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2-θριάσιο Τετάρτη 6 Νοεµβρίου 2019

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Βελτιωµένος µε ηλιοφάνεια .Η θερµοκρασία 

µέχρι  23 βαθµούς Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Λεονάρδος

Παγκόσµια Ηµέρα για την Παρεµπόδιση
της Εκµετάλλευσης του Περιβάλλοντος

στον Πόλεµο και τις Ένοπλες Συγκρούσεις

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

Χατζή Μαρία Ι. Θεµιστοκλέους 49, 
2105575331

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Στυλιαρά Ελένη Κ.

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 88, 
2105541216

ΜΑΝ∆ΡΑ 
Λουκόπουλος Σωτήριος Ν.

Στρατηγού Ρόκα Ν. 84,2105556375 
08:00-23:00

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Τζώνης Κωνσταντίνος Ε.

Κυκλάδων 31, 2102482990 08:00-22:00

ΧΑΙ∆ΑΡΙ 
Γεωργοπούλου Αδαµαντία - Μαρία

Πλάτωνος 34, Όπισθεν My Market- ∆άσος
2105324590  08:00-21:00

ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ
Καραϊσκάκη 84, 2105985845

Άγρια καταδίωξη στον Ασπρόπυργο: 
Λήστεψαν τρεις οδηγούς φορτηγών σε ένα βράδυ

Σε «πονοκέφαλο» για τους αστυνοµικούς
στη ∆υτική Αττική εξελίσσεται η δράση
σπείρας κακοποιών που χτυπούν

ανυποψίαστους οδηγούς φορτηγών.Oι δράστες
στοχεύουν όσους σταθµεύουν τα φορτηγά στον
Ασπρόπυργο µε σκοπό να ξεκουραστούν για
λίγες ώρες.

Το βράδυ της ∆ευτέρας χτύπησαν τρεις
οδηγούς, σπάζοντας τα τζάµια των φορτηγών και
απειλώντας τους µε µαχαίρια και κατσαβίδια.
Άρπαξαν από τα θύµατά τους ό,τι χρήµατα είχαν
πάνω τους.

Τα ξηµερώµατα της Τρίτης, το αυτοκίνητο των δραστών εντοπίστηκε από αστυνοµικούς και άρχισε µία
άγρια καταδίωξη.

Χωρίς, όµως, κανένα αποτέλεσµα, µε τους αστυνοµικούς να χάνουν τους δράστες µέσα από τα χέρια
τους και µαζί την ευκαιρία να συλλάβουν τη συµµορία που προκαλεί τον φόβο και τον τρόµο στη δυτική
Αττική.

µε πληροφορί ες απο το cnn.gr

∆ιακηρύχθηκε η µελέτη
διευθέτησης ρεµάτων «Σούρες» 
& Αγίας Αικατερίνης Μάνδρας

Λευτέρης Κοσµόπουλος: «Κάνουµε πράξη έργα ουσίας 
για την αντιπληµµυρική θωράκιση της περιοχής µας»

∆
ιακηρύχθηκε η ανοιχτή διαδικασία για την
επιλογή αναδόχου εκπόνησης µελέτης του
έργου «Οριοθέτηση, διευθέτηση και έργα

ανάσχεσης ρεµάτων Σούρες και Αγίας Αικατερίνης
Ανάντη πόλεως Μάνδρας» από τη ∆ιεύθυνση
έργων Αντιπληµµυρικής Προστασίας Περιφέρειας
Αττικής. Η σχετική διακήρυξη δηµοσιεύεται προ-
κειµένου να προχωρήσει το έργο, προϋπολογι-
σµού 1.757.030,60 €  (µε Φ.Π.Α.). 

«Στόχος η επίσπευση και η εκτέλεση έργου
ουσίας, για την αντιπληµµυρική θωράκιση της
∆υτικής Αττικής», τονίζει ο Αντιπεριφερειάρχης
∆υτικής Αττικής Λευτέρης Κοσµόπουλος.

Η υπό ανάθεση σύµβαση αφορά στην εκπόνηση
της Μελέτης Οριοθέτησης τµηµάτων των κύριων
κλάδων των ρεµάτων Σούρες και Αγίας Αικατε-
ρίνης που βρίσκονται ανάντη του συνεκτικού ιστού 

της πόλης της Μάνδρας. Στα πλαίσια της οριοθ-
έτησης θα µελετηθούν τα απαιτούµενα έργα διευθ-
έτησης των ρεµάτων, έργα σταθεροποίησης της
κοίτης και των πρανών, καθώς και έργα ανάσχεσης
της ροής και της στερεοµεταφοράς (µείωση των
φερτών υλικών), τα οποία αφορούν στο σύνολο
του υδρογραφικού δικτύου της λεκάνης απορροής
κάθε ρέµατος. Η µελέτη εκτός της Υδραυλικής
περιλαµβάνει και τις αναγκαίες υποστηρικτικές
µελέτες, Τοπογραφική, Γεωλογική, Γεωτεχνική
και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

Άµεσα, µπαίν ουν  σε τροχιά εκτέλεσης και τα
αν τιπληµµυρικά έργα στις περιοχές των
Μεγάρων  και της Νέας Περάµου, καθώς είν αι
στις πρώτες προτεραιότητες της Αν τιπεριφέρει-
ας ∆υτ. Αττικής. 
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Ο
λοκληρώθηκαν  οι εργασίες συν τήρησης των
εγκαταστάσεων  στους παιδικούς σταθµούς
που φιλοξεν ούν  τα παιδιά του ∆ήµου Μάν δρ-

ας - Ειδυλλίας .  
Συγκεκριµέν α οι αρµόδιες υπηρεσίες προχ ώρησαν

σε επισκευές και βαφή στον  παιδικό σταθµό «Μαν δρ-
ούπολη», εν ώ στις εγκαταστάσεις του ΠΙΚΠΑ τοποθε-
τήθηκε µόν ωση και πραγµατοποιήθηκαν  εργασίες
συν τήρησης.

Εργασίες µερικής αν ακαίν ισης πραγµατοποιήθηκαν
και στο κτίριο που φιλοξεν εί το Εργαστήρι Πολιτισµού
και Τεχ ν ών  καθώς και τη ∆ηµοτική Φιλαρµον ική στην
περιοχ ή της Ράχ ης για ν α αν ακτήσει το ρόλο του και
ν α λειτουργήσουν  απρόσκοπτα τα τµήµατα εν όργαν ης
γυµν αστικής, το εργαστήρι ζωγραφικής, το θεατρικό
τµήµα και η φιλαρµον ική.

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
Μέτρα προστασίας ενόψει του χειµώνα λαµβάνει η Π.Ε. ∆υτικής Αττικής

Λ. Κοσµόπουλος: «Συνεργασία όλων των φορέων Πολιτικής Προστασίας
και έργα υποδοµής για την ασφάλεια της περιοχής µας»

Την ∆ευτέρα, 4 Νοεµβρίου 2019, πραγµατο-
ποιήθηκε στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας
∆υτικής Αττικής(Ελευσίνα), συνεδρίαση του Συντο-
νιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ)
υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη ∆υτικής
Αττικής, κ. Ελευθερίου Κοσµόπουλου. Έγινε
απολογισµός της αντιπυρικής περιόδου και
συζητήθηκε ο νέος σχεδιασµός για την αντι-
µετώπιση των κινδύνων από πληµµυρικά φαινό-
µενα, χιονοπτώσεις και παγετό.

Η Πολιτική Προστασία και η αντιµετώπιση φαινο-
µένων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την Περ-
ιφερειακή Ενότητα ∆υτικής Αττικής, µε στόχο την
ασφάλεια της περιοχής µας. σε αυτό το πλαίσιο 

έγινε η συζήτηση µε συµµετοχή πολλών εκπρ-
οσώπων φορέων, υπηρεσιών, εθελοντών.

Από τον σύντοµο απολογισµό της αντιπυρικής
περιόδου ο Προϊστάµενος Πολιτικής Προστασίας
ΠΕ ∆υτικής Αττικής, κ. Ιωάννης Λειβαδάρος ανέφ-
ερε την πυρκαγιά στον Κιθαιρώνα µε σηµαντική
έκταση καµµένων. 

Περιέγραψε αρµοδιότητες µε βάση ισχύουσες
εγκυκλίους τόσο για τις πληµµύρες, όσο και για
τους αποχιονισµούς. Όλοι οι συµµετέχοντες φορ-
είς τόνισαν ότι βρίσκονται σε ετοιµότητα για να
συνδράµουν στις κοινές προσπάθειες στο πλαίσιο
των αρµοδιοτήτων και των επιχειρησιακών δυνά-
µεών τους.

Ο Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής, κ.  Ε.
Κοσµόπουλος, επεσήµανε την ανάγκη συντονι-
σµού για την µεγαλύτερη διευκόλυνση κινήσεων
και παρεµβάσεων, λόγω των εργασιών που εκτε-
λούνται παράλληλα σε πολλά σηµεία της περιοχής
και ιδιαίτερα στους ∆ήµους Μάνδρας-Ειδυλλίας
και Μεγάρων.  

