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Τετραήµερος Εορτασµός του Προστάτη της Πολεµικής 
Αεροπορίας, Αρχαγγέλου Μιχαήλ, 

από την Πέµπτη 7 έως και την Κυριακή 10 Νοεµβρίου 2019.

Στην περιοχή του Θριάσιου πεδίου, κέντρο εορτασµού θα είναι
η 112 Πτέρυγα Μάχης στην Ελευσίνα.
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Το υποκατάστηµα της ΕΤΕ

στις Ερυθρές θα µείνει
ανοιχτό και θα εξυπηρετεί
τους κατοίκους 2 φορές 

την εβδοµάδα. 
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ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Λίγο άστατος µε σποραδικές καταιγίδες 

Η θερµοκρασία µέχρι τους 22 βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
4,8,12,16,20,24,28,

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Κοσµάς ,∆αµιαν ός, ∆αµιαν ή,

Αν άργυρος, Αν άργυρη, Αν αργυρούλα,
∆αβίδ, ∆αυίδ, ∆ιόν υσος

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΓΚΟΛΕΜΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Ιερά Οδός 22, 2105546448

ΜΑΝ∆ΡΑ 
Μαρτζέλης Χρήστος Ι.

Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 56, 
2105555550

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Παπασπυρόπουλος Χρήστος

Λεωφόρος Φυλής 197, 2102474337

ΧΑΙ∆ΑΡΙ 
Σακόπουλος Θεόδωρος Κ.

Παπανδρέου Γεωργίου 4 - ∆άσος Χαϊδαρίου,
2105813912

Γεωργοπούλου Αδαµαντία - Μαρία
Πλάτωνος 34, Όπισθεν My Market, 

- 2105324590

Μετά από διαρκείς
παρεµβάσεις του Αντι-
προέδρου της Βουλής
των Ελλήνων και βου-
λευτή ∆υτικής Αττικής
Θανάση Μπούρα σε
ανώτατα Κυβερνητικά
και Tραπεζικά στελέχη
και  παρά την αρχική
απόφαση της
∆ιοίκησης της Εθνικής
Τράπεζας της Ελλάδος
για οριστικό κλείσιµο
του υποκαταστήµατός
της στις Ερυθρές, ο κ.
Μπούρας κατάφερε να
πετύχει τη λειτουργία του εν λόγω υποκαταστήµα-
τος. 

Έτσι, το υποκατάστηµα της ΕΤΕ στις Ερυθρές θα
είναι ανοιχτό και θα µπορεί να εξυπηρετεί τους
κατοίκους της περιοχής 2 φορές την εβδοµάδα. 

Μετά από τη θετική αυτή εξέλιξη, οι πολίτες θα

έχουν τη δυνατότητα να διευκολυνθούν στις τραπε-
ζικές τους συναλλαγές.

Ο κ. Μπούρας επισηµαίνει ότι θα βρίσκεται
πάντα στο πλευρό των κατοίκων της ∆υτικής Αττι-
κής και θα παρεµβαίνει όπου χρειάζεται προκει-
µένου να διευκολύνεται η καθηµερινότητά τους.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Β. ΝΤΗΝΙΑΚΟΥ 
ΜΕ ΤΟΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΟΑΕ∆ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ 
ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΒΕΡΓΙΝΑΣ

Συνάντηση µε τον ∆ιοικητή του ΟΑΕ∆ κ. Σπύρο
Πρωτοψάλτη είχε ο ∆ήµαρχος Χαϊδαρίου Βαγγέλ-
ης Ντηνιακός. Αντικείµενο της συνάντησης ήταν ο
Παιδικός Σταθµός της οδού Βεργίνας ο οποίος
έχει κατασκευαστεί εδώ και αρκετά  χρόνια από τον
ΟΑΕ∆ και δεν έχει δοθεί σε χρήση κυρίως λόγω
του γνωστού προβλήµατος στην πρόσβαση στο
κτίριο.  Εξετάστηκαν αποτελεσµατικοί  τρόποι
επίλυσης του προβλήµατος ώστε επιτέλους ο Παι-
δικός Σταθµός να λειτουργήσει και να συµβάλλει
στην κάλυψη των αναγκών των οικογενειών της
περιοχής του ∆άσους.

ΕΠΙΑΣΑΝ ΤΟΠΟ ΟΙ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 

ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Το υποκατάστηµα της ΕΤΕ στις
Ερυθρές θα µείνει ανοιχτό και θα εξυπηρετεί τους

κατοίκους 2 φορές την εβδοµάδα. 

Οικονοµικές Ενισχύσεις από το ∆ήµο Ασπροπύργου
για τους οικονοµικά αδύναµους 

Επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων 

Ο
∆ήµος Ασπροπύργου µε γν ώµον α τη σηµασία της
Αν ώτατης Εκπαίδευσης για τους Νέους της πόλης, την
καλλιέργεια και την  πρόοδό τους ώστε ν α επηρεάσουν

καταλυτικά το µέλλον  του Ασπρόπυργου και της Ελλάδας, δια-
µορφών ει στην  πράξη, έν α ουσιαστικό «αν άχ ωµα»  στη δια-
ρροή φοιτητών  από την  Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, λόγω οικο-
ν οµικών  δυσχ ερειών .

Αποφάσισε ν α προσφέρει Οικον οµική Εν ίσχ υση στα παιδιά
αδύν αµων  οικον οµικά οικογεν ειών , που πέτυχ αν  στις Παν ελ-
λαδικές Εξετάσεις του 2019. Απαραίτητη προϋπόθεση, ν α είν αι δηµότες του Ασπρόπυργου, οι οποίοι εισήχ θη-
σαν  σε Σχ ολές και Τµήµατα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, τα οποία βρίσκον ται εκτός της Περιφέρειας Αττικής.
Για το λόγο αυτό, ο ∆ήµαρχ ος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου  καλεί τους ν έους Φοιτητές της πόλης, ν α
προσέλθουν  στο Γραφείο του Αν τιδηµάρχ ου ∆ιοικητικών  Υπηρεσιών  ώστε ν α παραλάβουν  την  αίτηση για την
οικον οµική εν ίσχ υση και τον  πίν ακα µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από 1η Νοεµβρίου έως 30 Νοεµβρίου
2019.
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Τη δυνατότητα επέκτασης του 
∆ικτύου Φυσικού Αερίου 
διερευνά ο ∆ήµος Αχαρνών

Ο∆ήµος Αχ αρν ών  διερευν ά τη δυν ατότητα επέκτασης του ∆ικτύου Φυσικού
Αερίου στις περιοχ ές του ∆ήµου που δεν  συµπεριλαµβάν ον ται σε αυτό.

Στο πλαίσιο αυτό, καλεί τους δηµότες ν α συµπληρώσουν  µια φόρµα εκδήλωσης
εν διαφέρον τος, είτε πρόκειται για οικιακούς, είτε για επαγγελµατικούς χ ρήστες.

Η σύν δεση στο ∆ίκτυο Φυσικού Αερίου συµβάλλει στην  εξοικον όµηση εν έργειας,
εν ώ αποτελεί µια επιλογή που συν δράµει στην  αειφόρο αν άπτυξη. Στα οφέλη της
εγκατάστασης φυσικού αερίου συµπεριλαµβάν εται η οικον οµία, η αυτον οµία, η
ευκολία στον  αν εφοδιασµό, το χ αµηλό κόστος συν τήρησης. Αποτελεί, δε, µια από
τις πλέον  καθαρές πηγές πρωτογεν ούς εν έργειας, ιδιαίτερα φιλικής προς το περι-
βάλλον .

Εγκαίνια του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών 
που θα λειτουργήσει το Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής στο ∆ήµο Φυλής

Με επισηµότητα τελέστηκαν τα εγκαίνια του
Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών
(ΜΠΣ) «∆ιοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουρ-

γιών» που θα λειτουργήσει, από το προσεχές ακαδ-
ηµαϊκό εξάµηνο, στο ∆ήµο Φυλής. 

Πρόκειται για µια καινοτόµο συνέργεια του Πανε-
πιστηµίου ∆υτικής Αττικής και του Πολυτεχνείου
Κρήτης µε το ∆ήµο Φυλής, ο οποίος αναλαµβάνει
την αποκλειστική χορηγία του ΜΠΣ, ώστε να µην
επωµιστούν τα δίδακτρα οι µεταπτυχιακοί φοιτ-
ητές.

Την  τελετή τίµησε µε την  παρουσία του ο Υφυπο-
υργός Παιδείας, αρµόδιος για των  Αν ώτατη Εκπαίδευ-
ση, Βασίλειος ∆ιγαλάκης, καθηγητής και πρώην
Πρύταν ης του Πολυτεχ ν είου Κρήτης και Βουλευτής
Χαν ίων , ο οποίος συν εχ άρη τους συν τελεστές της
προσπάθειας, που, όπως είπε συν δέει τα Αν ώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα τις τοπικές κοιν ων ίες και την
αγορά. 

