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ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Νεφώσεις µε πιθανότητα βροχών.

Η θερµοκρασία έως 19 βαθµούς Κελσίου

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ηµέρα για την Εκβιοµηχάνιση της Αφρικής

Παγκόσµια Ηµέρα για τα ∆ικαιώµατα του 
Παιδιού Ηµέρα Μνήµης Υπερφυλικών

Θέκλας και των συν αυτή Αγίων παρθένων - ∆ινάχ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

Καµπόλης Γεώργιος ∆.Ειρήνης 30, 
2105574683

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Καρατζάς Γεώργιος Ε.

Ηρώων Πολυτεχνείου 17-19,
2105549375

ΜΑΝ∆ΡΑ 

Ασηµάκης Γρηγόριος Κ.
Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 114

2105550323 08:00-23:00

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Αναστόπουλος Σταµάτιος

∆ηµαρχείου & Στρατηγού Λιόση,
2102473654 08:00-22:00

ΧΑΙ∆ΑΡΙ

Θεριού ΜαρίαΑγίας Παρασκευής 78, Πλησίον
Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής, Χαϊδάρι - ∆άσος,

2105821897

Η Πυρκάλ θέµα αντιπαράθεσης µεταξύ
Μυρσίνης Ζορµπά και Λινας Μενδώνη

Α
ν τιπαράθεση ξέσπασε
µεταξύ της ν υν  υπουρ-
γού Πολιτισµού κας

Λίν ας Μεν δών η και της πρώην
υπουργού κας Μυρσίν ης Ζορµ-
πά σχ ετικά µε την  ΠΥΡΚΑΛ και
τον  χ αρακτηρισµό της ως ιστο-
ρικό τόπο.

Αν ακοίν ωσή του το υπουρ-
γείου Πολιτισµού αν αφέρει,
µεταξύ άλλων , ότι  «αν  η κα
Ζορµπά επιθυµούσε πράγµατι
τον  χ αρακτηρισµό της
ΠΥΡΚΑΛ, δεν  θα εξαν τλούσε
την  προθεσµία για την  υπογρα-
φή της υπουργικής απόφασης».

Η αν ακοίν ωση

Η τ. υπουργός Πολιτισµού, Μυρσίν η Ζορµπά, επιχ ειρεί ν α καλύψει τις ευθύν ες της, κρυπτόµεν η πίσω από
προσχ ηµατικές δηλώσεις και έωλες κατηγορίες, δηλών ον τας ότι η υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού Λίν α Μεν -
δών η, «ψεύδεται ασύστολα και αν ερυθρίαστα», επειδή απαν τών τας σε ερώτηση δηµοσιογράφου για το θέµα του
χ αρακτηρισµού ως ιστορικού τόπου του συγκροτήµατος της ΠΥΡΚΑΛ στην  Ελευσίν α, απάν τησε ότι «θα αν α-
πέµψει το ζήτηµα στο ΚΣΝΜ, προκειµέν ου ν α τύχ ει ν έας γν ωµοδότησης, καθώς η υπουργική απόφαση χ αρακ-
τηρισµού δεν  είχ ε υπογραφεί από την  προηγούµεν η πολιτική ηγεσία», σηµειών ον τας ότι «αν  υπήρχ ε η πολιτι-
κή βούληση θα µπορούσε ν α έχ ει υπογραφεί η πράξη».

Προς αποκατάσταση της αλήθειας, η εικόν α είν αι η εξής:

Το θέµα χ αρακτηρισµού της ΠΥΡΚΑΛ εισήχ θη στο ΚΣΝΜ στις 6/6/2019, αλλά αν εβλήθη, για ν α πραγµατοποι-
ηθεί αυτοψία από τα µέλη του Συµβουλίου.

Στις 12/6/2019 πραγµατοποιήθηκε η αυτοψία.
Το θέµα επαν ήλθε στο ΚΣΝΜ στις 27/6/2019, ήτοι 21 ηµέρες αργότερα από την  πρώτη εισαγωγή του.
Η κ. Ζορµπά υπέγραψε την  υπουργική απόφαση  στις 5/7/2019, οπότε και εστάλη προς δηµοσίευση στο

Εθν ικό Τυπογραφείο. Υπεγράφη δηλαδή, την  Παρασκευή, προπαραµον ή των  Εθν ικών  Εκλογών  της 7ης Ιουλίου!
Είν αι προφαν ές ότι η κ. Ζορµπά γν ώριζε ότι δεν  υπήρχ ε η παραµικρή δυν ατότητα δηµοσίευσης του χ αρακ-

τηρισµού της ΠΥΡΚΑΛ στο ΦΕΚ, προ των  εκλογών . Γν ώριζε, δηλαδή, ότι προσχ ηµατικά θα µπορούσε ν α ισχ υρ-
ιστεί ότι υπέγραψε τον  χ αρακτηρισµό, αλλά -φευ!- δεν  πρόλαβε ν α ολοκληρωθεί η πράξη.

Με τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο του ΟΛΕ, 
συναντήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης ∆υτ. Αττικής

Αποφασίσθηκε η διενέργεια ευρείας σύσκεψης για τον καθοριµό 
και συντονισµό δράσεων αντιµετώπισης έκτακτων αναγκών 

εξ’ αιτίας φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών

Την Πέµπτη 14-11-2019 στην έδρα της Αντιπεριφέρειας ∆υτικής Αττικής πραγµατοποιήθηκε συνάντηση
στην οποία συµµετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Κοσµόπουλος Ελευθέριος, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος
του Οργανισµού, κ. Καµαρινάκης Απόστολος και υπηρεσιακοί παράγοντες. Σκοπός της συνάντησης
ήταν η προετοιµασία µιας ευρείας σύσκεψης φορέων και παραγόντων περιοχής αρµοδιότητας Λιµέ-
νος Ελευσίνας, για τον καθορισµό και συντονισµό δράσεων αντιµετώπισης έκτακτων αναγκών καθώς
και τη διαχείριση συνεπειών αυτών εξ’ αιτίας κυρίως φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών τόσο σε
λιµενικές όσο και σε χερσαίες εγκαταστάσεις της αντιπεριφέρειας ∆υτικής Αττικής.

Τον συντονισµό της σύσκεψης που θα πραγµατοποιηθεί σε ηµεροµηνία που θα καθορισθεί το
συντοµότερο δυνατό, ανέλαβε η Αντιπεριφέρεια  ∆υτικής Αττικής.
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Σε ένα “όνει ρο”,  που µέρα µε τη
µέρα,  φτάνει  όλο και  πι ό κοντά
στην υλοποί ησή του, εξελλί σσε-

ται  η Στέγη του Συλλόγου Αρβανί τι κου
Πολι τι σµού Άνω Λι οσί ων “η Γρί ζα”. 

Έτσι  µετά την ολοκλήρωση της τοι χο-
ποι ί ας, πρόσφατα έπεσε η Στέγη µε το
παραδοσι ακό κεραµί δι  αλλά και  η
µόνωση του κτι ρί ου. 

Αναµφί βολα πρόκει ται  γι α ένα κτί ρ-
ι ο κόσµηµα,  που θα χαρί σει  στον τόπο
µι α εµβληµατι κή γωνι ά αρβανί τι κης
παράδοσης  και  θα αποτελέσει  σηµεί ο
αναφοράς γι α την Αρβανί τι κη Παράδο-
ση. 

Αξί ζει  να σηµει ωθεί  πως το έργο
που θεµελι ώθηκε στι ς 14 Σεπτεµ-
βρί ου του 2018, υλοποι εί ται  µε
δαπάνη του ∆ήµου Φυλής και  µελέτη
της Τεχνι κής Υπηρεσί ας. 

Το “Σπί τι ” της ΓΡΙΖΑΣ,  εί ναι  ένα
παραδοσι ακό αρβανί τι κο δι ώροφο
κτί ρι ο µε υπόγει ο και  στέγη στο Ιστο-
ρι κό Κέντρο της πόλης (στην οδό
Πέτρου Λι όσι α). Ο ρυθµός του ακολο-
υθεί   την τοπι κή λαϊ κή – αρβανί τι κη
αρχι τεκτονι κή και  αποτελεί ται  από
δύο κύρι ους κτι ρι ακούς όγκους, που
επι κοι νωνούν µεταξύ τους: Τον
«πύργο» και  το «µακρι νάρι », το
οποί ο στην τοπι κή αρχι τεκτονι κή
αποτελούσε το «µεγάλο σπί τι ». 

Συνεδριάζει σήµερα το Περιφερειακό
Συµβούλιο Αττικής, 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής, κατόπιν πρόσ-
κλησης του Προέδρου του, Χρ. Θεοδωρόπουλου,
πρόκειται να συνεδριάσει σήµερα 20-11-2019 και ώρα
15:30 στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών και
Μεταφορών .
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ενηµέρωση για πρωτοβουλία σύνταξης πρότ-
υπου Κανονισµού Λειτουργίας Περιφερειακών
Συµβουλίων Ελλάδας.
2. Έγκριση των αποτελεσµάτων εκτέλεσης

προϋπολογισµού γ΄ τριµήνου 2019.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
3. Λήψη απόφασης σχετικά µε εξοπλισµό

συλλογής, αποκοµιδής, µεταφοράς απορριµµάτων για
το ∆ήµο Κυθήρων.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
4. Έγκριση πολιτιστικών και αθλητικών

εκδηλώσεων που θα λάβουν χώρα στην αίθουσα του
Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός.
(Εισηγητές οι Αντιπεριφερειάρχες κ. Ν. Πέππας και

Ε. ∆ουνδουλάκη)
5. Έγκριση πολιτιστικών εκδηλώσεων στην

Π.Ε. Κεντρικού Τοµέα Αθηνών.
(Εισηγητές οι Αντιπεριφερειάρχες κ. Ν. Πέππας και

Ε. ∆ουνδουλάκη)
6. Έγκριση πολιτιστικών και αθλητικών

εκδηλώσεων.
(Εισηγητές οι Αντιπεριφερειάρχες κ. Ν. Πέππας και

Ε. ∆ουνδουλάκη)

Συνεχίζεται στη σελ. 4

Η
Αιµιλία Μπουρίτη σε συν εργασία
µε το Πν ευµατικό Κέν τρο του
∆ήµου Ασπροπύργου στο

πλαίσιο του διεθν ούς έργου της ΑΜΟΛΗ
και µε την  υποστήριξη και την  αιγίδα του
Υπουργείου Πολιτισµού πραγµατοποιεί
έν α τριήµερο διεθν ές, ερευν ητικό, εκπαι-
δευτικό και καλλιτεχ ν ικό εργαστήρι που
θα πραγµατοποιηθεί στον  Ασπρόπυργο
στις 22 και στις 23 Νοεµβρίου εν ώ στις
24 θα αν ακοιν ωθούν  τα αποτελέσµατα
του εργαστηρίου σε µορφή συζήτησης
αν οιχ τής στο κοιν ό.

