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ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Συννεφιά. Η θερµοκρασία 
µέχρι 20 βαθµούς Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Άγγελος, Αγγελής, Αγγελική, Άν τζυ, 
Αγγέλα,Γαβριήλ, Γαβρίλος, Γαβρίλης,
Γαβριέλα,Μιχ αήλ, Μισέλ, Μιχ άλης, 

Μιχ αλός, Μιχ ελής, Μιχ αέλα

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

Λιόσης Αναστάσιος Κ.Ειρήνης 2 & Αγίου
∆ηµητρίου, 2105580218

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Τσάµος Παναγιώτης Α.

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 54, 2105549976

ΜΑΝ∆ΡΑ 
Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ.

Εργατικές Κατοικίες, 2105541721
08:00-23:00

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Πρινιανάκης Γεώργιος Ι.

Παναγίας Γρηγορούσης 29, Ζεφύρι, 
2102385080 08:00-22:00

ΧΑΙ∆ΑΡΙ 
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
Επαύλεως 2 & Καραϊσκάκη, 2105983427

08:00-21:00
Σουλταν όπουλος ∆ηµήτριος , 25ης Μαρτίου 58 

& Ζάππα, Χαϊδάρι - ∆άσος, 2105322242

Ο δήµος Μάνδρας - Ειδυλλίας υπενθυµίζει ότι η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων για την
ευνοϊκή ρύθµιση οφειλών προς τους ∆ήµους και τα Νοµικά Πρόσωπα, όπως γνωστοποιήθηκε µε
την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου που δηµοσιεύθηκε  στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
(Τεύχος Α’145/30.09.2019), έχει λάβει παράταση µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2019.

Η παράταση για την υποβολή της αίτησης
απ ό τους ενδιαφερόµενους αφορά οφειλές
προς τους ∆ήµους και τα νοµικά τους πρόσω-
πα, που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν ως
τις 29.11.2019

Τηλέφωνα για πληροφορίες:
Μάνδρα: 213 2014917, 213 2014921
Ερυθρές: 2263 320102
Βίλλια: 2263 320001
Οινόη: 2263 320020

Εύσηµα από Κοµισιόν στην Ελλάδα  
Θα επιτευχθούν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι του 2020-2021

- Προβλέπει ανάπτυξη 1,8% φέτος, 2,3% το 2020

Σ
το 1,8% του ΑΕΠ αναµένεται να φτάσει η
ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας το
2019, σύµφωνα µε τις φθινοπωρινές προβ-

λέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Για το 2020 η Επιτροπή προβλέπει ανάπτυξη

ύψους 2,3% του ΑΕΠ και για το 2021 2% του
ΑΕΠ.

Σε ό,τι αφορά την  αν εργία, η Επιτροπή προβ-
λέπει πως θα µειωθεί στο 17,3%. Το 2020
προβλέπεται ν α µειωθεί περαιτέρω στο 15,4%
και το 2021 στο 14%.

Στην απασχόληση προβλέπεται σταθερή αύξηση
κατά 2,2% το 2019 και το 2020 και 1,4% το 2021.

Το πλεόνασµα γενικής κυβέρνησης αναµένεται
να κλείσει στο 1,3% το 2019 και να διαµορφωθεί
στο 1% το 2020 και στο 1,1% το 2021.

Σε ό,τι αφορά τη µείωση του δηµόσιου χρέους,
σύµφωνα µε τις προβλέψεις της Επιτροπής, θα
ανέλθει στο 175,2% το 2019, ενώ για το 2020 

προβλέπεται ότι θα µειωθεί στο 169,3% και το
2021 στο 163,1%.

Ο πληθωρισµός αναµένεται να διαµορφωθεί στο
0,5% το 2019, στο 0,6% το 2020 και στο 0,9% το
2021.

Σηµαντική ετήσια αύξηση προβλέπεται και για τις
επενδύσεις, η οποία θα ανέλθει φέτος στο 10,1%
και του χρόνου στο 10,8%.

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η ετήσια αύξηση
του ΑΕΠ της Ευρωζώνης το 2017 ήταν της τάξης
του 2,5% ενώ φέτος δεν θα ξεπεράσει το 1,1%
εξέλιξη που αποδίδεται στις σηµαντικές αβεβαιότ-
ητες σε σχέση µε το διεθνές εµπόριο και το brex-
it.

Πάντως, προς το παρόν η ανεργία δεν επηρεά-
ζεται αρνητικά δεδοµένου ότι η Κοµισιόν προβλέ-
πει συνέχιση της υποχώρηση στην Ευρώπη και τα
δύο επόµενα χρόνια, αλλά µε πιο βραδύ ρυθµό.

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ - ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ 
Υπενθύµιση της παράτασης για τη ρύθµιση

οφειλών σε ∆ήµους
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Η Περιφέρεια Αττικής εν ηµερών ει πως η
χορήγηση δελτίων  µετακίν ησης ΑµεΑ µε
έκπτωση 50% στους µόν ιµους κατοίκους της
Περιφέρειας Αττικής για τις µετακιν ήσεις τους
µε τα υπεραστικά ΚΤΕΛ, συν εχίζεται έως
31/12/2019 (σύµφων α µε το
∆12α/ΓΠοικ.50273/1466 απόφαση του Υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοιν ων ικών  Υποθέσεων ).

Οι δικαιούχοι που επιθυµούν  την  αν αν έωση
ή την  έκδοση ν έων  ∆ελτίων , αν άλογα µε τον
τόπο διαµον ής τους, µπορούν  ν α απευθύν ον

ται στα Κέν τρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
ΚΕΠ, ή στη ∆/ν ση Κοιν ων ικής Μέριµν ας
Περιφέρειας Αττικής ή στις ∆/ν σεις Υγείας
και Κοιν ων ικής Μέριµν ας Περιφερειακών
Εν οτήτων  Αττικής, µε καταληκτική ηµεροµ-
ην ία παράτασης την  31η/12/2019.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα
απαιτούµεν α δικαιολογητικά µπορείτε ν α
βρείτε στον  παρακάτω σύν δεσµο:
https://bit.ly/33tdr1a 

Τα πρώτα φωτοβολταϊκά σε σχολεία και δηµοτικά
κτήρια τοποθέτησε ο ∆ήµος Φυλής

Ξ
εκίν ησε στα
Άν ω Λιόσια η
πρώτη φάση

του µεγαλόπν οου
έργου που σχ εδίασε,
εξασφάλισε τους πόρο-
υς και υλοποιεί η
∆ιοίκηση του Χρήστου
Παππού και αφορά
στην  αυτάρκεια του
∆ήµου Φυλής σε ηλεκ-
τρική εν έργεια.

Ήδη ο ∆ήµος Φυλής
και η Τεχ ν ική Υπηρ-
εσία προχ ώρησαν  στην  τοποθέτηση φωτοβολταϊκών
συστηµάτων   στο 1ο Γυµν άσιο και το 1ο Λύκειο στην
συν οικία του Αγίου Νικολάου, εν ώ στο κέν τρο της
πόλης τοποθετήθηκαν  φωτοβολταϊκά πάν ελ στο ∆ηµα-
ρχ είο Άν ω Λιοσίων  και στο κτίριο που στεγάζον ται η
Τεχ ν ική Υπηρεσία, η Πολεοδοµία και η ∆ιεύθυν ση Περ-
ιβάλλον τος και Πρασίν ου (κτίριο πρώην  Εφορίας).

«Προχ ωράµε σταθερά και µε προσήλωση την  εν ερ-
γειακή αν αβάθµιση µέχ ρι ν α πετύχ ουµε το στόχ ο µας
που είν αι η αυτοτέλεια του ∆ήµου µας σε ηλεκτρική
εν έργεια » υπογραµµίζει ο ∆ήµαρχ ος Φυλής που εµφ-
αν ίζεται ικαν οποιηµέν ος για την  ολοκλήρωση της
πρώτης φάσης του έργου που υλοποιείται.

«Το σχ ολικό συγκρότηµα του Αγίου Νικολάου, µε τις
πολιτικές που εφαρµόσαµε, ήδη καλύπτει για δεύτερη
χ ρον ιά φέτος τις αν άγκες του σε θέρµαν ση µε φυσικό
αέριο.

Τώρα µε τα φωτοβολταϊκά που τοποθετήσαµε, απο-
τελεί  την  πρώτη ολοκληρωµέν η ‘’πράσιν η’’ εγκατάστα-
ση του ∆ήµου µας  και αυτό είν αι µόν ο η αρχ ή. 

Μέσα στο µήν α δηµοπρατούµε και κάν ουµε πράξη το
µεγαλύτερο όραµά µας και το  πιο φιλόδοξο σχ έδιό
µας που είν αι η  δηµιουργία Εν εργειακού Πάρκου στο
χ ώρο του πρώην  ΧΥΤΑ» τον ίζει ο Χρήστος Παπ-
πούς.

«Η εν έργεια που θα παράγεται θα συµψηφίζεται µε
αυτήν  που καταν αλών ουν  τα δηµοτικά κτίρια. Από
το συγκεκριµέν ο φωτοβολταϊκό σύστηµα αν αµέν εται
ν α παράγον ται  στα Άν ω Λιόσια 15.400 kWh οι
οποίες σύµφων α µε τη σχ ετική µελέτη θα εξασφ-
αλίσουν  στο ∆ήµο για την  επόµεν η 20ετία, σηµαν τι-
κή εξοικον όµηση πόρων », υπογραµµίζει ο  Αν τιδή-
µαρχ ος Τεχ ν ικών  Υπηρεσιών  Θαν άσης Σχ ίζας.