Ο Υφυπουργός εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το Μετα-
πτυχ ιακό Πρόγραµµα, που είν αι προσαρµοσµέν ο στις
αν απτυξιακές προοπτικές του ∆ήµου Φυλής θα αν α-
βαθµίσει τη φυσιογν ωµία του και ευχ ήθηκε ν α βρει µιµ-
ητές και άλλους ∆ήµους.

Παρευρέθηκαν  ακόµα και απηύθυν αν  χ αιρετισµούς ο
Πρύταν ης του Παν επιστηµίου ∆υτικής Αττικής Παν α-
γιώτης Καλδής, ο ∆ιευθυν τής των  Μεταπτυχ ιακών  Προ-
γραµµάτων  του Πολυτεχ ν είου Κρήτης καθηγητής Νικό-
λαος Ματσατσίν ης και ο ∆ιευθυν τής του εγκαιν ιασθέν -
τος ΜΠΣ καθηγητής του Παν επιστηµίου ∆υτικής Αττι-
κής Πέτρος Καλαν τών ης. Κοιν ός τόπος των  τοποθετή-
σεών  τους ήταν  ότι το ΜΠΣ θα συµβάλει στην  τοπική
αν άπτυξη και στην  αλλαγή της φυσιογν ωµίας του
∆ήµου Φυλής. Ο Πρύταν ης του Παν επιστηµίου ∆υτικής
Αττικής δεν  παρέλειψε ν α αν αφερθεί στη δυν αµική της
∆υτικής Αττικής, η οποία, όπως είπε, συγκεν τρών ει
έν α µεγάλο µέρος των  παραγωγικών  δυν άµεων  της
Χώρας και πρέπει ν α πάψει ν α αποτελεί την  πίσω αυλή
του Λεκαν οπεδίου. Τέλος προαν ήγγειλε τη λειτουργία
Κέν τρου Καιν οτοµίας στο ∆ήµο Φυλής µε στόχ ο, όπως
είπε, ν α σταµατήσει η εξαγωγή επιστηµόν ων  στο εξω-
τερικό. 

Στο καλωσόρισµά του ο ∆ήµαρχ ος Χρήστος Παππούς
χ αρακτήρισε ιστορική τη µέρα και τόν ισε ότι αποτελεί
την  απαρχ ή της συν εργασίας του ∆ήµου µε το Παν ε-
πιστήµιο ∆υτικής Αττικής, µε στόχ ο, όπως χ αρακτηρι-
στικά αν έφερε, ν α αλλάξει το brand name του. «Από
την  πρώτη στιγµή εργαστήκαµε για ν α εν τάξουµε το
Παν επιστήµιο ∆υτικής Αττικής στην  τοπική µας κοι-
ν ων ία και για το λόγο αυτό συν εργαστήκαµε για τη
δηµιουργία εν ός ΜΠΣ  απόλυτα προσαρµοσµέν ου στις
αν απτυξιακές προτεραιότητες του ∆ήµου Φυλής, όπως,
άλλωστε προκύπτει από τις δύο κατευθύν σεις του,
δηλαδή «Αγροτουρισµός, Οιν οτουρισµός και Τοπική
Αν άπτυξη» και «Επιχ ειρησιακές Λειτουργίες ∆ραστηρ-
ιοτήτων  Πολιτισµού, Εκπαίδευσης και Τουρισµού»,
τόν ισε χ αρακτηριστικά. 

Κλείν ον τας, τόν ισε ότι, εκτός από το Κέν τρο Καιν ο-
τοµίας, ο ∆ήµος είν αι έτοιµος ν α παραδώσει στο Παν ε-
πιστήµιο ∆υτικής Αττικής έν α παν επιστηµιακό CAM-
PUS µε τις αν τίστοιχ ες κτιριακές εγκαταστάσεις, πριν
από την  έν αρξη του ν έου ακαδηµαϊκού έτους, προκει-
µέν ου ν α φιλοξεν ηθεί σε αυτό έν α Τµήµα του Παν επι-
στηµίου. 

Τέλος ευχ αρίστησε θερµά όσους συν έβαλαν  στη
δηµιουργία του ΜΠΣ και έκαν ε ιδιαίτερη αν αφορά στο
δηµοσιογράφο και συν εργάτη του Πρύταν η ∆υτικής
Αττικής Θαν άση Χούπη και στο συν δηµότη µας απόφ-
οιτο του ΑΤΕΙ Πειραιώς Σωτήρη Μασούρη. 

Στην  τελετή παρευρέθηκαν  και οι Βουλευτές ∆υτ.
Αττικής Ευάγγελος Λιάκος και Γιώργος Κώτσηρας, ο
πρώην  Πρύταν ης του ΑΤΕΙ Πειραιώς και συν ιδρυτής
του Παν επιστηµίου ∆υτικής Αττικής Λάζαρος Βρυζίδης, 

ο επίκουρος καθηγητής του Γεωπον ικού Παν επι-
στηµίου και συν δηµότης µας Γιάν ν ης Μπαζιώτης, ο
Γεν ικός ∆ιευθυν τής του ΕΑΓΜΕ Αν δρέας Τσόκος, ο
∆ήµαρχ ος Μεγαρέων ν  Γρηγόρης Σταµούλης, ο Πρόεδρ-
ος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ασπροπύργου Θέµης
Τσόκος, ο εκπρόσωπος του Περιφερειάρχ η Μιχ άλης
Τζαν όπουλος, ο Γεν ικός Γραµµατέας της Οµοσπον δίας
των  ΕΛ.ΠΕ Χρήστος Πέππας, Αν τιδήµαρχ οι, Αν απλ.
∆ήµαρχ οι, ∆ηµοτικοί και Τοπικοί Σύµβουλοι του ∆ήµου
Φυλής, εκπρόσωποι κοιν ων ικών  φορέων  και πολύς
κόσµος.

Συνεχίζεται στη σελ. 4

Σε δηµοπράτηση βγήκε από το Υπουρ-
γείο Υποδοµών  το αν τιπληµµυρικό έργο
για την  διευθέτηση του ρέµατος Αχ α-
ρν ών  (Καν απίτσα) Αττικής, από Χ.Θ.
0+000 (εκβολή στον  Κηφισό) έως Χ.Θ.
12+000. Αν αθέτουσα Αρχ ή είν αι το
Υπουργείο Υποδοµών  και Μεταφορών  –
Γ.Γ.Υ . – Γ.∆.Υ .ΛΙ.Κ.Υ . – ∆.Α.Ε.Ε.
∆ιεύθυν ση Αν τιπληµµυρικών  και Εγγειο-
βελτιωτικών  Έργων  (∆19).
Το αρχ ικό κόστος του έργου έχ ει υπο-

λογιστεί σε 23,5εκατ.ευρώ (ποσό µε
ΦΠΑ, ποσό χ ωρίς ΦΠΑ
18,95εκατ.ευρώ). Τα έργα θα κατασκευα-
στούν  στους ∆ήµους Αχ αρν ών  και 

Αγίων  Αν αργύρων  – Καµατερού.
Η δηµοπράτηση του έργου θα πραγµα-
τοποιηθεί στις 27 Νοεµβρίου και η απο-
σφράγιση των  προσφορών  θα γίν ει στις
3 ∆εκεµβρίου 2019. Η διάρκεια των
έργων  έχ ει οριστεί σε 36 µήν ες. Αν  το
έργο ξεκιν ήσει το Φθιν όπωρο του 2020
τότε θα µπορεί ν α ολοκληρωθεί µέχ ρι το
τέλος του 2023.
Η χ ρηµατοδότηση του έργου προέρχ εται
από την  ΕΤΕπ. Αφορά το σχ ετικό
δάν ειο που έχ ει συν αφθεί µε τα Υπουρ-
γεία Υποδοµών  και Οικον οµικών  για την
αν τιµετώπιση των  πληµµυρικών  φαιν ο-
µέν ων  µε 10 έργα.

Σε δηµοπράτηση µε 23,5 εκατ. ευρώ η διευθέτηση
του Ρέµατος Καναπίτσας στο Μενίδι

Συνεχίζεται στη σελ. 13



4-θριάσιο Παρασκευή 1 Νοεµβρίου 2019

Αναφορικά µε τη διαδι-
κασία συµµετοχής στο
ΜΠΣ οι υποψήφιοι φοιτ-
ητές µπορούν να διαβά-
σουν λεπτοµέρειες στο
ΦΕΚ 3782/Β’/14-10-
2019, κάνοντας τη σχετι-
κή αναζήτηση στην ιστο-
σελίδα του Εθνικού
Τ υ π ο γ ρ α φ ε ί ο υ
(www.et.gr ).