Το εργαστήρι στοχ εύει στη συν ερ-
γασία µίας οµάδας διεθν ών  προσκεκ-
ληµέν ων  που τη συν ιστούν  επιστήµο-
ν ες, ακαδηµαϊκούς, ερευν ητές, θεωρητι-
κούς τέχ ν ης, καλλιτέχ ν ες και φοιτητές
από τέσσερεις ευρωπαϊκές χ ώρες (Ιταλία,
Ρουµαν ία Σουηδία, και Ελλάδα). Σκοπός
της οµάδας είν αι η γν ωριµία µε την  πόλη
του Ασπροπύργου, την  ιστορία της, το
αν θρώπιν ο δυν αµικό της, την  φυσιογ-
ν ωµία του τοπίου της, την  βιοµηχ αν ική
και την  αγροτική της υπόσταση.

Το εργαστήρι επίσης στοχ εύει στη
ζύµωση των  προσκεκληµέν ων  µεταξύ
τους, καθώς προέρχ ον ται από διαφορε-
τικούς επιστηµον ικούς τοµείς µε στόχ ο
ν α δηµιουργηθεί έν ας αν οιχ τός διεπι-
στηµον ικός, εκπαιδευτικός, επιχ ειρηµα-
τικός και διακαλλιτεχ ν ικός διάλογος προς
όφελος της πόλης του Ασπροπύργου.

Οι προσκεκληµένοι οµιλητές:
Dr. Razv an George Ripeanu, Καθη-

γητής στο Τµήµα Μηχ αν ολόγων  Μηχ α-
ν ικών , Παν επιστήµιο Πετρελαίου και
Φυσικού αερίου, Πλοέστι, Ρουµαν ία

Dr. Domato Martucci, Κοιν ων ικός
Αν θρωπολόγος, ∆ιδάκτορας στο Τµήµα
Ιστορίας, Κοιν ων ίας και Αν θρωπιστικών
σπουδών , Παν επιστήµιο του Σαλέν το
(Λέτσε), Ιταλία

Πην ελόπη Μπεµπέλη, Καθηγήτρια,
∆ιευθύν τρια στο Εργαστήριο Βελτίωσης
Φυτών  & Γεωργικού Πειραµατισµού, Γεω-
πον ικό Παν επιστήµιο Αθην ών

Παν αγιώτης Κτεν ίδης, Καθηγητής του
Προγράµµατος Μεταπτυχ ιακών  Σπου-
δών , του Τµήµατος Μηχ αν ολόγων  Μηχ α-
ν ικών , της Σχ ολής Μηχ αν ικών  του
Π.Α.∆.Α. στα Βιοµηχ αν ικά Συστήµατα
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, µε έδρα
τον  Ασπρόπυργο.

∆ρ. Αν δροµάχ η Ι.Οικον όµου, ∆ιε-
υθύν τρια Ερευν ών , Κέν τρο Ερεύν ης της
Ελλην ικής Λαογραφίας, Ακαδηµία Αθη-
ν ών

Όλγα Κέσοβα, Ιστορικός Τέχ ν ης, An
ordinary  day  f ilm f estiv al, Γκαλερί
Studio 44, Στοκχ όλµη, Σουηδία

Αιµιλία Μπουρίτη, Εικαστικός,
Perf ormance artist, ∆ιευθύν τρια της καλ-
λιτεχ ν ικής πλατφόρµας «Συν +εργασία»

- Συν τον ίζει η Αιµιλία Μπουρίτη

Αναφορικά µερικές από τις θεµατι-
κές:

• Ποιο το µέλλον  των  Ευρωπαϊκών
πόλεων  µε αγροτικές καταβολές και µε
βιοµηχ αν ική αν άπτυξη;

• Ο Ασπρόπυργος και η ποικιλοµορφία
της κουλτούρας του

• Η συν εισφορά της πολυπολιτισµικότ-
ητας στην  πόλη

• Εκπαίδευση και µεταβιοµηχ αν ική
αν άπτυξη

• Η αγροτική καλλιέργεια και η διατήρη-
ση των  σπόρων

• Αγροτική ζωή και αρβαν ίτικη κου-
λτούρα

• Η τέχ ν η ως συν δετικός κρίκος στις
δυν αµικές της πόλης

Συµµετέχουν
∆έσποιν α Μπουλογιώργου, Κάτοχ ος

Μεταπτυχ ιακού "Εν εργειακές και Περι-
βαλλον τικές Επεν δύσεις" του Εργα-
στηρίου Ήπιων  Μορφών  Εν έργειας και
Προστασίας Περιβάλλον τος και του
Εργαστήριο Αριστοποίησης Παραγω-
γικών  Συστηµάτων  του Τµήµατος Μηχ α-
ν ολόγων  της Σχ ολής Μηχ αν ικών  του

Παν επιστήµιου ∆υτικής Αττικής (ΠΑ∆Α).
Μαρία Νεαν ίδου, Φοιτητική συµµε-

τοχ ή, Φοιτήτρια Κοιν ων ικής Αν θρωπο-
λογίας του Παν τείου Παν επιστηµίου

Η αστική εταιρία µη κερδοσκοπική, µε
την  επων υµία ’Συν  + εργασία’ ιδρύθηκε
το ∆εκέµβριο του 2007 από την  Αιµιλία
Μπουρίτη, εικαστικό perf ormance artist.
Η έδρα της εταιρείας είν αι στην  πόλη του
Ασπροπύργου Αττικής και λειτουργεί
µέχ ρι σήµερα ως καλλιτεχ ν ική πλατφόρ-
µα µε συν εργασίες από την  Ελλάδα και
το εξωτερικό. 

Ο σκοπός της είν αι αποκλειστικά πολι-
τιστικός, ερευν ητικός και µορφωτικός,
αποβλέπει δε στην  ολοκληρωµέν η
προώθηση όλων  των  µορφών  τέχ ν ης
στην  Ελλάδα. 

Ως εν εργητικό µέλος της Ευρωπαϊκής
και ∆ιεθν ούς Κοιν ότητας εργάζεται για
την  εν ίσχ υση των  δεσµών  τέχ ν ης, κοι-
ν ων ίας και επιστήµης. 

Η εταιρία διοργαν ών ει σε διεθν ές
επίπεδο καλλιτεχ ν ικές δράσεις, εκθέ-
σεις, εργαστήρια, σεµιν άρια τέχ ν ης και
εκπαίδευσης.

Αιµιλία Μπουρίτη – Kαλλιτεχνική Πλατφόρµα «Συν+εργασία»

∆ιεθνές Πρόγραµµα ΑΜΟΛΗ
Μία σπουδή για την πόλη του Ασπροπύργου

Με ταχύτητα η αποπεράτωση του σπιτιού 
της Γρίζας στα Άνω Λιόσια  
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Χριστουγεννιάτικο Bazaar 
του Κέντρου Ατόµων µε Ειδικές

Ανάγκες «Αρωγή»
Ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών Σπύρος Βρεττός, τα παιδιά,

οι γον είς, οι εργαζόµεν οι, η πρόεδρος Μαρία Μπούκη
και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Κέν τρου Ατόµων  µε
Ειδικές Αν άγκες ∆ήµου Αχ αρν ών  ΑΡΩΓΗ, από κοιν ού
µε το φιλαν θρωπικό Σωµατείο «Αρωγή» δια της
Προέδρου του Βίκυς Έλλιοττ, σας προσκαλούν  στο
Χριστουγεν ν ιάτικο Bazaar της ΑΡΩΓΗΣ, που θα πραγ-
µατοποιηθεί το Σάββατο 7 και την  Κυριακή 8 ∆εκεµ-
βρίου 2019, στον  χ ώρο του κέν τρου, Μπόσκιζας &
Πλαταιών  23Α και τις ώρες 10:00 – 19:00.

Συνεχίζεται απο τη σελ. 3

Την δυνατότητα µετατάξεων
στους δήµους «κατά παρέκκλι-
ση των κείµενων διατάξεων»,
δίνει στους σχολικούς φύλακες
που µεταφέρθηκαν σε νοσοκο-
µεία, διάταξη νοµοσχεδίου του

ΥΠΕΣ που δόθηκε σε δηµόσια
διαβούλευση.

Αναλυτικά:
Άρθρο 17
Στο τέλος της παραγράφου 2

του άρθρου 87 του ν. 4604/2019

(Ά 50), όπως ισχύει, προστίθεται
η φράση «που είχαν όταν
απασχολούνταν σε θέσεις ∆Ε
Σχολικών Φυλάκων σε δήµους,
πριν τεθούν σε καθεστώς διαθε-
σιµότητας».

7. Έγκριση σκοπιµότητας  δαπάνης για
τη διεξαγωγή  πολιτιστικών εκδηλώσεων στο
∆ήµο Αιγάλεω µε τίτλο  «Συναπάντηµα ∆ιαδηµο-
τικών Εθνικοτοπικών και Πολιτιστικών Συλλό-
γων¨».
(Εισηγητές οι Αντιπεριφερειάρχες κ. Ν. Πέπ-

πας και Ε. ∆ουνδουλάκη)
8. Έγκριση σκοπιµότητας και δαπάνης

για συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης µε
το Λύκειο των Ελληνίδων παράρτηµα
Σαλαµίνας που θα πραγµατοποιηθεί από
3/12/2019 έως 10-12-2019 στη Σαλαµίνα.
(Εισηγητές οι Αντιπεριφερειάρχες κ. Ν. Πέπ-

πας και Ε. ∆ουνδουλάκη)
9. Έγκριση σκοπιµότητας και δαπάνης

για τη διοργάνωση των χριστουγεννιάτικων
εκδηλώσεων της Περιφέρειας Αττικής στο
Πεδίο του Άρεως.
(Εισηγητές οι Αντιπεριφερειάρχες κ. Ν. Πέπ-

πας και Ε. ∆ουνδουλάκη)
10. Έγκριση σκοπιµότητας και δαπάνης

για την παροχή ολοκληρωµένων ψηφιακών και
διαδικτυακών υπηρεσιών άµεσης επικοινωνίας,
ενηµέρωσης, πληροφόρησης και συµµετοχής
των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφά-
σεων του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περ-
ιφέρειας Αττικής.
(Εισηγητής ο Πρόεδρος του Π.Σ. Αττικής κ. Χ.

