ2
1553/129578/∆1/16 ΦΕΚ2646
Β 25-8-2016.

ότι από τις διατάξεις της απόφ-
ασης αυτής δεν προκαλείται πρό-
σθετη δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισµού. 

Την άµεση ανάγκη εκµίσθω-
σης του κυλικείου ενόψει της ένα-
ρξης νέας σχολικής         περιό-
δου.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
∆ηµόσιο Πλειοδοτικό διαγω-

ν ισµό µε σφ ραγισµέν ες προ-
σφ ορές για την  εκµίσθωση του
Κυλικείου του  4ου ∆. Σ.  που
βρίσκεται στην   Σ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
86.

Οι προσφ ορές θα κατατίθεν -
ται την   ΤΕΤΑΡΤΗ 27
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 από 10:00
π.µ. έως και 11:00 π.µ. στο
γραφ είο της Γραµµατείας της
Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβά-
θµιας Εκπαίδευσης, στο 2ο
όροφ ο του ∆ηµαρχιακού Μεγάρ-
ου του ∆ήµου Ηλιούπολης,
Σοφ οκλή Βεν ιζέλου 112- 114.

Ως ηµεροµην ία αποσφ ράγι-
σης των  προσφ ορών  ορίζεται
η την  ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
2019,  στις 11:30 π.µ. και ως
χώρος διεξαγωγής του διαγων ι-
σµού το Γραφ είο της Γραµµα-
τείας του Ν.Π.∆.∆. «Σχολική
Επιτροπή Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης ∆ήµου Ηλιούπολ-
ης» στον  2ο όροφ ο του ∆ηµα-
ρχιακού Μεγάρου Ηλιούπολης.

Όσοι θα παρευρίσκον ται
στη διαδικασία αποσφ ράγισης
των  προσφ ορών , λαµβάν ουν
γν ώση όλων  των  στοιχείων
και των  προσφ ορών  όσων
συµµετέχουν  στο διαγων ισµό.

Προσφ ορές που υποβάλλον -
ται στην  Επιτροπή µετά την
έν αρξη της διαδικασίας απο-
σφ ράγισης δεν  αποσφ ρ-
αγίζον ται, αλλά παραδίδον ται
στους εν διαφ ερόµεν ους ως
εκπρόθεσµες.

Αν τιπροσφ ορές δεν  γίν ον -
ται δεκτές και σε περίπτωση
υποβολής τους απορρίπτον ται
ως απαράδεκτες.

Η δαπάν η δηµοσίευσης
βαρύν ει τον  αν άδοχο.

Οι εν διαφ ερόµεν οι µπορούν
ν α απευθύν ον ται για πληροφ ο-
ρίες και για τα απαιτούµεν α
δικαιολογητικά στο site:
www.ilioupoli.gr

H   Π Ρ Ο Ε ∆ Ρ Ο Σ
ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΗ 

Ελευσίνα: 20/10/2019

Σε Συγκέντρωση στο Υπουρ-
γείο Μεταφορών αποφάσι-
σαν να προχωρήσουν εργα-

τικά σωµατεία της περιοχής  και µαζι-
κοί φορείς,  κατά τη διάρκεια σύσκεψ-
ης που πραγµατοποίησαν τη ∆ευ-
τέρα 14 Οκτωβρίου, για την ανεπα-
ρκή συγκοινωνιακή σύνδεση του
∆ήµου Ελευσίνας και συνολικά του
Θριασίου Πεδίου µε το κέντρο της
Αθήνας και άλλες περιοχές.

Την πρωτοβουλί α γι α τη σύσκεψη
πήραν το Σωµατείο Εργαζοµένων «Θριά-
σιου» Νοσοκοµείου, το Σωµατείο Συντα-
ξι ούχων ΙΚΑ Ελευσί νας, Μάνδρας,
Μαγούλας, το Σωµατείο Ιδιωτικών Υπαλ-
λήλων και  Εµποροϋπαλλήλων ∆υτι κής
Αττικής και  ο Σύλλογος Γυναικών Ελευ-
σίνας. Συµµετείχαν επίσης εκπρόσωποι
από το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής, το
Σύλλογο Εργαζοµένων ΟΤΑ Ελευσίνας,
Ασπροπύργου, Μάνδρας - Ειδυλλίας το
Σύλλογο Εκπαιδευτικών ΠΕ ∆υτικής Αττι -
κής «Κώστας Βάρναλης», την Α' ΕΛΜΕ
∆υτι κής Αττι κής, την Ένωση Συλλόγων
Γονέων και  Κηδεµόνων ∆ήµου Ελευσίνας
και  το Σύλλογο Ηπει ρωτών Θρι ασί ου
καθώς και  εργαζόµενοι  και  κάτοικοι  της
περιοχής.