Όπως δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Λευτέρης
Κοσµόπουλος: «Η στενή συνεργασία των αρµό-
διων φορέων µαζί µε τα έργα πνοής που βρίσκον-
ται σε εξέλιξη θα επαναφέρει το αίσθηµα ασφάλει-
ας στην περιοχή ενόψει της αντιπληµµυρικής και
αποχιονιστικής περιόδου 2019»

Μάνδρα: Εργασίες συντήρησης 
και βελτίωσης σε Παιδικούς Σταθµούς

και Φιλαρµονική 

Συν εχ ίζεται στη σελ. 4

ΟΟµµιιλλίίαα  µµεε  θθέέµµαα  
««ΚΚαακκοοπποοίίηησσηη  
ΗΗλλιικκιιωωµµέέννωωνν»»  
Στα ΚΑΠΗ Μεγάρων,

Νέας Περάµου και Κινέττας 

Το Ν.Π.∆.∆. «ΗΡΟ∆ΩΡΟΣ» του ∆ήµου Μεγα-
ρέων σε συνεργασία µε τον «Συµβουλευτικό
Σταθµό Υποστήριξης θυµάτων βίας του ∆ήµου
Ελευσίνας», διοργανώνει οµιλία µε θέµα: «Κακο-
ποίηση ηλικιωµένων».
Η δράση θα πραγµατοποιηθεί:
στον χώρο του ΚΑΠΗ Μεγάρων την Πέµπτη 7
Νοεµβρίου 2019 και ώρα 10:30
στον χώρο του ΚΑΠΗ Κινέττας, την Τρίτη 12 Νοεµ-
βρίου 2019 και ώρα 10:00 και
στον χώρο του ΚΑΠΗ Νέας Περάµου, την Πέµπτη
14 Νοεµβρίου 2019 και ώρα 10:00
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Στη σύσκεψη του ΣΟΠΠ συµµετείχαν :
ο Προϊστάµεν ος Πολιτικής Προστασίας ΠΕ ∆υτικής
Αττικής, κ. Ιωάν ν ης Λειβαδάρος, ο Προϊστάµεν ος
Αυτοτελούς Πολιτικής Προστασίας Αττικής Ευστράτιος
∆αβάκης, ο Αν τών ης Αν τύπας Πολιτική Προστασία
∆υτικής Αττικής, Παν αγιώτης Γρηγορίου ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ,
Ιωάν ν ης Καλυµν άκης και Ιωάν ν ης Στεφαν ίδης Σύλλο-
γος Εθελον τών  Θριασίου Πεδίου, Αν αστάσιος Χρη-
στίδης και Σωτήρης Καν άκης  ∆ήµου Ελευσίν ος, Χρή-
στος Γκολφίν ος ∆/της ΠΥ ∆υτικής Αττικης, Γεώργιος
Αρτιν ιός Υποδ/της ΠΥ Μεγάρων , Ιωάν ν ης Μορφ-
ακίδης Σχ ολή Πυροβολικού, Γιάν ν ης Κάν τας Ολυµπία
Οδός, Σωτηρία Φράγκου ∆ασαρχ είο Μεγάρων , Χρή-
στος Γκάτσης ∆/ν ση ∆ασών  ∆υτικής Αττικής,
Αν δρέας Βερτζάγιας και Μαρία Καράλη ∆ΤΕ ΠΕ∆Α,
Φ.Μαν ωλουδάκη ∆/ν ση Υγείας, ∆ηµητρης Στέλλιου
Αποκεν τρωµέν η ∆ιοίκηση, Ιωάν ν ης Μαλαν δράκης
Λιµεν αρχ είο Ελευσιν ας, Ηλία Παρασκευή και Μιχ άλης
Οικον οµάκης ∆ήµος Φυλής, ∆/ν ση Αστυν οµίας ∆υτι-
κής Αττικής Πην ελόπη Φάλκου, ∆/ν ση Τροχ αίας Αττι-
κής Αθαν άσιος Μηλιώτης, Μελέτης Ρήγας Εθελον τική
Οµάδα Μεγάρων  Κούρος, Αθαν άσιος Μαλιώρας ∆ασα-
ρχ είο Αιγάλεω, Ολυµπία Ραπτέλλη ∆/ν ση ∆ιαχ είρισης
Μητροπολιτικών  Υποδοµών  (πρωην  ∆ΕΣΕ, ∆ΚΕΣΟ,
∆9), ∆/ν ση Μεταφορών  ΠΕ∆Α Ηλίας Καπογιάν ν ης,
∆ΑΟΚ Απόστολος Τσιαµάς και Βασιλική Σκούρτη,
ΕΑΑ Αν δρέου Αλέξαν δρος, ∆Ε∆∆ΗΕ Ελευσίν ας Ηλίας
Φούκας, Κων /ν ος Φυλακτός ∆ήµος Μεγαρέων . 

Απλούστευση των διαδικασιών
αδειοδότησης ανανεώσιµων πηγών

Από 8 ως 10 χρόν ια διαρκεί η διαδικασία αδειοδότησης των
αιολικών πάρκων, η οποία περιλαµβάνει 29 διαφορετικά στά-
δια, µε πολλαπλάσια δικαιολογητικά, ενώ η νέα ευρωπαϊκή
οδηγία 2018/2001 προβλέπει προθεσµία δύο ετών, µε παρά-
ταση ενός έτους, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
Αυτό προκύπτει από την προχθεσινή , πρώτη συνεδρίαση
της επιτροπής για την αναµόρφωση του θεσµικού πλαισίου
αδειοδότησης των ανανεώσιµων πηγών, υπό την προεδρία
της γεν ικής γραµµατέως Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων
Υλών, Αλεξάνδρας Σδούκου. Τον ίστηκε επίσης, ότι για τα
φωτοβολταϊκά πάρκα η αντίστοιχη διαδικασία διαρκεί 4-5 έτη,
ενώ ακόµη και για τα έργα ΑΠΕ, χωρίς υποχρέωση λήψης άδει-
ας παραγωγής, η ισχύουσα νοµοθεσία προβλέπει 13 στάδια
αδειοδότησης.
Στην οµιλία της, η κ. Σδούκου έκανε λόγο για συστράτευση
όλων των εµπλεκοµένων φορέων στην προσπάθεια δηµιο-
υργίας ενός καινοτόµου πλαισίου αδειοδοτήσεων, που θα
είναι ελκυστικό για τους επενδυτές, χωρίς να κάνει εκπτώσεις
σε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος. Η γεν ική γραµµα-
τέας του ΥΠΕΝ κάλεσε όλα τα µέλη να εργαστούν αποφασι-
στικά ώστε να πάψει η Ελλάδα να ακολουθεί µε µεγάλη χρο-
νοκαθυστέρηση τα τεκταινόµενα σε άλλες χώρες του εξωτερ-
ικού και να γίνει η ίδια παράδειγµα χώρας µε σύγχρονο,
σύντοµο και διαφανές πλαίσιο αδειοδότησης ΑΠΕ.

Ο υφυπουργός Ενέργειας Γεράσιµος Θωµάς, επεσήµανε ότι
η απλοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών για τις ΑΠΕ είναι
κρίσιµη παράµετρος για να επιτευχθεί ο διττός στόχος για
µεγάλη αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό µείγµα
της χώρας και της ταχείας απολιγν ιτοποίησης έως το 2028.

Στη συνέχεια, ο συντον ιστής της οµάδας διαγωνιστικών
διαδικασιών έργων ΑΠΕ της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας,
∆ιονύσης Παπαχρήστου, παρουσίασε την πρόταση της ΡΑΕ
για την απλοποίηση των διαδικασιών για την έκδοση άδειας
παραγωγής, η οποία τέθηκε σε διαβούλευση. Σηµαντικά
στοιχεία της πρότασης της ΡΑΕ είναι -µεταξύ άλλων- η
απλούστευση των κριτηρίων, ώστε να περιοριστούν στα
απολύτως αναγκαία, στο πλαίσιο που τίθεται από την εθν ική
και ευρωπαϊκή νοµοθεσία και η δηµιουργία πληροφοριακού
συστήµατος που θα υποστηρίζει την απλοποιηµένη διαδι-
κασία χορήγησης αδειών  παραγωγής.
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Συγκέν τρωση στις 8 π.µ. στην  Είσοδο του ν οσοκοµείου

► ν α ολοκληρωθεί ΑΜΕΣΑ η πρόσληψη των  13 γιατρών  στα ΤΕΠ
► ν α εν ισχυθεί µε µόν ιµο προσωπικό το Νοσοκοµείο ΘΡΙΑΣΙΟ και ν α

τροποποιηθεί ο Οργαν ισµός για ν α αν ταποκρίν εται στις σύγχρον ες
αν άγκες

► ν α µην  απολυθεί καν έν ας συν άδελφος. Να µον ιµοποιηθούν  οι
εργαζόµεν οι µε ελαστικές εργασιακές σχέσεις.

► ν α σταµατήσουν  οι µετακιν ήσεις ν οσηλευτών  και βοηθών  θαλάµου
από κλιν ική σε κλιν ική. Να καλύπτον ται τα ΤΕΠ, Χειρουργεία και η
«κίν ηση» µε επαρκή αριθµό τραυµατιοφορέων  σε όλες τις βάρδιες

► ν α αν αβαθµισθεί η συγκοιν ων ιακή σύν δεση του ν οσοκοµείου

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Γ.Ν.Ε. ΘΡΙΑΣΙΟ                                                       

ΠΠΕΕΜΜΠΠΤΤΗΗ  77  ΝΝΟΟΕΕΜΜΒΒΡΡΙΙΟΟΥΥ  22001199
ΣΣττάάσσηη  ΕΕρργγαασσίίααςς  ((88  ππ..µµ..  ––  1100  ππ..µµ..))  όόλλωωνν  ττωωνν  εερργγααζζοοµµέέννωωνν

66 99 77 88 00 88 77 33 00 99

“Βοήθεια στο Σπίτι”: Προχωρά η Προκήρυξη 
- Συζήτηση του ΥΠ.ΕΣ. µε τους εργαζοµένους

Πραγµατοποιήθηκε η προγραµµατι-
σµένη συνάντηση του Πανελλήνιου
Συντονιστικού Οργάνου του «Βοήθεια

στο Σπίτι», µε τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, κ. Μ. Σταυριανουδάκη.

Σκοπός της συνάντησης ήταν να τεθούν ζητή-
µατα που αφορούν τη λειτουργία των Μονάδων
του εν λόγω Προγράµµατος, πανελλαδικά,
όπως: Καθηκοντολόγιο, χρήση αυτοκινήτων-
αντικατάσταση στόλου, συνοδείες ωφελουµέ-
νων-νοµική κάλυψη, εισαγγελικές παραγγελίες
για τους κοινωνικούς λειτουργούς του «Βοήθεια
στο Σπίτι», αλλότρια καθήκοντα  κ.λπ.

Σύµφωνα µε το Συντονιστικό, πραγµατοποιήθηκε ένας εποικοδοµητικός διάλογος µε όλα τα θέµα-
τα που έχουν προκύψει από την πολύχρονη λειτουργία των Μονάδων του Προγράµµατος στην Τοπι-
κή Αυτοδιοίκηση και δροµολογήθηκαν κι άλλες συναντήσεις, προκειµένου να επιλυθούν ζητήµατα
που έχουν επισηµάνει τα σωµατεία των εργαζοµένων και να διαµορφωθεί ένα ενιαίο κανονιστικό
πλαίσιο λειτουργίας του «Βοήθεια στο Σπίτι», το οποίο πλέον θα είναι θεσµοθετηµένο.  