Παράταση χορήγησης δελτίων 
µετακίνησης ΑµεΑ µέχρι τις 31/12/2019

Τροχαίο µε λεωφορείο και ΙΧ 
στις Αχαρνές – Ένας τραυµατίας

Σοβαρό τροχαίο ατύχηµα µε αστικό λεωφορείο
και Ι.Χ. αυτοκίνητο σηµειώθηκε το µεσηµέρι της
Τετάρτης στις Αχαρνές.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες και όπως αναφ-
έρει το parnesnew s.gr, από το τροχαίο τρα-
υµατίστηκε – ευτυχώς όχι σοβαρά – ο οδηγός
του αυτοκινήτου.

Από τη σύγκρουση, κατά το ίδιο µέσο, το
αυτοκίνητο αναποδογύρισε και καταστράφηκε
σχεδόν ολοσχερώς.

Οι ρόδες, αλλά και πόρτες του οχήµατος, απο-
κολλήθηκαν από το όχηµα και έπεσαν στον
δρόµο ως αποτέλεσµα της σύγκρουσης. 

Το τροχαίο σηµειώθηκε στη συµβολή των οδών
Μπόσκιζα και Ιωάννη Σκαρίµπα, στο Μενίδι.

Αδιευκρίνιστα παραµένουν µέχρι στιγµής τα
αίτια του ατυχήµατος.

© Φωτογραφία: Facebook / George Christopoulos�
- Αγανακτισµένοι Κάτοικοι Αχαρνών



4-θριάσιο Παρασκευή 8 Νοεµβρίου 2019

Μια ακόµη επιτυχ ηµέν η εκδροµή
πραγµατοποίησε το Σωµατείο Συν τα-
ξιούχ ων  ΙΚΑ Ασπρόπυργου σε
Ναύπλιο και Κεφαλάρι Άργους... όπου
τα 100 µέλη του έχ ον τας κον τά τους
τον  Αν τιπρόεδρο Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. κ.
Αν τ. Κον αξή είχ αν  την  ευκαιρία µε
σύµµαχ ο τον  ωραίο καιρό αρχ ικά ν α
απολαύσουν  τον  καφέ τους µε θέα το
Μπούρτζι και έπειτα ν α µεταβούν  στο
Κεφαλάρι, όπου προσκύν ησαν  τον
ιστορικό Ι.Ναό Ζωοδόχ ου Πηγής,
επισκέφθηκαν  το Λαογραφικό Μου-
σείο και γλέν τησαν  µέχ ρι αργά σε
τοπική ταβέρν α.

Συγχ αρητήρια στον  Πρόεδρο & στα
Μέλη ∆.Σ. για την  άψογη οργάν ωση
της εκδροµής.

Φορολοταρία : Στο τραπέζι κληρώσεις
σπιτιών αντί για χρήµατα

Σε µι α προσπάθει α να αυξήσει  τη χρήση πλαστι κού χρήµατος
το υπουργεί ο Οι κονοµι κών µελετά αλλαγές στη φορολοταρί α.Η
φορολοταρί α των αποδεί ξεων ξεκί νησε ως κί νητρο γι α τη
χρήση του πλαστι κού χρήµατος και  τα έως τώρα αποτελέσµα-
τα δεν µπορούν να χαρακτηρι στούν θεαµατι κά, αλλά σί γουρα
δεν εί ναι  απογοητευτι κά.
Στο τραπέζι  των συζητήσεων έχει  «πέσει » η ι δέα γι α
κληρώσει ς σπι τι ών µε τι ς e-αποδεί ξει ς.

Η φορολοταρί α
Η ι δέα αυτή εντάσσεται  στην προσπάθει α της κυβέρνησης να
πεί σει  τους πολί τες να συγκεντρώσουν σε ηλεκτρονι κές απο-
δεί ξει ς αγορών το 30% του ει σοδήµατός τους

Μι α προσπάθει α που δεν εί ναι  εύκολη καθώς εί ναι  το µεγάλο
το ποσοστό επί  του ει σοδήµατος, αλλά η κυβέρνηση θα επι -
µεί νει  σε αυτή καθώς χρει άζεται  έσοδα και  εκτι µά ότι  αυτός
εί ναι  ένας τρόπος να καταπολεµήσουν τη φοροδι αφυγή.
Όπως αποκάλυψε το star στην κυβέρνηση συζητούν το ενδεχό-
µενο να υπάρξει  κί νητρο προς τους πολί τες γι α να µαζεύουν
αποδεί ξει ς.
Η φορολοταρί α που δί νει  1.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς απέτ-
υχε και  κανεί ς δεν ασχολεί ται  πι α µαζί  της.
Αυτό που σκέφτονται , όπως αναφέρει  το star, εί ναι  να καταργή-
σουν τη φορολοταρί α και  να κληρώνουν κάθε µήνα σπί τι α, δι α-
µερί σµατα και  βί λες, τα οποί α έχουν περι έλθει  στην κατοχή
του ∆ηµοσί ου από κατασχέσει ς.
Kατά πάσα πι θανότητα το σχέδι ο αυτό της κυβέρνησης από τον
νέο χρόνο θα γί νει  πράξη.
Τι  ι σχύει  γι α τη φορολοταρί α
Κάθε µήνα 1.000 τυχεροί  κερδί ζουν 1.000 ευρώ έκαστος.

Το πλήθος των λαχνών προσδι ορί ζεται  κλι µακωτά, µε βάση το
άθροι σµα των ποσών που αντι στοι χούν στο σύνολο των
µηνι αί ων συναλλαγών του κάθε φορολογούµενου έως εξής:

– Γι α συνολι κό άθροι σµα συναλλαγών µέχρι  200 ευρώ αντι -
στοι χεί  ένας λαχνός γι α κάθε 1 ευρώ.
– Γι α τα επόµενα 300 ευρώ, δηλαδή συνολι κό άθροι σµα από
201 ευρώ µέχρι  500 ευρώ, αντι στοι χεί  ένας λαχνός γι α κάθε 2
ευρώ.
– Γι α τα επόµενα 500 ευρώ, δηλαδή γι α συνολι κό άθροι σµα
συναλλαγών από 501 ευρώ µέχρι  1.000 ευρώ, αντι στοι χεί  ένας
λαχνός γι α κάθε 3 ευρώ.
– Γι α συνολι κό άθροι σµα συναλλαγών πάνω από 1001 ευρώ,
αντι στοι χεί  1 λαχνός γι α κάθε 6 ευρώ, µε ανώτατο όρι ο συναλ-
λαγών που λαµβάνονται  υπόψη γι α τι ς ανάγκες του προγράµ-
µατος των δηµοσί ων κληρώσεων, το ποσό των πενήντα χι λι άδων
50.000 ευρώ.

Εκδροµή Σωµατείου Συνταξιούχων ΙΚΑ Ασπροπύργου στο Ναύπλιο

∆Η.Φ.Α: Ξεκινούν τα Προγράµµατα 
Μαζικού Αθλητισµού στο ∆ήµο Αχαρνών

Aνακοινώθηκε επίσηµα ότι από 1/11/2019 ξεκινούν τα Προγράµµατα του 
µαζικού Αθλητισµού της ∆ηµοτικής Φροντίδας Αχαρνών “Άθληση για Όλους“.

Επίσης η πληρωµή των συνδροµών των αθλούµενων  
θα γίνεται ΜΟΝΟ µέσω POS



Παρασκευή 8 Νοεµβρίου 2019          θριάσιο-5 

Α
ύξηση των  καθαρών  κερδών  κατά
25,7% κατέγραψε το τρίτο
τρίµην ο του 2019 ο Όµιλος Τιτάν

χ άρη στις καλύτερες επιδόσεις σε όλους
τους γεωγραφικούς τοµείς όπου δρα-
στηριοποιείται.

Την  ίδια ώρα, αύξηση κατέγραψε τόσο
στις πωλήσεις (+8,7%) όσο και στα
ΕΒΙΤDA (+15,4%).

Σύµφων α µε την  αν ακοίν ωση των
αποτελεσµάτων  ο εν οποιηµέν ος κύκλος
εργασιών  παρουσίασε αύξηση 9,7% και
αν ήλθε σε €1.208,5 εκ. Τα λειτουργικά
κέρδη προ φόρων , τόκων  και αποσβέ-
σεων  αυξήθηκαν  κατά 5,8% και αν ήλθ-
αν  σε €208,4 εκ. Τα καθαρά κέρδη µετά
τα δικαιώµατα µειοψηφίας και την  πρόβ-
λεψη για φόρους µειώθηκαν  κατά 9,9%
και αν ήλθαν  σε €45,3 εκ., πτώση που
σχ ετίζεται µε τις υψηλότερες αποσβέσεις
που οφείλον ται µερικώς στην  υιοθέτηση
του προτύπου IFRS 16, καθώς και
στην  εν οποίηση της Τουρκίας για όλο το
2019.

Μετά την  επιτυχ ή έκβαση της προαιρ-
ετικής δηµόσιας πρότασης αν ταλλαγής
και την  ολοκλήρωση του δικαιώµατος
εξαγοράς, η Titan Cement International
SA (“TCI”) απέκτησε το σύν ολο (100%)
των  κοιν ών  και προν οµιούχ ων
µετοχ ών  της Α.Ε. Τσιµέν των  ΤΙΤΑΝ
(“ΤΙΤΑΝ”).