Θεοδωρόπουλος)
11. Συγκρότηση επιτροπής «Πολιτισµού

και Αθλητισµού» αποφασιστικού χαρακτήρα.
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. ∆ου-

νδουλάκη)

12. Έγκριση σκοπιµότητας σύναψης
προγραµµατικής σύµβασης οριζόντιας
συνεργασίας µεταξύ της Περιφέρειας Αττι-
κής, του ∆ήµου Ασπροπύργου και της
∆ηµοτικής Επιχείρησης Τηλεόρασης ∆ήµου
Ασπροπύργου ATTICA TV για την εκπόν-
ηση και εφαρµογή προγράµµατος παροχής
υπηρεσιών αναφορικά µε την ανάληψη και
εκτέλεση τηλεοπτικών παραγωγών, συνολι-
κού προϋπολογισµού 210.040,65 € (µη

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) και έγκριση
των όρων αυτής.
(Εισηγητής ο Πρόεδρος του Π.Σ. Αττικής κ.

Χ. Θεοδωρόπουλος)
13. Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Πολιτικών

Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής
Περιφέρειας Αττικής έτους 2018.
(Εισηγήτρια η Εντεταλµένη Περιφερειακή

Σύµβουλος κ. Μ. Κουρή)
14. Έγκριση της σύναψης και όρων του

σχεδίου της τροποποίησης – παράτασης της
Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφ-
έρειας Αττικής και του ∆ήµου Πειραιώς για την
κατασκευή του έργου µε τίτλο: «Συµπληρωµατι-
κή Σύµβαση για εργασίες αποκατάστασης και
αντιστήριξης του πρανούς στην πλαζ Βοτσαλά-
κια στα πλαίσια του υποέργου: ¨Ανάπλαση και
αναβάθµιση επιλεγµένων περιοχών δικτύου
κυκλοφορίας πεζών στον αστικό ιστό του ∆ήµου
Πειραιά. ΑΑΕ 8/2012¨ του έργου: Ολοκληρωµένη
Αστική Αειφόρος Ανάπλαση ευρείας κλίµακας
στο ∆ήµο Πειραιά – Β΄ Φάση».
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Σ. Αντω-

νάκου)
15. Έγκριση σύναψης και όρων τροπο-

ποίησης – παράτασης προγραµµατικής σύµβα-
σης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του
∆ήµου Χαλανδρίου για το έργο: «∆ιαµόρφωση
πλατείας στον Κ.Χ. 1170 του ∆ήµου Χαλαν-
δρίου».
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Λ. Κεφα-

λογιάννη)
16. Έγκριση σκοπιµότητας και δαπάνης

για τη συµµετοχή υπαλλήλων της ∆/νσης Αγροτι-
κής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. ∆υτικού
Τοµέα Αθηνών στο 3ο Συνέδριο Γεωγραφικών
Πληροφορικών Συστηµάτων και Χωρικής Ανάλ-
υσης στη Γεωργία και την Κτηνοτροφία που θα
διεξαχθεί στην Αθήνα στις 11, 12 και 13 ∆εκεµ-
βρίου 2019 στην Αθήνα.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Λεω-

τσάκος)
17. Λήψη απόφασης για την παράταση

ωραρίου των εµπορικών καταστηµάτων εντός

του εµπορικού κέντρου στο ∆ήµο Γλυφάδας.
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. ∆.

Νάνου)
18. Ορισµός εκπροσώπου της Περιφέρ-

ειας Αττικής στο Πειθαρχικό Συµβούλιο του Π∆
170/2003 των συγκοινωνιακών φορέων της
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρ-
ειας Αττικής.
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Θεο-

δωρακοπούλου - Μπόγρη)
19. Έγκριση σκοπιµότητας για την προ-

µήθεια αντιπαγετικού άλατος σε σάκους για την
κάλυψη λειτουργικών αναγκών στην Περιφέρ-
εια Αττικής λόγω παγετού – χιονοπτώσεων.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Κόκ-

καλης)
20. Έγκριση λήψης µέτρων σήµανσης

και εξασφάλισης κυκλοφορίας σύµφωνα µε τη
µελέτη: «Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθµίσεων
λόγω αποκλεισµού τµηµάτων της οδού Βασ.
Κωνσταντίνου στην ∆.Κ. Βάρης στο πλαίσιο
κατασκευής του έργου: «Κατασκευή αντιπ-
ληµµυρικών έργων Βάρης -  Βούλας – Βουλιαγ-
µένης».
(Εισηγήτρια η Εντεταλµένη Περιφερειακή

Σύµβουλος κ. Ε. Κοσµίδη)
21. Απόφαση λήψης µέτρων προσωρ-

ινών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων του έργου
«Καθαρισµός – Συντήρηση – Κατασκευή φρε-
ατίων υδροσυλλογής και συνδετηρίων αγωγών
δικτύου πρώην ∆ΕΣΕ.».
(Εισηγήτρια η Εντεταλµένη Περιφερειακή

Σύµβουλος κ. Ε. Κοσµίδη)
22. Ορισµός νέων µελών του Περιφερει-

ακού Συµβουλίου Αττικής σε Κοινές Επιτροπές
Παρακολούθησης Προγραµµατικών Συµβά-
σεων Περιφέρειας Αττικής. 
(Εισηγήτρια η Εντεταλµένη Περιφερειακή

Σύµβουλος κ. Ε. Κοσµίδη)
23. Έγκριση σκοπιµότητας και δαπάνης

για πραγµατοποίηση εκδήλωσης – συνεδρίου
για τον εορτασµό της ∆ιεθνούς Ηµέρας Εθελον-
τισµού που θα πραγµατοποιηθεί στις 8/12/2019
στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

(Εισηγήτρια η Εντεταλµένη Περιφερειακή
Σύµβουλος κ. Ε. Μπαρµπαγιάννη - Αδαµο-
πούλου)
24. Έγκριση σκοπιµότητας και δαπάνης

για τη συµµετοχή της αντιπροσωπείας της Περ-
ιφέρειας Αττικής, αποτελούµενη από δύο (2)
υπηρεσιακά στελέχη της ∆ιεύθυνσης Τουρι-
σµού, στη διεθνή διοργάνωση “Focus: The
Location Show", η οποία θα διεξαχθεί στο Λον-
δίνο, στις 3-4 ∆εκεµβρίου 2019, καθώς και του
προϋπολογισµού  της σχετικής δαπάνης».
(Εισηγητής ο Εντεταλµένος Περιφερειακός

Σύµβουλος κ. Θ. Κουτσογιαννόπουλος)
25. Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περι-

βαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του υφιστάµε-
νου Καταστήµατος Τεχνικού και Οικιακού Εξοπ-
λισµού της εταιρείας PRAKTIKER HELLAS
ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. επί της οδού Τατοΐου 14,
Μεταµόρφωση, ∆ήµος Μεταµόρφωσης, Π.Ε.
Βορείου Τοµέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Ν.

Παπαδάκης)
26. Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περι-

βαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου
«Νέο ∆ιώροφο Κτίριο Κεντρικών Εγκαταστά-
σεων Εταιρείας Ταχυµεταφορών µε Υπόγειο
Σταθµό Αυτοκινήτων (Κέντρο διαλογής – Γραφ-
εία – Καταστήµατα λιανικής)», επί της Π. Ράλλη
36-38, στο ∆ήµο Αιγάλεω, Π.Ε. ∆υτικού Τοµέα
Αθηνών, Περιφέρειας Αττικής.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Ν.

Παπαδάκης)
27. Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περι-

βαλλοντικών Επιπτώσεων για τη διαδικασία
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που αφορά
στη δραστηριότητα «Κατάστηµα Υγειονοµικού
ενδιαφέροντος – Μικτή Επιχείρηση Λιανικής &
Χονδρικής ∆ιάθεσης Τροφίµων και Ποτών –
Μαζικής Εστίασης Παρασκευής και ∆ιάθεσης
Πλήρους γεύµατος» της «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» στη Λ. Κηφισού 94, στο
∆ήµο Αιγάλεω – ΠΕΤ: 1907136525.
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Ν.

Παπαδάκης)

Σχολικοί φύλακες: Επιστρέφουν στους δήµους
µε διαδικασίες εξπρές (έγγραφο)
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Έπιπλα και ρούχα από 
Κυπριακό Σύλλογο για τα µέλη 
του Συλλόγου ''Αγ. Αλέξανδρος'' 

Ο Σύλλογος ''Αγιος Αλέξανδρος Γκορυτσάς''
Ασπροπύργου ενηµερώνει τα µέλη του ότι η Προ-
οδευτική Κίνηση Κυπρίων Φοιτητών προσέφερε
για µια ακόµη χρονιά στο Σύλλογο µας γραφεία,
κρεβάτια, έπιπλα... αλλά και ρούχα, προκειµένου
να διανεµηθούν σε νέους φοιτητές & όχι µόνο που
αδυνατούν να τα προµηθευτούν.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθυνθούν
στα γραφεία του Συλλόγου και στον Πρόεδρο κ.
Αντ. Κοναξή.

Θερµές ευχαριστίες στον Κυπριακό Σύλλογο...
αλλά και στα πρώην Μέλη του ∆.Σ. που βοήθησαν
στην όλη δράση αλλά και την τακτοποίηση των
πραγµάτων που µας δόθηκαν.

∆ήλωση  Γ. Πατούλη µετά τη δεύτερη συνάντηση του Πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη µε τους 13 Περιφερειάρχες της χώρας

‘’Ο συντονισµός της Κυβέρνησης και της Αυτοδιοίκησης‘’Ο συντονισµός της Κυβέρνησης και της Αυτοδιοίκησης
µπορεί να συµβάλει καθοριστικά στην εθνική ανάπτυξη’’ µπορεί να συµβάλει καθοριστικά στην εθνική ανάπτυξη’’ 

Ο
Περιφερειάρχ ης Αττι-
κής Γ. Πατούλης εξε-
ρχ όµεν ος από το

Μέγαρο Μαξίµου προχ ώρησε
στην  παρακάτω δήλωση: Ο
συν τον ισµός της Κυβέρν ησης
και της Αυτοδιοίκησης µπορεί
ν α συµβάλει καθοριστικά στην
εθν ική αν άπτυξη. 