Όσον αφορά τη διαδικασία του διαγωνισµού, έχει ολοκληρωθεί σχεδόν η διαδικασία του ΠΥΣ (υπο-
γράφηκαν οι πιστώσεις για το Πρόγραµµα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) εκκρεµεί από το
Υπουργείο Εργασίας το 7% των ειδικών κατηγοριών για να τελειώσει και να αποσταλεί στο ΑΣΕΠ.

Όσον αφορά τη χρηµατοδότηση, έχει δοθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών η α’ και β’ δόση προς
την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. και αναµένεται το ποσό της γ’ δόσης από το Υπουργείο Εργασίας.

Στη συνάντηση που είχε το Συντονιστικό µε τον αρµόδιο από το Υπουργείο Εργασίας, την προη-
γούµενη Πέµπτη, υπήρξε ενηµέρωση ότι, συνεδρίασε η επιτροπή έγκρισης και τα χρήµατα θα δοθ-
ούν στην ΕΕΤΑΑ µέχρι τα µέσα Νοεµβρίου.

Ένοπλη επίθεση σε Ελληνικό
δεξαµενόπλοιο στο Τόγκο
- Απαγωγή 4 µελών πληρώµατος

Στόχ ος έν οπλης επίθεσης έγιν ε τις πρώτες πρωιν ές
της ∆ευτέρας το υπό ελλην ική σηµαία δεξαµεν όπλοιο

«Έλκα Αριστοτέλης», ν ηολογίου Πειραιά 11217, που
βρισκόταν  ελλιµεν ισµέν ο στο αγκυροβόλιο Lome Togo,
στο Τόγκο της ∆υτικής Αφρικής.
Οι έν οπλοι απήγαγαν  τέσσερα, από τα συν ολικά 24,
µέλη του πληρώµατος, έν αν  Έλλην α, δύο Φιλιππιν έζους
κι έν αν  Γεωργιαν ό.
Αµέσως µόλις έγιν ε γν ωστό το περιστατικό, το αρχ ηγείο
του Λιµεν ικού Σώµατος εν ηµέρωσε τις αρµόδιες υπηρ-
εσίες του υπουργείου Εξωτερικών .
Από την  πρώτη στιγµή εν ηµερώθηκε ο υπουργός Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάν ν ης Πλακιωτάκης, ο
οποίος και έδωσε εν τολή στις αρµόδιες ∆ιευθύν σεις του
ΥΝΑΝΠ ν α παρακολουθούν  στεν ά το θέµα, σε συν ερ-
γασία µε το υπουργείο Εξωτερικών  και τη διαχ ειρίστρια
εταιρεία.
Σε αν ακοίν ωσή της, η European Nav igation Inc
σηµειών ει πως η ασφάλεια του πληρώµατος είν αι ύψι-
στης σηµασίας και πως ως εταιρεία κάν ει ό,τι µπορεί για
ν α διασφαλίσει τη γρήγορη κι ασφαλή απελευθέρωση
των  απαχ θέν των .
Αν αφέρει πως δε µπορεί ν α δώσει περισσότερες λεπτο-
µέρειες στη δηµοσιότητα, ωστόσο τον ίζει ότι το τάν κερ
και τα άλλα 20 µέλη του πληρώµατος είν αι ασφαλή.
Η εταιρεία ζητεί από τα ΜΜΕ ν α σεβαστούν  την
ευαίσθητη φύση της υπόθεσης και τις οικογέν ειες των
µελών  του πληρώµατος, σε αυτές τις δύσκολες στιγµές
που περν ούν .
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ΑΧΑΡΝΕΣ: Το κοινωνικό έργο 
«Προσφέρω» δίνει δωρεάν

είδη πρώτης ανάγκης σε 
οικογένειες που έχουν ανάγκη

Ο χ ώρος του Κοιν ων ικού έργου »Προσφέρω» θα είν αι
αν οιχ τός κάθε Τετάρτη και Παρασκευή από τις 4:00µµ
έως τις 6:00µµ οδός Λαθέας 5 και Ποργιώτη 2 στο στεν ό
Αχ αρν αί Μεν ίδι, µε χ ειµων ιάτικα είδη.
Όποια οικογέν εια έχ ει αν άγκη, µπορεί ν α µας επισκε-
φτεί και ν α πάρει ∆ΩΡΕΑΝ ότι χ ρειάζεται. Ρούχ α, υπο-
δήµατα, παιχ ν ίδια, είδη σπιτιού, είδη µπεµπέ κ.τ.λ.
είν αι στην  διάθεσή σας. Μαζί σας ν α έχ ετε και
σακούλες.
Παράκληση δεν  θα δεχ όµαστε τις µέρες αυτές ρούχ α
και υποδήµατα.
Για πληροφορίες στα τηλ. 6937191968 – 6971724357
Παρασκευάς Γαρυφάλλου.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ 

Έδωσαν ζωή ... 
Είναι στο αίµα τους! 
Πιστοί στο καθήκον τους για µία ακόµη φορά οι

εθελοντές συµµετείχαν στην καθιερωµένη Αιµο-
δοσία που ∆ήµου Φυλής που πραγµατοποιήθηκε
την Πέµπτη 31 Οκτωβρίου, στην αίθουσα “Μελίνα
Μερκούρη”, σε συνεργασία µε το Θριάσιο Νοσο-
κοµείο. 
Κοντά στους γιατρούς – νοσηλευτές,  εργαζόµε-

νους και τους συνδηµότες που πρόσφεραν λίγο
από το αίµα τους,  χαρίζοντας στους συνανθρώπο-
υς µας που το έχουν ανάγκη ένα πολύτιµο δώρο
ζωής, βρέθηκε ο αναπληρωτής ∆ήµαρχος Κοινω-
νικής Πολιτικής. 

Ο Γιώργος Αντωνόπουλος ευχαρίστησε µε
θερµά λόγια όλους όσους συµµετείχαν στη διαδι-
κασία, υπογραµµίζοντας την ανεκτίµητη αυτή
µορφή εθελοντισµού. Άλλωστε η  φράση της
αφίσας – πρόσκλησης της Κοινωνικής Υπηρεσίας
“∆ίνω Ζωή είναι στο αίµα µου!”  τα λέει όλα,  από
µόνη της. 

Ο γύρος της Ελλάδας για τον Εθελοντισµό και το
περιβάλλον άρχισε από το Ολυµπιακό Χωριό

Τ
ο συµβολικό φύτεµα µιας ελιάς που µε τις ρίζες της µπορεί ν α µας εν ώσει σηµατοδότησε την  έν αρξη του
γύρου της Ελλάδας σε έν α ταξίδι εθελον τισµού για το περιβάλλον . Έν α ταξίδι που µε κεν τρικό άξον α το
Let’s do it Greece άρχ ισε από τις Αχ αρν ές και το Ολυµπιακό Χωριό. Παρουσία του ∆ηµάρχ ου Αχ αρν ών

κ. Σπύρου Βρεττού πραγµατοποιήθηκε η πρώτη εκδήλωση που αποτελεί το έν αυσµα των  φετιν ών  δράσεων
που θα κορυφωθούν  τον  Μάιο του 2020 µε τη µεγαλύτερη ταυτόχ ρον η εθελον τική δράση.

Ο κ. Σπύρος Βρεττός στο χ αιρετισµό του, αφού εξέφρασε τη χ αρά του για την  απόφαση ν α ξεκιν ήσει η φετι-
ν ή προσπάθεια από τις Αχ αρν ές, αν αφέρθηκε στο ν όηµα της εκδήλωσης αυτής, επισηµαίν ον τας την  αξία της
εθελον τικής προσφοράς σε περιβαλλον τικές δράσεις και όχ ι µόν ο. Είχ ε παράλληλα την  ευκαιρία ν α τιµήσει τον
παραολυµπιον ίκη της κολύµβησης κ. Γιάν ν η Κωστάκη και τον  επικεφαλής του Let’s do it Greece κ. Γιάν ν η
Κιούση, δίν ον τάς τους από έν α εκµαγείο του αρχ αίου θεάτρου των  Αχ αρν ών .  Στη διοργάν ωση της εκδήλω-
σης συµµετείχ ε εν εργά ο ∆ήµος Αχ αρν ών , εν ώ σηµαν τική ήταν  και η συµβολή της Νέας Γεν ιάς Ολυµπιακού
Χωριού και του επικεφαλής κ. Βασίλη Βόσιν α.

Το παρών  έδωσαν  µεταξύ άλλων  η Αν τιδήµαρχ ος Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νέας Γεν ιάς κ. Λουίζα
Κοσµίδου, ο Αν τιδήµαρχ ος Περιβάλλον τος και Πρασίν ου κ. Νίκος Ξαγοράρης, ο Αν τιδήµαρχ ος Καθαριότητας
κ. Γιώργος Πετάκος, ο Αν τιδήµαρχ ος Τοπικής Αν άπτυξης και Επιχ ειρηµατικότητας κ. Aγγελος Αραµπαν τζής, ο
πρόεδρος της Β’ Βάθµιας Σχολικής Επιτροπής κ. Γιάν ν ης Μίχ ας, ο πρόεδρος της Α’ Βάθµιας Σχ ολικής Επιτρ-
οπής κ. Χαράλαµπος Ορφαν ίδης, η Αν τιπρόεδρος της ∆ΗΚΕΑ κ. Αγγελική Ζαχ αριάδη, ο δηµοτικός σύµβουλος
και διευθυν τής του 6ου Λυκείου Ολ. Χωριού κ. Κων σταν τίν ος Παπακώτσης, ο τοπικός σύµβουλος Θρακ/ν ων
κ. Ματθαίου, η πρόεδρος της κίν ησης πολιτών  Αρχ αίου Θεάτρου Αχ αρν ών  – Επισκήν ιο κ. Μαρία Μίχ α, εκπρ-
όσωποι αθλητικών  σωµατείων  Ολυµπιακού Χωριού Φοίβος και Αθην ά, του ∆έν τρου Ζωής, Εθελον τών  Αχ αρν ών
– Θρακ/ν ων , της πολιτικής συν εργασίας Πολίτες Ασφαλείς µαθητές από δηµοτικά σχ ολεία, από το 4ο, το 11ο
και το 12ο Γυµν άσιο, από το 6ο Λύκειο και το 3ο ΕΠΑΛ. Το µουσικό πρόγραµµα αν έλαβαν  οι χ ορωδίες του 4ου
Γυµν ασίου και της Νέας Γεν ιάς.  
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«Η Κοινωφελής Επιχείρηση του ∆ήµου Ελευσίνας κατά την περίοδο των
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, θα διοργανώσει εορταστικές
εκδηλώσεις στην κεντρική πλατεία της πόλης.

