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Συνάντηση του Περιφερειάρχη Αττικής µε
τον ∆ήµαρχο Χαϊδαρίου Βαγγέλη Ντηνιακό

Έγινε ειδική αναφορά σε θέµατα που αφορούν
στην οικονοµική βιωσιµότητα του δήµου

Ετοιµάζεται στον Ασπρόπυργο
ο «Νέος Κορυδαλλός»

Η έκταση είναι 93
στρεµµάτων
και οι τελικές

εγκαταστάσεις
θα µπορούν να
φιλοξενήσουν

600 έως 700 άτοµα

Ασπρόπυργος: Σύλληψη
20χρονου για ρατσιστική βία
Σε βάρος του εκκρεµούσε ένταλµα σύλληψης

για ληστεία και επικίνδυνες σωµατικές
βλάβες µε ρατσιστικά χαρακτηριστικά
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Πρόεδρος του Συνδέσµου Πάρνηθας και πάλι 
ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς 

Πρωταρχικοί στόχοι: Η Προστασία της Πάρνηθας, ο εξωραϊσµός αλλά και
οι προοπτικές βελτίωσης κι ανάπτυξής του Εθνικού ∆ρυµού 
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Τελετή βράβευσης και στο Ραδιοµέγαρο 
της ΕΡΤ για την πολιτιστική 

οµάδα του 1ου ΓΕΛ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ σσεελλ..  1166
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ΕΛΠΕ: Οι 9 άξονες της έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων του 
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Τρίτη 3 ∆εκεµβρίου 2019

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Αραιή συννεφιά    

Η θερµοκρασία έως 18 βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2,6,10,14,18,22,26,30

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Γλυκέριος, Γλυκερός

Παγκόσµια Ηµέρα Ατόµων  
µε Αν απηρία

Αγίου Γλυκερίου µάρτυρος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

Παπαγιαννοπούλου Αφροδίτη Π.
Νίκης 38  - Γερµανικά, 2105570007

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Σαµπάνης Σπυρίδων Α.
Περικλέους 40 & Κοντούλη, 2105547581

ΜΑΝ∆ΡΑ
Ρόκας ∆ηµήτριος Π., Σαλαµίνος 7 
- Εργατικές Κατοικίες, 2105541344 

08:00-23:00

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 
Ρεσβάνης Νικόλαος Ι.

Παναγίας Γρηγορούσης 50 & Μπότσαρη, 
Ζεφύρι, 2102387965

08:00-22:00

ΧΑΙ∆ΑΡΙ
ΤΣΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΤΣΑΧΤΣΙΡΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΟΕ
Κύπρου 25, 2105810742

08:00-14:00 & 17:00-23:00

Η µείωση των δηµοτικών τελών στην Ελευσίνα είναι της τάξης του 
32%  για τις κατοικίες και 13%  για τα καταστήµατα

Μειωµένα δηµοτικά τέλη το 2020
σε Ελευσίνα και Μαγούλα 

Ν
έοι, µειωµένοι συντελεστές στα επιβαλλόµε-
να τέλη καθαριότητας και φωτισµού για τις
κατοικίες σε Ελευσίνα και Μαγούλα θα

ισχύσουν το 2020. Σύµφωνα µε απόφαση του ∆ηµο-
τικού Συµβουλίου Ελευσίνας,  οι  νέοι συντελεστές
που θα ισχύουν για την Ελευσίνα διαµορφώνονται
σε 0,70 για τις κατοικίες και τα ακίνητα που χρησιµο-
ποιούνται για κοινωφελής- µη κερδοσκοπικούς και
φιλανθρωπικούς σκοπούς από 1,03 που ήταν το
2019 και σε 2 από 2,33 το 2019 για τα καταστήµατα. 

Αντίστοιχα, στη Μαγούλα οι νέοι συντελεστές καθ-
ορίστηκαν σε 0,7 για τις κατοικίες και τα ακίνητα που
χρησιµοποιούνται για κοινωφελής- µη κερδοσκοπι-
κούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς από 0,88 που
ήταν το 2019 και σε 2 από 2,33  το 2019 για τα κατα-
στήµατα. 

Η µείωση των δηµοτικών τελών στην Ελευσίνα
είναι της τάξης του 32%  για τις κατοικίες και 13% για 

τα καταστήµατα, ενώ στη Μαγούλα είναι 20,45% για
τις κατοικίες και 13% για τα καταστήµατα.

«Είναι µια  ιδιαίτερα σηµαντική απόφαση, αφού
προχωράµε σε µεγάλη µείωση της επιβάρυνσης
τόσο για τα νοικοκυριά, όσο και για τα καταστήµατα,
χωρίς να θέτουµε σε κίνδυνο τις παρεχόµενες
υπηρεσίες» τόνισε ο πρόεδρος της Οικονοµικής
Επιτροπής Αθ. Μαυρογιάννης. 

Παράλληλα προέτρεψε  συνολικά  τους δηµοτι-
κούς συµβούλους  από όλες τις παρατάξεις να αντιλ-
ηφθούν την άξια της πρότασης και να τη στηρίζουν,
προσθέτοντας πως ο δήµος Ελευσίνας έχει από τα
χαµηλότερα τέλη στην Αττική.

Οι συντελεστές στις υπόλοιπες κατηγορίες
όπως  πολυκαταστήµατα, βιοµηχανίες, αποθή-
κες, τράπεζες τόσο σε Ελευσίν α όσο και
Μαγούλα παρέµειναν αµετάβλητοι σε σχέση µε
το 2019.     

Ασπρόπυργος: Σύλληψη 20χρονου για ρατσιστική βία
Σε βάρος του εκκρεµούσε ένταλµα σύλληψης για ληστεία και επικίνδυνες 
σωµατικές βλάβες µε ρατσιστικά χαρακτηριστικά

Συν ελήφθη το απόγευµα της Παρασκευής, στον  Ασπρόπυργο, έν ας
20χρον ος Έλλην ας µε καταγωγή από χώρα της πρώην  Σοβιετικής Έν ω-
σης.