Η παραπάν ω συν αλλαγή ήταν  µία
αν αδιοργάν ωση του Οµίλου, η οποία
δεν  άλλαξε την  ουσία των  αν αφερόµε-
ν ων  οικον οµικών  στοιχ είων . Οι εν ο-
ποιηµέν ες οικον οµικές καταστάσεις της
TCI συν τάσσον ται χ ρησιµοποιών τας
τα ποσά των  εν οποιηµέν ων  οικον ο-
µικών  καταστάσεων  της ΤΙΤΑΝ.

Λειτουργικά αποτελέσµατα

Στις ΗΠΑ τα αποτελέσµατα 3ου τριµή-
ν ου κατέγραψαν  άν οδο, αποτυπών ον -
τας το δυν αµισµό της αγοράς κατασ-
κευών . Πέρα από την  ευρύτερη οικον ο-
µική αν άπτυξη, θετικοί µακρο-οικον οµι-
κοί δείκτες όπως η υψηλή καταν αλωτική
εµπιστοσύν η, το χ αµηλό ποσοστό αν ε-
ργίας, η µείωση των  επιτοκίων  κ.α.
εν ισχ ύουν  την  αγορά οικιστικών  ακιν ή-
των , που αν τιπροσωπεύει το µεγαλύτε-
ρο µέρος της ζήτησης στη Φλόριν τα. 

Οι πολιτείες Βιρτζίν ια, Βόρεια και Νότια
Καρολίν α ωφελήθηκαν  επίσης από την

σταθερότητα του καιρού φέτος, έν αν τι
εν ός πολύ βροχ ερού 3ου τριµήν ου το
2018. Ακολουθών τας τις τάσεις της ζήτ-
ησης, η TITAN America παρουσίασε το
2019 αύξηση των  πωλήσεων  σε όλα τα
προϊόν τα, εκτός της ιπτάµεν ης τέφρας
για την  οποία συν εχ ίστηκε έλλειψη
διαθέσιµων  ποσοτήτων  στην  αγορά.

Η κερδοφορία δεν  είχ ε αν άλογη
αύξηση επηρεαζόµεν η από το υψηλότε-
ρο κόστος εισαγωγής και διαν οµής τσι-
µέν του και την  απώλεια εσόδων  από τις
δραστηριότητες ιπτάµεν ης τέφρας. Στο
εν ν εάµην ο του 2019 ο κύκλος εργασιών
στις ΗΠΑ παρουσίασε αύξηση 12,9%
και αν ήλθε σε €721,6 εκ. (6,3% σε $)
και τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν
κατά 7,1% (1,2% σε $) φτάν ον τας τα
€137 εκ.

Στην  Ελλάδα, η ζήτηση παρουσίασε
ήπια αύξηση προερχ όµεν η από ιδιωτι-
κές κατασκευές και έργα τουριστικού
χ αρακτήρα, η οποία όµως αν τι-
σταθµίστηκε από την  καθυστέρηση
πραγµατοποίησης ν έων  µεγάλων
έργων . 

Στο πλαίσιο της γεν ικότερης βελτίωσης
του οικον οµικού κλίµατος, ο δείκτης
επιχ ειρηµατικών  προσδοκιών  στις
κατασκευές παρουσιάζει µικρή αν άκαµ-
ψη σε σύγκριση µε τον  ∆εκέµβριο 2018.
Η εν δυν άµωση του δολαρίου συν εισέφ-
ερε θετικά στα αποτελέσµατα των  εξα-
γωγών , που τιµολογούν ται ως επί το
πλείστον  σε δολάρια. 

Συν ολικά, το εν ν εάµην ο 2019 ο
κύκλος εργασιών  του Τοµέα Ελλάδας και
∆υτικής Ευρώπης αυξήθηκε κατά 6,8%
και αν ήλθε σε €185,2 εκ. και τα λειτουρ-
γικά κέρδη αυξήθηκαν  κατά 45,1% και
αν ήλθαν  σε €15,5 εκ.

Επενδύσεις και χρηµατοδότηση

Οι επεν δυτικές δαπάν ες του Οµίλου το
εν ν εάµην ο του 2019, αν ήλθαν  σε €76
εκ., σχ εδόν  στα ίδια επίπεδα µε αυτές
της αν τίστοιχ ης περιόδου του 2018 και
αφορούσαν  κατά το µεγαλύτερο µέρος
τους επεν δύσεις στις δραστηριότητες
στην  Αµερική.

Ο καθαρός δαν εισµός του Οµίλου στις
30/9/2019 αν ήλθε σε €891 εκ. και ήταν
υψηλότερος κατά €119 εκ. έν αν τι του
δαν εισµού στις 31/12/2018. Επι-
σηµαίν εται ότι €59 εκ. της αύξησης
προέκυψαν  από την  εφαρµογή των  ∆ιε-

θν ών  Προτύπων  IFRS 16 και €53 εκ.
από την  αγορά µετοχ ών  της ΑΕ Τσι-
µέν των  ΤΙΤΑΝ κυρίως µέσω της εξάσ-
κησης δικαιώµατος εξαγοράς (squeeze
out) και εξόδων  κατά τη διαδικασία εισα-
γωγής της µητρικής εταιρίας του Οµίλου,
Titan Cement International SA, στα
χ ρηµατιστήρια του Euronext Βρυξελλών
και Παρισίου και στο Χρηµατιστήριο
Αθην ών  στο 3ο τρίµην ο του 2019.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξάσ-
κησης του δικαιώµατος εξαγοράς µέτοχ οι
αν τάλλαξαν  2.190.215 µετοχ ές έν αν τι
µετρητών . 

Σαν  αποτέλεσµα, µε ηµεροµην ία
30/9/2019, η Titan Cement International
SA έχ ει εκδώσει συν ολικά 82.447.868
µετοχ ές εν ώ στις 30/6/2019 το σύν ολο
µετοχ ών  που είχ ε εκδώσει η Α.Ε. Τσι-
µέν των  ΤΙΤΑΝ ήταν  84.632.528
µετοχ ές.

Προοπτικές για το υπόλοιπο του
2019

Οι προοπτικές είν αι συν ολικά θετικές
για τις περισσότερες αγορές όπου δρα-
στηριοποιείται ο Όµιλος. Η αγορά των
ΗΠΑ συν εχ ίζει ν α παρουσιάζει αύξηση
ζήτησης, οι αγορές της Νοτιοαν ατολικής
Ευρώπης εµφαν ίζουν  δυν αµική άν οδο
και οι προσδοκίες για την  Ελλάδα και τη
Βραζιλία είν αι επίσης θετικές. 

Στον  αν τίποδα, εκτιµάται ότι οι προκ-
λήσεις στην  αγορά της Αιγύπτου θα
συν εχ ιστούν , εν ώ υπάρχ ει συγκρατ-
ηµέν η αισιοδοξία για σταθεροποίηση της
αγοράς στην  Τουρκία προοδευτικά.

Στις ΗΠΑ, οι τάσεις για τις κατασκευές
είν αι θετικές στις περιοχ ές όπου δρα-
στηριοποιείται ο Όµιλος. Η Αµερικαν ική
Έν ωση Τσιµεν τοβιοµηχ αν ιών  (PCA)
προβλέπει ότι η καταν άλωση τσιµέν του
θα αυξηθεί κατά 2,4% το 2019 και κατά
περίπου 2% ετησίως το διάστηµα 2019-
2024. 

Ο Τιτάν ας είν αι ευν οϊκά τοποθετηµέ-
ν ος για ν α εκµεταλλευτεί τη δυν αµική
της αγοράς, έχ ον τας ισχ υρή παρουσία
στις ταχ ύτερα αν απτυσσόµεν ες πολι-
τείες στις ν οτιοαν ατολικές ακτές του
Ατλαν τικού και επάρκεια παραγωγικού
δυν αµικού για ν α αν ταποκριθεί στην
αν οδική ζήτηση.

Στην  Ελλάδα, η σταδιακή θετική πορ-
εία αν αµέν εται ν α συν εχ ίσει. Η επα-
ν εκκίν ηση µεγάλων  έργων , η οποία

πλέον  µετατίθεται στο επόµεν ο έτος,
διατηρεί τις προσδοκίες για επαν αδρα-
στηριοποίηση του κλάδου κατασκευών
µεσοπρόθεσµα. 

Εκτιµάται επίσης ότι η γεν ικότερη ιδιω-
τική καταν άλωση, θα συν εχ ίσει ν α
εξελίσσεται θετικά. Συν ολικά,
υπάρχ ουν  αισιόδοξες εν δείξεις ότι η
αγορά σταδιακά εισέρχ εται σε πορεία
θετικής αν άπτυξης.

Στις χ ώρες της Νοτιοαν ατολικής
Ευρώπης, η συν εχ ιζόµεν η οικον οµική
αν άπτυξη επιδρά θετικά στην  κατασκε-
υαστική δραστηριότητα.

Η καταν άλωση τσιµέν του είν αι υψηλό-
τερη και τα περιθώρια κερδοφορίας
έχ ουν  βελτιωθεί. Τα εργοστάσια του
Οµίλου, διαθέτον τας πρόσθετη δυν α-
µικότητα, µπορούν  ν α αυξήσουν  την
παραγωγή τους για ν α αν ταποκριθούν
στην  αυξηµέν η ζήτηση.