Το χριστουγεννιάτικο χωριό, µε τίτλο «Χριστούγεννα σαν παραµύθι», θα
απαρτίζεται από λυόµενους οικίσκους, εκ των οποίων ένας θα παραχωρηθ-
εί στους πολιτιστικούς, αθλητικούς και κοινωνικούς φορείς για φιλανθρωπι-
κές δράσεις.

Στον ανωτέρω χώρο θα φιλοξενηθεί σειρά καλλιτεχνικών εργαστηρίων,
δράσεων, όπως επίσης και συναυλίες, µε επίκεντρο τα παιδιά.

Ως πρόεδρος της Κοινωφελούς επιχείρησης του ∆ήµου Ελευσίνας και εκφ-
ράζοντας το σύνολο των µελών του ∆ιοικητικού συµβουλίου της εταιρίας,
σας απευθύνω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειµένου να
συµµετάσχετε στους φετινούς εορτασµούς. 

Παρακαλείστε όπως καταθέσετε τις ακριβείς σας προτάσεις, µε φιλανθρω-
πικό πάντοτε στόχο και συµβατό χριστουγεννιάτικο θέµα το αµέσως επόµε-
νο χρονικό διάστηµα (4/11/2019 έως και 11/11/2019 ), προκειµένου να κατα-
ρτιστεί το συνολικό πρόγραµµα του φετινού Χριστουγεννιάτικου Χωριού.

Η παραχώρηση οικίσκου, όπως επίσης και η πρόταση διενέργειας δρά-
σεων, απαιτεί την υποβολή της σχετικής αίτησης µε την φυσική παρουσία
του ενδιαφερόµενου ή ηλεκτρονικά (kede@elefsina.gr) η οποία θα πρέπει να
εµπεριέχει περιγραφή του φιλανθρωπικού στόχου και ακολούθως να πρω-
τοκολληθεί στα γραφεία της ΚΕ∆Ε».

Με εκτίµηση, 
Φώτιος - Παναγιώτης Τατάκης

Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης 
∆ήµου Ελευσίνας

Πρόσκληση συµµετοχής στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό 2019 
του ∆ήµου Ελευσίνας, από τον πρόεδρο της ΚΕ∆Ε
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Η Πανελλήνια Οµο-
σπονδία Εργαζοµένων
Οργανισµών Τοπικής
Α υ τ ο δ ι ο ί κ η σ η ς
( Π . Ο . Ε . - Ο . Τ . Α . )
στηρίζει  το Σωµατείο
Εργαζοµένων Νεκροτα-
φείου Σχιστού που
αποφάσισε  να
προχωρήσει σε κινητο-
ποιήσεις για την ικανο-
ποίηση των αιτηµάτων
των εργαζοµένων.

Οι εργαζόµενοι στο
Νεκροταφείο Σχιστού
ζητούν την αποµάκρυ-
νση των µπαζών από
τον χώρο, τη δηµιο

υργία λογαριασµού
µισθοδοσίας και
πάγιων εξόδων για την
οµαλή λειτουργία του
Κοιµητηρίου, όπως
επίσης και την χορήγ-
ηση των Μέσων Ατοµι-
κής Προστασίας
(Μ.Α.Π.) για το 2019.

«Μέχρι  τώρα, η
∆ιοίκηση του Νεκροτα-
φείου Σχιστού έχει επι-
δείξει αδιαφορία απέ-

ναντι στα αιτήµατα των
εργαζοµένων, των
οποίων η Υγεία, η Ασφ-
άλεια και οι ζωές τίθεν-
ται σε κίνδυνο και απο

φάσισαν να προχωρή-
σουν σε απεργιακές
κινητοποιήσεις για την
ικανοποίηση τους.

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
δηλώνει πως συµπαρα-
στέκεται  και  παρέχει
συνδικαλιστική κάλυψη
στους εργαζόµενους
του Νεκροταφείου Σχι-
στού, οι  οποίοι  θα
πρ αγµ ατο πο ι ή σο υ ν

24ώρες απεργίες την
Τρίτη 5 Νοεµβρίου
2019 και την Πέµπτη 7
Νοεµβρίου 2019»,
τονίζει η Οµοσπονδία.

Απεργία των εργαζοµένων του
νεκροταφείου Σχιστού

Σ
ε επιτόπιο έλεγχ ο των  εργασιών , προχ ώρησε ο Αν τιδήµαρχ ος Τεχ ν ικής Υπηρ-
εσίας, Αειφόρου Αν άπτυξης και Πράσιν ης Εν έργειας, κ. Αν αστάσιος Παπαδό-
πουλος, επί της οδού Αγίου Γεωργίου στον  Ασπρόπυργο. 

Σύµφων α µε τον  προγραµµατισµό της Τεχ ν ικής Υπηρεσίας, όλες οι εργασίες
συν εχ ίζον ται συστηµατικά και µε γοργό ρυθµό, µε αποτέλεσµα ν α έχ ει ήδη ολοκ-
ληρωθεί το µεγαλύτερο µέρος κατασκευής πεζοδροµίων  επί της οδού και ν α έχ ουν
δηµιουργηθεί παρτέρια, στα προγραµµατισµέν α σηµεία όπου  και θα γίν ει δεν δρο-
φύτευση. 
Σε στάδιο εξέλιξης βρίσκεται και ο ηλεκτροφωτισµός της Αγίου Γεωργίου εν ώ µετά

την  ολοκλήρωση των  αν ωτέρω εργασιών  θα ολοκληρωθεί η επίστρωση του δρόµου.

Σε επιτόπιο έλεγχο των εργασιών, προχώρησε ο Αντιδήµαρχος 
Τεχνικής Υπηρεσίας και Πράσινης Ενέργειας, Αν. Παπαδόπουλος

ΜΕ ΓΟΡΓΟ ΡΥΘΜΟ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
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Αγαπητοί φίλοι,

Σας ευχαριστώ για την εκλογή µου στην Κεντρική
Αντιπροσωπεία του Τεχνικού Επιµελητηρίου
Ελλάδος µε την ∆ηµοκρατική Κίνηση Μηχανικών
(∆ΚΜ) και πρόεδρο τον άξιο συνάδελφο και επιτ-
υχηµένο, Γιώργο Στασινό.

Ευχαριστώ θερµά τους συναδέλφους µηχανικούς
από όλη την Ελλάδα για την µεγάλη στήριξη που
µας έδωσαν. Εκπροσωπούµε µε βάση το εκλογικό
αποτέλεσµα της 3ης του Νοέµβρη την πρώτη σε
δύναµη παράταξη, µια πολύ µεγάλη πλειοψηφία
συναδέλφων Μηχανικών.

Η ψήφος εµπιστοσύνης στην καλύτερη διοίκηση
των τελευταίων ετών, επιβεβαιώθηκε, πανηγυρι-
κά.

Θα τιµήσω την ισχυρή εντολή σας! Θα υπηρετή-
σω τα αιτήµατα του κλάδου µας για να συµβάλλω
στην περαιτέρω επιστηµονική µας συµβολή στη
βιώσιµη ανάπτυξη της πατρίδας µας µε γνώµονα
το ευρύτερο δηµόσιο συµφέρον.

∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΛΙΑΚΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΕ 

Ριζικές αλλαγές στα 
πανεπιστήµια: 
Είσοδος µόνο µε κάρτα

Γ
ια την  προώθηση του συγκεκριµέν ου πρότ-
ζεκτ πρέπει ν α υπάρξει πρωτοβουλία από τις
διοικήσεις των  αν ώτατων  ιδρυµάτων . Η

σύν ταξη πάν τως του ν οµοσχ εδίου για την  αν ώτατη
εκπαίδευση δεν  έχ ει ολοκληρωθεί και σύµφων α µε τις
ίδιες πληροφορίες, θα παρουσιαστεί µέχ ρι τέλος του
χ ρόν ου.

Υπεν θυµίζεται  ότι δεν  είν αι η πρώτη φορά που
στο υπουργείο συζητούν  για την  «κάρτα εισόδου»
στα ΑΕΙ, καθώς αποτελεί µια πρόταση που επα-
ν έρχ εται σε τακτά χ ρον ικά διαστήµατα.

Σύµφων α µε τις πληροφορίες, είν αι µια λύση που
θα µπορούσε εν δεχ οµέν ως ν α εφαρµοστεί σε µικρά
παν επιστήµια, καθώς είν αι πιο δύσκολα εφαρµόσιµη
για τα µεγάλα εκπαιδευτικά ιδρύµατα.

«Με τη σωστή φύλαξη των  εισόδων  των  παν επι-
στηµιακών  χ ώρων  µπορούµε ν α περιφρουρήσουµε
την  είσοδο παραβατικών  στοιχ είων » λέει σχ ετικά ο
πρύταν ης του Αριστοτέλειου Παν επιστηµίου Θεσσα-
λον ίκης Ν. Παπαϊωάν ν ου και προσθέτει:

«Η κάρτα εισόδου είν αι αλήθεια ότι προϋποθέτει
την  πλήρη φύλαξη του παν επιστηµιακού, κάµπους
γύρω γύρω, κάτι που δεν  είν αι τόσο στην  κουλτούρα
µας ως χ ώρας και χ ρειάζεται διαδικασίες που το
παν επιστήµιο σήµερα δεν  είν αι έτοιµο ν α εφαρµό-
σει. Το σύστηµα µπορεί σήµερα πιστεύω ν α αυτορ-
υθµιστεί, µε διαδικασίες συν αίν εσης και συν εργασίας
όλων  των  µερών  του».