Η βαρύτητα που δίν ει ο
Πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης
στον  ρόλο της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης φαίν εται αποδεικ-
ν ύεται έµπρακτα και από το
γεγον ός ότι συν αν τιόµαστε
µαζί του για δεύτερη φορά, από
τη στιγµή που αν αλάβαµε καθ-
ήκον τα. 

Θεωρώ ότι η συζήτηση ήταν
εποικοδοµητική σε σηµαν τικά
θέµατα όπως είν αι το κρίσιµο
ζήτηµα της απορρόφησης
πόρων  του ΕΣΠΑ, αλλά και το

µεταν αστευτικό -προσφυγικό ζήτηµα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στο ζήτηµα της µετάβασης σε έν α επιτε-
λικό κράτος, το οποίο θα µπορέσει ν α είν αι πιο αποτελεσµατικό, πιο λειτουργικό και πιο αποδοτικό για τον
πολίτη. 

Είν αι αν άγκη ν α βάλουµε τις βάσεις για την  αν άπτυξη της Αττικής και τη βελτίωση της καθηµεριν ότητας των
πολιτών . Προς την  κατεύθυν ση αυτή, αν αγκαίο βήµα είν αι ν α διαµορφωθεί έν α ν έο µον τέλο λειτουργίας εν ός
επιτελικού κράτους, που θα προωθεί την  πολυεπίπεδη διακυβέρν ηση. 
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Υποψηφιότητα του ∆ήµου Ιλίου στα BRAVO Awards 2019

Ο
∆ήµος Ιλίου συµµετέχ ει στον  θεσµό διαλόγου και αν άδειξης των  πρωτοβουλιών  που προωθούν  τη
Βιώσιµη Αν άπτυξη και θέτει υποψηφιότητα στα BRAVO Sustainability  Dialogue & Awards 2019 για την
αν άπλαση της πλατείας «∆ασκάλας», που σχ εδίασε και κατασκεύασε µε ιδία µέσα, αλλά και πολύ µερά-

κι, µε τη χ ρήση φιλικών  προς το περιβάλλον  υλικών .
Η πλατεία βρίσκεται στην  περιοχ ή Αγίου Φαν ουρίου και το εσωτερικό υδατοπερατό δάπεδό της χ ρησιµο-

ποιείται ως υλικό επίστρωσης για πρώτη φορά σε δηµόσιο κοιν όχ ρηστο χ ώρο στην  Αττική, αφού µέχ ρι τώρα
συν ηθίζεται στους Αστικούς χ ώρους η χ ρήση σκληρών  µη υδατοπερατών  υλικών . Για την  αν ακατασκευή της
εφαρµόστηκαν  οι πλέον  σύγχ ρον ες βιοκλιµατικές πρακτικές, οι οποίες θα αποτελέσουν  πρότυπο και για άλλες
παρόµοιες που βρίσκον ται στον  σχ εδιασµό του ∆ήµου, καθότι δίν ουν  τη δυν ατότητα βελτίωσης του µικροκ-
λίµατος και λειτουργούν  ως πν εύµον ες στην  πόλη, βελτιών ον τας τον  δροσισµό και την  αν αν έωση του αέρα,
σταθεροποιών τας τις θερµοκρασιακές µεταβολές και µειών ον τας τους ατµοσφαιρικούς ρύπους.

Στόχ ος των  παραπάν ω εφαρµογών  είν αι η αν τιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και η βελτίωση της αστικής
αν θεκτικότητας, στο πλαίσιο της υλοποίησης των  δεσµεύσεων  που απορρέουν  από το Σύµφων ο των
∆ηµάρχ ων  για σχ εδιασµό χ ώρων  σύµφων α µε τις αρχ ές της βιώσιµης αν άπτυξης.

Η αν άπλαση της πλατείας υλοποιήθηκε από τις Υπηρεσίες του ∆ήµου Ιλίου, µε αποτέλεσµα την  άµεση υλο-
ποίηση του σχ εδιασµού του χ ώρου και το ελεγχ όµεν ο κόστος κατασκευής του έργου.

Στηρίζουµε την  υποψηφιότητα του ∆ήµου  Ιλίου στα BRAVO Awards 2019 ψηφίζον τας εδώ:
https://brav o.sustainablegreece2020.com/gr/v oting-by -organization/dhmos-ilioy .607.html

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ

Ο ∆ήµος Ελευσίν ας µε κάθε σεβασµό και επισηµότητα
θα εορτάσει την  24η Νοεµβρίου 2019, την  Επέτειο
της Εθν ικής Αν τίστασης 1941-1944.  Στο πλαίσιο των
εκδηλώσεων , την  Κυριακή 24-11-2019 θα πραγµατο-
ποιηθούν  οι ακόλουθες δράσεις:

1. Ώρα 10:00 π.µ. : Τέλεση ∆οξολογίας στον  Ιερό Ναό
Αγίου Γεωργίου Ελευσίν ας &
Οµιλία από τον  Αν τιδήµαρχ ο Ελευσίν ας κ. ∆ηµήτριο
Λιάσκο.

2. Ώρα 10:45 π.µ. : Τέλεση επιµν ηµόσυν ης δέησης
και κατάθεση στεφάν ων  στο
χ ώρο έµπροσθεν  του Μν ηµείου Ηρώων , στην  κεν τρι-
κή πλατεία της Ελευσίν ας από
εκπροσώπους των : Αν τιπεριφέρεια ∆υτικής Αττικής,
∆ήµου Ελευσίν ας, Εν ώσεων
Αγων ιστών  Εθν ικής Αν τίστασης και εκπροσώπων
άλλων  Σωµατείων  και Συλλόγων
που επιθυµούν  ν α τιµήσουν  την  Επέτειο.
-Τήρηση εν ός λεπτού σιγής στη µν ήµη των  πεσόν -
των .
-Αν άκρουση Εθν ικού Ύµν ου - Πέρας εκδήλωσης.

ΕΕθθεελλοοννττιικκήή  
ΑΑιιµµοοδδοοσσίίαα  ττηηνν

ΠΠααρραασσκκεευυήή  
2222  ΝΝοοεεµµββρρίίοουυ

Από το ∆ήµο Ελευσίνας 
και τον Σύλλογο Εθελοντών

Η ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας
& Πολιτισµού του ∆ήµου Ελευσίνας σε συνερ-
γασία µε το «Θριάσιο» Νοσοκοµείο και  το
«Σύλλογο Εθελοντών Θριασίου Πεδίου»,
οργανώνει και πραγµατοποιεί  ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ
ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ  την   Παρασκευή 22 Νοεµβρίου
2019 από τις  9:30 έως τις 13:30  στο κτίριο της
Κοινωνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Ελευσίνας
(επί των οδών Εθν.Αντιστάσεως και Ελ.Βενιζέ-
λου, Ελευσίνα). Την αιµοληψία αναλαµβάνει κιν-
ητό συνεργείο του Θριασίου Νοσοκοµείου, το
οποίο αποτελείται από επιστηµονικό προσω-
πικό, διασφαλίζοντας την τήρηση των υγειονο-
µικών κανονισµών για την προστασία των αιµο-
δοτών.

Η αιµοδοσία είναι πράξη αγάπης και απόδειξη
κοινωνικής ευαισθησίας. Tα αποτελέσµατά της
σώζουν ζωές, διότι το αίµα ούτε παράγεται, ούτε
αντικαθίσταται. Μόνο χαρίζεται.

Τέλεση επιµνηµόσυνης δέησης και κατάθεση στεφάνων στο
χώρο του Μνηµείου Ηρώων, στην κεντρική πλατεία της πόλης 

Ο ∆ήµος Ελευσίνας τιµά την Επέτειο 
της Εθνικής Αντίστασης 1941-1944.
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Π
όρους από το Πράσινο
Ταµείο για την κατασκευή
µιας παιδικής χαράς –
πρότυπο στο Ζεφύρι, που

θα δίνει την δυνατότητα παιγνιδιού
και χαράς και στα παιδιά ΑµΕΑ, εξα-
σφάλισε ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρή-
στος Παππούς. Πρόκειται για την
παιδική χαρά στο σκεπαστό της
Αττικής Οδού στο Ζεφύρι η οποία
ανακατασκευάζεται και γίνεται  πιο
λειτουργική, αφού τα όργανα που
προβλέπει η µελέτη της Τεχνικής
Υπηρεσίας να τοποθετηθούν έχουν
σχεδιαστεί να καλύπτουν τις ανάγκες
των παιδιών από ενός έτους µέχρι
την προεφηβία. 

Το ν έο έργο έρχ εται ν α προστεθεί
στη λίστα των  δεκάδων  έργων  που
έχ ει εξασφαλίσει για το ∆ήµο Φυλής ο
Χρήστος Παππούς από το ΕΣΠΑ, το
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων  Επεν δύσεων ,
την  Περιφέρεια Αττικής και τα Προ-
γράµµατα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ, µε στόχ ο την
βελτίωση των  υποδοµών  της πόλης και
της καθηµεριν ότητας του πολίτη.

«Τα έργα που ολοκληρώσαµε και
αυτά που έχ ουµε σε εξέλιξη έχ ουν
αν αβαθµίσει αισθητά το ∆ήµο µας.
Έχ ουµε αποδείξει πως δεν  εφησυχ άζο-
υµε. Έχ ουµε θέσει υψηλούς στόχ ους,
χ ρησιµοποιούµε κάθε  µέτρο, µέσο και
πρόγραµµα και διεκδικούµε εν τατικά
και δυν αµικά τους πόρους που θα
κάν ουν  το ∆ήµο µας καλύτερο» τον ίζει
ο ∆ήµαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς
αν αφερόµεν ος στην  έν ταξη του έργου
στο χ ρηµατοδοτικό πρόγραµµα του
Πράσιν ου Ταµείου.  