Σύµφων α µε πληροφορίες από το Έθν ος, πρόκειται για πολύ σκληρό
αθλητή του ΜΜΑ µε εν τυπωσιακά στατιστικά στους αγών ες που έχει
δώσει και ο οποίος δεν  θα δίσταζε ν α δώσει µάχη για ν α ξεφύγει. Πληρ-
οφορίες, άλλωστε, αν αφέρουν  ότι κατά το παρελθόν  είχε επιτεθεί σε
αστυν οµικούς και τους είχε καταφέρει τραύµατα.

Όλα ξεκίν ησαν  µετά από πληροφορία που έφτασε στους αστυν οµι-
κούς της ειδικής οµάδας της ΕΛ.ΑΣ., ότι ο 20χρον ος αθλητής κιν είται σε
καφέ στην  περιοχή του Ασπροπύργου. Οι άν δρες της ΟΠΚΕ ∆υτικής
Αττικής, που εκτελούσαν  την  απογευµατιν ή υπηρεσία στον  Ασπρόπυργο, εν τόπισαν  το σηµείο και κατάφεραν  ν α
αιφν ιδιάσουν  τον  ν εαρό µαχητή και ν α του περάσουν  χειροπέδες.

Σε βάρος του αν ωτέρω είχε σχηµατισθεί δικογραφία διότι όπως εξακριβώθηκε από την  έρευν α:
βραδιν ές ώρες της 10-10-2019 στον  Ασπρόπυργο, ο κατηγορούµεν ος µαζί µε οµάδα ατόµων  και χρησιµοποιών τας

µαχαίρια, σιδερογροθιές και µεταλλικά αν τικείµεν α, επιτέθηκαν  και προκάλεσαν  σοβαρά τραύµατα σε έξι αλλοδαπούς,
από τους οποίους αφαίρεσαν  χρηµατικά ποσά και κιν ητά τηλέφων α. Παράλληλα κατά τη διάρκεια της αν ωτέρω επίθ-
εσης, εκτόξευαν  υβριστικές φράσεις αν αφορικά µε τη χώρα καταγωγής των  παθόν των .

βραδιν ές ώρες της 15-11-2019, έξωθεν  καταστήµατος υγειον οµικού εν διαφέρον τος στον  Ασπρόπυργο, ο κατηγορ-
ούµεν ος επιτέθηκε, χρησιµοποιών τας µεταλλικό αν τικείµεν ο και σιδερογροθιά και τραυµάτισε δύο αλλοδαπούς.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον  κ. Εισαγγελέα Εκτελέσεως Ποιν ών  Αθην ών .
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Ηδυνατότητα υλο-
ποίησης ανα-
πτυξιακών έργων

στην περιοχή Χαϊδαρίου
βρέθηκε στο επίκεντρο
της συνάντησης του Περ-
ιφερειάρχη Αττικής Γ.
Πατούλη µε τον ∆ήµαρχο
Βαγγέλη Ντηνιακό. 

Στο πλαίσιο της συνάν-
τησης ο ∆ήµαρχος ζήτ-
ησε τη συνδροµή της
Περιφέρειας προκειµέ-
νου να υλοποιηθούν µια σειρά από έργα και ανα-
πτυξιακές δράσεις στην περιοχή, ενώ αναφέρθηκε
και σε συγκεκριµένα έργα τα οποία υλοποιούνται
µε τη τεχνική και οικονοµική συνδροµή της Περ-
ιφέρειας Αττικής. Επιπλέον έγινε ειδική αναφορά
σε θέµατα που αφορούν στην οικονοµική βιω-

σιµότητα του δήµου.Μεταξύ άλλων έγινε αναφορά
σε τεχνικά και αποχετευτικά έργα, καθώς και σε
έργα ασφαλτόστρωσης, ενώ συζητήθηκε το  θέµα
του Τοπικού Χωρικού Σχεδίου για την περιοχή.

Κατά τη συζήτηση ο κ. Πατούλης επισήµανε πως
στις προτεραιότητες της νέας ∆ιοίκησης είναι 

πρωτοβουλίες και δράσεις που
στόχο έχουν την βελτίωση της ποι-
ότητας ζωής των πολιτών και πρό-
σθεσε πως θα συµβάλλει, µε κάθε
τρόπο προς αυτή την κατεύθυνση.
«Ως Περιφέρεια Αττικής θα στηρίξο-
υµε όλους τους ∆ήµους µε στόχο
την υλοποίηση αναπτυξιακών
έργων  προς όφελος των πολιτών.
Για εµάς η βελτίωση της καθηµερ-
ινότητας των πολιτών αποτελεί ύψι-
στη προτεραιότητα».

Αναφερόµενος στα ζητήµατα της
οικονοµικής βιωσιµότητας του

δήµου ο κ. Πατούλης υπογράµµισε ότι η Περιφ-
έρεια Αττικής θα είναι συµπαραστάτης του δήµου
και µάλιστα αν χρειαστεί θα συµβάλει ουσιαστικά
για να εξευρεθούν λύσεις σε συνεργασία µε το
Υπουργείο Εσωτερικών και όλους τους εµπλεκό-
µενους φορείς.  

Πρόεδρος του Συνδέσµου Πάρνηθας και πάλι 
ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς 

Πρωταρχικοί στόχοι: Η Προστασία της Πάρνηθας, ο εξωραϊσµός αλλά
και οι προοπτικές βελτίωσης κι ανάπτυξής του Εθνικού ∆ρυµού 

Ενηµερώνουµε κάθε ενδιαφερόµενο/η ότι ο ∆ήµος
Ασπρόπυργου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων
(διά της Γεν ικής Γραµµατείας Επαγγελµατικής Εκπαίδευ-
σης, Κατάρτισης και ∆ιά Βίου Μάθησης)και το Ίδρυµα Νεο-
λαίας και ∆ιά Βίου Μάθησης συνεχίζουν  επιτυχώς τη λει-
τουργία του Κ.∆.Β.Μ. του ∆ήµου Ασπρόπυργου στο οποίο
θα υλοποιηθούν  προγράµµατα Γεν ικής Εκπαίδευσης
Ενηλίκων  µε εκπαιδευτικές δράσεις Εθν ικής και Τοπικής
Εµβέλειας.