Την κεντρική εισήγηση έκανε ο Μ. Βαρ-
δαβάκης, πρόεδρος του Σωµατείου Εργα-
ζοµένων «Θρι άσι ου» Νοσοκοµεί ου, ο
οποίος ανέφερε ότι  «πήραµε την πρωτο-
βουλία για τη σύσκεψη γιατί  δεν ανεχόµα-
στε να συνεχιστεί  η σηµερινή απαράδεκτη
κατάσταση:

● τα δροµολόγια του Προαστιακού από
και  προς το Σταθµό της Μαγούλας είναι
αραιά (ανα µία ώρα) ενώ και  οι  ώρες
άφιξης και  αναχώρησης δυσκολεύουν την
µετακί νηση των χι λι άδων εργαζοµένων
προς τι ς επι χει ρήσει ς και  δηµόσι ες
υπηρεσίες της περιοχής. 

Μεγάλη είναι  και  η οικονοµική επι -
βάρυνση (λόγω του ακριβού εισι τηρίου
από Κόρινθο – Μέγαρα – N. Πέραµο έως
Μαγούλα και  αντίστροφα) σε εργαζόµενο-
υς, στους οποίους έχουν ήδη επιβληθεί
µεγάλες µειώσεις σε µισθούς και  µερο-
κάµατα.

● η πρόσφατη κατάργηση της λεωφορ-
ειακής γραµµής Α16, σε συνδυασµό µε την
παλαιότερη κατάργηση της λεωφορειακής
γραµµής Β16, ουσιαστικά αποκόβει  την
Ελευσίνα από την απευθείας σύνδεση µε
λεωφορείο προς το κέντρο της Αθήνας και
τι ς άλλες περιοχές.

● παρόµοια προβλήµατα
στους κατοίκους του Ασπρ-
οπύργου και  των Ανω Λιοσίων
προκαλούν οι  πρόσφατες
καταργήσει ς λεωφορειακών
γραµµών

Για την απαράδεκτη αυτή
κατάσταση, ευθύνες έχουν
όλες οι  κυβερνήσει ς Ν∆,
ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, επει δή
προωθούν συστηµατι κά την
παράδοση των Μέσων Μαζι -
κής Μεταφοράς στους επιχει -
ρηµατικούς οµίλους και  καθορίζουν ως
κρι τήριο για το σχεδιασµό των δροµο-
λογίων και  συνολικά του συγκοινωνιακού
δικτύου, την επιχειρηµατική κερδοφορία
και  όχι  τι ς λαϊκές ανάγκες.

Το υποβαθµι σµένο συγκοι νωνι ακό
δίκτυο, σε συνδυασµό µε την έλλειψη αναγ-
καίων έργων υποδοµής (π.χ. έργα αντιπ-
ληµµυρικής και  αντιπυρικής προστασίας
και  αντισεισµικής θωράκισης) ενώ ταυ-
τόχρονα προωθούνται  ταχύτατα έργα που
υπηρετούν την κερδοφορία των επιχειρ-
ηµατικών οµίλων, αποκαλύπτουν το πραγ-
µατικό πρόσωπο της περιβόητης «ανά-
πτυξης» που διαφήµιζαν Κυβέρνηση, αντι -
πολί τευση, Περιφέρεια Αττικής και  ∆ήµοι
στον πρόσφατο Συνέδριο στην Ελευσίνα.