Στην  Αίγυπτο, εκτιµάται ότι το 2019 η
ζήτηση θα συν εχ ίσει ν α κιν είται σε
χ αµηλότερα επίπεδα, χ ωρίς ν α διαφ-
αίν εται άµεσα κάποια ουσιαστική
αύξηση τιµών  και τα λειτουργικά αποτε-
λέσµατα αν αµέν εται ν α παραµείν ουν
µη κερδοφόρα, τουλάχ ιστον  βραχ υπρ-
όθεσµα.

Στην  Τουρκία, η οικον οµική ύφεση
προοδευτικά µετριάζεται και η βάση
σύγκρισης για την  αγορά τσιµέν του
γίν εται πιο ευν οϊκή το 2ο εξάµην ο τους
έτους. 

Βραχ υπρόθεσµα διαφαίν εται σταθερο-
ποίηση της αγοράς, εν ώ µακροπρόθε-
σµα, οι προοπτικές για τον  κλάδο
κατασκευών  παραµέν ουν  ελκυστικές.
Η Adocim βρίσκεται σε αν ταγων ιστικά
πλεον εκτική θέση, έχ ον τας χ αµηλό
δαν εισµό, σύγχ ρον ες εγκαταστάσεις και
αν ταγων ιστικό κόστος λειτουργίας.

Τέλος, στη Βραζιλία, η σταδιακή µακρ-
οοικον οµική βελτίωση αυξάν ει τις προσ-
δοκίες για αν άπτυξη της κατασκευαστι-
κής δραστηριότητας και άν οδο της αγο-
ράς τσιµέν του. 

Η ζήτηση τσιµέν του στην  Βόρειοαν α-
τολική Βραζιλία όπου ο Όµιλος δραστηρ-
ιοποιείται, καταγράφει θετικές εν δείξεις
χ άρη στην  δηµογραφική αύξηση του
πληθυσµού και την  ιδιωτική οικοδοµική
δραστηριότητα.

ΟΟΜΜΙΙΛΛΟΟΣΣ  ΤΤΙΙΤΤΑΑΝΝ::  ΑΑύύξξηησσηη  2255,,77%%  
σστταα  κκααθθααρράά  κκέέρρδδηη  ττοο  ττρρίίττοο  ττρρίίµµηηννοο  22001199
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Συν αν τήσεις γν ωριµίας µε
τους εργαζόµεν ους και τους
ηλικιωµέν ους είχε ο ν έος

Πρόεδρος των  ΚΑΠΗ Άν ω
Λιοσίων  Μαρίν ος Σαρλάς ο
οποίος επισκέφθηκε το 1ο ΚΑΠΗ. 

Ο Αναπληρωτής ∆ήµαρχος αφού
ενηµερώθηκε αναλυτικά για την λει-
τουργία των ΚΑΠΗ, υπογράµµισε
µιλώντας στους εργαζοµένους πως
η συγκεκριµένη δοµή λειτουργεί
υποδειγµατικά και  προσφέρει
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους
δηµότες αλλά όπως είπε «εχθρός
του καλού είναι το καλύτερο». 

«Οι ηλικιωµένοι έχουν το σεβα-
σµό και την αγάπη όλων µας. Ως

∆ιοίκηση έχουµε αποδείξει πως
είµαστε αποφασισµένοι να κάνο-
υµε τα πάντα ώστε να  τους προ-
σφέρουµε, καθηµερινά, ένα ανθ-
ρώπινο και ζεστό περιβάλλον.
Ξέρουµε πως αυτό µπορεί να
πραγµατοποιηθεί  µόνο µε τη
δική σας ουσιαστική συµµετοχή
και  σας ευχαριστώ για την
ευσυνειδησία σας. ∆εν ξεχνάµε
ποτέ πως στη γενιά που σήµερα
φιλοξενούµε στα Κέντρα Ανοιχτής
Προστασίας Ηλικιωµένων
οφείλουµε πάρα πολλά και πρέ-
πει  να της προσφέρουµε τις
υπηρεσίες που της αξίζουν»
κατέληξε ο Μαρίνος Σαρλάς.  

Ο νέος πρόεδρος των ΚΑΠΗ Άνω
Λιοσίων νωρίτερα το πρωί είχε την
ευκαιρία να συνοµιλήσει  και  µε
µέλη της δοµής τα οποία τον υπο-
δέχθηκαν εγκάρδια και του ευχήθη-
καν καλή και επιτυχηµένη θητεία. 

Ο Μαρίνος Σαρλάς αφού άκουσε
τα αιτήµατά τους, διαβεβαίωσε τους
ηλικιωµένους πως η ∆ηµοτική
Αρχή ενδιαφέρεται για τα θέµατα
που τους απασχολούν και
δεσµεύτηκε προσωπικά πως ο
ίδιος θα στέκεται δίπλα τους ώστε να

δίδονται λύσεις στα ζητήµατα που
τους απασχολούν. 

Ήδη το επόµενο χρονικό διά-
στηµα προγραµµατίζεται σειρά προλ-
ηπτικών εξετάσεων για τους ηλικιω-
µένους, έχει ήδη συνταγογραφηθεί
και χορηγήθηκε  δωρεάν το αντιγρι-
πικό εµβόλιο ενώ στον τοµέα των
δραστηριοτήτων και των γενικότερ-
ων δράσεων προγραµµατίζονται
µέσα στο µήνα ηµερήσια εκδροµή
και  παρακολούθηση θεατρικής
παράστασης.

Το επόµενο χρονικό διάστηµα προγραµµατίζεται σειρά προληπτικών εξετάσεων, 
ενώ ήδη χορηγήθηκε δωρεάν το αντιγριπικό εµβόλιο

Σε ζεστό κλίµα οι πρώτες συναντήσεις του Μαρίνου Σαρλά µε ηλικιωµένους
και εργαζόµενους στα ΚΑΠΗ Άνω Λιοσίων



Παρασκευή 8 Νοεµβρίου 2019 θριάσιο-7

Έναρξη επιµορφωτικών 
προγραµµάτων ∆ήµου Ιλίου 

Ο
∆ήµος Ιλίου εν ηµερών ει ότι από την  Παρασ-
κευή 1 Νοεµβρίου 2019 ξεκίν ησαν  τα επιµορ-
φωτικά προγράµµατα ζωγραφικής, αγιογραφίας,

κεραµικής, παραδοσιακών , latin και ευρωπαϊκών
χ ορών  για τη χ ρον ική περίοδο Νοέµβριος 2019 –
Ιούν ιος 2020. 

Τα επιµορφωτικά προγράµµατα θα πραγµατοποιηθ-
ούν  στο χ ώρο του Πολυδύν αµου Κέν τρου Πολιτι-

στικών , Αθλητικών  & Κοιν ων ικών  ∆ραστηριοτήτων
(ΒΙΟΦΑΛ), οδός Ηροδότου 29 & Πλουτάρχ ου 22, εν ώ
οι παραδοσιακοί, latin και ευρωπαϊκοί χ οροί στο Πολι-
τιστικό Κέν τρο του ∆ήµου Ιλίου, οδός Αγίου Φαν ουρίου
99. 

Οι εγγραφές θα πραγµατοποιούν ται στο Πολιτιστικό
Κέν τρο του ∆ήµου Ιλίου (2ος όροφος) και για περισσό-
τερες πληροφορίες οι εν διαφερόµεν οι µπορούν  ν α
επικοιν ων ούν  µε την  κυρία Κων σταν τίν α Παν αγο-
πούλου τηλ. 2132030259 και την  κυρία Ζωή ∆ιακάτου
τηλ. 2132030251, ∆ευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 9:00
– 14:00.

Εγκρίθηκαν από τον ΑΣΕΠ θέσεις εργασίας στον δήµο Ιλίου
Θα υπογραφούν συµβάσεις διάρκειας οκτώ µηνών

Με 22 υπαλλήλους ενισχύεται άµεσα ο δήµος
Ιλίου. Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη
και οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν
αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της 10ήµερης
προθεσµίας.

Οι  νεοπροσληφθέντες θα υπογράψουν
8µηνη σύµβαση εργασίας.

Κακοκαιρία: 
Μέτρα από Περιφερειάρχες 
και ∆ηµάρχους ζητά 
ο Υπ. Εσωτερικών

Ο υπουργός Εσωτερικών, κ. Τάκης Θεοδωρι-
κάκος, εν όψει του κύµατος κακοκαιρίας που
αναµένεται να χτυπήσει τη χώρα και το οποίο,
όπ ως π ροβλέπ εται θα έχει διάρκεια, επ ι-
κοινώνησε µε τους Περιφερειάρχες Ιονίων
Νήσων, ∆υτικής Ελλάδος, Ηπείρου και Πελο-
ποννήσου, καθώς και µε τους ∆ηµάρχους
Ιωαννιτών και Κερκύρας και τους ζήτησε να
λάβουν όλα τα απαραίτητα µέτρα (π . χ. καθαρ-
ισµό φρεατίων) για την αντιµετώπ ιση των
προβληµάτων που ενδεχοµένως δηµιουργηθ-
ούν.
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Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου
και ο Πρόεδρος του Πνε-
υµατικού Κέντρου του

∆ήµου , σας προσκαλούν στη διά-
λεξη του «Ανοιχτού Πανεπι-
στηµίου», που θα δώσει ο οµιλ-
ητής ∆ρ. Κωνσταντίνος Φίλης ,
Εκτελεστικός ∆ιευθυντής του Ινστι-
τούτου ∆ιεθνών Σχέσεων *, ο
οποίος θα µας αναπτύξει το θέµα :

«Το ενεργειακό πόκερ στην Ανα-
τολική Μεσόγειο και η ελληνοτουρ-
κική αντιπαράθεση»,   τη ∆ευτέρα,
11 Νοεµβρίου 2019, στις 19:30,
στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του
Πνευµατικού Κέντρου
του ∆ήµου Ασπροπύργου
(¨∆ηµήτριος Καλλιέρης¨)  Αλέκου
Παναγούλη 13.