(πηγή «Τα Νέα») 
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ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ 
ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ. ΚΟΥΡΕΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΞΕΡΩΝ

ΧΟΡΤΩΝ ΤΗΛ. 6932154263

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ   
Ενοικιάζεται ισόγειο γωνιακό κατάστηµα 90τµ 

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

τηλ. 6977426279

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)

ΓΑΜΟΣ

Ο IFRAN MUHAMMAD TOY SHAFIQUE MUHAMMAD KAI THΣ SAJIDA
BIBI ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΤΟ GUJRANWALA ΠΑΚΙΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

ΚΑΙ Η ΖΑΡΑΛΙΓΚΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ

ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

ΓΑΜΟΣ

O MEHER AMIR TARIQ TOY MEHMOOD TARIQ KAI THΣ PARVEEN
ΓΕΝΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ GUJRAT ΠΑΚΙΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ Η
ΖΑΡΑΛΙΓΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗ ΘΗΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ
ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ
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Σ
ε µείζον  θέµα αν αδεικν ύεται η προστασία των
ασυν όδευτων  αν ηλίκων  που είν αι στην  Ελλάδα,
µε τη δηµιουργία κατάλληλων  δοµών  φιλοξεν ίας το

αµέσως επόµεν ο χ ρον ικό διάστηµα, σύµφων α µε όσα
αν έφερε σε συν έν τευξη Τύπου, η υφυπουργός
Εργασίας, αρµόδια για θέµατα Πρόν οιας και Κοιν ων ικής
Αλληλεγγύης, ∆όµν α Μιχ αηλίδου, σχ ετικά µε τη βελτίω-
ση των  συν θηκών  διαβίωσης των  ασυν όδευτων  παι-
διών , της πλέον  ευάλωτης οµάδας του προσφυγικού
πληθυσµού.

Όπως σηµείωσε, ο αριθµός των  ασυν όδευτων  παι-
διών  στην  Ελλάδα ολοέν α και αυξάν εται. Εν δεικτικά,
αν έφερε ότι, εν ώ το 2017 µιλούσαµε για κατά µέσο όρο
2.500 ασυν όδευτα παιδιά, αυτήν  τη στιγµή, υπολογίζε-
ται ότι στη χ ώρα µας βρίσκον ται σχ εδόν  4.800 ασυν ό-
δευτοι αν ήλικοι, σύµφων α µε τα στοιχ εία που
δηµοσίευσε το Εθν ικό Κέν τρο Κοιν ων ικής Αλληλεγγύης,
στις 15 Οκτωβρίου. «Ο αριθµός αυτός αν αµέν εται ν α
αυξηθεί, µέχ ρι το τέλος του έτους, δεδοµέν ου ότι στη
χ ώρα µας καταφθάν ουν  περίπου 500-600 υπήκοοι
τρίτων  χ ωρών  κάθε µέρα» εκτίµησε η υφυπουργός
Εργασίας, τον ίζον τας ότι το µεγαλύτερο µέρος του
πληθυσµού είν αι από το Αφγαν ιστάν  (43%), έν α µεγά-
λο µέρος προέρχ εται από το Πακιστάν  (25%) και έν α
µικρότερο από τη Συρία (9%).

Όπως είπε, «µετά την  καταγραφή τους από την
Υπηρεσία Υποδοχ ής και Ταυτοποίησης, το µέλλον  των
παιδιών  αυτών  µπορεί ν α εξελιχ θεί, ως εξής: α) θα
παραµείν ουν  στους προσφυγικούς καταυλισµούς και
στα saf e zones που υπάρχ ουν  σε αυτούς, β) θα
τοποθετηθούν  σε κάποιον  ξεν ών α φιλοξεν ίας, είτε στα
ν ησιά είτε στην  εν δοχ ώρα, γ) θα τοποθετηθούν  σε
ξεν οδοχ εία σε διάφορα σηµεία στην  Ελλάδα, δ) θα
βρίσκον ται σε προστατευτική φύλαξη» και συµπλήρω-
σε ότι «µακροχ ρόν ια, είτε θα κάν ουν  αίτηση για άσυλο
στην  Ελλάδα, είτε θα βρεθούν  σε κάποια άλλη ευρω-
παϊκή χ ώρα, αν  υπαχθούν  στο καθεστώς οικογεν εια-
κής επαν έν ωσης ή µετεγκατάστασης».

Στη συν έχ εια, η κ. Μιχ αηλίδου αν έλυσε τις στοχ ε-
υµέν ες εν έργειες που υλοποιεί το υπουργείο. «Για ν α
αν τιµετωπιστεί το πρόβληµα στέγασης των  ασυν όδευ-
των  παιδιών , αλλά και ν α διορθωθούν  λάθη του παρε-
λθόν τος, το υπουργείο στην  αρχ ή του µήν α
δεσµεύτηκε ν α υλοποιήσει πέν τε δράσεις» υπογράµµι-
σε η υφυπουργός Εργασίας.

Συγκεκριµέν α, αν έφερε ότι διερευν άται, µέσω του
Εθν ικού Κέν τρου Κοιν ων ικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), η
δυν ατότητα µετακίν ησης, όσο το δυν ατόν  περισσότε-
ρων  ασυν όδευτων  αν ηλίκων , από τα ν ησιά στην
εν δοχ ώρα. Σηµειών εται, ότι το ΕΚΚΑ είν αι υπεύθυν ο
για τις παραποµπές ασυν όδευτων  αν ηλίκων  στις διάφ-
ορες µορφές φιλοξεν ίας (διαµερίσµατα υποστηριζόµεν -
ης διαβίωσης, δοµές φιλοξεν ίας-ξεν ών ες, ξεν οδοχ εία
και saf e zones σε αν οιχ τά κέν τρα φιλοξεν ίας).

Σύµφων α µε την  κ. Μιχ αηλίδου, η επικοιν ων ία µε την
αρµόδια διεύθυν ση του ΕΚΚΑ εν τάθηκε, προκειµέν ου
ν α καλύπτον ται, όσο το δυν ατόν  πιο άµεσα, κεν ές
θέσεις φιλοξεν ίας σε ξεν ών ες στην  εν δοχ ώρα.

Μία ακόµη εν έργεια του υπουργείου, όπως δήλωσε η
υφυπουργός Εργασίας, ήταν  η αποστολή αιτήµατος
στην  Ευρωπαϊκή Επιτροπή για συν έχ ιση της έκτακτης
χ ρηµατοδότησης για τη λειτουργία των  ξεν οδοχείων .

Ειδικότερα, είπε: «Το αρχ είο, µε τίτλο «Strategic Plan
For The Accommodation And Care Of  Unaccompanied
Minors», στάλθηκε στην  Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις
αρχ ές Οκτωβρίου. Το πλάν ο περιλαµβάν ει όλες τις
πτυχ ές παιδικής προστασίας ασυν όδευτων  αν ηλίκων
που χ ρηµατοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (διαµε-
ρίσµατα υποστηριζόµεν ης διαβίωσης, δοµές φιλοξεν ίας-
ξεν ών ες, ξεν οδοχ εία και saf e zones σε αν οιχ τά κέν -
τρα φιλοξεν ίας). Λόγω, αφεν ός µεν  της αυξηµέν ης ροής
υπηκόων  τρίτων  χ ωρών , αφετέρου δε του πρόχ ειρα
µελετηµέν ου από την  προηγούµεν η κυβέρν ηση πλά-
ν ου σταδιακής παύσης λειτουργίας των  ξεν οδοχ είων ,
περίπου 180 θέσεις ήταν  κεν ές» σηµείωσε η κ. Μιχ α-
ηλίδου, επισηµαίν ον τας ότι, εφόσον  διασφαλίστηκε η
συν έχ ιση της χ ρηµατοδότησης, έχ ουν  αρχ ίσει ν α
πληρών ον ται αυτές οι θέσεις. Όπως αν έφερε, µε βάση
σηµεριν ά στοιχ εία, σε 57 από αυτές τις 180 θέσεις
έχ ουν  τοποθετηθεί παιδιά.

Παράλληλα, η υφυπουργός Εργασίας δήλωσε ότι µία
σηµαν τική εν έργεια είν αι η εν τατικοποίηση της συν ερ-
γασίας µε το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, µε
σκοπό την  επιτάχ υν ση αξιοποίησης της χ ρηµατοδότ-
ησης από το Ταµείο Ασύλου και Μεταν άστευσης της
Ευρωπαϊκής Έν ωσης, προκειµέν ου ν α δηµιουργηθούν
ν έες θέσεις µακροπρόθεσµης φιλοξεν ίας σε κατάλληλες
δοµές.

Όπως είπε, ο αρχ ικός στόχ ος της χ ρηµατοδότησης
ήταν  η δηµιουργία 2.000 θέσεων  µακροχ ρόν ιας φιλο-
ξεν ίας σε ξεν ών ες. «Παρόλα αυτά, µέχ ρι σήµερα,
έχ ουν  δηµιουργηθεί περίπου 1.200 θέσεις, ως αποτέλε-
σµα της αν αποτελεσµατικής υλοποίησης του προγράµ-
µατος από την  προηγούµεν η κυβέρν ηση» υποστήριξε
η κ. Μιχ αηλίδου, προσθέτον τας ότι η πρόσκληση που
αν ακοιν ώθηκε, συµπεριλαµβάν ει µία ευρεία λίστα

επωφελουµέν ων , όπως, για παράδειγµα, τους ∆ήµους
της χ ώρας, δηµόσιους οργαν ισµούς, κά. Σύµφων α µε
την  υφυπουργό Εργασίας, η προηγούµεν η ηγεσία του
υπουργείου έδωσε έµφαση στη δηµιουργία θέσεων  σε
συν εργασία µε µη κερδοσκοπικές οργαν ώσεις.

Λαµβάν ον τας υπόψη αυτές τις παραµέτρους, η κ.
Μιχ αηλίδου δήλωσε ότι στόχ ος είν αι ν α βοηθήσουν  και
οι ∆ήµοι, ώστε ν α υπάρξουν  θέσεις φιλοξεν ίας. «Θέλο-
υµε τους ξεν ών ες ν α τους «τρέχ ουν » και οι ∆ήµοι.
Είµαστε σε επαφή µε τους ∆ήµους. Ήδη, έχ ουµε µία
πρώτη επιτυχ ία. Μετά την  επίσκεψή µου στην  Κρήτη,
οι ∆ήµοι της Κρήτης δεσµεύτηκαν  για 400 θέσεις φιλο-
ξεν ίας. Πρόκειται για έν α µεγάλο βήµα, για ν α
εν ισχ ύσουµε το χ τίσιµο των  δοµών  όχ ι µόν ο µε ν έες
ΜΚΟ, οι οποίες αν αλαµβάν ουν  τη φιλοξεν ία των  παι-
διών , αλλά και µε τη συν δροµή της πολιτείας» σχ ολία-
σε.