Στο Κ.∆.Β.Μ. του ∆ήµου Ασπρόπυργου µπορούν  να
δηµιουργηθούν  τµήµατα για τα ακόλουθα προγράµµατα:

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
1.Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2 –Β1) 25
2.Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες 25
3.Τοπική Αυτοδιοίκηση και πολίτης. Υποχρεώσεις και

δικαιώµατα  των  κατοίκων Τοπικής Κοινωνίας 25
4.Εθελοντικές ∆ράσεις στην Τοπική Κοινωνία 25
5.Σύνδεση σχολείου – οικογένειας 50
6.Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές 25
Τα προσφερόµενα προγράµµατα µπορούν  να

παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής,
ηλικίας και µόρφωσης, καθώς και µέλη ευάλωτων κοινωνικά
οµάδων. Για την ένταξη των ενδιαφεροµένων στα τµήµατα
απαιτείται η συµπλήρωση σχετικής αίτησης µε επίδειξη του
δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του
υποψήφιου.

Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ελλάδα και την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) µέσω του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση»

Για πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής απευθυνθείτε
στο Κέντρο ∆ια Βίου Μάθησης - Κέντρο Κοινότητας του
∆ήµου Ασπροπύργου

Τηλ. : 2105582074 - 2105575596
Ταχ. ∆ιεύθυνση:  ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας,

οδός ∆οϊράνης Θέση Γερµαν ικά.Email:
kentrokoinotitas@aspropyrgos.gr

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Συνεχίζεται επιτυχώς η λειτουργία 
του Κέντρου ∆ιά Βίου Μάθησης 
(Κ.∆.Β.Μ.) ∆ήµου Ασπρόπυργου

Α
νανέωσε τη θητεία του στο Σύνδεσµο της
Πάρνηθας (ΣΥΝΠΑ) ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρή-
στος Παππούς, που το πρωί της ∆ευτέρας 2

∆εκεµβρίου 2019 εκλέχθηκε παµψηφεί, από τα µέλη
των ∆ήµων που συµµετέχουν στον Σύνδεσµο. 

Πιο συγκεκριµένα στην εκλογική διαδικασία έλαβαν
µέρος ως Πρόεδρος και οικοδεσπότης της έδρας του
ΣΥΝΠΑ, ο ∆ήµαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρεττός, οι
Αντιδήµαρχοι Αχαρνών, Μιχάλης Βρεττός και Νίκος
∆αµάσκος καθώς και ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κι επί
σειρά ετών µέλος της ∆ιοίκησης του Συνδέσµου,
Βασίλης Λαζάρου. 

Από τον ∆ήµο Φυλής συµµετείχαν ο ∆ήµαρχος Χρή-
στος Παππούς και ο αναπληρωτής ∆ηµάρχου Γιώργος
Σονίδης. Από τον ∆ήµο Ασπροπύργου ο ∆ήµαρχος
Νίκος Μελετίου, από τον ∆ήµο ∆ιονύσου ο ∆ηµοτικός
Σύµβουλος ∆ηµήτρης Χιώτης και από τον ∆ήµο Ωρω-
πού ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Νικόλαος Τζεβελέκος. 

Όπως προέκυψε από την διαδικασία, εκλέχθηκαν οι
εξής: 

Πρόεδρος: ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς 
Αντιπρόεδρος: ∆ηµήτρης Χιώτης (∆ήµος ∆ιονύσου) 
Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής: 

∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς (ex officio) 
Βασίλης Λαζάρου -  Νικόλαος Τζεβελέκος και αναπ-

ληρωµατικό µέλος Γιώργος Σονίδης. 
Αξίζει να σηµειωθεί πως ο ο νέος Πρόεδρος Χρή-

στος Παππούς έλαβε τα θερµά συγχαρητήρια όλων
των µελών των οποίων κοινή συνισταµένη υπήρξε: Η
Προστασία της Πάρνηθας, ο εξωραϊσµός αλλά και οι
προοπτικές βελτίωσης κι ανάπτυξής της. 

Συνάντηση του Περιφερειάρχη Αττικής µε τον ∆ήµαρχο Χαϊδαρίου Βαγγέλη Ντηνιακό
Έγινε ειδική αναφορά σε θέµατα που αφορούν στην οικονοµική βιωσιµότητα του δήµου



ΟΟιι  φφοορροολλοογγιικκέέςς  
υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ττοουυ  
∆∆εεκκεεµµββρρίίοουυ

ΑΑυυττέέςς  εείίννααιι  οοιι  φφοορροολλοογγιικκέέςς  υυπποοχχρρ--
εεώώσσεειιςς,,  ττιιςς  οοπποοίίεεςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  τταακκττοο--
πποοιιήήσσοουυνν  έέωωςς  ττοο  ττέέλλοοςς  ττοουυ  ∆∆εεκκεεµµββρρίίοουυ
ττοουυ  22001199  οοιι  φφοορροολλοογγοούύµµεεννοοιι  ππρροοκκεειιµµέέ--
ννοουυ  νναα  µµηηνν  ββρρεεθθοούύνν  ααννττιιµµέέττωωπποοιι  µµεε
κκυυρρώώσσεειιςς..ΑΑννααλλυυττιικκόόττεερραα::

--  ΤΤέέττααρρττηη  κκααιι  ππρροοττεελλεευυττααίίαα  δδόόσσηη  ττοουυ
ΕΕΝΝΦΦΙΙΑΑ  γγιιαα  ττοο  22001199::