Σκοπός της Σύσκεψης είναι να
συναποφασίσουµε αγωνιστικές πρω-
τοβουλίες για να διεκδικήσουµε:

► Να πυκνώσουν τα δροµολόγια του
Προαστιακού στους σταθµούς του Ασπρ-
οπύργου, της Μαγούλας και  των Μεγάρων,
µε προτεραιότητα στι ς ώρες µετακίνησης
των εργαζοµένων

► Να επαναλει τουργήσει  η λεωφορει -
ακή γραµµή Γ16 καθώς και  γραµµή που
θα συνδέει  την Ελευσίνα και  Μάνδρα µε το
κέντρο της Αθήνας. Να αντιστοιχηθούν τα
δροµολόγι α των λεωφορεί ων να αντι -
στοιχηθούν στι ς ώρες άφιξης του Προα-
στιακού.

► Να γίνουν οι  αναγκαίες προσλήψεις
µόνιµου προσωπικού για την ασφαλή λει -
τουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
Να µειωθεί  η τιµή του εισι τηρίου κατά
50% για τι ς λαϊκές οικογένει ες

Ξεκαθαρί ζουµε ότι  στηρί ζουµε τον
αγώνα για να ανακληθούν οι  ιδιωτικοποιή-
σεις και  να σταµατήσει  κάθε επιχειρηµα-
τική δράση στο χώρο των αστικών συγκοι -
νωνιών.»

Στη συνέχει α, πήραν το λόγο ο Ν.
Αγγελόπουλος, πρόεδρος του Σωµατείου
Συνταξιούχων, που ανέφερε ότι  «στηρίζουν
την πρωτοβουλία για ένα πρόβληµα που

ταλαιπωρεί  χι λιάδες λαϊκές οικογένει -
ες», ο Ν. Μαίλης, αντιπρόεδρος του Σωµα-
τείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων και  Εµποροϋ-
παλλήλων ∆υτι κής Αττι κής, και  ο Γ.
Τσίντζηρας, από το Συνδικάτο Μετάλλου
Αττι κής, που αναφέρθηκαν στην ανάγκη
επέκτασης της συγκοινωνιακής σύνδεσης
στις δεκάδες επιχειρήσεις της περιοχής,
ενώ η Β. Γκίκα, πρόεδρος του Συλλόγου
Γυναικών Ελευσίνας, εστίασε στην ανάγκη
για αξιοπρεπή µεταφορά των επιβατών.

Παρεµβάσεις έκαναν η Γ. Βασιλείου,
από την Α’ ΕΛΜΕ ∆υτικής Αττικής, και  η Ν.
Ιακώβου, από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών
ΠΕ, που αναφέρθηκαν στα προβλήµατα
που αντιµετωπίζουν στη µετακίνηση τους
οι  δεκάδες εκπαιδευτικοί  και  στην ανάγκη
για ανταπόκριση των δροµολογίων των
λεωφορείων µε τα δροµολόγια του προα-
στιακού στο σταθµό της Μαγούλας.

Μίλησαν επίσης η Α. Ηλία, από το
Σύλλογο Εργαζοµένων ΟΤΑ Ελευσίνας,
Ασπροπύργου, Μάνδρας – Ειδυλλίας, η Κ.
Νικολάου, πρόεδρος της Ένωσης Συλλό-
γων Γονέων και  Κηδεµόνων, που αναφέρθη-
κε στα προβλήµατα µετακί νησης των
µαθητών και  των οικογενειών τους, ο Β.
Παππάς, από το Σύλλογο Ηπειρωτών
Θρι ασί ου, που αναφέρθηκε στι ς
δυσκολί ες αντιµετωπίζουν και  οι  µόνιµοι
κάτοικοι  της περιοχής και  η Μ. Χρυσο-
γονίδη, εργαζόµενη στο Κέντρο Υγείας
Ελευσίνας, που αναφέρθηκε στην ανάγκη
συγκοι νωνι ακής σύνδεσης του Κέντρο
Υγείας.