Μεταξύ άλλων , τόν ισε ότι στόχ ος είν αι η διερεύν ηση
δυν ατότητας αξιοποίησης ακιν ήτων  ιδιοκτησίας του
∆ηµοσίου, µε σκοπό τη δηµιουργία ν έων  δοµών , σε
συν εργασία µε εν διαφερόµεν ες µη κυβερν ητικές
οργαν ώσεις, µε γν ώση και εµπειρία σε θέµατα παιδικής
προστασίας.

Όπως υπογράµµισε, «το υπουργείο Εργασίας και Κοι-
ν ων ικών  Υποθέσεων , σε συν εργασία µε το υπουργείο
Εθν ικής ‘Αµυν ας, συν εργάζον ται, προκειµέν ου το
δεύτερο ν α αν ακαιν ίσει τέσσερα ακίν ητα, τα οποία,
µέσω διαδικασίας διαγων ισµού ή αν άθεσης, θα παρ-
αχ ωρηθούν  προς αξιοποίηση, µε σκοπό τη δηµιουργία
ξεν ών ων , που θα χ ρηµατοδοτηθούν  από το Ταµείο
Ασύλου και Μεταν άστευσης της Ευρωπαϊκής Έν ωσης.
Σύµφων α µε το χ ρον οδιάγραµµα που έχ ει τεθεί, του-
λάχ ιστον  τρία από τα τέσσερα κτίρια θα είν αι έτοιµα
προς χ ρήση, πριν  από το τέλος του χ ρόν ου».

Επίσης, η κ. Μιχ αηλίδου συµπλήρωσε ότι µία εν έρ-
γεια στην  οποία προχ ώρησε το υπουργείο, είν αι η επι-
τάχ υν ση της υλοποίησης του σχ εδιασµού που
υπάρχ ει για την  προώθηση εν αλλακτικών  µορφών  παι-
δικής προστασίας, όπως αυτή της αν αδοχ ής.

Σύµφων α µε την  υφυπουργό Εργασίας, «η δράση
αυτή αποτελεί µία µακροχ ρόν ια λύση στο πρόβληµα
στέγασης ασυν όδευτων  παιδιών . Όπως αποδεικν ύε-
ται, έν αν  χ ρόν ο µετά, ο ν όµος περί αν αδοχ ής του
2018 έχ ει σηµαν τικά κεν ά, τα οποία πρέπει ν α ρυθµι-
στούν  ν οµοθετικά. Οι σχ ετικές διαδικασίες δροµολο-
γούν ται ήδη εν τός υπουργείου» αν έφερε η κ. Μιχ α-
ηλίδου, προσθέτον τας ότι σχ εδιάζεται η αν αδοχ ή παι-
διών  ν α αφορά αρχ ικά παιδιά από την  Ελλάδα και, στη
συν έχ εια, παιδιά από τρίτες χ ώρες.

«Επιπλέον , το υπουργείο σε συν αν τήσεις µε την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκπροσώπους της στοχ εύει
στην  επίσπευση των  διαδικασιών  επαν εγκατάστασης
και οικογεν ειακής επαν έν ωσης των  ασυν όδευτων
αν ηλίκων » υπογράµµισε η υφυπουργός Εργασίας.

ΣτΕ: Απέρριψε αίτηση ταµία που υπεξαίρεσε 579.888 ευρώ
και ζήτησε να επιστρέψει στην εργασία της

Το Συµβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την αίτηση ταµία ∆ήµου η οποία
υπεξαίρεσε από το χρηµατοκιβώτιο του ∆ήµου 579.888 ευρώ, καταδικά-
στηκε αµετάκλητα σε 14 χρόνια κάθειρξη, απολύθηκε και ζήτησε να επιστρέ-
ψει στην εργασία της.
Ειδικότερα, ήταν ταµίας σε ∆ήµο νησιού και τον Μάιο του 2011 πραγµατο-

ποιήθηκε έκτακτος έλεγχος στο χρηµατοκιβώτιο του ∆ήµου από το οποίο
έλειπαν 579.888 ευρώ. Στο ταµείο του ∆ήµου υπήρχε έλλειµµα 376.934
ευρώ και από το Λιµενικό Ταµείο του ∆ήµου, έλλειµµα 202.954 ευρώ.
Σύµφωνα µε την απόφαση του ΣτΕ, η ταµίας, από τον Οκτώβριο του 2010
έως τον Μάιο του 2011, ιδιοποιήθηκε τµηµατικά από το ταµείο του ∆ήµου
το επίµαχο ποσό, είχε εκδώσει και βεβαιώσεις ότι στο χρηµατοκιβώτιο
υπήρχε το ποσό που ιδιοποιήθηκε, ενώ στην πραγµατικότητα υπήρχαν
3.190 ευρώ και έλειπε το υπόλοιπο ποσό.
Πάντως, µετά τον έλεγχο, η ταµίας οµολόγησε τις πράξεις της και έριξε τις

ευθύνες στην συγκατηγορούµενη της και ηθικό αυτουργό της υπεξαίρεσης.
Η συγκατηγορούµενη δραστηριοποιούνταν στον τοµέα της διενέργειας επι-

δοτούµενων προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης και έπεισε την ταµία 

να της δώσει τα χρήµατα τα οποία υπήρχαν στο χρηµατοκιβώτιο µέχρι να
πετύχει την χρηµατοδότηση ενός προγράµµατος από τον Ελληνικό Οργανι-
σµό Μικρών-Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ). 
Παράλληλα, υποσχέθηκε ότι θα της επέστρεφε πίσω 720.000 ευρώ, έχον-

τας µε αυτό τον τρόπο οικονοµικό όφελος η ταµίας, περίπου 140.000 ευρώ.
Η ταµίας καταδικάστηκε µε αµετάκλητη απόφασή του Τριµελούς Εφετείου

Κακουργηµάτων Πειραιά σε κάθειρξη 14 ετών για υπεξαίρεση µε διάφορα
τεχνάσµατα κατ́  εξακολούθηση και έκδοση ψευδών βεβαιώσεων.
Κατόπιν αυτών, η ταµίας απολύθηκε µε απόφαση του πειθαρχικού συµβου-

λίου, για τα αδικήµατα: 
1) παράβασης καθήκοντος, 2) χρησιµοποίησης της υπαλληλικής ιδιότητας
προς εξυπηρέτηση ιδιωτικών συµφερόντων της ίδιας και τρίτων, 
3) παράνοµης χρήσης πραγµάτων που ανήκαν στην υπηρεσία που εργαζό-
ταν και 
4) χαρακτηριστικά αναξιοπρεπή ή ανάξια για υπάλληλο διαγωγή, εντός και
εκτός υπηρεσίας.
Έτσι, προσέφυγε στο ΣτΕ ζητώντας να ακυρωθεί η πειθαρχική απόφαση µε

την οποία απολύθηκε οριστικά, αλλά το δικαστήριο απέρριψε ως αβάσιµους
όλους τους ισχυρισµούς της και έκρινε ότι η οριστική απόλυση που τις
επιβλήθηκε είναι η προσήκουσα ποινή.

Στοχευµένες ενέργειες για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 
των ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ελλάδα, ανακοίνωσε η ∆όµνα Μιχαηλίδου
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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

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.

Ενοικιάζεται  κατάστηµα 170 τµ στο κέντρο
του Ασπροπύργου ∆ηµητρίου 
Λιάκου 14\  – Πρώην «Ναϊάς».

Τηλέφωνο  επικοινωνίας 6974161382

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925 & 6949073467 
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Ο
εορτασµός του Προστάτη της Πολεµικής Αερο-
πορίας, Αρχ αγγέλου Μιχ αήλ, θα είν αι τετραήµε-
ρος και θα διαρκέσει από την  Πέµπτη 7 έως και

την  Κυριακή 10 Νοεµβρίου 2019.
Στην  περιοχ ή του Θριάσιου πεδίου, κέν τρο εορτα-

σµού θα είν αι η 112 Πτέρυγα Μάχ ης στην  Ελευσίν α.

Από την  Πέµπτη 7 έως και την  Κυριακή 10 Νοεµ-
βρίου 2019, θα λειτουργεί στατική και φωτογραφική έκθ-
εση αεροσκαφών  και ελικοπτέρων . Ειδικευµέν ο προ-
σωπικό θα παρέχ ει πληροφορίες για τα εκθέµατα καθώς
και για το έργο, την  αποστολή, την  κοιν ων ική προσφ-
ορά 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).

Τετραήµερος Εορτασµός του Προστάτη της Πολεµικής Αεροπορίας, Αρχαγγέλου Μιχαήλ, 
από την Πέµπτη 7 έως και την Κυριακή 10 Νοεµβρίου 2019.

ΣΣττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττοουυ  ΘΘρριιάάσσιιοουυ  ππεεδδίίοουυ,,  κκέέννττρροο  εεοορρτταασσµµοούύ  θθαα  εείίννααιι  ηη
111122  ΠΠττέέρρυυγγαα  ΜΜάάχχηηςς  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα..

Α∆Α: 65Χ87Λ7-
Θ7Φ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Ι Α Κ Ο Υ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
∆/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:«ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ,
∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ

ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΟΥΡΕΣ
ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΑΝΑΝΤΗ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ»

ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ
(ΚΑΕ 9775.06.023)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ
ΑΜΟΙΒΗ:1.757.030,60 €  (Με

Φ.Π.Α.)