ΟΟιι  ιιδδιιοοκκττήήττεεςς  αακκιιννήήττωωνν  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα
ππλληηρρώώσσοουυνν  έέωωςς  ττιιςς  3311  ∆∆εεκκεεµµββρρίίοουυ  ττηηνν
ττέέττααρρττηη  κκααιι  ππρροοττεελλεευυττααίίαα  δδόόσσηη  ττοουυ
ΕΕΝΝΦΦΙΙΑΑ  ,,  εεννώώ  ηη  ττεελλεευυττααίίαα  δδόόσσηη  θθαα  ππρρέέππεειι
νναα  εεξξοοφφλληηθθεείί  έέωωςς  ττιιςς  3311  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ
22002200..  ΣΣηηµµεειιώώννεεττααιι  όόττιι  ττοο  ππααρρααππάάννωω
ιισσχχύύεειι  γγιιαα  ααυυττοούύςς  πποουυ  δδεενν  έέχχοουυνν  εεξξοοφφ--
λλήήσσεειι  ττοονν  φφόόρροο  εεφφάάππααξξ..  ΕΕππιιππλλέέοονν  εεππιι--
σσηηµµααίίννεεττααιι  ππωωςς  ηη  µµηη  ππλληηρρωωµµήή  ττηηςς
δδόόσσηηςς  ττοουυ  ΕΕΝΝΦΦΙΙΑΑ  έέχχεειι  ωωςς  σσυυννέέππεειιαα  ττηηνν
εεπποοµµέέννηη  ττηηςς  λλήήξξηηςς  ττηηςς  ηηµµεερροοµµηηννίίααςς
ππλληηρρωωµµήήςς  µµιιαα  ππρροοσσααύύξξηησσηη  ττοουυ  ύύψψοουυςς
ττηηςς  δδόόσσηηςς  ((ήή  ττωωνν  δδόόσσεεωωνν))  πποουυ  οοφφεείίλλοονν--
ττααιι  κκααττάά  00,,7733%%  ττοονν  µµήήνναα..

--  ΤΤέέλληη  κκυυκκλλοοφφοορρίίααςς  ττοουυ  22002200::

ΈΈωωςς  ττιιςς  3311  ∆∆εεκκεεµµββρρίίοουυ  ττοουυ  22001199  θθαα
ππρρέέππεειι  νναα  ππλληηρρώώσσοουυνν  οοιι  ιιδδιιοοκκττήήττεεςς  ττωωνν
οοχχηηµµάάττωωνν  τταα  ττέέλληη  κκυυκκλλοοφφοορρίίααςς  γγιιαα  ττοο
22002200  ππρροοκκεειιµµέέννοουυ  νναα  µµηηνν  ββρρεεθθοούύνν  ααννττιι--
µµέέττωωπποοιι  µµεε  ""ττσσοουυχχττεερράά""  ππρρόόσσττιιµµαα..  ΤΤαα
ττέέλληη  κκυυκκλλοοφφοορρίίααςς  κκυυµµααίίννοοννττααιι  ααννάάλλοογγαα
µµεε  τταα  κκυυββιικκάά  κκααιι  ττοο  έέττοοςς  ππρρώώττηηςς  κκυυκκλλοο--
φφοορρίίααςς..  ΑΑννααλλυυττιικκάά::

--ΑΑππόό  2222  έέωωςς  11..223300  εευυρρώώ  γγιιαα  οοχχήήµµαατταα
πποουυ  κκυυκκλλοοφφόόρρηησσαανν  έέωωςς  ττοο  22000000..

--ΑΑππόό  2222  έέωωςς  11..226600  εευυρρώώ  γγιιαα  οοχχήήµµαατταα
πποουυ  κκυυκκλλοοφφόόρρηησσαανν  ααππόό  ττοο  22000011  έέωωςς  ττοο
22000055..

--ΑΑππόό  2222  έέωωςς  11..338800  εευυρρώώ  γγιιαα  οοχχήήµµαατταα
πποουυ  κκυυκκλλοοφφόόρρηησσαανν  ααππόό  ττοο  22000066  έέωωςς  ττοο
22001100..

ΓΓιιαα  τταα  ααυυττοοκκίίννηητταα  πποουυ  κκυυκκλλοοφφόόρρηησσαανν
ααππόό  11  ΝΝοοεεµµββρρίίοουυ  22001100  κκααιι  µµεεττάά  τταα  ττέέλληη
κκυυκκλλοοφφοορρίίααςς  υυπποολλοογγίίζζοοννττααιι  µµεε  ββάάσσηη  ττιιςς
εεκκπποοµµππέέςς  ρρύύππωωνν..
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Γ
έλιο, χ αρά αλλά και διδάγµατα
«σκόρπισε» ηK Έµπν ευση στα
παιδιά της ∆ηµοτικής Κοιν ότητας

Φυλής, την  Παρασκευή 29 Νοεµβρίου,
µέσα από µια ξεχ ωριστή θεατρική
παράσταση, βασισµέν η σε βιβλίο του
βραβευµέν ου συγγραφέα Βαγγέλη Ηλιό-
πουλου.

∆εκάδες παιδιά αλλά και εν ήλικες
παρακολούθησαν  το θεατρικό δρώµεν ο
«Η Έµπν ευση µου είπεK παραµύθια
ν α σας πω!», που παρουσίασε η θεα-
τρική οµάδα Piedi Sporchi, στο ∆ηµο-
τικό Σχ ολείο Φυλής. 

Η παράσταση αποτελεί τη δεύτερη
µιας σειράς εκδηλώσεων  που διορ-
γαν ών ει ο ∆ήµος Φυλής και η ∆ηµοτική
Κοιν ότητα Φυλής, για τα παιδιά, και η
οποία ξεκίν ησε µε την  παρουσίαση –
δρώµεν ο εν ός παιδικού βιβλίου, πρό-
σφατα.

Τον  ∆ήµαρχ ο Φυλής Χρήστο Παπ-
πού που «στηρίζει έµπρακτα αυτή τη
ν έα προσπάθεια για τα παιδιά» και την
Αν τιδήµαρχ ο ∆ηµοτικής Κοιν ότητας
Φυλής Ελέν η Λιάκου που «στέκεται
αρωγός και βρίσκεται πάν τα παρ-
ούσα», ευχ αρίστησε θερµά η Τοπική
Σύµβουλος ∆ηµοτικής Κοιν ότητας
Φυλής, Ελέν η Πίν η.  

Η παράσταση είν αι βασισµέν η στο
βιβλίο «Η έµπν ευση µου είπε ν α σας
πωK δέκα παραµύθια και µισό» του
Βαγγέλη Ηλιόπουλου, ο οποίος παρα-
βρέθηκε στην  παράσταση στη Φυλή
και προλόγησε το έργο µέσα από µια
διαδραστική παρουσίαση, εν θουσιά-

ζον τας τα παιδιά. Εξίσου απολαυστική
ήταν  και για τους γον είς που συν όδευ-
σαν  τους µικρούς θεατές και παρακο-
λούθησαν  µε εν διαφέρον  την  παρά-
σταση. 