Ολοκληρώνοντας την σύσκεψη, ο Μ.
Βαρδαβάκης, εκ µέρους του Σωµατείου
Εργαζοµένων στο ΘΡΙΑΣΙΟ νοσοκοµείο,
πρότεινε να δι ευρυνθεί  το πλαίσιο αι τ-
ηµάτων µε τι ς παρατηρήσεις των παρε-
υρισκοµένων και  να απευθυνθούµε σε όλα
τα σωµατεία και  µαζικούς φορείς της
ευρύτερης περιοχής για την πραγµατο-
ποίηση κοινής Συγκέντρωσης στο Υπουρ-
γείο Μεταφορών, µε πιθανότερη ηµεροµ-
ηνία την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Γ.Ν.Ε. ΘΡΙΑΣΙΟ
Συγκέντρωση στο Υπουργείο Μεταφορών, την Τετάρτη 30
Οκτωβρίου, για να αναβαθµισθεί η συγκοινωνιακή σύνδεση

της Ελευσίνας και συνολικά του ΘΡΙΑΣΙΟΥ Πεδίου
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ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ
ΑΑΜΜΕΕΣΣΑΑ  

ΓΓΙΙΑΑ  ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΗΗ
ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  
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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

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ωρωπός: 22-10-2019

∆ΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ                                                                          Αριθ. πρωτ. 484
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 29
ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ – ΩΡΩΠΟΣ
ΤΗΛ.  : 2295032190
FAX   : 2295032192
Email : k.e.d.oropos@gmail.com

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ
για τη σύν αψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΩΣ 9 ΜΗΝΕΣ)

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ:

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόµου ως Καλλι-
τεχνικού ∆ιευθυντή για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Ωρω-
πού, που εδρεύει στα Νέα Παλάτια Ωρωπού, για την υλοποίηση τµηµάτων µουσικής και καλλιτεχνικής παιδείας
στο πλαίσιο Λειτουργίας του ∆ηµοτικού Ωδείου Ωρωπού και συγκεκριµένα τον ακόλουθο αριθµό ατόµων, ανά
υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και
τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β

Οι υποψήφιοι των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 ετών έως 65 ετών.

Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότ-
ητας που επιλέγουν.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
Αίτηση µε τα στοιχεία του υποψηφίου, τον κωδικό θέσης ενδιαφέροντος και αναλυτική απαρίθµηση όλων των επι-
συναπτόµενων δικαιολογητικών.
Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας.
Απολυτήριο εξατάξιου Γυµνασίου ή Λυκείου της ηµεδαπής ή ισότιµο της αλλοδαπής.
Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών.
Βιογραφικό σηµείωµα.
Αποδεικτικά προϋπηρεσίας.
Έγγραφα που να αποδεικνύουν συµµετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και δράσεις για την ειδικότητα που
ζητείται.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι κατά το χρόνο υποβολής των αιτήσεων δεν
έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική
απαγόρευση).
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι όλα τα υποβληθέντα στοιχεία και δικαιολογ-
ητικά είναι αληθή.
Πιστοποιητικό µόνιµης κατοικίας του υποψηφίου.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Όσοι υποψήφιοι πληρούν τα απαιτούµενα προσόντα θα κληθούν για συνέντευξη ενώπιον της αρµόδιας επιτρο-
πής της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Ωρωπού, για το χρονικό προσδιορισµό της οποίας θα ενηµερωθούν
τηλεφωνικά. 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Ωρωπού
κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα
σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) από την εποµένη της τελευταίας δηµοσίευσης
της παρούσας (έως τις 02/11/2019). Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε µε
εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από
δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυ-
νση: Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Ωρωπού, Αγίου Γεωργίου 29, Τ.Κ. 19015, Νέα Παλάτια Ωρωπού . Στην
περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς, το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµ-
ηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, µετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση των
υποψηφίων.

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται στο χώρο του «∆ΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Ωρωπού, στον πίνα-
κα ανακοινώσεων της Κ.Ε.∆.Ω. και του ∆ήµου Ωρωπού και σε δύο (2) ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες τοπικές εφηµε-
ρίδες του νοµού, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται µία εφηµερίδα (ηµερήσια ή εβδοµαδιαία) η
δηµοσίευση θα γίνει στην εφηµερίδα αυτή δύο φορές.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.∆.Ω.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ
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Εως τις 4 Νοεµβρίου η ∆ιανοµή Τροφίµων 
και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδροµής

Τα είδη θα διατεθούν σε 7.695 ωφελούµενες 
οικογένειες του προγράµµατος ΤΕΒΑ στο ∆υτικό