Το επόµενο διάστηµα
θα εκδοθεί από το Πανε-
πιστήµιο ∆υτικής Αττικής
Πρόσκληση συµµετοχής
στο ΜΠΣ, µε την οποία
θα καλούνται οι υποψήφ

ιοι φοιτητές να υποβάλλουν αίτηση µαζί µε τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά. 

Η αξιολόγηση θα γίνει από την Επιτροπή που
ορίζει ο νόµος και τα µαθήµατα θα αρχίσουν τον
προσεχή Φεβρουάριο. 

Η Πρόσκληση θα δηµοσιευτεί στις ιστοσελίδες
του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Αττικής και του ∆ήµου
Φυλής και θα γνωστοποιηθεί µέσω του Έντυπου
και Ηλεκτρονικού Τύπου και των Μέσων Κοινωνι-
κής ∆ικτύωσης, ώστε να λάβουν γνώση όλοι οι
ενδιαφερόµενοι. 

Σε πλήρη λειτουργία το “112” στο τέλος του χρόνου

Ο
Υπουργός Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης
Κυριάκος Πιερρακάκης απηύθυνε χαιρετι-
σµό στην ηµερίδα του Υπουργείου Προ-

στασίας του Πολίτη και της Γενικής Γραµµατείας
Πολιτικής Προστασίας σχετικά µε τον εκσυγχρονι-
σµό και την αναβάθµιση των υπηρεσιών του 112.

Στην εισήγησή του ο Υπουργός ανέφερε ότι,
από τις πρώτες κιόλας ηµέρες της νέας Κυβέρν-
ησης, διαπιστώθηκε η ανάγκη να λειτουργήσει
πλήρως ο Ευρωπαϊκός αριθµός κλήσης έκτακτων
αναγκών.

Στη συνέχεια ανέλυσε τις δύο βασικές ενέργειες
στις οποίες επικεντρώθηκε το Υπουργείο Ψηφια-
κής ∆ιακυβέρνησης.

Η πρώτη ενέργεια ήταν η επικοινωνία και συνεν-
νόηση µε τους κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων
ώστε το λογισµικό τους να είναι συµβατό µε το
σύστηµα του 112. Η συµβατότητα αυτή θα έχει ως
αποτέλεσµα όσο το δυνατόν περισσότερες συσκε-
υές να λαµβάνουν τα µηνύµατα εµπλουτισµένου
περιεχοµένου (CBS) – που είναι το είδος των
µηνυµάτων που αποστέλλει το 112 σε όλες τις
χώρες λειτουργίας του. Ανέφερε, µάλιστα, το
παράδειγµα της Apple, η οποία στην επόµενη
αναβάθµιση του λογισµικού της στην Ελλάδα θα
προβλέπει συµβατότητα µε αυτό το σύστηµα.

Η δεύτερη ενέργεια ήταν η δηµιουργία µιας
«ενδιάµεσης λύσης» µε SMS, η οποία έχει διπλή

αποστολή: από τη µία να αποτελέσει ένα εργαλείο
στα χέρια της Πολιτικής Προστασίας µέχρι την
παράδοση του 112 σε πλήρη λειτουργία και από
την άλλη να λειτουργήσει συµπληρωµατικά προς
τα µηνύµατα CBS, ενηµερώνοντας µε SMS όσους
δεν χρησιµοποιούν έξυπνα κινητά τηλέφωνα.

Κλείνοντας, επανέλαβε ότι το 112 θα παραδοθεί
σε πλήρη λειτουργία στο τέλος του έτους, όπως
προβλέπεται  από το χρονοδιάγραµµα, επι-
σηµαίνοντας ότι από εκεί και πέρα ξεκινά η δου-
λειά των ειδικών, δηλαδή η αποστολή του σωστού
µηνύµατος στο σωστό αποδέκτη, τη σωστή στιγµή
και µε το σωστό τρόπο.

Μετά το τέλος της εκδήλωσης, ο Υπουργός Ψηφ-
ιακής ∆ιακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης
δήλωσε:

«Το σύστηµα 112 – όπως έχουµε ήδη αναφέρ-
ει – θα είναι διαθέσιµο στο τέλος αυτής της χρο-
νιάς. Αυτό δεν ήταν µία αυτονόητη συνθήκη, αν και
προβλεπόταν στη σύµβαση. Χρειάστηκε να γίνουν
πάρα πολλές πρόσθετες ενέργειες από µεριάς
µας. Χρειάστηκε να έρθουµε σε επαφή µε τους
κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων για να µπορέ-
σει αυτό το σύστηµα να λειτουργήσει στις συσκε-
υές τους και, βεβαίως, υλοποιήσαµε ήδη την
ενδιάµεση λύση ώστε να µην υπάρχει µόνο το
µήνυµα εµπλουτισµένου περιεχοµένου του 112,
αλλά να προβλέπεται και ένα SMS για να µπορεί

να φτάσει και να υπάρχει κάλυψη σχεδόν στο σύνο-
λο του πληθυσµού.

Από εκεί και πέρα, φυσικά αφού ολοκληρωθούν
οι τεχνολογικές παρεµβάσεις, πλέον η ευθύνη
βρίσκεται στους ειδικούς. Γιατί το θέµα δεν είναι
µόνο η τεχνολογία. Η τεχνολογία είναι µέσο, όχι
σκοπός. Το θέµα είναι να µπορείς να στείλεις το
σωστό µήνυµα στο σωστό αποδέκτη, τη σωστή
στιγµή. Και αυτό είναι µία δουλειά της Γενικής
Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας και του Γενικού
Γραµµατέα».

Συνεχίζεται από τη σελ. 3
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Ο
εορτασµός του Προστάτη
της Πολεµικής Αεροπορίας,
Αρχ αγγέλου Μιχ αήλ, θα

είν αι τετραήµερος και θα διαρκέσει
από την  Πέµπτη 7 έως και την  Κυρ-
ιακή 10 Νοεµβρίου 2019.

Στην  περιοχ ή του Θριάσιου
πεδίου, κέν τρο εορτασµού θα είν αι
η 112 Πτέρυγα Μάχ ης στην  Ελευ-
σίν α.

Από την  Πέµπτη 7 έως και την
Κυριακή 10 Νοεµβρίου 2019, θα λει-
τουργεί στατική και φωτογραφική
έκθεση αεροσκαφών  και ελικοπτέρ-
ων . Ειδικευµέν ο προσωπικό θα
παρέχ ει πληροφορίες για τα εκθέµα-
τα καθώς και για το έργο, την  απο-
στολή, την  κοιν ων ική προσφορά
και την  συν δροµή της Πολεµικής
Αεροπορίας στην  πρόληψη και
αν τιµετώπιση έκτακτων  αν αγκών .

Η Πτέρυγα θα είν αι επισκέψιµη
για το κοιν ό τις εξής ηµέρες και
ώρες:

•Πέµπτη 7 Νοεµβρίου 2019
(09:00 – 17:00)

•Παρασκευή 8 Νοεµβρίου 2019
(13:00 – 17:00)

•Σάββατο 9 Νοεµβρίου 2019
(09:00– 17:00)

•Κυριακή 10 Νοεµβρίου 2019
(09:00-17:00).

Στατιστικά στοιχεία για το ανθρώπινο δυναµικό
της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης δηµοσίευσε το Υπουργείο
Εσωτερικών.

Βάσει αυτών, οι αποχωρήσεις και συνταξιοδοτή-
σεις τακτικού προσωπικού από τους Οργανισµούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης το 2019 (Ιανουάριος έως
και Αύγουστος) ανήλθαν σε 1.259.Το ίδιο χρονικό
διάστηµα, οι προσλήψεις και µεταφορές από τον
ευρύτερο δηµόσιο τοµέα στους ΟΤΑ ήταν 877.

Τα ανωτέρω νούµερα, όσον αφορά συνολικά τη
∆ηµόσια ∆ιοίκηση ανέρχονται αντιστοίχως σε
6.041 αποχωρήσεις έναντι 4.359
προσλήψεων/µεταφορών.

Το τακτικό προσωπικό των ΟΤΑ και συνολικά
της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (εκτός ΝΠΙ∆) εντός του
2019 διαµορφώθηκε ως εξής:

ΜΗΝΑΣ  ΟΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ   ΣΥΝΟΛΙΚΑ
Ιαν ουάριος  82.944             564.356
Φεβρουάριος  82.895           564.253
Μάρτιος  82.860                 564.741
Απρίλιος 82.913                 564.900
Μάιος 82.865                     564.823
Ιούν ιος 82.831                   564.941
Ιούλιος 82.883                   564.787
Αύγουστος 83.055               566.765

Στο τακτικό προσωπικό περιλαµβάν ον ται στοιχ εία
“των  µόν ιµων  υπαλλήλων /λειτουργών , των  υπαλλήλων
µε σχ έση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χ ρόν ου,
των  απασχ ολουµέν ων  µε έµµισθη εν τολή και των
υπαλλήλων  επί θητεία που µον ιµοποιούν ται µε την
λήξη της (Μέλη ∆ΕΠ, Ιατροί ΕΣΥ, Ειδικοί Φρουροί)”.