CPVS:71320000-7 & 
71322400-5 / 71322200-3

NUTS:  EL306        

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ
ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Εκτιµώµεν ης αξίας
1.416.960,16 Ευρώ (πλέον

Φ.Π.Α.24% )
που θα διεξαχθεί σύµφ ων α µε: 
τις διατάξεις του ν . 4412/2016
(Α’ 147) και  τους όρους της

∆ιακήρυξης 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ/∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ
Α Ν Τ Ι Π Λ Η Μ Μ Υ Ρ Ι Κ Η Σ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΤΑΧ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΝΑΓΗ
ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ 15, Τ.Κ. 17676 -
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
Τηλ. 210 9094159-158-169    Fax:
210 9094155

ΤΜΗΜΑ II:  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
II.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της
µελέτης είν αι:  «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ,
∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ
ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ
ΣΟΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΝΤΗ
ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ».
Η µελέτη αφορά σε τµήµατα των
ρεµάτων Σούρες (ή Σκυλόρεµα) και
Αγίας Αικατερίνης (ή Κατσιµήδι)
στα ανάντη των ήδη οριοθετηµένων
τµηµάτων τα οποία εκτείνονται
βόρεια και βορειοδυτικά των παρα-
ρεµάτιων περιοχών της πόλης της
Μάνδρας αντιστοίχως
II.1.1. Σύντοµη περιγραφή της
σύµβασης 
Η υπό ανάθεση σύµβαση αφορά
στην εκπόνηση της Μελέτης Οριοθ-
έτησης τµηµάτων των κύριων κλά-
δων των ρεµάτων Σούρες και Αγίας
Αικατερίνης που βρίσκονται ανάντη
του συνεκτικού ιστού της πόλης
της Μάνδρας. Στα πλαίσια της ορι-
οθέτησης θα µελετηθούν τα απαι-
τούµενα έργα διευθέτησης των
ρεµάτων, έργα σταθεροποίησης
της κοίτης και των πρανών, καθώς
και έργα ανάσχεσης της ροής και
της στερεοµεταφοράς (µείωση των
φερτών υλικών), τα οποία αφορ-
ούν στο σύνολο του υδρογραφι-
κού δικτύου της λεκάνης απορρο-
ής κάθε ρέµατος. Η µελέτη εκτός
της Υδραυλικής περιλαµβάνει και
τις αναγκαίες υποστηρικτικές µελέ-
τες, ήτοι Τοπογραφική, Γεωλογι-
κή, Γεωτεχνική και Μελέτη Περι-
βαλλοντικών Επιπτώσεων.

Προεκτιµώµεν η Αµοιβή: 
α) Συνολική: 1.757.030,60 €  (Με
Απρόβλεπτα και Φ.Π.Α.)
β) Ανά Κατηγορία Μελέτης (χωρίς
ΦΠΑ)
1. 844.212,96 € για
µελέτη κατηγορίας (13) ΜΕΛΕΤΕΣ
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
2. 171.210,12 € για
µελέτη κατηγορίας (16) ΜΕΛΕΤΕΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
3. 26.311,43 € για
µελέτη κατηγορίας (20)
ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
4. 101.079,71 € για
µελέτη κατηγορίας (27)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

5. 89.325,04 € για
µελέτη κατηγορίας (21)
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ και
ΕΡΕΥΝΕΣ
και 184.820,89 € για απρόβλεπτες
δαπάνες.
γ) Συνολική χωρίς ΦΠΑ:
1.416.960,16 €  

Συν ολική ∆ιάρκεια της Σύµβασης
12  µήν ες. Ο καθαρός χρόνος
ολοκλήρωσης του µελετητικού
αντικειµένου ορίζεται σε  8 µήνες.

Τµήµα ΙΙΙ Α: Νοµικές, Οικον οµι-
κές και  Τεχν ικές πληροφ ορίες: 

1. Απαιτούµεν ες Εγγυήσεις 

Εγγύηση συµµετοχής : 
Για τη συµµετοχή στη διαδικασία
απαιτείται η κατάθεση εγγύησης
συµµετοχής, ποσού ΕΙΚΟΣΙ
ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑ∆ΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ
ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ
(28.339,00  €) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης : 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που
θα καταθέσει ο ανάδοχος για να
του ανατεθεί η συµφωνία-πλαίσιο
ανέρχεται  σε ποσοστό 5% επί της
αξίας της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. 

2. Κύριοι όροι χρηµατοδότησης
και πληρωµής:
Η µελέτη έχει ενταχθεί στο
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ
ΕΡΓΩΝ και στον Προϋπολογισµό
της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ µε
ΚΑΕ 9775.06.023

Τµήµα ΙΙΙ B ∆ικαιούµεν οι συµµε-
τοχής – Κριτήρια επιλογής:
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ή
ενώσεις αυτών που δραστηριοποι-
ούνται στην εκπόνηση µελετών των
κατηγοριών που αναφέρονται ανω-
τέρω και που είναι εγκατεστηµένα
σε:
α) κράτος-µέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπο-
γράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο
βαθµό που η υπό ανάθεση δηµό-
σια σύµβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε
την Ένωση Προσαρτήµατος I της
ως άνω Συµφωνίας, καθώς και 
δ) τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν
στην περίπτωση γ  ́ της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει 

διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες
µε την Ένωση σε θέµατα διαδικα-
σιών ανάθεσης δηµοσίων συµβά-
σεων. 
2. Οικονοµικός φορέας συµµετέχει
είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένω-
σης.
3. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων
συµµετέχουν υπό τους όρους των
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και
των περιπτώσεων γ) και δ) της
παρ. 1 του άρθρου 77 του ν.
4412/2016. ∆εν απαιτείται από τις
εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν
συγκεκριµένη νοµική µορφή για
την υποβολή προσφοράς. Η
ένωση των φυσικών ή νοµικών
προσώπων µπορεί να αφορά στην
ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες
µελετών.

Καταλληλότητα για την  άσκηση
της επαγγελµατικής δραστηριότ-
ητας

Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι
εγγεγραµµένοι στο σχετικό επαγ-
γελµατικό µητρώο που τηρείται
στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι
προσφέροντες που είναι εγκατε-
στηµένοι στην Ελλάδα απαιτείται
να είναι εγγεγραµµένοι στα Μητρώα
Μελετητών ή Γραφείων Μελετών
στην κατηγορία/ κατηγορίες
µελετών του άρθρου 12.1 της
παρούσας. Οι προσφέροντες που
είναι εγκατεστηµένοι  σε λοιπά
κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης απαιτείται να είναι εγγεγραµµέ-
νοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παρ-
αρτήµατος XI του Προσαρτήµατος
Α  ́του ν. 4412/2016.

Οικον οµική και χρηµατοοικον ο-
µική επάρκεια
Στην κατηγορία µελέτης 13, κάθε
προσφέρων πρέπει να έχει τις τρεις
τελευταίες εκκαθαρισµένες οικονο-
µικές χρήσεις µέσο ετήσιο κύκλο
εργασιών από εκπόνηση µελετών
και παροχή τεχνικών και λοιπών
συναφών υπηρεσιών µεγαλύτερο
από 400.000 ευρώ.

Τεχν ική  και Επαγγελµατική
Ικαν ότητα
Α) Απαιτήσεις στελέχωσης 
Α.1 Κάθε προσφέρων, ανά κατ-
ηγορία πρέπει να διαθέτει τους
αναγκαίους ανθρώπινους πόρους
ως εξής: 
-Για την κατηγορία 13 απαιτούνται:
εταιρεία µελετών µε δυναµικό του-
λάχιστον  δώδεκα µονάδων εφό-
σον σε αυτήν περιλαµβάνονται δύο
µελετητές µε αντίστοιχο πτυχίο 

12ετούς εµπειρίας και ένας µελετ-
ητής µε αντίστοιχο πτυχίο 8ετούς
εµπειρίας τουλάχιστον. Σηµειώνεται
ότι δυναµικό µίας µονάδας αντι-
στοιχεί σε αποδεδειγµένη τετραετή
εµπειρία µελετητή, δύο µονάδων
σε οκταετή και τριών σε δωδεκαετή
ανάλογα.
-Για την κατηγορία 16 απαιτούνται:
τουλάχιστον ένας µελετητής
12ετούς εµπειρίας
-Για την κατηγορία 20 απαιτείται:
τουλάχιστον ένας µελετητής
4ετούς εµπειρίας
-Για την κατηγορία 27 απαιτείται:
τουλάχιστον ένας µελετητής
12ετούς εµπειρίας
-Για την κατηγορία 21 απαιτείται:
τουλάχιστον ένας µελετητής
8ετούς εµπειρίας
Σε περίπτωση ένωσης ανά κατηγο-
ρία υπηρεσίας, κάθε απαίτηση ανά
κατηγορία υπηρεσίας πρέπει να
ικανοποιείται από ένα τουλάχιστον
από τα µέλη της ένωσης.

Α.2) Κάθε σύµπραξη που ικανο-
ποιεί τις απαιτήσεις της ανωτέρω
στελέχωσης, οφείλει να διαθέτει
έναν µελετητή κατηγορίας 24 ∆ασι-
κές µελέτες τουλάχιστον 8ετούς
εµπειρίας στην οµάδα µελέτης. 
Β) Επαγγελµατική ικανότητα
Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέ-
τει την ακόλουθη εµπειρία στην
κατηγορία 13:
Να έχει εκπονήσει την τελευταία
12ετία, µία (1) τουλάχιστον Οριστι-
κή µελέτη διευθέτησης ρέµατος
(ποταµού ή χειµάρρου) για την
αντιπληµµυρική προστασία των
γειτνιαζουσών περιοχών, σε
συνεχές µήκος µεγαλύτερο ή ίσο
των δύο (2) χιλιοµέτρων και µε
ελάχιστη παροχή σχεδιασµού
εκατόν εξήντα (160) κυβικά µέτρα
ανά δευτερόλεπτο (m³/s) στην
εκβολή του µελετώµενου
συνεχούς τµήµατος, στα πλαίσια
Σύµβασης εκπόνησης µελέτης, ή
στα πλαίσια Σύµβασης Παροχής
Υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου. 
Σε περίπτωση ένωσης, η παραπά-
νω απαίτηση πρέπει να ικανοποι-
είται από ένα τουλάχιστον από τα
µέλη της ένωσης.

ΤΜΗΜΑ IV 
Α. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ.

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε
ανοικτή διαδικασία και κριτήριο
ανάθεσης της σύµβασης είναι η 

«πλέον  συµφ έρουσα από οικο-
ν οµική άποψη προσφ ορά» βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιµής. 

Για να προσδιοριστεί η πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης
σχέσης ποιότητας – τιµής, θα αξιο-
λογηθούν οι Τεχνικές και Οικονοµι-
κές προσφορές των προσφερόν-
των µε βάση τα κριτήρια και υπο-
κριτήρια, καθώς και τη σχετική
στάθµισή τους, όπως περιγράφον-
ται στη ∆ιακήρυξη. 