Η υπόθεση αφορά τη ζωή του συγγρ-
αφέα στο Παραµυθοχ ώρι, όπου
µέν ουν  όλοι οι συγγραφείς, γιατί εκεί
µόν ο βρίσκουν  την  Έµπν ευση, έν α
µικρό ξωτικό, το οποίο όποτε θέλει
αυτό, ψιθυρίζει στο αυτί τους µια, δυο,
τρεις λέξεις το πολύ και τους εµπν έει
ν α γράψουν  τα παραµύθια τους.

Με τη βοήθεια της Έµπν ευσης
λοιπόν , γράφει παραµύθια. Όταν  αυτή
εξαφαν ίζεται µυστηριωδώς, έν α παρ-
αµύθι µέν ει µισόK

Γέλιο, χαρά αλλά και διδάγµατα «σκόρπισε» ηK Έµπνευση στα παιδιά της ∆ηµοτικής Κοινότητας Φυλής 

ΓΑΜΟΣ 
O Abderrafi Nassakh

(ΑΜΠΝΤΕΡΡΑΦΙ ΝΑΣΣΑΚ) του Brahim
(ΜΠΡΑΧΙΜ) και της Zahra (ΖΑΧΑΡΑ)

το γένος BEYOUD γεννηθείς στο Μαρόκο 
κάτοικος Τemara Mαρόκου και η 

Αναστασιάδη Βαλεντίνα του Γεωργίου 
και της Σβετλάνας το γένος Παρχόµενκο 

γεννηθείσα στην Κοζάνη κάτοικος 
Ασπροπύργου θα έλθουν σε γάµο 

που θα γίνει στο Ραµπάτ του Μαρόκου 
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Σ
ε εννέα άξονες επεµβάσεων, ανα-
βαθµίσεων και επεκτάσεων ανα-
φέρεται η τροποποίηση της
απόφασης του υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, για την

έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του
διυλιστηρίου των ΕΛΠΕ στον Ασπρόπυρ-
γο.

Αναλυτικά, το υπουργείο Περιβάλλον τος και Ενέργειας
τον ίζει πως µε απόφαση του αρµόδιου Γεν ικού ∆ιευθυν τή
Περιβαλλον τικής Πολιτικής «ανανεώνεται/ τροποποιείται
η υπ' αρ. πρωτ. 101138/1.10.2009, ∆/νση Ε.Α.Ρ.Θ.
/ΥΠΕΧΩ∆Ε, Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλον τικών  Όρων
(ΑΕΠΟ), για τη λειτουργία του διυλιστηρίου Βιοµηχαν ικές
Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου (ΒΕΑ) της εταιρείας
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., που λειτουργεί στο 17ο
χλµ. της Εθν ικής Οδού Αθην ών -Κορίν θου, στον
Ασπρόπυργο του Ν. Αττικής».

Η τροποποίηση αφορά:
«Στην  εφαρµογή των  Βέλτιστων  ∆ιαθέσιµων  Τεχν ικών

για τις εγκαταστάσεις διύλισης.
Στην  εγκατάσταση και λειτουργία µίας Μον άδας

Ανάκτησης Ατµών  (VRU) στις λιµεν ικές εγκαταστάσεις
του διυλιστηρίου.

Στην  κατασκευή ν έας µεταλλικής (χαλύβδιν ης)
σωληνογέφυρας, ύψους 16m για τη διέλευση δύο γραµµών
της ν έας Μονάδας Ανάκτησης Ατµών , καθώς και γραµµών
µεταφοράς προϊόν των  και βοηθητικών  παροχών , πάνω
από την  Περιφερειακή Οδό Αιγάλεω.

Επεµβάσεις στους αεριοστροβίλους GTS και στο λέβητα
Ε για τη µείωση των  εκποµπών  NOx µε εγκατάσταση
εξοπλισµού και αλλαγή χρήσης µίγµατος καυσίµου.

Στην  εγκατάσταση ηλεκτροστατικού φίλτρου (ESP) στη
Μονάδα Καταλυτικής Πυρόλυσης FCC.

Στην  αν αβάθµιση της υφιστάµεν ης Μον άδας
Επεξεργασίας Υγρών  Αποβλήτων  µε εγκατάσταση
εξοπλισµού.

Στην  επέκταση/αναβάθµιση της υφιστάµενης λιµεν ικής
εγκατάστασης του Παλαιού Προβλήτα. Κατασκευή ν έας
κεν τρικής νησίδας, κατασκευή δύο ν έων  σταθερών
ναυδέτων  πρόσδεσης (mooring dolphins) για ταυτόχρονη
εξυπηρέτηση δύο δεξαµεν όπλοιων , κατασκευή εν ός
ακόµη κεν τρικού βάθρου για την  σύνδεση της παλαιάς και
ν έας εγκατάστασης όσο και την  σύνδεση της τελευταίας
µε τις χερσαίες εγκαταστάσεις των  ΕΛΠΕ, κατασκευή
νέου υπέργειου σωληνοδιαδρόµου (pipe rack) όδευσης

των  σωλήνων  τροφοδοσίας των  δύο ν έων  θέσεων
φόρτωσης που θα διαµορφωθούν  επί του παλαιού
προβλήτα και τις δύο θέσεις της επέκτασης.

Στην  εγκατάσταση και λειτουργία τριών  ν έων
επιχωµατωµέν ων  οριζόν τιων  κυλιν δρικών  δεξαµεν ών
αποθήκευσης υγραερίων  και του απαιτούµεν ου
εξοπλισµού διασύνδεσης.

Στην  εγκατάσταση ενός ν έου µεταλλικού, υπέργειου
αγωγού µεταφοράς diesel, σύνδεσης του διυλιστηρίου µε
την  εγκατάσταση "ΕΚΟ ΑΒΕΕ" Ασπροπύργου (Ελλην ικά
Καύσιµα Ορυκτέλαια (ΕΚΟ) ΑΒΕΕ, πρώην  BP Hellas Α.Ε.
- MOBIL OIL HELLAS Α.Ε., στα Νεόκτιστα
Ασπροπύργου Αττικής, µέσω υφιστάµεν ου καν αλιού
αγωγών».