Τοµέα Αθηνών

Από τις 17 Οκτωβρίου έως τις 4 Νοεµβρίου, η Κοιν ων ική Σύµπραξη ∆υτικού
Τοµέα Αθην ών  µε επικεφαλής τον  ΑΣ∆Α θα πραγµατοποιήσει την  6η ∆ιαν οµή Τρο-
φίµων  και Ειδών  Βασικής Υλικής Συν δροµής των  Αποκεν τρωµέν ων  Προµηθειών
2018 – 2019 στους ωφελούµεν ους του Επιχ ειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής
και Βασικής Υλικής Συν δροµής που χ ρηµατοδοτείται από Ευρωπαϊκό Ταµείο ΤΕΒΑ.

Τα είδη θα διατεθούν  σε 7.695 ωφελούµεν ες οικογέν ειες του προγράµµατος ΤΕΒΑ
της Κοιν ων ικής Σύµπραξης του ∆υτικού Τοµέα Αθην ών .

Συγκεκριµέν α, θα διατεθούν  ποσότητες µε τη µορφή πακέτων  που περιλαµβά-
ν ουν : ελαιόλαδο, φακές, φασόλια, ρύζι, αλεύρι, τυρί φέτα, τυρί γραβιέρα, ζυµαρικά,
ζάχ αρη, µήλα, πορτοκάλια, καρότα, πατάτες, τοµάτες, λάχ αν ο, κοτόπουλο, βόειο
κρέας, γάλα εβαπορέ, τοµάτες ψιλοκοµµέν ες σε κον σέρβα σε ποσότητες αν άλογες
µε το µέγεθος των  ωφελούµεν ων  οικογεν ειών .

Θα διατεθούν , επίσης, και ποσότητες των  παρακάτω ειδών  βασικής υλικής συν δρ-
οµής: πράσιν ο σαπούν ι, υγρό καθαριστικό γεν ικής χ ρήσης, οδον τόκρεµα, οδον τό-
βουρτσα, σκόν η πλυν τηρίου ρούχ ων , υγρό απορρυπαν τικό πιάτων , µωροµάν τηλα,
σαµπουάν , βρεφικές πάν ες.

Σήµερα Τετάρτη η διανοµή τροφίµων για τους δικαιούχους του δήµου Ιλίου 

Σήµερα Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019,  πρόκειται να πραγµατοποιηθεί διανοµή 

προϊόντων ΤΕΒΑ, την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019, ώρες 09:30 έως 13:30, στο
χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου Ιλίου (Αίαντος 59), στο
πλαίσιο εφαρµογής του Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδροµής για το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων (FEAD/TEBA).

Στον  παρακάτω πίν ακα εµφαν ίζον ται αν αλυτικά οι ηµεροµην ίες και τα σηµεία δια-
ν οµής αν ά εταίρο:



14-θριάσιο Tετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 

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 καραµαγκά.Μό-
νο για οικογένειες τηλ.
6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γρ-
αφεία (ισόγειο και 2ος όρο-
φος) στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση. 
Τηλ. επικοινωνίας 
6974011586.   (21.2. 17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,
AIR
CONDITION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρ-
ικό κατάστηµα (Οδός Παγ-
κάλου) 300τµ + 100τµ βο-
ηθητικός χώρος. τηλ. επι-
κοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925 &
6949073467 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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
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Αρ. Οικονόµου: «Επιδίωξη του δήµου είναι να υπάρχει συνεχής επικοινωνία και καλή συνεργασία»

Σε ετοιµότητα οι υπηρεσίες του ∆ήµου Ελευσίνας για να 
αντιµετωπίσουν έκτακτες ανάγκες από καιρικά φαινόµενα 

∆
ιευρυµέν η συν εδρίαση του Συν τον ιστικού
Τοπικού Οργάν ου (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προ-
στασίας του ∆ήµου Ελευσίν ας πραγµατοποι-

ήθηκε την    Πέµπτη 17 Οκτωβρίου στο ∆ηµαρχείο
Ελευσίν ας. Η βασική  θεµατολογία  αφορούσε στις
δράσεις προετοιµασίας για την  πρόληψη και αν τι-
µετώπιση εκτάκτων  αν αγκών  από πληµµύρες και  χ ιο-
ν οπτώσεις – παγετό. 