Β. Οι προσφορές υποβάλλονται
από τους ενδιαφεροµένους ηλεκ-
τρονικά, µέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr
του ΕΣΗ∆ΗΣ, σε ηλεκτρονικό
φάκελο του υποσυστήµατος
1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρ-
ης, άµεση και δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στα έγγραφα της
σύµβασης από τις 8/11/2019 στον
ειδικό, δηµόσια προσβάσιµο, χώρο
“ηλεκτρονικοί διαγωνισµοί” της
πύλης www.promitheus.gov.gr,
καθώς και στην ιστοσελίδα της
αναθέτουσας αρχής
www.patt.gov.gr.
2. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρ-
ως, ήτοι έως την 19η/11/2019, η
αναθέτουσα αρχή παρέχει σε
όλους τους προσφέροντες που
συµµετέχουν στη διαδικασία
σύναψης σύµβασης συµπληρωµα-
τικές πληροφορίες σχετικά µε  τα
έγγραφα της σύµβασης, το αργό-
τερο  έως την 22η/11/2019 2019
3. Ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης
της προθεσµίας υποβολής των
προσφορών ορίζεται η 29Η
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019, ηµέρα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 15.00. Ως
ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών
ορίζεται η 5Η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2019, ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα
10.00 π.µ..
4. Απαιτούµενος χρόνος ισχύος
προσφορών τουλάχιστον
∆ΕΚΑΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ (13) µήνες
από την ηµέρα λήξης της προθε-
σµίας υποβολής προσφορών. 

Κατά τα άλλα στα αντίστοιχα
άρθρα της ∆ιακήρυξης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περι-
έχει τις πληροφορίες της παρ-
ούσας  θα αποσταλεί στην Υπηρ-
εσία Επισήµων Εκδόσεων της Ε.Ε.  

Α θ ή ν  α     26/9/2019
Ο Πρόεδρος της Οικον οµικής
Επιτροπής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΠΠΑΣ
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 

∆ιατίθεται οικόπεδο εντος
σχεδίου 1573τ.µ.,προς ενοι-
κιαση ή πώληση στα Νεόκτι-
στα Ασπροπύργου,τριφατσο
µε εύκολη πρόσβαση προς
όλες τις  εθνικές
οδούς.Πληροφοριες στο
τηλέφωνο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγελµα-
τικός χώρος (ισόγειο) στη
διασταύρωση Ασπροπύργου
(πλησίον ΙΚΑ και στάσης λε-
οφωρείου), 126 τεραγωνικά
µέτρα, κατάλληλο για φαρ-
µακείο.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος ορ-
οφος) 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 τετρα-
γωνικών µέτρων στο κέν-
τρο του Ασπροπύργου
(Σαλαµίνος & Κολοκο-
τρώνη). ∆εν διατίθεται για
χώρο εστίασης (προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
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 Νε-
όκτιστα Ασπροπύργου στη
θέση ∆εµερτζή πίσω από το
∆ηµοτικό σχολείο κάθετα
στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ οχη
θέα στο Θριάσιο και τον κόλ-
πο του καραµαγκά.Μόνο για
οικογένειες τηλ.
6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γρα-
φεία (ισόγειο και 2ος όροφ-
ος) 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. επικοι-
νωνίας:
6934689242.(22.7.17)

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασκευή
γκαρσονιέρα 35 τ.µ., στον
ηµιώροφο, 1 υ/δ master, κα-
τασκευή '17, µπάνιο, προ-
κασκευασµενο, µεταφέρεται
στο χωρο σας, τιµή 6.500€,
συζητήσιµη , 10:00-22:00--
6970343665

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
Τοπος, µονοκατοικία 57 τ.µ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή
'85, µπάνιο, σε οικόπεδο 170
τ.µ., ενιαιο σαλονι - κουζινα,
τζάκι, πάρκιν, αποθήκη, κή-
πος, ελεύθερη, ανακαινι-
σµένη, ανακαίνιση '10, τιµή
30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
τοπος, µονοκατοικία 280
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), µπάνιο, καλή κατά-
σταση, 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, ανοικτό
πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ε-
λεύθερη, άριστη κατάσταση,
ανακαίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτι-
στα, µονοκατοικία 90 τ.µ., 3
υ/δ, κήπος 60 τ.µ., καρποφ-
όρα δέντρα, πωλείται λόγω

ανάγκης, τιµή 20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρ-
σονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου -
4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
µπάνιο, επιπλωµένη, αυτό-
νοµη θέρµανση, κλιµατι-
σµός, πόρτα ασφαλείας, τέν-
τες, θέα θάλασσα, µεσίτες
δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ:
6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ηµιτελής µεζονέτα 162 τ.µ.,
2 επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή,
4 υ/δ (το 1 master), 2 µπά-
νια, σε οικόπεδο 183 τ.µ.,
πάρκιν, αποθήκη 25 τ.µ., τι-
µή 309.000€, συζητήσιµη

Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου πόλεως Ρουπακίου
400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφο-
ρίες 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 - Μα-
γούλας & Ελευσίνας. Τηλ.
6979244790

ΑΤΟΜΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΙΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ 
ΚΙΝ 6947882562

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
(ΚΑΙ ΕΝΕΣΕΙΣ) ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ 
ΜΑΝ∆ΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ  6987708872

Ελληνίδα αποκλειστική
µε πείρα ζητά εργασία για
φροντίδα ηλικιωµένων στην
περιοχή του Θριασίου
Πεδίου.Τηλ. 6971700804

ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για οι-
κιακή βοηθός και φύλαξη
ηλικιωµένων στην περιοχή
του Θριασίου Πεδίου. Τηλ.
6944802271

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

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΕ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΤΗΛ
6986712390 Κα Βάσω.
Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παι-
διών σε περιοχές της ∆υτι-
κής Αττικής µε χρόνια πρ-
οϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρ-
όπυργος.
Τηλέφωνο: 210-5573042. 
Fax: 210-5576988

"Εταιρεία καθαρισµών
στην Ελευσίνα, ζητεί
καθαρίστρια µε δίπλωµα ο-

δήγησης, κάτοικο περιοχής
θριασίου πεδίου.
τηλ: 210 5546957, 
6 9 7 6 4 3 6 8 8 2 "

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
«Ο∆ΗΓΟΣ Πωλητής, µε
δίπλωµα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γαλακ-
τοκοµικών προϊόντων στον
Ασπρόπυργο Αττικής. Επιθ-
υµητή προϋπηρεσία σε ex-
van πώληση.  Επικοινωνία
10:00-17:00, 2105577698 ,
email: info@dikomas.gr

Ζητούνται συνεργάτες
για πωλήσεις προϊόντων σε
εκθεσιακούς χώρους, ηλικίας
από 20 έως 35 ετών. Ώρες ε-
πικοινωνίας: 11 π.µ. έως 1
µ.µ. – κος Ηλίας - Τηλ.: 210
24 70 341 - 694 43 88 304
–email: ifonitonamea@g-
mail.com  

Ζητούνται Ηλεκτρο-
συγκολλητές, µε πτυχίο,
ανεξαρτήτως ηλικίας για µό-
νιµη εργασία σε επιχείρηση
στην Ελευσίνα Τηλ.
6955242052 
κα Μαρία 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ
ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
DELONGHI
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 694
25 18203

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ RENAULT TWINGO 

Mοντέλο 2004, 1100 κυβικά

(τέλη 135 ευρώ)  µε 180.000

χλµ. στην τιµή των 1150 ευρώ.

(∆ιαθέτει airconditioner,

καινούρια µπαταρία,  

καινούρια µπουζοκαλώδια,

έχουν αλλαχθεί τα αµορτισέρ,

τακάκια , φίλτρα λαδιού κι έχει

γίνει ξεθάµπωµα φαναριών  

και πλύσιµο µηχανής)

Πληροφορίες 

στο 6948683400

Η εταιρεία Advisor Service Pack 
ζητά προσωπικό:

Άνδρες & γυναίκες για picking και
scannerΆνδρες & γυναίκες για ανειδίκευτη

εργασίαΧειριστές µηχανηµάτων clark &
BTΟδηγό 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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Τ
η ∆ευτέρα, 4 Νοεµβρίου 2019
ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, κ.
Νικόλαος Μελετίου συνάντησε

στο γραφείο του τον Πρόεδρο του
Οργανισµού Λιµένος Ελευσίνας, 
κ. Γεώργιο Κουµπέτσο και τον ∆ιε-
υθύνοντα Σύµβουλο, κ. Απόστολο
Καµαρινάκη.

Τέθηκαν τα θέµατα που 
εκκρεµούν µε τον Οργανισµό

και πρέπει να
προχωρήσουν, τα οποία

αφορούν την παραχώρηση
προς χρήση χώρων του

παράκτιου µετώπου 

Στη συνάντηση αυτή, ο ∆ήµαρχος κ.
Νικόλαος Μελετίου έθεσε υπόψη του
Προέδρου και  του ∆ιευθύνοντα
Συµβούλου του Ο.Λ.Ε., τα θέµατα
που εκκρεµούν µε τον Οργανισµό και
συγκεκριµένα µε την υλοποίηση των
προτάσεων του ∆ήµου Ασπροπύργου, για τον
αποχαρακτηρισµό και την παραχώρηση προς
χρήση χώρων του παράκτιου µετώπου που
εγκρίθηκαν µε σχετικές αποφάσεις του Ο.Λ.Ε. 
Στη συνέχεια ο ∆ήµαρχος ανέπτυξε τις προτάσεις

του για την αξιοποίηση του παραλιακού µετώπου, 

προτείνοντας τη δηµιουργία µαρίνας, τη δυνατότ-
ητα λειτουργίας υδατοδροµίου καθώς και την αξιο-
ποίηση του χωροταξικού πλεονεκτήµατος του
παραλιακού µετώπου Ασπροπύργου, µε το σχε-
διασµό δράσεων στη ζώνη χονδρεµπορίου.
Τόσο ο Πρόεδρος όσο και ο ∆ιευθύνων Σύµβου-
λος, εξέφρασαν τη θετική τους άποψη για τις προ

τάσεις αυτές διαβεβαιώνοντας τον ∆ήµαρχο ότι,
κάθε ενέργεια του Ο.Λ.Ε. θα προϋποθέτει τη
σύµφωνη γνώµη της τοπικής κοινωνίας όπως
αυτή θα εκφράζεται από τη ∆ηµοτική Αρχή. 
Συµφωνήθηκε, η συµµετοχή αιρετών και υπηρε-
σιακών στελεχών του ∆ήµου, σε κοινή οµάδα
εργασίας µε τον Ο.Λ.Ε. και τους λοιπούς ∆ήµους.  

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΜΕ ΤΟΝ
ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΟΥ ΟΛΕ