*Ο ∆ρ. Κων σταν τίν ος Φίλης, διο-
ρίστηκε το 2004 Επικεφαλής του Κέν -
τρου Ρωσίας-Ευρασίας & ΝΑ Ευρώπης,
όπου παραµέν ει µέχ ρι σήµερα.
Εκλέχ θηκε Αν ώτερο Συν εργαζόµεν ο
Μέλος (SAM) στο St. Antony ’s College
του Παν επιστηµίου της Οξφόρδης
(2007-2009) και παράλληλα υπήρξε
Μέλος του ∆ιεθν ούς Συµβουλίου του

Ερευν ητικού Ιν στιτούτου
Ευρωπαϊκών  και Αµερικα-
ν ικών  Σπουδών . Εν
συν εχ εία, αν αλαµβάν ει
ερευν ητής στο Κέν τρο
Σπουδών  Νοτιοαν ατολι-
κής Ευρώπης (SEESOX)
του Παν επιστηµίου της
Οξφόρδης (2008 – 2010). 

Σε αυτό το διάστηµα
ολοκληρών ει κύκλο
αν αλύσεων  και διαλέ-
ξεων , µε έµφαση στο
ρόλο της Ρωσίας στην  ΝΑ
Ευρώπη, καθώς και γύρω

από ζητήµατα γεωπολιτικής της εν έργει-
ας. Εν διάµεσα τοποθετείται Επιστηµο-
ν ικός ∆ιευθυν τής στο Ιν στιτούτο Στρ-
ατηγικών  και Αν απτυξιακών  Μελετών
(2009-2010). Τον  Ιούλιο του 2012 διο-
ρίστηκε από το ∆Σ του Ι∆ΙΣ, ∆ιευθυ-
ν τής Ερευν ητικών  Προγραµµάτων  του
Ιν στιτούτου ∆ιεθν ών  Σχ έσεων  του 

Πάν τειου Παν επιστηµίου. ∆ιετέλεσε
υπεύθυν ος του προγράµµατος Jean
Monnet για την  Εξωτερική Πολιτική της
Ε.Ε. (2013 – 2014), ∆ιευθυν τής Οµά-
δας ∆ιοίκησης Έργου του Υπουργείου
Εν έργειας µε έµφαση στην  εν εργειακή
διπλωµατία (2013-2015) αλλά και µέλος
οµάδας εργασίας του ΚΕΜΕΑ, επιφορτι-
σµέν ης µε την  αν άλυση κιν δύν ων
ριζοσαπστικοποίησης για την  εθν ική
ασφάλεια. Έχ ει συν εργαστεί µε δηµό-
σιους και ιδιωτικούς φορείς, καθώς και
πολυεθν ικές εταιρείες. 

Είν αι διαλέκτης της Σχ ολής ∆ιοίκησης
Επιτελών  Πολεµικού Ναυτικού, διδάσ-
κει σε µεταπτυχ ιακά προγράµµατα
παν επιστηµίων  και είν αι µέλος του
Ελλην οτουρκικού Φόρουµ καθώς και
του Ελλην ορωσικού Συν δέσµου. Πρό-
σφατα ολοκλήρωσε τη συγγραφή βιβ-
λίου σχ ετικά µε την  ΕΕ, το προσφυγικό
και την  τροµοκρατία (εκδ. Παπαδόπου-
λος).

Μ
αθητές και µαθήτριες από την  Α’ και τη Β΄ τάξη
του Λυκείου Μαγούλας, επισκέφτηκαν  το πρωί
της Τετάρτης  το ∆ηµαρχ είο Ελευσίν ας, στο

περιθώριο εκπαιδευτικής εκδροµής. Τους 23 µαθητές
και µαθήτριες που συν όδευαν  δύο εκπαιδευτικοί και ο
αν τιδήµαρχ ος για θέµατα πολιτισµού ∆. Λιάσκος,
καλωσόρισε στην  αίθουσα συν εδριάσεων   ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ο δήµαρχ ος Ελευσίν ας  κ. Αργύρης
Οικον όµου. 

Αφού χ αιρέτισε έν αν  έν αν  τους µαθητές, τους
µίλησε για το θεσµό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας
που θα φιλοξεν ήσει η Ελευσίν α το 2021, εστιάζον τας
στη σηµασία του εθελον τισµού και της συµµετοχής.  

«Η  δύν αµη της επιτυχ ίας το 2021είστε εσείς, τα ν έα
παιδιά που έχ ετε τη διάθεση ν α συµµετέχ ετε, ν α αν α-
λάβετε εθελον τικά δράση. 

Το τοπίο αλλάζει, η ν οοτροπία αλλά-
ζει,  η πόλη µετασχ ηµατίζεται σε χ ώρος
πολιτισµού. Με αφορµή την  Πολιτιστι-
κή Πρωτεύουσα φιλοδοξούµε ν α αλλά-
ξουµε τη µορφή της πόλης».

Ο κ. Οικον όµου αν αφέρθηκε ακόµη
στα έργα συν τήρησης των  σχ ολικών
κτηρίων  της Μαγούλας που στόχ ο
έχ ουν  την  αν αβάθµιση των  υπαρχ ου-
σών  υποδοµών , τον ίζον τας πως
«είν αι στο µυαλό µας ν α βελτιώσουµε
τα πράγµατα». Επίσης πρότειν ε στους
µαθητές ν α παρακολουθούν  τις συν ε-
δριάσεις  των  δηµοτικών  συµβουλίων
καθώς θα είν αι «οι αυριαν οί αυτοδιοικ-
ητικοί  παράγον τες». 

Τους κάλεσε ακόµα, ν α λέν ε τα προβλήµατά τους
ώστε ν α µπορεί ο δήµος ν α δίν ει λύσεις, αλλά και τις
καιν οτόµες και φρέσκιες ιδέες που έχ ουν  ως ν έοι άν θ-
ρωποι. 

Κλείν ον τας, τους  ευχ αρίστησε για την  παρουσία
τους και τους διαβεβαίωσε πως η επικοιν ων ία µαζί τους
θα είν αι διαρκής.  Στη συν έχ εια εκπρόσωπος των
µαθητών  προσέφερε έν α δώρο στο δήµαρχ ο, ευχ αρι-
στών τας τον  για την  προσφορά του πούλµαν  που
µετέφερε τους µαθητές από τη Μαγούλα  και η συν άν -
τηση ολοκληρώθηκε µε τις ευχ αριστίες του προέδρου
από το Σύλλογο Γον έων  και τη διατύπωση αιτηµάτων
που αφορούν  στο σχ ολείο από τις δύο φιλολόγους-
συν οδούς.

Νωρίτερα οι µαθητές  που µετέχ ουν  στο πρόγραµ-
µα «Μαθητές ξεν αγούν  µαθητές» που υποστηρίζει ο
πολιτιστικός  φορέας «∆ιάζωµα»,  περιηγήθηκαν  στον
αρχ αιολογικό χ ώρο Ελευσίν ας όπου τους ξεν άγησε η
κα. Πόπη Παπαγγελή. 

Μαθητές από τη Μαγούλα στο ∆ηµαρχείο Ελευσίνας

Ο δήµαρχος Αργύρης Οικονόµου, µίλησε για το θεσµό 
της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας που θα φιλοξενήσει

η Ελευσίνα το 2021, εστιάζοντας στη σηµασία 
του εθελοντισµού και της συµµετοχής των νέων  

ΑΑΑΑΝΝΝΝΟΟΟΟΙΙΙΙΧΧΧΧΤΤΤΤΟΟΟΟ    ΠΠΠΠΑΑΑΑΝΝΝΝΕΕΕΕΠΠΠΠΙΙΙΙΣΣΣΣΤΤΤΤΗΗΗΗΜΜΜΜΙΙΙΙΟΟΟΟ    ∆∆∆∆ΗΗΗΗΜΜΜΜΟΟΟΟΥΥΥΥ    ΑΑΑΑΣΣΣΣΠΠΠΠΡΡΡΡΟΟΟΟΠΠΠΠΥΥΥΥΡΡΡΡΓΓΓΓΟΟΟΟΥΥΥΥ    
 ∆ΙΑΛΕΞΗ ΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

Ο ∆ρ. Κωνσταντίνος Φίλης, Εκτελεστικός ∆ιευθυντής του Ινστιτούτου ∆ιεθνών Σχέσεων, 
θα αναπτύξει το θέµα :«Το ενεργειακό πόκερ στην Ανατολική Μεσόγειο και η ελληνοτουρκική αντιπαράθεση»  
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ΕΛΑΣ: Μεγάλη επιχείρηση 
σε κύκλωµα µε ποτά µπόµπες
στην Αττική - 9 συλλήψεις

Μεγάλο και οργανωµένο κύκλωµα, το οποίο
έφτιαχνε και πουλούσε ποτά-µπόµπες εξαρθ-
ρώθηκε από την Ασφάλεια Αττικής.