Στην έναρξη της συνεδρίασης ο αρµόδιος αντι-
δήµαρχος για την Πολιτική Προστασία Λεωνίδας
Παππάς αναφέρθηκε στις µέχρι τώρα δράσεις του
∆ήµου Ελευσίνας  εστιάζοντας στη  διαθεσιµότητα
και ετοιµότητα προσωπικού και τεχνικών µέσων,
τονίζοντας πως αυτή είναι σε υψηλό βαθµό, παρά
τα προβλήµατα, για τα οποία καταβάλλεται κάθε
προσπάθεια να  ξεπεραστούν. 

Αν έφερε ακόµη ότι τόσο ο έλεγχ ος  στο δίκτυο
οµβρίων  όσο και ο καθαρισµός των  ρεµάτων  είν αι δια-
ρκείς από τις υπηρεσίες του δήµου.

Σε ό,τι αφορά στην  προετοιµασία για  χ ιον ο-
πτώσεις, ο δήµος επίσης µεριµν ά για την  προµήθεια
αλατιού καθώς και τη συν τήρηση και αν αν έωση  του
µηχ αν ολογικού εξοπλισµού, µέσω διαγων ισµού που
βρίσκεται σε εξέλιξη. Επίσης έχ ουν  καθοριστεί θερ-
µαιν όµεν οι χ ώροι σε Ελευσίν α και Μαγούλα για τη
φιλοξεν ία ευπαθών  οµάδων  πληθυσµού. 

Η ανθρώπινη παρέµβαση και κυρίως η ρίψη
σκουπιδιών στα ρέµατα δηµιουργεί τα  προβλή-
µατα. 

«Η κατάσταση των  ρεµάτων  είν αι πάρα πολύ καλή,
άν ω του µέσου όρου. Με λίγες παρεµβάσεις θα γίν ει
ακόµη καλύτερη» δήλωσε ο κ. Παππάς, εκφράζον τας
την  αγων ία  πως  «Η αν θρώπιν η παρέµβαση και
κυρίως η ρίψη σκουπιδιών  δηµιουργεί τα  προβλήµα-
τα».  Αν αφέρθηκε ακόµη στο ρόλο των  εθελον τών  και
κλείν ον τας την  εισήγησή του συµπλήρωσε πως
«Σηµαν τικό στην  Πολιτική Προστασία είν αι  ν α ξέρει
καθέν ας το ρόλο του, πού έχ ει τοποθετηθεί και τι πρέ-
πει ν α κάν ει».

Ακολούθησαν  οι εισηγήσεις εκπροσώπων  από την
Αν τιπεριφέρεια ∆υτικής Αττικής, την  Πυροσβεστική
Υπηρεσία, την  112ΠΜ, την  Τροχ αία, την  Αστυν οµία
και το Λιµεν αρχ είο Ελευσίν ας. Κοιν ός παρον οµαστής,
όσων  αν αφέρθηκαν , ήταν  η αυξηµέν η ετοιµότητα της
κάθε υπηρεσίας και η διάθεση όλων  ν α συν δράµουν
και ν α βοηθήσουν  στην  αν τιµετώπιση εκτάκτων  αν αγ-
κών . 

Στη συν έχ εια µίλησαν  οι υπηρεσιακοί παράγον τες
του ∆ήµου Ελευσίν ας, µε τον  υπάλληλο των  Τεχ ν ικών
Υπηρεσιών  ν α εν ηµερών ει για τα έργα και τις µελέτες
που έχ ουν  ολοκληρωθεί ή βρίσκον ται σε εξέλιξη και τα
προβλήµατα που υπάρχουν  στην  οριοθέτηση των
ρεµάτων , εξ αιτίας της γειτν ίασης µε άλλους δήµους. 

Πρόβληµα µε τον τεράστιο όγκο εργασίας στην
Υπηρεσία ∆όµησης 

Στην  έλλειψη προσωπικού αν αφέρθηκε ο διευθυν τής
της Υπηρεσίας ∆όµησης, στιγµατίζον τας παράλληλα
την  επί σειρά ετών   αµέλεια γειτον ικού δήµου ν α
συστήσει, ως οφείλει, τη δική του Υπηρεσία ∆όµηση, 

γεγον ός που έχ ει αυξήσει τον  όγκο εργασίας στην
υπηρεσία της Ελευσίν ας, αλλά έχ ει και ν οµικές επι-
πτώσεις στους υπαλλήλους. 