Το έκτακτο προσωπικό της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
(εκτός ΝΠΙ∆) τον  Ιούν ιο αν ερχ όταν  σε 105.267, εκ
των  οποίων  οι ορισµέν ου χρόν ου – συµβάσεις έργου -
ωροµίσθιοι ήταν  103.213 και οι µετακλητοί 2.054.

Τον  Αύγουστο το πλήθος διαµορφώθηκε σε 71.927
(69.905 και 2.022 αν τιστοίχ ως).

(Στο έκτακτο προσωπικό περιλαµβάν ον ται και µισθ-
οδοτούµεν οι που προσλαµβάν ον ται στο  πλαίσιο
συγχ ρηµατοδοτούµεν ων  και αυτοχ ρηµατοδοτούµεν ων
προγραµµάτων  και έτσι δεν  επιβαρύν ουν  τον  τακτικό
προϋπολογισµό.)

Σύµφων α µε τα ίδια δεδοµέν α, οι Αιρετοί συν ολικά
στο ∆ηµόσιο αν ήλθαν  τον  Αύγουστο σε 9.312.Οι Πρόε-
δροι / Μέλη ∆.Σ. / Όργαν α ∆ιοίκησης σε 1.508.

Τέλος, αν αφορικά µε τα ΝΠΙ∆ τα δεδοµέν α διαµορ-
φώθηκαν  ως εξής τον  Αύγουστο:

- Τακτικό Προσωπικό: 34.252, εκ των  οποίων  6.232
στους ΟΤΑ.

- Έκτακτο Προσωπικό:
α) ορισµέν ου χ ρόν ου – συµβάσεις έργου – ωροµίσθ-

ιοι: 18.953, εκ των  οποίων  6.475 στους ΟΤΑ,
β) Πρόεδροι / Μέλη ∆.Σ. / Όργαν α ∆ιοίκησης: 1.882,
γ) λοιπές ειδικές περιπτώσεις: 3.597.

Τετραήµερος Εορτασµός του Προστάτη της Πολεµικής 
Αεροπορίας, Αρχαγγέλου Μιχαήλ, 

από την Πέµπτη 7 έως και την Κυριακή 10 Νοεµβρίου 2019.

Στην περιοχή του Θριάσιου πεδίου, κέντρο εορτασµού θα
είναι η 112 Πτέρυγα Μάχης στην Ελευσίνα.

Οι υπάλληλοι της Αυτοδιοίκησης σε αριθµούς – Ποια στοιχεία δηµοσίευσε το ΥΠΕΣ

66 99 77 88 00 88 77 33 00 99

∆∆ΙΙΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΩΩΘΘΗΗΚΚΕΕ  ΣΣΤΤΑΑ  ΜΜΕΕΓΓΑΑΡΡΑΑ  
Εκδήλωση µε θέµα «Θωρακίστε την
υγεία των παιδιών σας υιοθετώντας
σωστές διατροφικές συνήθειες» 

Εκδήλωση µε θέµα «Θωρακίστε την  υγεία των  παι-
διών  σας υιοθετών τας σωστές διατροφικές συν ήθειες»
διοργαν ώθηκε από τη ∆ΗΚΕ∆ΗΜΕ την  Παρασκευή 18
Οκτωβρίου 2019 η οποία απευθυν όταν  στους γον είς
και τις δασκάλες των  παιδιών  των  βρεφον ηπιακών
σταθµών  που υπάγον ται σε αυτή καθώς και σε όποι-
ον  πολίτη εν διαφερόταν  για το θέµα.

Οµιλήτρια ήταν  η Μαριάν ν α Καλλιόστρα, τελειόφοιτη
διαιτολόγος-διατροφολόγος, η οποία µίλησε για τη βρε-
φική διατροφή και τη διατροφή των  παιδιών  στις λίγο
µεγαλύτερες ηλικίες και πώς οι γον είς πρέπει ν α απο-
τελούν  πρότυπο για ν α υιοθετήσουν  τα παιδιά έν αν
υγιειν ό τρόπο ζωής, κάν ον τας λόγο για τον  «δεκάλογο
της υγιειν ή διατροφής», όπως έχ ει συσταθεί από τους
∆ιατροφικούς Οδηγούς του Υπουργείου Υγείας.
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Ο
Σύλλογος Κατοίκων  Αγ. ∆ηµητρίου και Αγ. Γεω-
ργίου Άν ω Λιοσίων  τιµών τας για µια ακόµα χ ρο-
ν ιά τον  Άγιο που φέρει το όν οµα του πραγµα-

τοποίησε Αρτοκλασία στον  παν ηγυρίζον τα Ι. Ναό Αγ.
∆ηµητρίου Άν ω Λιοσίων  και πρόσφερε καφέ και γλυκό
στα µέλη του στα γραφεία του µετά το πέρας της Θείας
Λειτουργίας.

Το παρόν  έδωσαν  ο Πρόεδρος κ. Αν τ. Κον αξής και
τα Μέλη ∆.Σ. κκ. Φ. Σκεπετάρης, Χ. ∆ούµα, Ι. Σκου-
τέλης, Α.Παπαηλιοπούλου, Α. Γιατζής.

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. κ. Αν τ. Κον αξής ευχ ήθηκε σε
όλους τους παρευρισκόµεν ους χ ρόν ια πολλά µε υγεία
και προσδοκία για έν α καλύτερο µέλλον  µε τη βοήθεια
των  προστατών  του Αγίων  ∆ηµητρίου και Γεωργίου. 

Οι πραγµατικοί νικητές της ζωής τα παιδιά της «Γέφυρα Ζωής ΑµεΑ.» 
στις Εορταστικές Εκδηλώσεις για τον  Εορτασµό της 28ης Οκτωβρίου στο Χαϊδάρι.

Τα παιδιά του εθελον τικού  πολυχ ώρου παιδιών  & ν έων  µε αν απηρία της Γέφυρα Ζωής Α.µεΑ. έκλεψαν  τις
εν τυπώσεις την  ∆ευτέρα 28 Οκτωβρίου 2019 στην  κατάθεση στέφαν ου & στην  παρέλαση για τον  εορτασµό της
28ης στο Χαϊδάρι.

Τα παιδιά µε τη συν οδεία των  εθελον τών  µας παρέλασαν  µε πολύ εν θουσιασµό στάθηκαν  άξια µπροστά στα
βλέµµατα όλων  των  παρεβρισκόµεν ων , επισήµων , δηµοτών , γον έων  και απλού κόσµου, η συγκίν ηση στους παρ-
ιστάµεν ους ήταν  πολύ µεγάλη, και τα  επιβράβευσαν  δε µε έν α ζεστό και παρατεταµέν ο χ ειροκρότηµα.

Τα παιδιά µας µε τη σειρά τους απέδειξαν , πως η διαφορετικότητας τους δεν  µπορεί ν α σταθεί εµπόδιο στην
καθηµεριν ότητά τους & έστειλαν  το δικό τους µήν υµα, την  σηµασία της αξιοπρέπειας, που προβάλλον ται στους
χ αλεπούς αυτούς καιρούς, την  περιφρόν ηση στην  λιποταξία από τον  δικό τους δύσκολο καθηµεριν ό αγών α που
δεν  είν αι άλλος από την  ίδια τη ζωή, Για µια ακόµη χ ρον ιά  κατάφεραν  µε την  παρουσία τους ν α δείξουν  σε όλους
ότι η διαφορετικότητα τους αποτελεί και την  πηγή της δύν αµή τους.

Αρτοκλασία & κεράσµατα
για την εορτή του Αγίου ∆ηµητρίου

από τον Σύλλογο Κατοίκων
Αγ. ∆ηµητρίου και Αγ. Γεωργίου 

Άνω Λιοσίων 
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Γ. Πατούλης: «Θα συνεργαστούµε µε το επι-
στηµονικό δυναµικό της ΜΟ∆ µε στόχο να
κερδίσουµε το στοίχηµα της αύξησης της απορρο-
φητικότητας των κοινοτικών πόρων, υπέρ των
πολιτών»

Τ
ον  Περιφερειάρχ η Αττικής Γ. Πατούλη επισκέφ-
θηκε ο ν έος Πρόεδρος της Μον άδας Οργάν ωσης
της ∆ιαχ είρισης Αν απτυξιακών  Προγραµµάτων

(ΜΟ∆) Γιώργος Παπαδηµητρίου. Στη συν άν τηση
µετείχ ε και ο Εκτελεστικός Γραµµατέας της Περιφέρειας
Γ. Σελίµης.