Σύµφων α µε
πληροφορίες, η
εγκληµατική οργά-
ν ωση εισήγε τις
πρώτες ύλες από
το εξωτερικό και
διατηρούσε δύο
εργαστήρια παρ-
ασκευής και ν όθευσης ποτών  στην  Αθήν α. Μάλι-
στα, το κύκλωµα λειτουργούσε τόσο οργαν ωµέν α,
που στα εργαστήριά του επαν ατυποποιούν ταν
τα ποτά πριν  από τη διάθεσή τους στην  αγορά.

Η ν όθευση καθιστούσε τα ποτά πάρα πολύ
επικίν δυν α για την  υγεία των  καταν αλωτών . Οι
δράστες κατάφερν αν  ν α τα πουλάν ε σε πολύ
καλύτερη τιµή από τα γν ήσια ποτά, εν ώ το
γεγον ός ότι δεν  υπήρχ ε φορολογική επιβάρυν ση
τους απέφερε µεγάλα κέρδη.

Η Αστυν οµία συν έλαβε εν ν έα άτοµα, σε βάρος
των  οποίων  σχ ηµατίστηκε δικογραφία, και θα
οδηγηθούν  στον  αρµόδιο εισαγγελέα. Μάλιστα,
βρέθηκαν  και κατασχ έθηκαν  σύγχ ρον α µηχ αν ή-
µατα τυποποίησης ποτών , όµοια µε αυτά που
χ ρησιµοποιούν  τα ν όµιµα εργοστάσια. Η
επίσηµη παρουσίαση της υπόθεσης έγιν ε χ θες το
µεσηµέρι στη Γεν ική Αστυν οµική ∆ιεύθυν ση Αττι-
κής.

Ξεκίνησε η αποπληρωµή δεδουλευµένων
στους εργαζόµενους στα Ναυπηγεία Νεωρίου Σύρου

Τ
ην Τετάρτη ξεκίνησε η διαδικασία αποπληρωµής των δεδουλευµένων των εργαζοµένων στα Ναυπηγεία Νεωρίου Σύρου, τα
οποία εκκρεµούν σε βάθος έως πέντε ετών και ουσιαστικά, ολοκληρώνεται το σχέδιο εξυγίανσης των ναυπηγείων.Όπως
σηµειώνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου, ο υπουργός και ο υφυπουργός ενηµερώθηκαν για την επιτυχή κατάληξη του

σχεδίου εξυγίανσης του Ναυπηγείου Νεωρίου Σύρου και «έλαβαν ευχαριστήρια επιστολή των εργαζοµένων που εξέφρασαν την
χαρά τους γι' αυτήν την θετική εξέλιξη».

Μετά τη συνάντηση ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε: «Με µεγάλη χαρά και ικανοποίηση, το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων καλω-
σορίζει το ορόσηµο στη διαδικασία του σχεδίου εξυγίανσης των Ναυπηγείων Νεωρίου Σύρου υπό τον κ. Π. Ξενοκώστα, διότι, όπως
πληροφορηθήκαµε, σήµερα ξεκίνησε η διαδικασία αποπληρωµής των δεδουλευµένων των εργαζοµένων, τα οποία εκκρεµούν σε
βάθος έως πέντε ετών.

Η ανάπτυξη των Ναυπηγείων Νεωρίου Σύρου τους τελευταίους πέντε µήνες αποτελεί ένα πολύ θετικό βήµα για την πρόοδο της
ελλην ικής οικονοµίας. Καλωσορίζουµε αυτήν την επιτυχία και ευχαριστώ ιδιαίτερα για τη συµβολή τους τον υφυπουργό Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Νίκο Παπαθανάση και τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, οι οποίοι πράγµατι έπαιξαν κοµβικό
και πρωταγωνιστικό ρόλο σ' αυτήν την επιτυχία».

Από την πλευρά του ο κ. Π. Ξενοκώστας σηµείωσε:

«Μια πολύπλοκη και πρωτόγνωρη διαδικασία εξυγίανσης µέσω του Άρθρου 106, µε εµπλεκόµενους πιστωτές το ∆ηµόσιο και τους
εργαζόµενους, σ' ένα κοµβικό κλάδο, όπως αυτός της ναυπηγικής, ολοκληρώθηκε σήµερα µ' αυτό το βασικό ορόσηµο. Θα ήθελα να
ευχαριστήσω θερµά την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον υπουργό, Άδωνι Γεωργιάδη και τον
συνεργάτη του, υφυπουργό Νίκο Παπαθανάση, καθώς η συµβολή τους ήταν καθοριστική για την ολοκλήρωση. Σήµερα είναι ηµέρα
χαράς, που όλους µας γεµίζει ευτυχία. Ένα µεγάλο ευχαριστώ στον κ. Γεωργιάδη».

Στην επιστολή του Εργοστασιακού Σωµατείου Ναυπηγείων Σύρου αναφέρονται τα εξής: «Ενηµερωθήκαµε µόλις σήµερα κατά την
διάρκεια της ΓΣ, από τον κ. Ξενοκώστα, ότι ξεκινούν οι αποπληρωµές των δεδουλευµένων µας, ολοκληρώνοντας έτσι το σχέδιο
εξυγίανσης. Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε από καρδιάς, όλους όσους βοήθησαν στον αγώνα µας. Αναλυτικότερα, το σύνολο των
φορέων του νησιού µας, ήτοι τον αγαπηµένο µας µητροπολίτη ∆ωρόθεο Β', τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη µας κ. Λεονταρίτη, την
απελθούσα καθώς και τη νέα δηµοτική αρχή, κκ Λειβαδάρα Νικόλαο και Γεώργιο Μαραγκό, το σύνολο των υπηρεσιών του τόπου
µας, το σύνολο των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και τους συµπολίτες µας, οι οποίοι κατά γεν ική οµολογία σύσσωµοι στήριξαν τον
αγώνα και την προσπάθειά µας.

Τέλος, θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε την κυβέρνηση και ιδιαιτέρως τον υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης κ. Άδωνι Γεωργιάδη,
τον υπουργό Εργασίας και συντοπίτη µας, κ. Ιωάννη Βρούτση, καθώς και τον υφυπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, κ. Νικόλαο
Παπαθανάση».
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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

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)
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Ε
φοδο στα κεν τρι-
κά γραφεία των
τ ε σ σ ά ρ ω ν

συστηµικών  τραπεζών ,
αλλά και στην  Ελλην ική
Έν ωση Τραπεζών ,
πραγµατοποίησε εχ θές ,
µεγάλο κλιµάκιο της Επι-
τροπής Αν ταγων ισµού
για τις χ ρεώσεις στις
συν αλλαγές.

Σύµφων α µε τις
πρώτες πληροφορίες, ο
λόγος της εφόδου είν αι
πιθαν ή ύποπτη παράλ-
ληλη συµπεριφορά των
τραπεζών  σε ό,τι αφορά
τις διάφορες χ ρεώσεις και
προµήθειες σε ΑΤΜ και
συν αλλαγές

Τα στελέχ η της Επιτρ-
οπής Αν ταγων ισµού,
σύµφων α µε πληροφο-

ρίες, ζήτησαν  από τα
αν ώτατα τραπεζικά στε-
λέχ η ν α σταµατήσουν
αµέσως ν α εργάζον ται
και ν α αποµακρυν θούν
από τα γραφεία τους, και
εν  συν εχ εία άρχ ισαν  ν α
ερευν ούν  τον  χ ώρο
εργασίας, συρτάρια και
ν τοσιέ.Οι πληροφορίες
αν αφέρουν  ότι η έφοδος
της Επιτροπής Αν ταγω-
ν ισµού στα γραφεία των
τραπεζών  αποσκοπεί
στον  έλεγχ ο για την
ύπαρξη στοιχ είων  που
µπορεί ν α αποδεικ-
ν ύουν  την  ύπαρξη
συν εν ν όησης µεταξύ
των  τραπεζών  για εν αρ-
µον ισµέν ες πρακτικές
στις χ ρεώσεις που επι-
βάλλον ται στις τραπεζι-

κές συν αλλαγές.Υπεν θ-
υµίζεται πως πριν  από
περίπου µία εβδοµάδα
είχ ε πραγµατοποιηθεί
σύσκεψη στο Μέγαρο
Μαξίµου υπό τον
πρωθυπουργό για το
συγκεκριµέν ο θέµα.
Μάλιστα στη συν έχ εια οι
τράπεζες είχ αν  αν α-
κοιν ώσει αν απροσαρµο-
γές στις χ ρεώσεις.

Το αυστηρό µήνυµα
που είχε στείλει ο Γεω-
ργιάδης στις τράπεζες

Μάλιστα, ο υπουργός
Αν άπτυξης Αδων ις Γεω-
ργιάδης είχ ε δηλώσει πως
ακούει από την  αγορά
πως οι τρεις από τις τέσ-
σερις τράπεζες έχ ουν

συν εν ν οηθεί για την
επιβολή προµηθειών .