Παράλληλα εκθείασε τις εν έργειες του δηµάρχ ου
Ελευσίν ας κ. Αργύρη Οικον όµου, που έχ ει ζητήσει
κυβερν ητική παρέµβαση ώστε ν α λυθεί το συν τοµότε-
ρο δυν ατόν  το ζήτηµα µε τη σύσταση Υπηρεσίας ∆όµ-
ησης στον   ∆ήµο  Μάν δρας-Ειδυλλίας. 

Στη συµβολή των  εθελον τών  Πολιτικής Προστασίας
στην  αν τιµετώπιση εκτάκτων  περιστατικών   αν αφέρ-
θηκε εκπρόσωπος του Συλλόγου Εθελον τών  Θριασίου,
τον ίζον τας παράλληλα και τις ελλείψεις του συλλόγου
σε τεχ ν ικά µέσα. 

«Να ξέρουµε µε σαφήνεια ποιος κάνει τι!»

Στην  αν τιπληµµυρική προστασία της Μαγούλας αν α-
φέρθηκε ο αρµόδιος αν τιδήµαρχος Μίχ ας Μεν έλαος,
εν ώ ο Γεν ικός Γραµµατέας του ∆ήµου Παν αγιωτούλιας
Ιωάν ν ης επεσήµαν ε την  αν αγκαιότητα  εκσυγχ ρον ι-
σµού των  τεχ ν ολογικών  µέσων  ώστε ν α υπάρχ ει
άµεση αν ταπόκριση στις περιπτώσεις έκτακτης αν άγ-
κης. Αν αφέρθηκε στις επιπτώσεις από πιθαν ή επέκ-
ταση εν ός επικίν δυν ου συµβάν τος  –φαιν όµεν ο «ν τό-
µιν ο»- και ζήτησε ν α γίν ει πλήρης και λεπτοµερής
καταγραφή ρόλος και αρµοδιοτήτων , όσων  εµπλέκον -
ται στην  Πολιτική Προστασία. «Να ξέρουµε µε σαφή-
ν εια ποιος κάν ει τι!» δήλωσε χ αρακτηριστικά, εν ώ
πρότειν ε επίσης ν α µετρηθεί ο βαθµός αποτελεσµα-
τικότητας και η ετοιµότητα όλων  των  φορέων , µέσα
από τη διεξαγωγή άσκησης σε πραγµατικές συν θήκες.
«Να τρέξουµε έν α σεν άριο έκτακτης αν άγκης, ώστε ν α
δούµε πού βρισκόµαστε από άποψη αποτελεσµατικότ-
ητας  και κυρίως  πως µπορούν  ν α βελτιωθούν  τα
υπάρχ ον τα σεν άρια». 

Συνεχής επικοινωνία και καλή συνεργασία

Η σύσκεψη ολοκληρώθηκε µε την  παρέµβαση του
δηµάρχ ου Ελευσίν ας κ. Αργύρη Οικον όµου ο οποίος
αν αφέρθηκε στα αν αγκαία τεχ ν ικά έργα που υλοποιεί
ο δήµος  και στην  κρισιµότητα της διαµόρφωσης των
ρεµάτων . Τόν ισε ακόµη πως «επιδίωξη του δήµου είν αι
ν α υπάρχ ει συν εχ ής επικοιν ων ία και καλή συν ερ-
γασία µε όλους τους εµπλεκόµεν ους φορείς ώστε ν α
διαµορφώσουµε ν έες προτάσεις. Τα υπάρχ ον τα
σεν άρια προβλέπουν  την  εµπλοκή αν θρώπιν ου
δυν αµικού από τις έν οπλες δυν άµεις και τα Σώµατα
Ασφαλείας, το οποίο δεν  υπάρχ ει. Έχ ω ζητήσει µε
επιστολή µου την  εν ίσχ υση της δύν αµης στο τοπικό

Αστυν οµικό Τµήµα και προτίθεµαι ν α πράξω το ίδιο για
τις υπηρεσίες της Πυροσβεστικής και του Λιµεν ικού».  