Ο κ. Πατούλης τον  συν εχ άρη για την  αν άληψη των
ν έων  του καθηκόν των  και εξήρε την  εµπειρία του τόσο
σε θέµατα δηµόσιας διοίκησης όσο και σε ζητήµατα που
σχ ετίζον ται µε τον  τοµέα της υγείας.

Όπως  επισήµαν ε η Περιφέρεια Αττικής θα υπο-
στηρίξει τη διαρκή και ουσιαστική συν εργασία µε τη
ΜΟ∆ µέσα από την  αξιοποίηση του επιστηµον ικού της
δυν αµικού,  µε στόχ ο την  ταχ ύτερη δροµολόγηση
έργων  µε αν απτυξιακό πρόσηµο.

Η συν άν τηση πραγµατοποιήθηκε και µε αφορµή τη
σηµεριν ή  απον οµή του 1ου βραβείου στην  κατηγορία:
«Βέλτιστη Αξιοποίηση Προτειν όµεν ων  Συµπερασµά-
των  Αξιολόγησης» στην  Περιφέρεια Αττικής και  στη
Μον άδα Οργάν ωσης της ∆ιαχ είρισης  Αν απτυξιακών
Προγραµµάτων  (ΜΟ∆  ΑΕ)  για την  υλοποίηση  της δρά-
σης «Business-RECOVERY» στη βάση του «Σχ εδίου
∆ράσης Αν άκαµψης ∆ήµουΜαραθών α», στο πλαίσιο
του ετήσιου Συν εδρίου   της Ελλην ικής Εταιρείας
Αξιολόγησης (ΕΕΑ) µε θέµα: «Η Αξιολόγηση ως Εργαλείο
∆ιακυβέρν ησης».  

«Προτεραιότητά µας τα έργα ανάπτυξης»
Στο επίκεν τρο της συζήτησης βρέθηκαν  ζητήµατα

που σχ ετίζον ται µε την  αν άγκη επιτάχ υν σης των
ρυθµών  ωρίµασης µελετών  και συν επώς αύξησης της

απορροφητικότητας πόρων  του ΕΣΠΑ, οι τρόποι
θεσµικής συν εργασίας για την  υποστήριξη της Περιφ-
έρειας σε επίπεδο διαχ ειριστικής αρχ ής αλλά και οι
δυν ατότητες κοιν ών  συν εργειών  που θα συµβάλουν
στον  στόχ ο της ν έας ∆ιοίκησης ν α γίν ει η Αττική Περ-
ιφέρεια-πρότυπο υγείας και ευεξίας για τους πολίτες της.

Κατά τη συζήτηση ο κ. Πατούλης υπογράµµισε πως η
αύξηση της απορροφητικότητας των  ευρωπαϊκών
πόρων  για έργα που θα σηµατοδοτήσουν  την  αν α-
πτυξιακή επαν εκκίν ηση της Αττικής, είν αι ύψιστη προ-
τεραιότητα. «∆εν  υπάρχ ει ούτε λεπτό για χ άσιµο. Θα
τρέξουµε για ν α κερδίσουµε το χ αµέν ο χ ρόν ο προς
όφελος των  πολιτών  και των  τοπικών  κοιν ων ιών »,
αν έφερε χ αρακτηριστικά. Παράλληλα, αν έφερε ότι µε
δεδοµέν η τη βούληση του ν α εστιάσει και ν α επεν -
δύσει σε προγράµµατα πρόληψης υγείας, προσυµπτω-
µατικού ελέγχ ου και γεν ικότερα προστασίας της υγείας,
θα εξεταστεί η συν εργασία µε τη ΜΟ∆ για τη βελτίωση
των  δοµών  υγείας και θεραπευτικών  ιδρυµάτων  στην
Αττική.

Σχ ολιάζον τας τη σηµεριν ή απον οµή του βραβείου ο
κ. Πατούλης τόν ισε ότι το σχ έδιο που διακρίθηκε, απο-
τελεί έν α σύν ολο κατευθύν σεων  σε σχ έση µε τις κοι-
ν ων ικές, οικον οµικές και περιβαλλον τικές διαστάσεις
της αν άκαµψης της ευρύτερης

περιοχ ής του Μαραθών α που επλήγη από την  κατα-
στροφική πυρκαγιά στο Μάτι, µε βάση τα πραγµατικά
δεδοµέν α και την  υφιστάµεν η εµπειρία και πρόσθεσε
πως στην  ίδια κατεύθυν ση, αν απτύσσον ται αν άλογες
δράσεις για την  περιοχ ή της Μάν δρας και των  ∆ήµων
που επλήγησαν  από πληµµυρικά φαιν όµεν α, ως βασι-
κή πολιτική της περιφέρειας Αττικής.

Από την  πλευρά του ο κ. Παπαδηµητρίου διατύπω-
σε τη βούληση του ν α συν δράµει στο έργο της Περιφ-
έρειας µε οµάδες υποστήριξης, το προσωπικό που
διαθέτει αλλά και µε παρεµβάσεις για την  επιτάχ υν ση
υλοποίησης αν απτυξιακών  έργων . 

Στον Περιφερειάρχη Αττικής  ο νέος Πρόεδρος της Μονάδας
Οργάνωσης της ∆ιαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων (ΜΟ∆)

Γιώργος Παπαδηµητρίου

Σειρά συναντήσεων µε γονείς
και εκπαιδευτικούς Στο 1ο

Γυµνάσιο Ζεφυρίου
Τη ∆ευτέρα, 4 Νοεµβρίου 2019 και ώρα 17:30

θα γίν ει η πρώτη συν άν τηση 

Στο πλαίσιο µιας προσπάθειας αν αβάθµισης
της σχέσης σχολείου και κοιν ων ίας και µε

στόχο την  αν άδειξη της καλής συν εργασίας
που πρέπει ν α υπάρχει µεταξύ εκπαιδευτικών
και γον έων , το 1ο Γυµν άσιο Ζεφυρίου εγκαι-

ν ιάζει µια σειρά συν αν τήσεων  γον έων  κι
εκπαιδευτικών .

Κάθε µήν α θα γίν εται µια εισήγηση από δια-
κεκριµέν ο παιδαγωγό και θα ακολουθεί συζήτ-
ηση µε στόχο την  εδραίωση εν ός αρµον ικού

κλίµατος εν τός της σχολικής κοιν ότητας.
Τη ∆ευτέρα, 4 Νοεµβρίου 2019 και ώρα 17:30

στον  χώρο του 1ου Γυµν ασίου Ζεφυρίου  θα
γίν ει η πρώτη συν άν τηση στο πλαίσιο αυτό.
Προσκεκληµέν η οµιλήτρια είν αι η Αν αστασία

Βαφέα, διευθύν τρια του Κέν τρου Παιδαγωγικής
και Καλλιτεχν ικής Επιµόρφωσης «Σχεδία». Η

εισήγησή της έχει τίτλο «Γον είς κι Εκπαιδευτι-
κοί αγκαλιάζουν  το σχολείο».
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∆ιεξαγωγή Επιδηµιολογικής Έρευνας και Εκτίµησης περιβαλλοντικών παραµέτρων
στην ΟΕ∆Α ∆υτικής Αττικής και την ευρύτερη περιοχή από τον ∆ήµο Ασπροπύργου  

«ΕΞΕΤΑΣΟΥ ∆ΩΡΕΑΝ»
Ο

∆ήµος Ασπροπύργου στο
πλαίσιο συν εργασίας του, µε
τον  Ειδικό ∆ιαβαθµιδικό Σύν δε-

σµο Νοµού Αττικής (Ε.∆.Σ.Ν.Α.), σε
θέµατα που αφορούν  στη γεν ικότερη
διαχ είριση των  περιβαλλον τικών  επι-
πτώσεων , συµµετέχ ει στη διεξαγωγή της
Επιδηµιολογικής Έρευν ας για τις επι-
πτώσεις της λειτουργίας του ΧΥΤΑ ∆υτι-
κής Αττικής σε κατοίκους των  δήµων
Ασπροπύργου, Φυλής-Άν ω Λιοσίων ,
Πετρούπολης, Αγίων  Αν αργύρων -Καµα-
τερού και Περιστερίου –Χαϊδαρίου.

Πρόκειται για έν α ακόµη έργο  πρω-
τεύουσας κοιν ων ικής χ ρησιµότητας, για
την  προάσπιση και προαγωγή του
συν ταγµατικού δικαιώµατος των  εργαζο-
µέν ων  και των  πολιτών  της ευρύτερης
περιοχ ής της ∆υτικής Αττικής για την
λήψη µέτρων  προστασίας της υγείας
τους καθώς και τη βελτίωση της ποιότ-
ητας ζωή των  κατοίκων .  