«Το έργο εν τάχ θηκε στις 6 Νοεµ-
βρίου του 2019, µετά από αξιολόγηση
της πρότασης της Τεχ ν ικής Υπηρ-
εσίας, η οποία κρίθηκε επιλέξιµη και
πλήρης προς χ ρηµατοδότηση. ∆ηµιο-
υργούµε έν αν  υποδειγµατικό χ ώρο
παιγν ιδιού .Μια παιδική χ αρά για
όλους,  ικαν ή ν α φιλοξεν ήσει λειτο-
υργίες για όλες τις ηλικιακές οµάδες»
υπογραµµίζει ο Αν τιδήµαρχ ος 

Τεχ ν ικών  Έργων  προθέτον τας πως
« Το σηµαν τικότερο είν αι πως στο ν έο
χ ώρο που δηµιουργούµε τα παιδιά µε
αν απηρίες και οι γον είς τους παύουν
ν α περιορίζον ται σε χ ώρους και όργα-
ν α παιγν ιδιού αποκλειστικής χ ρήσης
ΑµεΑ, και αποκτούν  πλέον  τη
δυν ατότητα µέσα στον  ίδιο χ ώρο ν α
καλύπτουν  όλες τις αν άγκες των  παι-
διών  της οικογέν ειάς τους» καταλήγει ο
Θαν άσης Σχ ίζας.   

Η ν έα παιδική χ αρά θα διαθέτει οκτώ
τύπους οργάν ων  µε έξι πολυλειτουργι-
κές δοµές, όργαν α µε χ ρήση και από 

ΑµεΑ, ελεύθερη ζών η όδευσης µε
πρόβλεψη όδευσης τυφλών , ζών ες
πρασίν ου, επαρκή αριθµό καθισµάτων
για τους συν οδούς, και πλούσιο φωτι-
σµό.

Η παιδική χ αρά και οι ελεύθεροι
κοιν όχ ρηστοι χ ώροι θα επιστρωθούν
µε αθλητικό τάπητα που θα περιλαµβά-
ν ει και χ ρωµατική διαµόρφωση – δια-
γράµµιση για υπαίθρια παιγν ίδια όπως
σκάκι και κουτσό. 

Τέλος στην  µελέτη προβλέπεται η
κατασκευή ξύλιν ης πέργολας σκίασης
155 τ.µ. 

Το έργο σύµφων α µε τη µελέτη απα
ρτίζεται από τέσσερα υποέργα  που

αφορούν  στην  προµήθεια και εγκατά-
σταση των  οργάν ων , των  δαπέδων ,
των  φωτιστικών  και της ξύλιν ης πέργ-
κολας σκίασης που θα κατασκευαστεί. 

Ο προϋπολογισµός του έργου
αν έρχ εται στα  197.129 ευρώ τα οποία
θα καλυφθούν  από το Χρηµατοδοτικό
Πρόγραµµα του Πράσιν ου Ταµείου
µέσω του προγράµµατος «∆ΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ
2019», στον  Άξον α Προτεραιότητας 1:
«Αστική Αν αζωογόν ηση 2019».

ΧΧΧΧρρρρηηηηµµµµααααττττοοοοδδδδόόόόττττηηηησσσσηηηη    γγγγιιιιαααα    ττττηηηηνννν    κκκκαααατττταααασσσσκκκκεεεευυυυήήήή    ππππρρρρόόόόττττυυυυππππηηηηςςςς
ππππααααιιιιδδδδιιιικκκκήήήήςςςς    χχχχααααρρρράάάάςςςς    σσσσττττοοοο    ΖΖΖΖεεεεφφφφύύύύρρρριιιι     

Εξασφάλισε από το Πράσινο Ταµείο ο δήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς  
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ΗΗ  ΕΕΛΛΠΠΕΕ  ΑΑπποοκκλλεειισσττιικκόόςς
ΧΧοορρηηγγόόςς  ττηηςς  ΘΘεεµµααττιικκήήςς

ΕΕννόόττηηττααςς  ““EEnneerrggyy””
στον 6ο ∆ιαγωνισµό Καινο-

τοµίας “MITEF Greece Startup
Competition 2020”

Σ
τη δυν αµική αν άπτυξη, την  ποιοτική αν αβάθµι-
ση, αλλά και τη διεθν ή διασύν δεση των
Ελλην ικών  ν εοφυών  επιχ ειρήσεων  και επιχ ειρ-

ηµατικών  οµάδων  που καιν οτοµούν  στο χ ώρο της
Τεχ ν ολογίας, στοχ εύει ο διαγων ισµός MITEF Greece
Startup Competition 2020 ο οποίος διεξάγεται φέτος για
6η συν εχ ή χ ρον ιά στη χ ώρα µας, έχ ον τας πλέον  εξε-
λιχ θεί σε θεσµό. Οι εν διαφερόµεν οι µπορούν  ν α
συµπληρώσουν  τις αιτήσεις τους για τον  διαγων ισµό
ηλεκτρον ικά, από τις 11 Νοεµβρίου έως και τις 15 ∆εκεµ-
βρίου 2019.

Το MIT Enterprise Forum Greece έχ ει την  χ αρά για 2η
συν εχ όµεν η χ ρον ιά ν α αν αν εών ει την   συν εργασία µε
την  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ που θα είν αι αποκλειστικός
χ ορηγός του θεµατικού track “Energy ”, στο πλαίσιο των
δράσεων  του Οµίλου ΕΛΠΕ σχ ετικά µε την  καιν οτοµία
και τις ν έες τεχ ν ολογίες στο χ ώρο της εν έργειας. 

Από εφέτος, εξάλλου, εγκαιν ιάζεται η ν έα θεµατική
εν ότητα “Maritime”, σε συν εργασία µε το Athens
Maritime Innov ation Center που θα είν αι αποκλειστικός
χ ορηγός.

Οι δύο εν ότητες “Energy ” & “Maritime” θα παρουσια-
στούν  παράλληλα µε τη γεν ική θεµατική κατηγορία
τεχ ν ολογικής καιν οτοµίας που λειτουργεί επί σειρά
ετών , δίν ον τας έτσι τη δυν ατότητα στους 

διαγων ιζόµεν ους ν α υποβάλλουν  τις προτάσεις τους
και ν α συν εργαστούν  µε ειδήµον ες δύο εστιασµέν ων
και ιδιαίτερα απαιτητικών  κλάδων .

Οι συµµετέχ ον τες θα έχ ουν  την  ευκαιρία ν α αποκτή-
σουν  την  απαραίτητη τεχ ν ογν ωσία µέσω της αν ά-
πτυξης των  επιχ ειρηµατικών  τους δεξιοτήτων  (business
skills workshops), αλλά και ν α λάβουν  έµπρακτη καθο-
δήγηση (mentoring) από επαγγελµατίες διεθν ούς αν αγ-
ν ώρισης και κύρους, τόσο από την  Ελλάδα όσο και από
το εξωτερικό.

Παράλληλα, θα διερευν ήσουν  τις δυν ατότητες ν έων
συν εργασιών  που θα συµβάλλουν  θετικά στην  αν α-
πτυξιακή πορεία τους στη διεθν ή αγορά. 

Τελικός στόχ ος είν αι η αν άδειξη και βράβευση ταλαν -
τούχ ων  και φιλόδοξων  ελλην ικών  οµάδων  και η προβο-
λή τους διεθν ώς, µέσα από το δίκτυο του MIT Enterprise
Forum. Οι συµµετέχ ον τες θα έχ ουν  την  ευκαιρία ν α
εν ταχ θούν  στη δυν αµική κοιν ότητα του ΜΙΤΕF Greece,
η οποία περιλαµβάν ει περισσότερα από 120 ελλην ικά
startups που έχ ουν  ολοκληρώσει το διαγων ιστικό τµήµα
τα προηγούµεν α έτη, καθώς και σε έν α συν ολικότερο
δίκτυο επαφών  σε Ελλάδα και εξωτερικό που έχ ει ως
πυρήν α την  Βοστών η των  Η.Π.Α. 

Παράλληλα, οι ν ικητές θα κατακτήσουν  έπαθλα και
υποστηρικτικές υπηρεσίες που θα συµβάλλουν  στην
περαιτέρω εξέλιξη της εταιρείας τους. 

Ε∆Ω µπορείτε ν α δείτε σύν τοµο v ideo µε τα highlights
του περσιν ού διαγων ισµού 

(MIT Enterprise Forum Startup Competition 2019).
Ο διαγων ισµός καιν οτοµίας ακολουθεί τα πρότυπα και

τις καλές πρακτικές αν τίστοιχ ων  διαγων ισµών  που διο-
ργαν ών ει το MIT και το ΜΙΤ Enterprise Forum στις
Η.Π.Α. και σε άλλες χ ώρες. 

Οι εν διαφερόµεν οι µπορούν  ν α επισκέπτον ται τους
ακόλουθους συν δέσµους, προκειµέν ου ν α καταθέσουν
τις αιτήσεις τους:

MITEF Greece Startup Competition 2020, General
Track 

MITEF Greece Startup Competition 2020, Energy  
MITEF Greece Startup Competition 2020, Maritime

Πρόσκληση ενδιαφέροντος 
συµµετοχής στο φετινό 
Χριστουγεννιάτικο Χωριό 

Προσκαλούµε τους επαγγελµατίες της
πόλης µας που έχουν Ζαχαροπλαστείο,
Αρτοποιείο, Είδη ∆ώρων, Εστίαση, Κατά-
στηµα Παιχνιδιών – Εποχιακών και Ανθο-
πωλείο να προσέλθουν στα γραφεία της
∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ. για την εκδήλωση ενδιαφ-
έροντος συµµετοχής τους ως εκθέτες στο
Χριστουγεννιάτικο Χωριό του ∆ήµου Μεγα-
ρέων που θα πραγµατοποιηθεί από τις 20
∆εκεµβρίου 2019 έως και 31 ∆εκεµβρίου
2019 στην Πλατεία Λυτάρα (Πλατεία
Βασιλίσσης Φρειδερίκης).

Στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό φέτος φιλοξε-
νούνται, χριστουγεννιάτικα παιχνίδια και
πλήθος εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων
για τους µικρούς µας φίλους.

Το κόστος ανέρχεται στο συµβολικό ποσό
των 50,00€ πλέον ΦΠΑ.

Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής ενδια-
φέροντος συµµετοχής είναι η Παρασκευή
13 ∆εκεµβρίου 2019.
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Έρχεται η “Φτερωτή Ποδηλατούλα” την Κυριακή 24 Νοεµβρίου
στο ∆ηµαρχείο Φυλής Νίκος Λιάκος 

Πολύτιµη διαδραστική βιβλιοπαρουσίαση
κατά του παιδικού εθισµού στο διαδίκτυο 

Την Κυριακή 24 Νοεµβρίου 2019 στις
11:30 π.µ. σας προσκαλούµε γονείς
και παιδιά στο ∆ηµαρχείο Φυλής "Νικό-
λαος Λιάκος" σε µια ξεχωριστή, διαδρα-
στική βιβλιοπαρουσίαση του παραµυθ-
ιού της αγαπηµένης Λίας Λάππα µε
τίτλο "Η Φτερωτή Ποδηλατούλα", το
οποίο είναι το πρώτο παραµύθι στην
Ελλάδα που αφορά στον παιδικό εθι-
σµό κατά του διαδικτύου. Σας περιµέ-
ν ουµε!

Λίγα λόγια για το βιβλίο:
"Στο ήσυχο χωριό της Μελέν ιας ήρθε

από τον ουρανό η Φτερωτή Ποδηλα-
τούλα, ένα κορίτσι πάνω σ' ένα ποδή-
λατο που έχει φτερά...

Όµως δεν βλέπει κανέναν, καθώς
έρχεται. Όλοι είναι κλεισµένοι στα
σπίτια τους...

Που είναι τα παιδιά και γιατί δεν
παίζουν στις παιδικές χαρές; Γιατί
θύµωσε ο κος Αθλητισµός; Γιατί χαίρε-
ται η όµορφη κα Τεχνολογία;"

Οι απαντήσεις θα δοθούν από τα ίδια
τα παιδιά µέσα από τις ζωγραφιές τους,
µετά την παρουσίαση της ιστορίας της
Φτερωτής Ποδηλατούλας.

«Όχι πια» άλλες απώλειες 
Σύλλογος Εθελοντών και δήµος Ελευσίνας τίµησαν
τα θύµατα των πληµµυρών του 2017 

Σ
την ενηµερωτι κή
εκδήλωση µε
σύνθηµα «Ποτέ

πι α» και  θέµα «Το κατα-
στροφι κό φαι νόµενο της
φονι κής πληµµύρας στη
Μάνδρα και  στην ευρύτε-
ρη περι οχή- Ο ρόλος των
Εθελοντών», παρευρέθη-
κε ο δήµαρχος Ελευ-
σί νας κ. Αργύρης
Οι κονόµου.  Η εκδήλωση
που συνδι οργάνωσαν ο
∆ήµος Ελευσί νας και  ο
Σύλλογος Εθελοντών
Θρι ασί ου Πεδί ου µε τη συνεργασί α του Εθνι κού Αστεροσκοπεί ου Αθηνών πραγµατοποι ήθηκε
σε ξενοδοχεί ο της πόλης. 

Στο σύντοµο χαι ρετι σµό του ο δήµαρχος Ελευσί νας  ανέφερε µεταξύ άλλων πως στόχος της
εκδήλωσης εί ναι  να καθορι στούν κοι νές δράσει ς και  πολι τι κές αντι µετώπι σης παρόµοι ων
φαι νοµένων. Πρόσθεσε ακόµη πως  αποδέχτηκε την πρόταση γι α συνδι οργάνωση προκει µέ-
νου να τι µηθούν όσοι  έχασαν τη ζωή τους στι ς καταστροφι κές πληµµύρες, να προβληµατι -
στούµε γι α τι ς απώλει ες τόσων ζωών, αλλά και  όσα ακολούθησαν. «Εί µαστε εδώ γι α να
ακούσουµε προτάσει ς γι α την αντι πληµµυρι κή προστασί α, αλλά κυρί ως γι α να τι µήσουµε τι ς
πράξει ς αλληλεγγύης των εθελοντών  που µέσα στι ς λάσπες και  τα χώµατα επί  τρει ς και
πλέον µήνες συνέδραµαν µε κάθε τρόπο και  µέσο τους κατοί κους της Μάνδρας που επλήγησαν
από τη µανί α της φύσης».

Βασι κοί   οµι λητές στην εκδήλωση ήταν οι  Σπύρος Βασι λάκος ∆/ντης ΙΑΑ∆ΕΤ  Εθνι κού Αστερ-
οσκοπεί ου Αθηνών και   Χάρης Κοντοές  ∆/ντης Ερευνών ΙΑΑ∆ΕΤ, ενώ µί λησαν ακόµη  ο πρόε-
δρος του Συλλόγου Εθελοντών  κ Γι άννης Καλυµνάκης,   ο δήµαρχος Μάνδρας-Ει δδυλί ας  κ.
Χρήστος Στάθης, ο αντι περι φερι άρχης ∆υτ. Αττι κής κ.  Λευτέρης Κωσµόπουλος.  

Παρόντες στην εκδήλωση ήταν ακόµη οι  αντι δήµαρχοι  Ελευσί νας Π. Κουκουναράκης, Λ. Παπ-
πάς, ο αντι δήµαρχος Μαγούλας Μ. Μί χας, ο πρόεδρος του Σ∆Κ Ελευσί νας Γ. Γι αννί κος, ο
πρόεδρος της  ΚΕ∆Ε Π.Φ. Τατάκης, η πρόεδρος της ΚΕ∆Ε Σ. Άνθη-Γκι όκα,  δηµοτι κοί   και  τοπι -
κοί  σύµβουλοι  Ελευσί νας, ο περι φερει ακός σύµβουλος Γ. Γεωργόπουλος, εκπρόσωποι
φορέων και  συλλόγων της πόλης.  Τέλος , στη µνήµη των θυµάτων κρατήθηκε ενός λεπτού σι γή. 
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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 

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)

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
∆ΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 

Ωρωπός, 19-11-2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Η Κοιν ωφ ελής Επιχείρηση
∆ήµου Ωρωπού, αν ακοιν ών ει
ότι θα προσλάβει δύο (2) Ιατρούς
και έν α (1) Νοσηλευτή/τρια µε
σύµβαση µίσθωσης έργου, για
την  επάν δρωση του ∆ηµοτικού 
Ιατρείου, την  συν ταγογράφ ηση 

των  µελών  Κ.Α.Π.Η. αλλά και
την  παροχή ιατρικών  υπηρε-
σιών  και την  στήριξη ευπαθών
κοιν ων ικών  οµάδων , συν ολι-
κής διάρκειας έως δώδεκα (12)
µήν ες. 

Οι εν διαφ ερόµεν οι µπορούν  ν α
υποβάλλουν  αίτηση συµµετοχής
και ν α καταθέσουν  όλα τα δικαι-
ολογητικά τους, στο πρωτόκολλο
της Επιχείρησης στα γραφ εία
της Κ.Ε.∆.Ω., οδός Αγ. Γεωργίου
29, τηλ. επικοιν ων ίας 

2295032190, από τις 21-11-2019
και για δέκα (10) ηµερολογιακές
ηµέρες.

Για περισσότερες πληροφ ορίες
σχετικά µε την  αν αλυτική περι-
γραφ ή θέσεων , δικαιολογητικά
και προσόν τα αξιολόγησης µπο-
ρείτε ν α βρείτε στην  ιστοσελίδα
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» της Επιχείρησης
µε  Α∆Α: 7ΧΤΞ4651∆8-7Α2

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.∆.Ω.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ

66 99 77 88 00 88 77 33 00 99
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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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ταχ ∆/ν ση       :Λ. ∆ηµοκρ-

ατίας 18
Ταχ. Κώδικας :193 00
Πληροφ ορίες :Καµπόλη Μαρία

Τηλέφ ων ο :213 2006405
Fax     :210 5572276

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ:  15-11-2019
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:  24614

Περίληψη της υπ΄αρ.
449/2019, απόφ ασης µε θέµα:
Έγκριση Αν απροσαρµογής
Τελών  Χρήσεως Πεζοδροµίων
και Κοιν όχρηστων  Χώρων
∆ήµου Ασπροπύργου, έτους
2020. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίν εται η  ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ  ΤΕΛΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
∆ήµου Ασπροπύργου, έτους
2020, των  συν τελεστών  ως
εξής:

Κατά τα λοιπά ισχύει η προη-
γούµεν η απόφ αση του ∆ηµοτι-
κού Συµβουλίου µε την  οποία
καταρτίστηκε ο καν ον ισµός
παραχώρησης χρήσης κοι-
ν οχρήστων  χώρων .

Σηµείωση: 
Α  ́ΖΩΝΗ

Το τµήµα της ζών ης που
περικλείεται από τις οδούς Α.
Υψηλάν του και Ευαγγελιστρίας
προς ∆υσµάς, Περικλέους και
Φυλής προς Βορά, Θεµιστοκλέο-

υς προς Αν ατολάς και Μεγα-
ρίδος προς Νότο.

Στην  Α  ́ΖΩΝΗ περιλαµ-
βάν εται και η Λ. ∆ηµοκρατίας και
η Παραλιακή Ζών η.