Είχ ε αν αφέρει ότι «δεν
θα επιτρέψουµε ν α
υπάρχ ουν  παράλογες,
υπερβολικές χ ρεώσεις
τραπεζών  και εν αρµον ι-
σµέν ες πρακτικές των
συστηµικών  τραπεζών .
Η κυβέρν ηση παρακολο-
υθεί το θέµα και είν αι
έτοιµη ν α επέµβει στο
πλαίσιο του ελλην ικού
θεσµικού πλαισίου και
της ευρωπαϊκής οδηγίας
που υπάρχ ει».

Πηγές του υπουργείου
Αν άπτυξης αν αφέρουν
ότι η Επιτροπή Αν ταγω-
ν ισµού έδρασε µε εν τολή
εισαγγελέα και δεν
σχ ετίζεται µε το υπουρ-
γείο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                           
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ταχ. ∆/ν ση: Λ. Συγγρού 15 - 17
Τ.κ.: 117 43 Αθήν α
Πληροφ ορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. :  213 2063534
Φαξ: 213 2063533 
E-mail:  ssona@patt.gov .gr                             

Αθήν α, 7/11/19

Αρ. πρωτ.: 706116

Αν ακοίν ωση

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

Η ∆/νση Ανάπτυξης Περιφερεια-
κής Ενότητας ∆υτικής Αττικής
διαβίβασε στο Περιφερειακό
Συµβούλιο Αττικής το µε αριθµ.
πρωτ. 5653/Φ4.17/21-10-2019
έγγραφο µε θέµα «∆ιαβίβαση
στοιχείων για ενηµέρωση του κοι-
νού, που αφορούν την εγκατά-
σταση αποθήκευσης υγρών καυ-
σίµων της εταιρείας ΕΛΙΝΟΙΛ
Α.Ε.. στη θέση «Νεόκτιστα» στο
∆ήµο Ασπρόπυργου Αττικής.»  η
οποία δραστηριοποιείται στην
αποθήκευση και διακίνηση υγρών
καυσίµων. Η εγκατάσταση διαθέ-
τει σταθµό φόρτωσης βυτιοφόρ-
ων οχηµάτων.

Τα ανωτέρω προϊόντα ταξινο-
µούνται (ανά περίπτωση και είδος)
ως εύφλεκτα έως πολύ εύφλεκ-
τα, επικίνδυνα για το περιβάλλον,
τοξικά, που µπορούν να προκα-

λέσουν εκρηκτικά µίγµατα.

Η υπόψη εγκατάσταση βρίσκε-
ται στον ∆ήµο Ασπροπύργου
στην περιοχή «Νεόκτιστα».
Πλησίον αυτής βρίσκονται οι εγκα-
ταστάσεις των εταιρειών «Β.Ε.Α.
ΕΛΠΕ, PRIMAGAS και GALLON
Α.Ε.». Αναφορικά µε την πιθανότ-
ητα εκδήλωσης Πολλαπλασιαστι-
κού φαινοµένου στις ανωτέρω
εγκαταστάσεις, αυτές δεν δύναται
να επηρεαστούν από φαινόµενο
ντόµινο.

Η εγκατάσταση υπάγεται στις
διατάξεις της ΚΥΑ 172058/2016
(SEVESO III) λόγω της αποθή-
κευσης  υγρών καυσίµων. Σε
περίπτωση ατυχήµατος, η διαρρ-
οή των υγρών καυσίµων δύναται
να προκαλέσει ρύπανση του εδά-
φους και υδάτων εφόσον υπάρχει
διαφυγή προς το περιβάλλον.
Εφόσον προκληθεί πυρκαγιά
υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω
συνεπειών (π.χ. ρύπανση της
ατµόσφαιρας, έκρηξη κλπ) Σε µια
πυρκαγιά είναι δυνατόν να προκ-
ληθεί έκλυση και διασπορά
τυπικών προϊόντων καύσης υδρο-
γονανθράκων, όπως µονοξείδιο
του άνθρακα (CO), διοξείδιο του
άνθρακα (CO2), άκαυστοι υδρο-
γονάνθρακες (καπνός), οξείδια
του αζώτου, καυσαέρια και άλλες
χηµικές ουσίες (ειδικά σε ατελείς
καύσεις).

Σε περίπτωση ατυχήµατος στην
υπόψη εγκατάσταση, ενεργοποι-
είται η οµάδα πυρασφάλειας και
εφαρµόζεται το Εσωτερικό Σχέδιο
Έκτακτης Ανάγκης. Κατά τα
πρώτα στάδια αντιµετώπισης ο

υπεύθυνος της εγκατάστασης
αναλαµβάνει να ενηµερώσει τον
επικεφαλής αξιωµατικό της Πυρο-
σβεστικής Υπηρεσίας, για τα
αποθηκευµένα προϊόντα, το
σηµείο που έχει προκληθεί το
συµβάν, την έκταση αυτού καθώς
και άλλα χρήσιµα στοιχεία για την
κατάστρωση σχεδίου καταστολής
του συµβάντος, λαµβανοµένου
υπόψη πάντα των καιρικών
συνθηκών. Με την άφιξη της Πυρ-
οσβεστικής υπηρεσίας ο επικεφα-
λής αξιωµατικός της συντονίζει τις
δράσεις καταστολής του συµβάν-
τος.

Για την αναφερόµενη εγκατά-
σταση έχει θεωρηθεί ο φάκελος
κοινοποίησης από την αρµόδια
αδειοδοτούσα αρχή. Επιπρόσθε-
τα για την εγκατάσταση αυτή έχει
καταρτισθεί Ειδικό ΣΑΤΑΜΕ.

Το Περιφερειακό Συµβούλιο
Αττικής διαθέτει τις πληροφορίες
της παρ. 1 του άρθρου 13 της
ανωτέρω ΚΥΑ  και η πρόσβαση
σε αυτές είναι δυνατή µετά από
σχετικό αίτηµα στη Γραµµατεία
του Περιφερειακού Συµβουλίου
Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17,
11743 Αθήνα, τηλ: 2132063736-
534, email: ssona@patt.gov.gr).

Αρµόδια αδειοδοτούσα αρχή
της υπόψη εγκατάστασης είναι η
∆/νση Ανάπτυξης Περιφερειακής
Ενότητας ∆υτικής Αττικής. που
βρίσκεται επί της Ηρώων Πολ-
υτεχνείου 78 στο ∆ήµο Ελευσίνας
(τηλ. επικοιν. 213-2047108),
προς την οποία ο καθένας µπορεί
να λάβει γνώση σχετικά µε τον
θεωρηµένο φάκελο Κοινο-

ποίησης, καθώς και τυχόν άλλες
διαθέσιµες σχετικές πληροφορίες
πάντα µε τις επιφυλάξεις του άρθ-
ρου 7 & 7.1 της ανωτέρω ΚΥΑ.

Επιπλέον, ενηµερωτικό υλικό
µε γενικές οδηγίες αυτοπρο-
στασίας σε περίπτωση
ΤΑΜΕ/ΒΑΜΕ, τις οποίες
οφείλουν να γνωρίζουν οι πολίτες
που κατοικούν πλησίον βιοµηχα-
νικής εγκατάστασης η οποία
διαχειρίζεται επικίνδυνες ουσίες,
ώστε να λαµβάνουν τα απαιτούµε-
να µέτρα ασφάλειας και να
γνωρίζουν την ενδεδειγµένη
συµπεριφορά σε περίπτωση
εκδήλωσης ενός βιοµηχανικού
ατυχήµατος µεγάλης έκτασης
(ΒΑΜΕ) είναι ήδη καταχωρηµένο
στις ιστοσελίδες της Περιφέρειας
Αττικής (www.patt.gov.gr, και
ειδικότερα στους συνδέσµους
h t t p s : / / b i t . l y / 2 Y 8 Mj l b ,
https://bit.ly/2kQtu80 και
https://bit.ly/32eRbqj) καθώς και
της Γ.Γ.Π.Π. (http://civilprotec-
tion.gr στο θέµα Οδηγίες προ-
στασίας/Βιοµηχανικά Ατυχήµατα)

Το παρόν υπόκειται σε µελλον-
τικές τροποποιήσεις.

Εφηµερίδα δηµοσίευσης «Θριά-
σιο» και l ink δηµοσίευσης το
www.patt.gov.gr.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΑΜΟΣ 
Ο ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ

∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΚΟΤΤΗ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΜΕΓΑΡΩΝ ΚΑΙ Η Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΜΠΟΘΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ

ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ

Έφοδος της Επιτροπής Ανταγωνισµού 
στις τράπεζες για τις χρεώσεις στις συναλλαγές

Συνάντηση Μητσοτάκη-Ζάεφ 
την επόµενη εβδοµάδα 
στη Θεσσαλονίκη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχ ει
συν άν τηση µε τον  πρωθυπουργό της Βόρειας Μακε-
δον ίας Ζόραν  Ζάεφ στο περιθώριο του Thessaloniki
Summit 2019.Στο περιθώριο της διάσκεψης, ο κ.
Μητσοτάκης, εκτός από τον  Ζόραν  Ζάεφ θα συν αν -
τήσει και τον  πρωθυπουργό της Βουλγαρίας Μπόικο
Μπορίσοφ.Τη διάσκεψη Thessaloniki Summit 2019
διοργαν ών ει ο Σύν δεσµος Βιοµηχ αν ιών  Ελλάδος.