Στόχ ος της έρευν ας είν αι ν α παρου-
σιάσει τους παράγον τες που επηρεά-
ζουν  τη δηµόσια υγεία του πληθυσµού
της περιοχ ής µέσα και γύρω από τις
εγκαταστάσεις διαχ είρισης αποβλήτων
του ΧΥΤΑ Φυλής  µε µεθόδους εφαρµο-
γής στατιστικής στην  ιατρική. 

Η έρευν α διεξάγεται από το Τµήµα
Πολιτικών  ∆ηµόσιας Υγείας,  της Σχ ολής
∆ηµόσιας Υγείας  του Παν επιστηµίου
∆υτικής Αττικής σε συν εργασία µε
πιστοποιηµέν ους φορείς.

Συγκεκριµέν α, στο ∆ήµο Ασπροπύρ-
γου θα πραγµατοποιηθούν  ∆ωρεάν  οι
παρακάτω ιατρικές εξετάσεις: 

Μέτρηση βιολογικών ∆εικτών
Γεν ική αίµατος 
HDL
Ολική χ οληστερόλη
Τριγλυκερίδια
Γλυκόζη
Θυρεοειδικές ορµόν ες
Βαρέα µέταλλα και κρεατίν ης 
(σε υποσύν ολο των  συµµετεχόν των )

Γλυκοζιωµέν η αιµοσφαιρίν η
Ηπατικοί δείκτες

Κλινική Εξέταση
Αν απν ευστική λειτουργία
Μυοσκελετικά προβλήµατα
Ψυχ ική Υγεία
Θυρεοειδική λειτουργία
Καρδιοµεταβολικός κίν δυν ος
Μεταβολικός κίν δυν ος

Αλλεργικά ν οσήµατα

Για την  επίτευξη του σκοπού της
µελέτης , θα πραγµατοποιηθεί ιατρικός
έλεγχ ος τις παρακάτω ηµεροµην ίες, στις
οποίες η συµµετοχ ή των  κατοίκων  είν αι
απαραίτητη.

• Σάββατο, 9 Νοεµβρίου 2019
στο κτίριο της ∆ιεύθυνσης Κοινωνι-

κής 
Προστασίας του ∆ήµου Ασπρ-

οπύργου, ∆οϊράνης – θέση Γερµανι-
κά. 

Αφορά κατοίκους της ανατολικής
πλευράς του ∆ήµου
Ασπροπύργου,στην περιοχή του
Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας (Γερµανι-
κά).

• Κυριακή, 10 Νοεµβρίου 2019
στο κτίριο της ∆ιεύθυνσης Κοινωνι-
κής 

Προστασίας του ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου, ∆οϊράνης – θέση Γερµανι-
κά. 

Αφορά κατοίκους της αγροτικής
περιοχής και περιλαµβάνει τις περ-
ιοχές 

Πεύκο Παππού, Λάκκο Κάτσαρη
και Νέα Ζωή.

• Σάββατο, 23 Νοεµβρίου
2019, στο κτίριο του Α ΚΑΠΗ Ασπρ-
οπύργου, 

Σωτήρη Πέτρουλα και Ειρήνης.
Αφορά κατοίκους της κεντρικής περ-
ιοχής του Ασπρόπυργου, πέριξ του
∆ηµαρχείου και του Ιερού ναού Αγίου
∆ηµητρίου.  

Σηµειώνεται ότι, όλοι οι συµµε-
τέχοντες θα εξεταστούν ∆ωρεάν και
θα λάβουν τα αποτελέσµατα των
ιατρικών εξετάσεων. 

Για περισσότερες πληροφορίες και
δηλώσεις συµµετοχής οι ενδιαφερό-
µενοι µπορούν να επικοινωνούν, µε
τη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προ-
στασίας του ∆ήµου, στις κ.κ. Θεο-
δοσίου και Μαρούλη στο τηλέφωνο
210-5573978 και στο email: theo-
dosiou.v@aspropyrgos.gr
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∆ύο σηµαντικές 
∆ράσεις τον Νοέµβριο
από την Ελευσίνα 2021
Πολιτιστική 
Πρωτεύουσα της
Ευρώπης:

- Συνάντηση Πολιτισµός 2030
#2: “ Άνθρωποι, Ιστορίες,

Πολιτισµός”

- Olivier Grossetete: “Συµµε-
τοχικό Εφήµερο Μνηµείο”

Μ
ε θέµα το τρίπτυχ ο “Άν θρωποι,
Ιστορίες, Πολιτισµός”, η Ελευ-
σίν α 2021 Πολιτιστική Πρω-

τεύουσα της Ευρώπης διοργαν ών ει τη
2η Συν άν τηση Πολιτισµός 2030 το διά-
στηµα 7-10 Νοεµβρίου 2019 στο Εργα-
τοϋπαλληλικό Κέν τρο Ελευσίν ας
(ΕΚΕ∆Α). Με τη διεθν ή Συν άν τηση
Πολιτισµός 2030, η Ελευσίν α 2021
ξεκίν ησε από πέρυσι µία πρωτοβουλία
για τη δηµιουργία εν ός φυσικού χ ώρου
συν άν τησης και αν ταλλαγής αν άµεσα
στους δρών τες του πολιτισµού, τόσο
της Ελλάδας όσο και της Ευρώπης µε
έµφαση στην  περιφερειακή πολιτιστική
αν άπτυξη. Έν α χ ρόν ο µετά ο ν έος
αυτός χ ώρος διευρύν εται συν εχ ώς,

µέσα από διεθν ή προγράµµατα κατάρτι-
σης για τους επαγγελµατίες του πολιτι-
σµού, τη δηµιουργία του Ελλην ικού ∆ικ-
τύου Επιµελητών  Φεστιβάλ και τη φιλο-
ξεν ία της δίδυµης έκδοσης της Συν άν -
τησης Πολιτισµός 2030 από το Κλουζ
της Ρουµαν ίας. Η Συν άν τηση Πολιτι-
σµός 2030 είν αι έν α εν τατικό τετραήµε-
ρο που περιλαµβάν ει κεν τρικές οµιλίες,
οµάδες εργασίας, παράλληλο καλλι-
τεχ ν ικό πρόγραµµα καθώς και δράσεις
γν ωριµίας και δικτύωσης. 

Η φετιν ή διοργάν ωση εµβαθύν ει στις
ιστορίες των  καιν οτοµιών  που άλλαξαν
το καλλιτεχ ν ικό πεδίο αλλά και την
πολιτιστική ζωή των  πόλεων , προσ-
καλών τας ως κεν τρικούς οµιλητές την
Judith Knight (Ην ωµέν ο Βασίλειο), συν -
ιδρύτρια και επί δεκαετίες καλλιτεχ ν ική
διευθύν τρια του Artsadmin, αν εξάρτ-
ητου οργαν ισµού που υποστηρίζει την
αν εξάρτητη καλλιτεχ ν ική σκην ή και τον
Βασίλη Χαραλαµπίδη, ιδρυτή του πολιτι-
στικού οργαν ισµού Bios και του πολ-
υχ ώρου Ροµάν τζο.

Η Συν άν τηση Πολιτισµός 2030 απε-
υθύν εται σε καλλιτέχ ν ες, , επιµελητές,
πολιτιστικούς διαχ ειριστές,  αν θρώπους
που δουλεύουν  σε δήµους και δηµόσιο-
υς οργαν ισµούς πάν ω στο πεδίο της
πολιτιστικής παραγωγής αλλά και
πολίτες µε εν διαφέρον  για την  πολιτι-
στική αν άπτυξη της περιφέρειας, τις
τέχ ν ες και τον  πολιτισµό, οι οποίοι
µπορούν  ν α συµµετάσχ ουν  ελεύθερα
στο σύν ολο του προγράµµατος ή σε

επ ιµέρους
δράσεις και
θεµατικές.

Η Συν άν -
τ η σ η
ε σ τ ι ά ζ ε ι ,
όπως και
πέρυσι, σε
τρεις θεµα-
τικές:

το πεδίο
της πολιτι-
σ τ ι κ ή ς

πολιτικής,
το πεδίο της καλλιτεχ ν ικής παραγω-

γής,
και το πεδίο της δηµιουργικής οικο-

ν οµίας µέσα στην  πόλη. 