Β  ́ΖΩΝΗ
Το υπόλοιπο τµήµα ευρ-

ισκόµεν ο εν τός των  διοικ-

ητικών  ορίων  της πόλης του
Ασπρόπυργου.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Γ. ΤΣΟΚΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ταχ ∆/ν ση       :Λ. ∆ηµοκρατίας
18
Ταχ. Κώδικας :193 00

Πληροφ ορίες :Καµπόλη Μαρία
Τηλέφ ων ο        :213 2006405
Fax                     :210 5572276

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ:  15-11-2019
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:  24614

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ταχ ∆/ν ση       :Λ. ∆ηµοκρατίας
18
Ταχ. Κώδικας :193 00

Πληροφ ορίες :Καµπόλη Μαρία
Τηλέφ ων ο        :213 2006405
Fax                     :210 5572276

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ:  15-11-2019
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:  24614

Περίληψη της υπ΄αρ. 447/2019,
απόφ ασης µε θέµα: Έγκριση 

Αν απροσαρµογής  ∆ηµοτικού
Φόρου ∆ήµου Ασπροπύργου,
έτους  2020. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίν εται η  ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΦΟΡΟΥ ∆ήµου Ασπροπύργου,
έτους 2020, των  συν τελεστών
ως εξής:

ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ  σε συνεργασία µε την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ και το ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η) ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ 
∆ιοργανώνουν για όλους τους κατοίκους
∆∆ΩΩΡΡΕΕΑΑΝΝ  ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΞΞΕΕΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ

ΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑΚΚΗΗ    2244    ΝΝΟΟΕΕΜΜΒΒΡΡΙΙΟΟΥΥ    22001199

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

•1ο Κ.Α.Π.Η  ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ (Λ. ΦΥΛΗΣ
165)
10:00 – 16:00
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ – ΩΡΛ
– ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ  ΚΑΙ
12:00 – 16:00
ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ - ∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ    ΚΑΙ    ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

• Κ.Α.Π.Η  ΖΕΦΥΡΙΟΥ (ΣΟΛΟΜΟΥ & ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ)
10:00 – 11:30 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ - ∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Όσοι ενδιαφέρονται να εξεταστούν να επ ικοινωνήσουν µε την Γραµµα-
τεία  του  Κ.Α.Π.Η (Λεωφ. Φυλής 165),  ΩΡΕΣ 9:00-14:00,τηλ. 210
2470872 , 2480782.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίν εται η  ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ  ΤΕΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΥΠΕ∆ΑΦΟΥΣ  ∆ήµου Ασπροπύργου, έτους 2020, των  συν τελε-
στών  ως εξής:

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Γ. ΤΣΟΚΑΣ

Περίληψη της υπ΄αρ. 448/2019, απόφ ασης µε θέµα: Έγκριση Αν α-
προσαρµογής  Τελών  Χρήσεως  Υπεδάφ ους  ∆ήµου Ασπροπύργου,
έτους 2020. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Γ. ΤΣΟΚΑΣ

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

Τηλέφωνο  επικοινωνίας 6974161382



Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Ν . Π . ∆ . ∆

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
«ΠΑΡΝΗΘΑ»

‘Αν ω Λιόσια  19/11/2019
Αριθ.πρωτ. 1156

Ταχ. ∆/ν ση : Αιγαίου Πελάγους
(Πάρκο Πόλης),Άν ω 
Λιόσια, ∆ηµοτικό Κολυµβητήριο 

Τ.Κ : 133 41
Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς :
Κ.ΝΙΚΟΛΟΘΑΝΑΣΗ 
Τηλέφ ων ο: 210- 24 84 453 
Φάξ: 210- 24 83 143
e-mail :  athlitiko.ken@hot-
mail.com

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για την  πρόσληψη Προσωπικού
µε σύµβαση Ιδιωτικού ∆ικαίου 
Ορισµέν ου Χρόν ου (Ι.∆.Ο.Χ.),
διάρκειας έως 8 µήν ες για την
υλοποίηση του προγράµµατος 
Μαζικού Αθλητισµού για την
περίοδο 2019 – 2020.

O Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργα-
νισµός ∆ήµου Φυλής «Η
ΠΑΡΝΗΘΑ» προκειµένου να λειτο-
υργήσει τα εκπαιδευτικά προγράµ-
µατα Άθλησης για Όλους κατά την 

περίοδο 2019-2020, που υλοποιεί
µε την συνεργασία της Γενικής
Γραµµατείας Αθλητισµού-Υπουρ-
γείου Πολιτισµού & Αθλητισµού,
θα προσλάβει προσωπικό και
συγκεκριµένα 14 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ µε σύµβαση
Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρό-
νου (Ι.∆.Ο.Χ.) και µε ωροµίσθια
αποζηµίωση, σύµφωνα µε την
21/2019 απόφαση ∆.Σ ως εξής:

1)  ∆ύο  (2) θέσεις   για Εν όργαν η  
2)  ∆ύο  (2) θέσεις  για Παραδο-
σιακούς Χορούς
3)  ∆ύο   (2) θέσεις   για  Ποδό-
σφ αιρο 
4)  Μία ( 1) θέση  για Μαζικό Λαϊκό
Αθλητισµό 
5)  ∆ύο   (2) θέσεις   Κολύµβηση  
6)  Μία (1) θέση  Κολύµβηση  και
ΑΜΕΑ

7)   Μία (1) θέση    Αθλητικός
Τουρισµός & Αν αψυχή 
8)   Μία  (1) θέση   Πάλης 
9) Μία (1) θέση  Κλασσικού Αθλ-
ητισµού -∆ΡΟΜΟΙ 
10) Μία ( 1) θέση Άσκηση σε
Γυµν αστήρια    

Ειδικά Τυπικά Προσόντα :
• Πτυχιούχος Φυσικής
Αγωγής ΠΕ 

Η µοριοδότηση από το νέο
Οργανωτικό πλαίσιο Προγραµµά-
των Άθλησης για Όλους ΦΕΚ Β 

1774/17-06-2016  που τροπο-
ποίησε και αντικατέστησε το  ΦΕΚ
Β/ 2527/08-10-2013  & ΦΕΚ Β  ́     

αρ. φύλλου 828/09-2013, που
τροποποίησε και αντικατέστησε
την υπ’ αριθµ. 4843/12.02.2008 

(ΦΕΚ 211/Β /́11- 02-2008).
• Oι υποψήφιοι δεν πρέ-
πει να έχουν κώλυµα κατά το
άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδι-
κα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική
αντίληψη, δικαστική απαγόρευση)
• Χρονική διάρκεια µέχρι
οκτώ (8) µήνες από την πρόσληψη
• Ο αριθµός προσληφθ-
έντων θα είναι σύµφωνος µε το
υπ.αριθ. ΦΕΚ/Β/3200/21-08-2019
για την έγκριση κατανοµής θέσεων
Π.Φ.Α  των προγραµµάτων Άθλ-
ησης για όλους 2019-2020. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
υποβάλλουν αιτήσεις στα Γραφεία
του    Πολιτιστικού & Αθλητικού
Οργανισµού, στην οδό Αιγ. Πελά-
γους, Πάρκο Πόλης Άνω Λιόσια,
εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερο-
λογιακών ηµερών που να αρχίζει
από την επόµενη ηµέρα της τελευ-
ταίας δηµοσίευσης της παρούσης
σε δύο (2)  ηµερήσιες εφηµερίδες
και ώρες  9.00-13.00. 

Η παρούσα θα αν αρτηθεί στα
Γραφ εία του  ΝΠ∆∆  και στο
∆ηµαρχείο  Φυλής .

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά
είν αι :

1. Aίτηση  
2. Βιογραφ ικό Σηµείωµα.
3.∆ήλωση ν . 1599/86 ότι τα
στοιχεία στην  αίτηση και στο
βιογραφ ικό είν αι αληθή.
4. Επικυρωµέν η φ ωτοτυπία
πτυχίου, ειδικότητας και βαθµού
πτυχίου, µεταπτυχιακού ή
διδακτορικού διπλώµατος.
5. Φωτοτυπία ταυτότητας.
6. Πιστοποιητικό οικογεν ειακής
κατάστασης.
7. Βεβαίωση  ∆ήµου περί µόν ιµ-
ης κατοικίας-εν τοπιότητας.
8. Βεβαίωση του ΟΑΕ∆   ότι είν αι
άν εργος-η.
9. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
στα Προγράµµατα Άθλησης για
Όλους (αν αλυτική αν αγραφ ή
ωρών ).
10.Έγγραφ α που αποδεικν ύουν
την  ιδιότητα του πολυτέκν ου ή
του γον έα µον ογον εϊκής οικογέ-
ν ειας     σύµφ ων α µε την
ισχύουσα ν οµοθεσία.
11.Υπεύθυν η δήλωση του Ν.
1599/86 στην  οποία ν α δηλών ε-
ται:

Κάθε πράξη του βίου η οποία θα
ασκούσε επιρροή στην κρίση της
καταλληλότητας για την υπηρεσία
που προσδιορίζεται, ιδιαίτερα εάν 

έχει καταδικαστεί για ποινικό
αδίκηµα

•  Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή
δικαστική αντίληψη.

•   Ότι δεν παραπέµφθηκε µε
τελεσίδικο Βούλευµα για κάποιο
από τα αναφερόµενα στο άρθρο
22 του Π.∆. 611/77 εγκλήµατα
έστω και εάν δεν επακολούθησε
ποινική δίκη λόγω παραγραφής,
καθώς και εάν εκκρεµεί εναντίον
του κατηγορία για οποιοιδήποτε
πληµµέληµα ή κακούργηµα

• (µόνο για άντρες)  Ότι έχει
εκπληρώσει τις στρατιωτικές
υποχρεώσεις του ή έχει νόµιµη
απαλλαγή και την αιτία απαλλα-
γής.

Εάν επιλεγεί, θα απασχοληθεί σε
όποια δηµοτική ενότητα του
∆ήµου του υποδειχθεί, (∆ηµοτικές
Ενότητες Φυλής – Ανω Λιοσίων –
Ζεφυρίου ), τις ώρες και ηµέρες
που εξυπηρετεί το Νοµικό Πρόσω-
πο και σε όσα τµήµατα  δοθούν
απ΄το ΝΠ∆∆ µε βάση τις ανάγκες
του. 

Ο   Πρόεδρος 

Μαυροειδής  Γεώργιος  
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Ανοικτή Επιστολή
Κάλεσµα προς τους Βουλευτές

της ∆υτικής Αθήνας για διαµόρφωση 
κοινού µετώπου διεκδίκησης

Περιστέρι, 14 Νοεµβρίου 2019

Αγαπητοί συν άδελφοι, Βουλευτές της ∆υτικής Αθήν ας

Εκλεχ θήκαµε σε µια από τις πιο υποβαθµισµέν ες
περιβαλλον τικά  περιοχ ές της Αθήν ας. Αυτή η περ-
ιοχ ή σήµερα κιν δυν εύει διπλά µε την  επέκταση του
ΧΥΤΑ Φυλής στο Λατοµείο Μουσαµά και µε την  διεκ-
δίκηση από τον  Μητροπολιτικό Ναό Λαµίας σχ εδόν
όλου του Ποικίλου Όρους και 230 οικοδοµικών  τετρ-
αγών ων  στο Περιστέρι και στην  Πετρούπολη. Τώρα
είν αι η ευκαιρία ν α αποδείξουµε στους πολίτες της
∆υτικής Αθήν ας ότι εκλεχ θήκαµε για τα συµφέρον τα
τους, όχ ι για τα αξιώµατα. 