«Στην  παρούσα απόφαση περιλαµβάν εται και η
αν αδιατύπωση των  εγκεκριµέν ων  περιβαλλον τικών
όρων , προκειµένου αυτοί να ενσωµατωθούν  στην  ΑΕΠΟ
και να αποτελέσουν  εν ιαίο κείµενο, το περιεχόµενο του
οποίου να αν ταποκρίν εται στις προδιαγραφές της Κ.Υ.Α.
48963/12 (ΦΕΚ 2703 Β) και το εν  λόγω διυλιστήριο ν α
λειτουργεί σύµφων α µε την  ισχ ύουσα ν οµοθεσία»
καταλήγει η αν ακοίν ωση του υπουργείου.

ΕΛΠΕ: Οι 9 άξονες της έγκρισης περιβαλλοντικών
όρων του διυλιστηρίου στον Ασπρόπυργο
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ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗΚΕ ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΟ Ι∆ΙΟΥΣ 
ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ 

Παραδόθηκε στους µικρούς κατοίκους του Πανοράµατος 
η παιδική χαρά επί της οδού Νερατζούλας.

Π
λήρως αν αβαθµισµέν η και
εξοπλισµέν η µε σύγχ ρον α
όργαν α, και π ιστοποι-

ηµέν η σύµφων α µε τις απαιτούµε-
ν ες προδιαγραφές, παραδόθηκε
στους µικρούς κατοίκους του
Παν οράµατος η παιδική χ αρά επί
της οδού Νερατζούλας.

Πρόκειται για µία από τις 11
συν ολικά παιδικές χ αρές που
αν ακατασκευάζει και αν αβαθµίζει
ο ∆ήµος Φυλής, προκειµέν ου ν α
καταστούν  πιο ασφαλείς και λειτο-
υργικές για ν α φιλοξεν ήσουν  τις
δραστηριότητες των  παιδιών .

Με καιν ούριο, σύγχ ρον ο και
ασφαλή εξοπλισµό, η παιδική

χ αρά της οδού Νερατζούλας έχ ει
ήδη αποτελέσει σηµείο αν αφοράς
για την  παιδική ψυχ αγωγία και
απασχ όληση στη γειτον ιά του
Παν οράµατος. 

Στην  παιδική χ αρά, σύµφων α µε
την  µελέτη της Τεχ ν ικής Υπηρ-
εσίας του ∆ήµου Φυλής, τοποθε-
τήθηκαν  έν α σύν θετο πολυόργα-
ν ο – αεροπλάν ο για ν ήπια, έν α
σύν θετο πολυόργαν ο για παιδιά,
κούν ιες για ν ήπια και κούν ιες για
παιδιά, καθώς και τετραθέσια
τραµπάλα ελατηρίων . 

Επίσης, τοποθετήθηκαν  πέργ-
κολα και ξύλιν α παγκάκια ώστε ν α
παρακολουθούν  οι γον είς και οι

συν οδοί µε άν εση το παιχ ν ίδι των
παιδιών , εν ώ έγιν ε αποκατάσταση
του φυτικού φράκτη µε φύτευση
θάµν ων  και δέν τρων .

Επιπλέον , αποκαταστάθηκαν  ο
φωτισµός και η άρδευση και
συν τηρήθηκε και επισκευάστηκε η
περίφραξη περιµετρικά της παιδι-
κής χ αράς, εν ώ τοποθετήθηκε
δίφυλλη µεταλλική πόρτα για
µεγαλύτερη ασφάλεια και προ-
στασία.

Τη µελέτη του έργου εκπόν ησε η
Τεχ ν ική Υπηρεσία και η χ ρηµα-
τοδότηση έγιν ε µε ιδίους πόρους
του ∆ήµου.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝΓ.Ν.Ε. ΘΡΙΑΣΙΟ
ΑΝΟΙΧΤΟΣ «∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ» 

ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
«ΟΧΙ στον Πόλεµο και τον Ξεριζωµό

ΝΑΙ στην Ειρήνη και την Φιλία των Λαών»
Με αφορµή τα χι λι άδες παι δι ά, που, µαζί  µε τι ς οι κογένει ες
τους, φεύγουν από τι ς πατρί δες τους «κυνηγηµένα» από τους
πολέµους των ι µπερι αλι στών γι α την έλεγχο των «δρόµων του
πετρελαί ου», των αγορών και  των πλουτοπαραγωγι κών πηγών
της περι οχής, οργανώνουµε ανοι χτό «δι αγωνι σµό» ζωγραφι κής
των παι δι ών των εργαζοµένων, µε θέµα: 
«ΟΧΙ στον Πόλεµο και  τον Ξερι ζωµό - ΝΑΙ στην Ει ρήνη και  την
Φι λί α των Λαών»
Ο «δι αγωνι σµός» θα δι αρκέσει  από ∆ευτέρα 2 ∆εκεµβρί ου έως
∆ευτέρα 13 Ιανουαρί ου. Τα έργα θα εκτεθούν σε ει δι κή εκδήλωση
στο Αµφι θέατρο του νοσοκοµεί ου και  σε όλους τους συµµετέχον-
τες θα δοθούν αναµνηστι κά.
Θέλουµε και  µε αυτή την εκδήλωση να εκφράσουµε την αλληλεγ-

γύη µας στα χι λι άδες παι δι ά και  τι ς οι κογένει ες τους που, γι α να
σωθούν από τον πόλεµο, ρι ψοκι νδυνεύουν και  πέφτουν θύµατα
εκµετάλλευσης από κυκλώµατα και  ΜΚΟ.
Εγκλωβί ζονται , παρά τη θέληση τους, συχνά σε απαράδεκτες
συνθήκες, επει δή όλες οι  ελληνι κές κυβερνήσει ς εφαρµόζουν την
απαράδεκτη συµφωνί α µε την Ευρωπαϊ κή Ένωση και  την
Τουρκί α και  αρνούνται  να τους χορηγήσουν ταξι δι ωτι κά έγγραφα
γι α συνεχί σουν το ταξί δι  προς τι ς χώρες προορι σµού τους.
Ως υγει ονοµι κοί , καταγγέλλουµε ι δι αί τερα την απάνθρωπη
απόφαση της κυβέρνησης της Ν∆ που στερεί  από χι λι άδες οι κο-
γένει ες την αναγκαί α ι ατροφαρµακευτι κή περί θαλψη, εκθέτοντας
σε κί νδυνο την υγεί α και  τη ζωή τους και  µετατρέποντας τα «hot
spot» σε πι θανές «υγει ονοµι κές βόµβες»