∆είτε το συν ολικό πρόγραµµα της
Συν άν τησης ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2030 #2
εδώ: https://culture2030.eu/program/

Έν α παράλληλο πρόγραµµα µε δράσεις
δικτύωσης, εκθέσεις, συµπόσια µε καλ-
λιτέχ ν ες και περιπάτους πλαισιών ουν
τις 12 συν ολικά οµάδες εργασίας και τις
κεν τρικές οµιλίες και δηµιουργούν  συν θ-
ήκες ουσιαστικής αλληλεπίδρασης αν ά-
µεσα στους 50 προσκεκληµέν ους οµιλ-
ητές από την  Ελλάδα και την  Ευρώπη.
(εδώ: https://culture2030.eu/kallitechni-
ka-erga/ )

Την  Κυριακή 10 Νοεµβρίου ο Oliv ier

Grossetete θα ξαν αχ τίσει έν α από πιο
εµβληµατικά βιοµηχ αν ικά συγκροτήµατα
της Ελευσίν ας, το εργοστάσιο Κρόν ος
µε το Συµµετοχ ικό Εφήµερο Μν ηµείο,
έν α καλλιτεχ ν ικό έργο-εµπειρία µε κεν -
τρικούς συν τελεστές τους κατοίκους της
πόλης όλων  των  ηλικιών .

Ο Γάλλος καλλιτέχ ν ης  ο οποίος ειδι-
κεύεται στη δηµιουργία συµµετοχ ικών
έργων  στον  δηµόσιο χ ώρο, θα παρου-
σιάσει έν α έργο ειδικά σχ εδιασµέν ο για
την  Ελευσίν α και την  τρίτη επέτειο από
την  αν ακήρυξη της σε Πολιτιστική Πρω-
τεύουσα της Ευρώπης. Για πέν τε ηµέρ-
ες (5-9.11.2019) ο καλλιτέχ ν ης και οι
συν εργάτες του συν εργάζον ται µε σχ ο-
λεία, συλλόγους και οµάδες κατοίκων  της
Ελευσίν ας µέσα από εργαστήρια-σεµι-
ν άρια όπου προ-κατασκευάζουν  τα
τεµάχ ια του Κρόν ου. Την  Κυριακή 10
Νοεµβρίου (από τις 11:00 έως τις 19:00)
µε τη συµµετοχ ή όλων  των  οµάδων  της
προετοιµασίας, των  Ελευσίν ιων  και των
συµµετεχ όν των  της Συν άν τησης Πολι-
τισµός 2030 το βιοµηχ αν ικό µν ηµείο
Κρόν ος µετατρέπεται σε έν α συµµε-
τοχ ικό έργο-εµπειρία στην  κεν τρική
πλατεία Ελευσίν ας, την  πλατεία
Ηρώων , δηµιουργών τας µια συλλογική
γιορτή γύρω από αυτό. Με τον  ίδιο
τρόπο γίν εται και η συµµετοχ ική απεγ-
κατάσταση του έργου την  επόµεν η
µέρα (11.11.2019) µε τη συµµετοχ ή των
σχ ολείων  της περιοχ ής αλλά και όποι-
ου/ας επιθυµεί ν α γίν ει µέρος εν ός
αξέχ αστου οµαδικού παιχ ν ιδιού και της
επετειακής γιορτής (11:00 – 13:00).
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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

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 
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ΓΑΜΟΣ 

Ο ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΤΟΥΡΛΙ∆Α ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ Η ∆ΕΝ∆ΙΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ
ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ

ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ
ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ 

∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΦΥΛΗΣ

Ενοικιάζεται
κατάστηµα 170 τµ
στο κέντρο του
Ασπροπύργου

∆ηµητρίου 
Λιάκου 14

– Πρώην «Ναϊάς».
Τηλέφωνο 

επικοινωνίας
6974161382

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ   ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από τα πρακτικά της µε αριθµ.

18ης/2019 συν εδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Αρ. Απόφ .:421
ΘΕΜΑ:. Κατάργηση  αν άκλησης
λεωφ ορειακής γραµµής Γ16 και
επαν αλειτουργία αυτής για την

εξυπηρέτηση των  πολιτών
∆ήµου Ασπροπύργου. 

Στον Ασπρόπυργο και στο ∆ηµο-
τικό Κατάστηµα, σήµερα την 17η
Οκτωβρίου 2019, ηµέρα Πέµπτη
και ώρα 19.00 µ.µ., συνήλθε σε
τακτική δηµόσια συνεδρίαση το
∆ηµοτικό Συµβούλιο Ασπροπύρ-
γου ύστερα από την υπ’αριθµ.
22272/10-10-2019 έγγραφη
πρόσκληση του Πρόεδρου κου
Θεµιστοκλή Γ. Τσόκα,  η οποία
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε
αποδεικτικό, σε όλα τα µέλη του
Συµβουλίου, και στον ∆ήµαρχο, κ.

Νικόλαο Ι. Μελετίου,  σύµφωνα µε
τις δ/ξεις  του άρθρου 67, του Ν.
3852/2010(ΦΕΚ Α΄87), όπως το
άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε
τις διατάξεις του άρθρου 74   του
Ν. 4555/2018  (ΦΕΚ 133/19-7-
2019). 
Πριν από την έναρξη της συνεδρία-
σης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι,
από τα 33 µέλη του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, παρόντα ήταν τα 32
και απόντα τα  1, και ονοµαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1)ΤΣΟΚΑΣ  ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ 
3 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
4)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
5)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ         
6)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
7)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
8)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
9)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
10)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ             
11)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ     
12)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
13)ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 4 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
15)ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
16)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
17)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
18)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
19)ΑΤΜΑΤΣΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ
20)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 
21)ΧΙΟΝΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
22)ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ
23)ΓΑΒΡΙΛΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
24)ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
25)ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
26)ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

27)ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
28)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
29)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ          
30)ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
31)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
32)   ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1)ΨΩΜΙΑ∆ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Ο  ∆ήµαρχος, κ. Νικόλαος Ι.
Μελετίου, παρίσταται στη συνεδρία-
ση. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και
η κα Μαρία Καµπόλη, υπάλληλος
του ∆ήµου, για την τήρηση των
πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση της νόµιµης
απαρτίας, ο Πρόεδρος, κ. Θεµι-
στοκλής Γ. Τσόκας,  κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης και
εισηγούµενος του 1ου θέµατος της
εκτός  ηµερήσιας διάταξης µε τίτλο:
«Κατάργηση  ανάκλησης λεωφορ-
ειακής γραµµής Γ16 και επαναλει-
τουργία αυτής για την εξυπηρέτ-
ηση των πολιτών ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου», σύµφωνα µε τις δ/ξεις
της  παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.
3852/2010, όπως τροποποιήθηκε
µε τις δ/ξεις της παρ. 7 του άρθρου
74 του Ν. 4555/2018,
έθεσε υπόψη των µελών το µε
αριθµ. πρωτ.
13187/Γ∆ΣΕ/∆ΙΣΛ/05-09-2019
έγγραφο (απόφαση)  του Ο.Α.Σ.Α.
Α.Ε. (ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ)
,σύµφωνα µε το οποίο αναστέλλε-

ται η λειτουργία  λεωφορειακής
γραµµής  Γ16 και την κατάργηση
των στάσεων αυτής  (ΠΛ.
Κ Ο Υ Μ Ο Υ Ν ∆ Ο Υ Ρ Ο Υ -
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ). 

Ο κος Πρόεδρος έδωσε τον λόγο
στον κο ∆ήµαρχο,  ο  οποίος ανέ-
πτυξε ότι η απόφαση αυτή προκα-
λεί σοβαρή αναστάτωση στην
εξυπηρέτηση των κατοίκων της
πόλης µας, και των  σπουδαστών
από και προς τον ∆ήµο µας, µε
αποτέλεσµα την υποβάθµιση της
µετακίνησης εις βάρος  των ηδη
προγραµµατισµένων ωραρίων
τους, συγκεκριµένα,  εργαζόµενοι
που εργάζονται  στις επιχειρήσεις οι
οποίες έχουν την έδρα τους επί της
Λ.Αθηνών έως και στην Πλ.
Κουµουνδούρου, καθώς επίσης
και των σπουδαστών στην Σχολή
Εµπορικού Ναυτικού και  οσων
υπηρετούν στις δοµές του Υπουρ-
γείου Εθνικής Αµύνας , ιδιαίτερα
εκείνων στην Παραλία Ασπροπύρ-
γου. 

Λαβόντες τον λόγο ολοι οι επικεφ-
αλής των συνδυασµών ανέφεραν
πως είναι θετικοί ως προς  την άρση
της συγκεκριµένης απόφασης
διότι είναι εις βάρος του ∆ήµου
Ασπροπύργου και ζητούν από τον
κο ∆ήµαρχο να επέµβει ΑΜΕΣΑ
για να αρθεί η απόφαση αυτή. 