Σας προσκάλεσα σήµερα από το βήµα της Βουλής ν α
πάµε όλοι µαζί ν α δούµε τον  Πρωθυπουργό και Βου-
λευτή της ∆υτικής Αθήν ας, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και
ν α ζητήσουµε δύο ν οµοθετικές πρωτοβουλίες που
λύν ουν  εν  πολλοίς το ζήτηµα:

Κήρυξη όλης της εκτός σχ εδίου περιοχ ής του
Ποικίλου όρους ως Περιφερειακού Φυσικού Πάρκου,
σε εφαρµογή των  σχ ετικών  προν οιών  του Ρυθµιστι-
κού Σχ εδίου Αθην ών  και Αττικής.

Νοµοθέτηση ότι οποιαδήποτε περιουσία ν οµικού
προσώπου δηµοσίου δικαίου στην  εν τός σχ εδίου
περιοχ ή χ ρησιµοποιείται για δηµόσιες υποδοµές θεωρ-
είται ότι παραχ ωρείται στην  τοπική αυτοδιοίκηση
αυτοδίκαια και χ ωρίς αν τίτιµο για όσο διαρκεί η συγκε-
κριµέν η χ ρήση.

Σε αυτές τις διεκδικήσεις δεν  πρέπει ν α σκεφτούµε
τα προσωπικά ή κοµµατικά οφέλη, αλλά το κοιν ό καλό
όλων  των  πολιτών . Να δώσουµε το παράδειγµα εν ός
άλλου πολιτικού πολιτισµού. Προτείν ω στον  αγών α
αυτό ν α συν τον ιστούµε µε τους ∆ηµάρχ ους της Περ-
ιφέρειάς µας, που έχ ουν  ήδη συγκροτήσει κοιν ό µέτω-
πο.  Να ξεκιν ήσουµε έν α ευρύ κοιν ό µέτωπο εκλεγµέ-
ν ων  εκπροσώπων  για τα δίκαια της ∆υτικής Αθήν ας. 

Η ∆υτική Αθήν α δεν  αν τέχ ει ν α περιµέν ει άλλο. 

Με εκτίµηση,
Κρίτων Αρσένης

Βουλευτής ∆υτικής Αθήνας,
ΜέΡΑ25 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                             

∆ΗΜΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ                                                                          
∆/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ελευσίν α, 18/11/2019
Α.Π.: οικ 18174

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΤΟΛΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ » προϋπολογισµού
9.972,08€ συµπεριλαµβαν οµέ-
ν ου ΦΠΑ 24%

Ο ∆ήµος Ελευσίνας
ΠΡΟΚΗΡΥΣΕΙ ΑΝΟΙΧΤΟ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ενδεικτικού προϋ-
πολογισµού 9.972,08€ συµπερι-
λαµβανοµένου του Φ.Π.Α. για την
υλοποίηση της δαπάνης «
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ »  µε
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά µόνο βάσει της
τιµής ( χαµηλότερη τιµή ),  όπως
προδιαγράφονται στην αρ. 109/19
Τεχνική  Προδιαγραφή  του
∆ήµου Ελευσίνας, που συνέταξε η
∆ιεύθυνση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας. 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατο-
ποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρ-
ονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (
Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. ) µέσω της διαδικτυα-
κής πύλης
www.promitheus.gov.gr 

Ηµεροµην ία και ώρα έν αρξης
υποβολής των  προσφ ορών
02/12/2019  και ώρα: 07:00 
Καταληκτική ηµεροµην ία και
ώρα υποβολής των  προσφ ο-
ρών :     09/12 /2019  και
ώρα:15:00.

Η διάρκεια της σύµβασης
ορίζεται σε  (6)   µήνες από την
υπογραφή της σύµβασης µε
δικαίωµα παράτασης σύµφωνα µε
την κείµενη νοµοθεσία.

Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτά
φυσικά ή  νοµικά πρόσωπα ηµε-
δαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις των
ανωτέρω φυσικών ή νοµικών
προσώπων.

Η Εγγύηση συµµετοχής ορίζε-
ται στο ποσοστό 2% της προϋπο-
λογισµένης δαπάνης χωρίς το
Φ.Π.Α., ήτοι 160,84€.
Ο ∆ιαγωνισµός δηµοσιοποιείται 

ηλεκτρονικά µε την ανάρτηση της
∆ιακήρυξης στην εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο
ΚΗΜ∆ΗΣ, στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στη
διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Εθνι-
κού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.). 
Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης
µε τα συνηµµένα µέρη της (σε
ηλεκτρονική µορφή) διατίθεται
επίσης στην ιστοσελίδα του δήµου
στη διεύθυνση: https://www.elefsi-
na.gr/el/diakirixeis-diagonismoi

Ο   ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Κ.
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ                                                                                                                             

Με πρωτοβουλία της
διοίκησης του ΕΦΚΑ σε
συνεργασία µε την πολι-
τική ηγεσία του Υπουρ-
γείου Εργασίας,
παρέχεται ασφαλιστική
ικανότητα σε 245 χιλιά-
δες ασφαλισµένους
«που τους είχε διακοπεί
άδικα και παράτυπα
από την προηγούµενη
κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ». 
Με την έκδοση της νέας
εγκυκλίου από τον
ΕΦΚΑ και την άµεση
υλοποίησή της διαµέ-
σου του Πληροφορια-
κού Συστήµατος
«ΑΤΛΑΣ» - (υποσύστηµα
Ασφαλιστικής Ικανότ-

ητας), οι εν λόγω ασφα-
λισµένοι µπορούν,
πλέον, από 15/11/19 να
έχουν την πρόσβαση
στις παροχές και υπηρ-
εσίες υγείας που δικαι-
ούνται χωρίς δική τους
άσκοπη ταλαιπωρία
και αχρείαστη επιφόρ-
τιση των υπηρεσιών
του ΕΦΚΑ. 

Οι συγκεκριµένοι
245.378, άµεσα και
έµµεσα ασφαλισµένοι
στερούνταν, µέχρι
σήµερα, την δυνατότ-
ητα αυτόµατης πρό-
σβαση σε παροχές και
υπηρεσίες υγείας λόγω
εσφαλµένης εφαρµογής 

της νοµοθεσίας από το
2018, µε αποτέλεσµα να
απαιτείται η αυτοπρό-
σωπη παρουσία τους
στα υποκαταστήµατα
του ΕΦΚΑ και η καταβο-
λή ποσών που δεν
προβλέπονται από το
νόµο. 

Ο Υπουργός Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων κ. Γιάννης
Βρούτσης δήλωσε σχε-
τικά:

“∆υστυχώς, δεν ήταν
µόνο το 1 εκατοµµύριο
και πλέον εκκρεµότητες
που µας κληρονόµησε
η προηγούµενη πολιτι-
κή ηγεσία του Υπουρ-
γείου. Καθηµερινά ανα-
καλύπτουµε νέα προβ-
λήµατα εξαιτίας της
προχειρότητας, της
ανοργανωσιάς και της
εγκατάλειψης που επι-
κρατούσε στο ασφαλι

στικό σύστηµα. Και όλα 
αυτά, τελικά, κατέληγαν
σε βάρος των ασφαλι-
σµένων. 

Η διοίκηση του ΕΦΚΑ
και οι υπάλληλοί του
συνεχίζουν τις άοκνες
προσπάθειες για απο-
τ ε λ ε σ µ α τ ι κ ό τ ε ρ η
εξυπηρέτηση των ασφ-
αλισµένων µε τη µεγι-
στοποίηση της χρήσης
των νέων τεχνολογιών. 
Αποκαθιστούµε µία
µεγάλη αδικία απέναντι
σε µία µεγάλη µερίδα
µη µισθωτών και µε την
προσθήκη των ανω-
τέρω ασφαλισµένων
στο σύστηµα παροχών
και υπηρεσιών υγείας,
ο αριθµός των 719.353
µη µισθωτών (άµεσα
και έµµεσα) ασφαλισµέ-
νων µε ασφαλιστική
ικανότητα αυξάνεται
κατά 26% και φτάνει
πλέον στις 910.182”.

Επίλυση - πρόσβαση 
245.378 ασφαλισµένων 
σε παροχές και 
υπηρεσίες υγείας



14-θριάσιο Τετάρτη 20 Νοεµβρίου 2019

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 & BT
Οδηγό µε δίπλωµα ∆΄ κατηγορίας 

Μισθός πολύ ικανοποιητικός µε ένσηµα. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2105576682
∆ιεύθυνση γραφείου: Νίκης & Σπύρου Λούη

(Γερµανικά), Ασπρόπυργος 19300
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ
Κοντούλη και ∆ραγούµη Ίωνος, Κάτω Ελευ-
σίνα, 210 556 0948

ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνοµικό Τµήµα 210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία ∆ήµητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιµεναρχείο 210 55 42 454
Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόµιο Ελευσίνας 210 55 05 000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
∆ασονοµείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48 046
Ο. Α. Ε. ∆. 210 55 42 412
∆. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
∆. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.∆.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο ∆ιανοµής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19 776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46 019

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20 47
262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : 213
20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ :
213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ :
213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20 47
344 
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : 213
20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210 53
23 090
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210 58
21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 210 58 22
074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

Το Γραφείο Απασχόλησης του ∆ήµου
Ασπροπύργου ενηµερώνει τους
ενδιαφερόµενους ότι, ζητούνται οι
παρακάτω ειδικότητες:

•ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Άντρες - Γυναίκες
Αριθµός Υποψηφίων:30
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ
ΠΕΙ 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή όχι Απαρ-
αίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά 
Πρόσθετα προσόντα : Χρήση Η/Υ
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ -
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχοι
ΑΕΙ/ΤΕΙ, µε άριστη γνώση φορολο-
γικών, ασφαλιστικών και εργατικών
θεµάτων
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά 
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών

Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΠΩΛΗΤΕΣ 
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Λύκειο/ΙΕΚ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή – ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυµητό: Κάτοχος Ι.Χ. αυτοκινή-
του

•ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ Α∆ΕΙΑ)
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαρ-
αίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•Ο∆ΗΓΟΙ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ
ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 36 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτοι
Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•Μηχανικό Φορτηγών
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη σε φορτ-
ηγά VOLVO
Επιθυµητό: Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

•ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  

∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ..  ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  
ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr



16-θριάσιο Τετάρτη 20 Νοεµβρίου 2019