Γι α το ∆ι οι κητι κό Συµβούλι ο
Ο Πρόεδρος Ο Γραµµατέας

Βαρδαβάκης Μανώλης Ιωαννί δης Παναγι ώτης
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Με απόφαση του Γ. Πατούλη για πρώτη φορά εορταστικός 
φωτισµός σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής
«∆εσµευθήκαµε ότι θα αναδείξουµε το καλύτερο

πρόσωπο της Αττικής µας και αυτό κάνουµε
πράξη, προς όφελος των πολιτών»

Με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Αττικής Γ.
Πατούλη για πρώτη φορά η Περιφέρεια τοποθετεί
εορταστικό φωτισµό σε βασικούς οδικούς άξονες της
Αττικής προκειµένου να αλλάξουν όψη και να αποκ-
τήσουν χριστουγεννιάτικο χρώµα. 

Ειδικότερα πάνω από 1500 ιστοί ηλεκτροφωτι-
σµού διακοσµούνται µε φωτοσωλήνες LED χαµηλής
κατανάλωσης,  χρώµατος λευκού και κόκκινου, στις
λεωφόρους Συγγρού, Κηφισίας, Αθηνών,
Ποσειδώνος και Μεσογείων καθώς και στην οδό
Πειραιώς.

Επίσης, µεγάλα χριστουγεννιάτικα έλατα και αστέρ-
ια θα τοποθετηθούν σε σηµαντικές διασταυρώσεις
του οδικού δικτύου, προκειµένου να δώσουν κι
αυτά το δικό τους χρώµα  στην εορταστική περίοδο.

Για την τοποθέτηση του εορταστικού φωτισµού τα

συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής
εργάστηκαν και συνεχίζουν να εργά-
ζονται υπερωριακά, καθώς και τα σαβ-
βατοκύριακα. 

Οι όµοροι ∆ήµοι συνέβαλαν και
συνεχίζουν να συµβάλλουν µε προ-
σωπικό και µηχανήµατα, προκειµένου
η συγκεκριµένη πρωτοβουλία να έχει
ολοκληρωθεί µέχρι τις 10 ∆εκεµ-
βρίου.

Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης
Αττικής Γ. Πατούλης τόνισε τα εξής:

«Για πρώτη φορά η Περιφέρεια Αττι-
κής συµβάλλει στο να αλλάξει όψη η
Αττική µας και να αποκτήσει γιορτινό
και εορταστικό χρώµα. Θέλω να ευχαριστήσω το
προσωπικό της Περιφέρειας που εργάζεται και
εκτός του κανονικού ωραρίου αλλά και τους ∆ήµους
που συµβάλλουν στην προσπάθεια µας, προκειµέ-
νου να είναι όλα έτοιµα στις 10 ∆εκεµβρίου. 

∆εσµευθήκαµε ότι θα αναδείξουµε το καλύτερο
πρόσωπο της Αττικής µας και αυτό κάνουµε πράξη.
Τη φωτίζουµε, την οµορφαίνουµε και δίνουµε τη
δυνατότητα στους κατοίκους της να απολαύσουν το
αισθητικό αποτέλεσµα κατά την εορταστική περίο-
δο». 

1ο Ε.Κ. 
∆υτικής 
Αττικής 

Ηµερίδα 
θα πραγµα-

τοποιηθεί 
σήµερα Τρίτη
10/12/2019

και ώρα
18:30 -

20:30 στο
Εργαστήριο
13 του 1ου

Ε.Κ. ∆υτικής
Αττικής

(Ελευσίνα) 
µε θέµα

«Παχυσαρκία
σε παιδιά

και ενήλικες.
Πρόληψη

αυτής και των 
επ ιπλοκών

της»

Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκαν 
στο ∆ηµοτικό Στάδιο Ελευσίνας οι διασυλλογικοί αγώνες

που διοργάνωσε το τµήµα στίβου του Α.Ο.Φιλοθέη 

Με µεγάλη επιτυχ ία πραγµατοποι-
ήθηκαν  το Σαββατο 30/11//2019
στο ∆ηµοτικό Στάδιο Ελευσίν ας
διασυλλογικοί αγών ες  που διοργά-
ν ωσε το τµήµα στίβου του
Α.Ο.Φιλοθέη Μαγούλας µε φιλοξε-
ν ούµεν ους συλλόγους από όλη
την  Αττική.Το στάδιο γέµισε µε
πάν ω από 400 παιδιά ηλικίας 4-
16 ετών  που συµµετείχ αν  σε διά-
φορα αγων ίσµατα και παρουσία
του Αν τιδηµάρχ ου κ.Κουρούν η ,
της Προέδρου του ΠΑΚΠΠΑ
κας.Αν θη και του Αν τιπροέδρου
του ΠΑΚΠΠΑ κ.Ρόκα, δόθηκαν
µετάλλια και αν αµν ηστικά συµµε-
τοχ ής σε όλα τα παιδιά
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Με προβλήµατα τα δροµολόγια του
προαστιακού λόγω των ζηµιών στην Κινέτα

Μετά την καθίζηση
στη γραµµή του προα-
στιακού στην Κινέτα,
εξαιτίας της κακοκαι-
ρίας που έπληξε την
περιοχή την προη-
γούµενη εβδοµάδα, µε
προβλήµατα πραγµα-
τοποιούνται τα δρο-
µολόγια στη γραµµή
Πειραιάς-Κιάτο.