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το
∆ηµοτικό Συµβούλιο, να αποφ-
ασίσει σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την
προαναφερόµενη διαδικασία και

αφού έλαβε υπόψη

•Την εισήγηση του Προέδρου, κ.
Θεµιστοκλή Γ. Τσόκα, 
•Την εισήγηση του ∆ηµάρχου κ.
Νικολάου Ι. Μελετίου,
•Τις τοποθετήσεις των επικεφαλής

πέρασε σε ψηφ οφ ορία, στην
οποία, ΥΠΕΡ της  «Κατάργησης
αν άκλησης λεωφ ορειακής γραµ-
µής 
Γ16 και  επαν αλειτουργίας αυτής
για την  εξυπηρέτηση των
πολιτών  ∆ήµου Ασπροπύργου», 
τάχθηκαν   τριάν τα δύο (32) του
συµβουλίου, και ον οµαστικά  οι
κ.κ.:
1)ΤΣΟΚΑΣ  ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2)ΜΑΥΡΙ∆Η ΣΟΦΙΑ 
3 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
4)ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
5)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ         
6)ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
7)ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
8)ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
9)ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
10)ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ             
11)ΚΑΓΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ     
12)ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
13)ΝΕΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1 4 ) Π Α Π Α ∆ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
15)ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
16)ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
17)ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
18)ΜΑΜΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
19)ΑΤΜΑΤΣΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ
20)ΜΑΥΡΑΚΗ-ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 
21)ΧΙΟΝΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
22)ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΕΟΥΖΑ

23)ΓΑΒΡΙΛΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
24) Μ Υ Λ Ω Ν Α Σ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
25)ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
26)ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
27)ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
28)ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
29)ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ          
30)ΚΑΜΠΟΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
31)ΜΠΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
32)   ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίν ει την  κατάργηση  αν άκ-
λησης λεωφ ορειακής γραµµής
Γ16 (ΠΛ.ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ –
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ) και  επαν αλειτο-
υργίας αυτής  για την  οµαλή
µετακίν ηση - εξυπηρέτηση των  
πολιτών  ∆ήµου Ασπροπύργου,
σπουδαστών  κ.λ.π.

Αφ ού  συν τάχθηκε  και  αν αγ-
ν ώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό,
υπογράφ εται  ως  κατωτέρω,
πήρε δε αύξον τα  αριθµό 421 .    

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Αν τίγραφ ο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Γ. ΤΣΟΚΑΣ
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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

ΖHTΕΙTAI BOHΘΟΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΥ Ε∆ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΜΑΝ∆ΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. 

ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΓΥΡΩ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ. ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 9.00 ΕΩΣ 16.00

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  6941638447

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».  

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.

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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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείµενο της σύµβασης αποτελούν τα έργα διευθέτησης τού ρέµατος Αχαρνών (Καναπίτσα). Από τα 12.586 χλµ. του συνολικού µήκους ρ. Αχαρνών, επεµ-
βάσεις προβλέπονται σε µήκος 7,5 χλµ.. Σε µήκος 1,6 χλµ. προτείνεται κλειστή διατοµή, χωρίς να συνυπολογίζονται τα τεχνικά γεφύρωσης των διασταυρ-
ούµενων οδών, ενώ για τα υπόλοιπα 5,9 χλµ. προτείνεται ανοιχτή διατοµή, µε συρµατοκιβώτια. Σε 3,7 χλµ. διατηρείται η φυσική διατοµή. Στα προτεινόµενα
έργα εντάσσονται 2 υφιστάµενα τεχνικά έργα, το τεχνικό διέλευσης τής Αττικής Οδού και ο οχετός στην οδό Σκρα, συνολικού µήκους 1,5 χλµ.. Περιλαµβά-
νεται επίσης και και το χωµάτινο φράγµα ανάσχεσης, που προτείνεται να κατασκευαστεί περί τη Χ.Θ. 10+600, περίπου 2,0 χλµ. κατάντη από το όριο τού Εθνι-
κού ∆ρυµού Πάρνηθας, για την αποµείωση των πληµµυρικών απορροών της ορεινής λεκάνης.

πηγή: ypodomes.com

Με ενιαίο ψηφοδέλτιο η Ν∆ 
στις εκλογές της ΚΕ∆Ε 

- “Ναι” και από Λ. Κυρίζογλου
Με ενιαίο ψηφοδέλτιο η Ν∆ στις εκλογές της

ΚΕ∆Ε - Ναι και από Κυρίζογλου
Μετά την ξεκάθαρη θέση της Ν∆, “ναι” και του

υποψηφίου για την προεδρία της Κεντρικής Ένω-
σης ∆ήµων Ελλάδας, ∆ηµάρχου Αµπελοκήπων –
Μενεµένης, Λάζαρο Κυρίζογλου, για ενιαίο ψηφο-
δέλτιο, µε επιστολή του προς τους αιρετούς της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρώτου βαθµού.

Υπενθυµίζεται ότι, προχθες, υπήρξε το “ναι” του
έτερου για την προεδρία της ΚΕ∆Ε, ∆ηµάρχου
Τρικκαίων, ∆ηµήτρη Παπαστεργίου.

Η επιστολή - δήλωση

«Αγαπητοί  Συναδέλφισσες και  Συνάδελφοι ,
∆ήµαρχοι και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι

Είναι γνωστή σ’ όλους σας η διαχρονική συνέ-
πεια και παρουσία µου στους αγώνες για την αυτο-
διοίκηση. Με τις µέχρι σήµερα επικοινωνίες µου
(έντυπο θέσεων κλπ.) σας έχω γνωρίζει τις από-
ψεις-προτάσεις µου για όλα τα σοβαρά και µεγάλα
ζητήµατα της αυτοδιοίκησης στην πατρίδα µας, µε
καθαρό αυτοδιοικητικό λόγο.

Σήµερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά είναι
ανάγκη να αναλάβουµε πρωτοβουλίες για τη
διαχείριση κρίσιµων ζητηµάτων, όπως η προ-
στασία του περιβάλλοντος, η αντιµετώπιση των
συνεπειών της κλιµατικής αλλαγής, η πολιτική
προστασία, η ασφάλεια των πόλεων και των οικι-
σµών, η αντιστροφή της δηµογραφικής κατάρρευ-
σης, η διοικητική µεταρρύθµιση, η καταπολέµηση
της γραφειοκρατίας µέσω της ηλεκτρονικής διακ-
υβέρνησης για καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτ-

ηση των πολιτών, η διαχείριση των απορριµµά-
των, η ενίσχυση των νησιωτικών, των ακριτικών
και των περιφερειακών δήµων, η διευθέτηση των
προσφυγικών ροών.

Στη νέα δηµοτική περίοδο (2019-2023) η Τοπι-
κή Αυτοδιοίκηση καλείται να επουλώσει τις «κλει-
σθένειες» ατέλειες και να ανακτήσει το έδαφος που
έχει χαθεί, λόγω των µνηµονίων και του δυσµε-
νούς θεσµικού και οικονοµικού πλαισίου που της
έχει επιβληθεί, διεκδικώντας αποφασιστικά κι αν
χρειασθεί και µαχητικά, ό,τι ανήκει και ό,τι αξίζει
στην Αυτοδιοίκηση, στους ∆ήµους και στις τοπι-
κές µας κοινωνίες.

Αγαπητοί Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι
Για µία ακόµη φορά, όπως και το 2014, χάριν της

ενότητας κι επειδή προτάσσω το «εµείς» κι όχι το
«εγώ», κατέρχοµαι σε κοινό-ενιαίο ψηφοδέλτιο ως
υποψήφιος Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε. Στέκοµαι µε
απόλυτο σεβασµό προς όλους σας, µε υπευθυ-
νότητα, µε εµπειρία και σας ζητώ να µε τιµήσετε µε
την εµπιστοσύνη σας κατά την επικείµενη εκλογή
οργάνων διοίκησης της Κεντρικής Ένωσης
∆ήµων Ελλάδος (ΚΕ∆Ε).

Σας ευχαριστώ.
Με συναδελφικούς και αγωνιστικούς χαιρετι-

σµούς
Λάζαρος Κυρίζογλου
∆ήµαρχος Αµπελοκήπων-Μενεµένης
Πρόεδρος Περιφερειακής Ένωσης∆ήµων Κεν-

τρικής Μακεδονίας»
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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
τηλέφωνο: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

Ζητείται εργασία ως
ανειδίκευτος εργάτης,
για µετακοµίσεις ή σε
αποθήκες (υπάρχει
προυπηρεσία), στην περ-
ιοχή τουΘριασίου. 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 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ
ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
DELONGHI
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 694
25 18203

ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ
Τηλεόραση 14’’
παλαιού τύπου σε
οικογένεια που την
έχει ανάγκη.
6938025013 κος
∆ηµήτρης 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ RENAULT TWINGO 

Mοντέλο 2004, 1150 κυβικά

(τέλη 135 ευρώ)  µε 175.500

χλµ. στην τιµή των 1150 ευρώ.

(∆ιαθέτει airconditioner, 

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



Παρασκευή 1 Νοεµβρίου 2019 θριάσιο-15  

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 Παρασκευή 1 Νοεµβρίου 2019