Η προηγούµεν η συν άν τηση Μητσοτάκη-Ζάεφ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχ ε
συν αν τήσει τον  Ζόραν  Ζάεφ κον τά στα τέλη Σεπτεµ-
βρίου στα Ην ωµέν α Έθν η. 

Στη συζήτησή τους, σύµφων α µε πληροφορίες από
κυβερν ητικές πηγές ο κ. Μητσοτάκης σηµείωσε ότι ο
ίδιος δεν  θα υπέγραφε την  Συµφων ία των  Πρεσπών .
Πρόσθεσε ότι ως αρχ ηγός της αξιωµατικής αν τι-
πολίτευσης έκαν ε ό,τι µπορούσε για ν α µην  κυρωθεί.
Οπως είπε ωστόσο, (επαν αλαµβάν ον τας ουσιαστικά
όσα έχ ει πει προεκλογικά) µετά την  κύρωσή της η
συµφων ία αυτή αποτελεί πλέον  µέρος του διεθν ούς
δικαίου και εποµέν ως η Ελλάδα πρέπει ν α τη σεβα-
στεί.

Μάλιστα τότε ο Πρωθυπουργός είχ ε καλέσει τον
κ.Ζάεφ ν α µην  υπάρξουν  καθυστερήσεις που
συν δέον ται µε πτυχ ές της συµφων ίας, ιδιαίτερα δε
στο θέµα της προστασίας των  εµπορικών  σηµάτων .
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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
Αεροπορίας, Αρχαγγέλου Μιχαήλ, θα
είναι τετραήµερος και θα διαρκέσει από

την Πέµπτη 7 έως και την Κυριακή 10 Νοεµβρίου
2019.

Στην περιοχή του Θριάσιου πεδίου, κέντρο εορ-
τασµού θα είναι η 112 Πτέρυγα Μάχης στην Ελευ-
σίνα.

Από την Πέµπτη 7 έως και την Κυριακή 10
Νοεµβρίου 2019, θα λειτουργεί στατική και φωτο-
γραφική έκθεση αεροσκαφών και ελικοπτέρων.
Ειδικευµένο προσωπικό θα παρέχει πληροφο-
ρίες για τα εκθέµατα καθώς και για το έργο, την
αποστολή, την κοινωνική προσφορά και  την
συνδροµή της Πολεµικής Αεροπορίας στην πρόλ-
ηψη και αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών.

Η Πτέρυγα θα είναι επισκέψιµη για το κοινό 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..

66 99 77 88 00 88 77 33 00 99
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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 scanner
Άνδρες & 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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Στα σκαριά σιδηροδροµική σύνδεση του λιµανιού
Ελευσίνας µε τον Εµπορευµατικό Θριασίου

Τα βήµατα που πρέπει να γίνουν εξετάζει ο νέος διευθύνων σύµβουλος του ΟΛΕ Απόστολος Καµαρινάκης.

Τη δυνατότητα να ενώσει σιδηροδροµικά το
λιµάνι της Ελευσίνας µε το µεγαλύτερο εµπο-
ρευµατικό κέντρο της Ελλάδας, το Θριάσιο

Πεδίο, εξετάζει ο νέος διευθύνων σύµβουλος του
Οργανισµού Λιµένος Ελευσίνας Απόστολος Καµα-
ρινάκης.

Με τον τρόπο αυτό κάνει το πρώτο βήµα για την
επίτευξη του στόχου που έθεσε από την πρώτη
στιγµή που ανέλαβε τα καθήκοντά του, να συνει-
σφέρει δηλαδή στο να γίνει η πόλη εµπορευµατική
πρωτεύουσα της Ελλάδας, σε συνδυασµό πάντα µε
την ανάδειξή της σε πολιτιστική πρωτεύουσα της
Ευρώπης.

Ο κ. Καµαρινάκης είχε συνάντηση αρχικά µε τον
πρόεδρο της ΕΡΓΟΣΕ Χρόνη Ακριτίδη και στη
συνέχεια µε τον υπουργό Ναυτιλίας Γιάννη Πλα-
κιωτάκη, όπου τους εξέθεσε την πρωτόλεια ιδέα
του.

Όπως επεσήµανε στη ο κ. Καµαρινάκης και οι
δύο άντρες είδαν θετικά την πρότασή του, ενώ θα
ακολουθήσει και νέα συνάντηση µε τον κ. Ακρ-
ιτίδη, προκειµένου να εξεταστούν τα επόµενα
βήµατα που πρέπει να γίνουν.

Ο διευθύν ων  σύµβουλος του ΟΛΕ επισηµαίν ει ότι το
λιµάν ι της Ελευσίν ας είν αι το κον τιν ότερο στο Θριάσιο
Πεδίο, και ότι η σύζευξή τους µε σιδηροδροµικό δίκτυο
µπορεί ν α γίν ει πραγµατικότητα. Επιπλέον  τόν ισε ότι
θα εξεταστεί σε δεύτερο χ ρόν ο και η δυν ατότητα
βελτίωσης του οδικού δικτύου µέχ ρι το Θριάσιο, προ-
κειµέν ου ν α αν τιµετωπιστεί και η τεράστια κυκλοφορ-
ιακή συµφόρηση που παρατηρείται τις πρωιν ές ώρες
στην  περιοχ ή εξαιτίας της διέλευσης φορτηγών  οχ ηµά-
των .

Το σχ έδιο αυτό µάλιστα δεν  προσκρούει στις υπηρ-
εσίες που παρέχ ον ται από το λιµάν ι του Πειραιά,
αφού η Ελευσίν α είν αι έν α λιµάν ι µεταφοράς κυρίως
χ ύδην  ξηρού φορτίου, υπηρεσία η οποία δεν  προσφ-
έρεται πλέον  από το µεγάλο λιµάν ι της χ ώρας.

«Ο στόχ ος που έχ ουµε θέσει είν αι ν α αποκτήσουµε
άµεση πρόσβαση στο Θριάσιο Πεδίο, και ν α αν α-
πτύξουµε τις συν δυασµέν ες µεταφορές», αν αφέρει
στη «Ν» ο κ. Καµαριν άκης.

Μaster plan
Παράλληλα επισηµαίν ει ότι η ν έα διοίκηση είν αι σε

φάση σχ εδιασµού του master plan του λιµαν ιού, µε
πρώτο µέληµα ν α µην  επιβαρυν θεί η πόλη.

«Είν αι πολύ σηµαν τικό ν α σταµατήσει ο ΟΛΕ ν α
είν αι λιµάν ι για πλοία ευκαιρίας. Να το αν απτύξουµε,
ν α δηµιουργηθούν  ν έες θέσεις εργασίας, εξέλιξη που
θα βοηθήσει και την  τοπική κοιν ων ία», υπογράµµισε
χ αρακτηριστικά.

Ο κ. Απόστολος Καµαριν άκης, ο οποίος είν αι υπο-
ν αύαρχ ος Λ.Σ. (ε.α.) και πολιτικός µηχ αν ικός,
σηµειών ει ότι: «Σκοπός µου είν αι ν α αν αδειχ θεί το
λιµάν ι της Ελευσίν ας στη θέση που του αξίζει. 

Με σεβασµό στα κεκτηµέ-
ν α που υπάρχ ουν  σήµερα
και µε σεβασµό στους αν θ-
ρώπους που ήδη εργάζον ται
µέσα στο λιµάν ι και γύρω
από αυτό, θα προσπαθήσω
ν α αυξήσω τις δυν ατότητες
που προσφέρει ο τόπος
αυτός. Να σταµατήσει ο κόλ-
πος της Ελευσίν ας ν α είν αι
ο χ ώρος των  ν αυαγίων , της
ρύπαν σης και της βιοµηχ α-
ν ικής εγκατάλειψης», εν ώ
προσθέτει: «Θα πρέπει ν α
εκµεταλλευτούµε το γεγον ός
ότι η Ελευσίν α είν αι το
επίν ειο του Θριάσιου
Πεδίου, του µεγαλύτερου
εµπορευµατικού πάρκου της
Ελλάδας».

Το µεταφορικό έργο 
Το λιµάν ι της Ελευσίν ας, το οποίο βρίσκεται µέσα

στον  κόλπο της Ελευσίν ας δίπλα από τα ν αυπηγεία
Ελευσίν ας και απέν αν τι από εκείν α του Σκαραµαγκά,
εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο χ ύδην  ξηρά φορτία.

Σύµφων α µε τα δηµοσιευµέν α στοιχ εία της εταιρείας,
είν αι λιµάν ι καθαρά εµπορικό, διακιν ών τας περισσότε-
ρα από 2 εκατοµµύρια τόν ους εµπορευµάτων  τον
χ ρόν ο, εν ώ εξυπηρετεί πάν ω από 5.000 πλοία και
τάν κερ. Τα βασικά εµπορεύµατα είν αι σίδηρος, λαµα-
ρίν ες, σκραπ, σωλήν ες, ξυλεία, χ αρτί, µπετόν , βαφές,
σαπούν ια και ελαιόλαδο.

Η εταιρεία το 2018 είχ ε έσοδα ύψους 3,99 εκατ.
ευρώ, αυξηµέν α κατά 25% σε σχ έση µε το 2017.
Τέλος, τα κέρδη της εταιρείας διαµορφώθηκαν  σε
460.000 ευρώ από 449.000 ευρώ έν αν  χ ρόν ο πριν .

Απο τη συνέντευξη του κου Καµαρινάκη στην «Ναυτεµπορική»