Σε ό,τι αφορά στο θέµα της Υπηρεσίας ∆όµ-
ησης,  ο δήµαρχος διαβεβαίωσε  πως γίνονται
ενέργειες  και για την κατοχύρωση των υπαλλή-
λων. 

Κλείν ον τας ο κ. Οικον όµου ευχ αρίστησε τους παρι-
στάµεν ους για τη συµµετοχ ή τους στη σύσκεψη και
επαν έλαβε την  αν άγκη για επικοιν ων ία και συν ερ-
γασία, ώστε ν α αν τιµετωπιστούν  αποτελεσµατικά οι
επιπτώσεις από τυχ όν  εµφάν ιση ακραίων  καιρικών
φαιν οµέν ων . 

Στη σύσκεψη πήραν  µέρος οι : Λειβαδάρας Ιωάν ν ης,
προϊστάµεν ος του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας της
Περιφερειακής Εν ότητα ∆υτικής Αττικής, Χρήστος Γκο-
λφίν ος, διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ∆υτικής
Αττικής, Ρουµελιώτης ∆ηµήτριος Υ/Α, υποδιοικητής
Τροχ αίας Ελευσίν ας, Ρεφειάδου Ευσαΐα Α/Υ, διοικητής
Αστυν οµικού Τµήµατος Ελευσίν ας, Μαλαν δράκης
Ιωάν ν ης ΠΧης ΛΣ και Αθαν ασιάδου Αν θή Αν ΠΧος ΛΣ
διοικητής και τοµεάρχ ης ασφαλείας αν τίστοιχ α στο
Κεν τρικό Λιµεν αρχ είο Ελευσίν ας, Κοροπούλης Μελέ-
τιος ΑΣΜΧος, διοικητής 412 ΜΑΦ της 112ΠΜ, Καλ-
υµν άκης Ιωάν ν ης πρόεδρος και Γιάν ν ης Στεφαν ίδης
υπεύθυν ος ∆ηµ. Σχ έσεων  του Συλλόγου Εθελον τών
Θριασίου.

Από τον  ∆ήµο Ελευσίν ας παρέστησαν  οι : Οικον ό-
µου Αργύρης-∆ήµαρχ ος, Παν αγιωτούλιας Ιωάν ν ης -
Γεν ικός  Γραµµατέας,  οι αν τιδήµαρχ οι Παππάς
Λεων ίδας- Καθαριότητας, Αν ακύκλωσης, Περιβάλλον -
τος και Πρασίν ου, Γιώργος Κουρούν ης-∆ιοικητικών
Υπηρεσιών , Μίχ ας Μεν έλαος-Μαγούλας,  Σεµερτζίδης
Χαράλαµπος, εν τεταλµέν ος  δηµοτικός σύµβουλος-
αρµόδιος για τη ∆ηµοτική Αστυν οµία.

Επίσης οι υπηρεσιακοί παράγον τες : Ζγαν τζούρη Κ.
- προϊσταµέν η δ/ν σης Κοιν ων ικής Προστασίας , Παι-
δείας και Πολιτισµού, Γεωργουλέα Π.- προϊσταµέν η
δ/ν σης Οικον οµικών  Υπηρεσιών ,  ∆άλµας Θ. – προϊ-
στάµεν ος δ/ν σης Υπηρεσίας ∆όµησης, Καν άκης Σ. -
προϊστάµεν ος δ/ν σης Καθαριότητας, Αν ακύκλωσης,
Περιβάλλον τος και Πρασίν ου, ∆ρ. Χρηστίδης Αν .-
προϊστάµεν ος τµήµατος Περιβάλλον τος, Αν ακύκλωσης
και Πολιτικής Προστασίας, Ορµαν οπούλου Ι.- υπάλ-
ληλος του ιδίου τµήµατος, Τσιµπούκης Χ.-προϊστάµε-
ν ος ∆ηµ. Αστυν οµίας, Παρασκευόπουλος Π.- υπάλ-
ληλος  Τεχ ν ικών   Υπηρεσιών  και Ψάλτου Ι. γραµµα-
τέας του Σ.Τ.Ο. 