Με ανακοίνωσή της
η ΤΡΑΙΝΟΣΕ αναφέρει
ότι εξαιτίας των προβ-
ληµάτων αυτών, όλες
οι αµαξοστοιχίες προς
Κιάτο και Πειραιά θα
τερµατίζουν και  θα
εκκινούν στον Σταθµό
της Κινέτας, εναλλάξ
στις γραµµές 501 &

502.
Οι υπόλοιποι σταθ-

µοί του δικτύου του
προαστιακού Πειραι-
άς - Κιάτο, εκτός Ζευ-
γολατιού και  πέραν
της Κινέτας, θα
εξυπηρετούνται -µέχρι
νεωτέρας- µε λεωφορ-
εία ως εξής:

• Κινέτα - Άγιοι Θεό-

δωροι - Κινέτα κυκλι-
κή δροµολόγηση

• Κινέτα - Κιάτο, µε
ενδιάµεση στάση ΝΣ
Κορίνθου

• Κινέτα - Πάτρα -
Κινέτα, από τα τακτικά
δροµολόγια των λεω-
φορείων που υπό
κανονικές συνθήκες
εξυπηρετούν την δια-

δροµή Κιάτο - Πάτρα
Στην ανακοίνωσή

της η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.
«ζητά την κατανόηση
του επιβατικού κοινού
για τις παραπάνω
αλλαγές, οι οποίες θα
ισχύουν µέχρι  την
αποκατάσταση του
προβλήµατος στην
υποδοµή».

Ετοιµάζεται στον Ασπρόπυργο 
ο «Νέος Κορυδαλλός»
Η έκταση είναι 93 στρεµµάτων και οι τελικές εγκαταστάσεις 
θα µπορούν να φιλοξενήσουν 600 έως 700 άτοµα

Σ
την παλια νατοϊκή
βάση τον Ασπρόπυρ-
γο θα ανεγερθούν

δύο κτίρια µέσω Σ∆ΙΤ µε τη
ΜΟΜΚΑ του γενικού επιτε-
λείου Εθνικής Άµυνας που
τρέχει  το project «Νέος
Κορυδαλλός».

Εκπονείται ειδική χωροτα-
ξική µελέτη προκειµένου να
πραγµατοποιηθεί η µεταφο-
ρά των φυλακών Κορυδαλ-
λού στο παλιό στρατόπεδο
του Ασπροπύργου και
παράλληλα ο χώρος του
σηµερινού σωφρονιστικού
καταστήµατος να µετατραπεί

σε πάρκο δίνοντας πνοή στο
∆ήµο Κορυδαλλού.

Ήδη έχει λυθεί το ζήτηµα
του ιδιοκτησιακού καθε-
στώτος καθώς µε νοµοθετι-
κή ρύθµιση η παλιά νατοϊκή
βάση του Ασπροπύργου
περνάει για 99 χρόνια στο
Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη.

Μία εταιρεία θα αναλάβει
µετά από διαγωνισµό την
ανέγερση των νέων
φυλακών βάσει των προδια-
γραφών που θα θέσουν οι
µελέτες της ΜΟΜΚΑ και στη
συνέχεια το ελληνικό δηµό-

σιο θα πληρώνει  ένα
είδος ενοικίου µισθώµα-
τος.

Μέσα σε λιγότερο από
100 µέρες το σχέδιο για
τη µεταφορά των µεγαλύτε-
ρων φυλακών της χώρας
εκτός αστικού ιστού
προχωράει µε γρήγορους
ρυθµούς.

Ειδική επιτροπή που
είχε συσταθεί από το Υπο-
υργείο Προστασίας του
Πολίτη επέλεξε την παλιά
νατοϊκή βάση στον Ασπρόπ-
υργο και συγκεκριµένα τη
θέση Γήπεδο αµερικανικής

ευκολίας ως το καταλληλότε-
ρο σηµείο να ανεγερθεί η
νέα φυλακή.

Η 5σέλιδη Παραδόθηκε
στις 20 Αυγούστου στην
ηγεσία του υπουργείου και
στη συνέχεια έγινε δεκτή η

εισήγηση και έτσι ξεκίνησε
το έργο .

Η έκταση είναι 93 στρεµ-
µάτων και οι τελικές εγκατα-
στάσεις θα µπορούν να
φιλοξενήσουν 600 έως 700
άτοµα

Σε περίπου 200.000
νοικοκυριά ο µποναµάς  

Από 500 έως 1.000 ευρώ
εκτιµάται  το κοινωνικό µέρισµα

Α
πό 500 έως 1.000 ευρώ εκτιµάται ότι θα
ανέλθει το κοινωνικό µέρισµα το οποίο
θα διανείµει η κυβέρνηση τις επόµενες

ηµέρες σε 200.000 νοικοκυριά, όπως προα-
νήγγειλε  ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσο-
τάκης, από το βήµα του συνεδρίου της Νέας
∆ηµοκρατίας.

Πρόκειται για οικονοµικά ευάλωτες οµάδες
του πληθυσµού οι οποίες, σύµφωνα µε τις ανα-
κοινώσεις του πρωθυπουργού, θα είναι οι
µακροχρόνια άνεργοι, πολύτεκνα νοικοκυριά
καθώς και οικογένειες µε εξαρτώµενα τέκνα
ΑµεΑ.

Στις οµάδες αυτές θα διανεµηθεί το κοινωνικό
µέρισµα από τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται για το 2019, το ύψος του οποίου
θα προσδιορισθεί µε ακρίβεια τις επόµενες
ηµέρες.

Με βάση τα στοιχεία που θα προκύψουν το
υπουργείο Οικονοµικών θα προχωρήσει έως
το τέλος της εβδοµάδας στις ανακοινώσεις για το
ύψος του µερίσµατος που θα δοθεί ανά κατηγο-
ρία δικαιούχου. Η καταβολή των ποσών θα είναι
εφάπαξ και θα γίνει σε µετρητά, όπως έχει ήδη
ανακοινώσει ο υπουργός Οικονοµικών Χρή-
στος Σταϊκούρας.

Σηµειώνεται ότι από τον εφετινό δηµοσιονο-
µικό χώρο θα εξοφληθεί και µέρος των οφειλών
που έχει το δηµόσιο προς τη ∆ΕΗ από τα επι-
δοτούµενα τιµολόγια των Υπηρεσιών Κοινής
Ωφέλειας.

πηγή: sofokleousin.gr/
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Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η. ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ:
ΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Ο Οργανισµός Άθλησης
και Φροντίδας, Νεολαίας
και Τρίτης Ηλικίας του
∆ήµου Ασπροπύργου  σε
συνεργασία µε το Κέντρο
Υγείας Ελευσίνας, πραγ-
µατοπ οιεί ενηµερωτικές
οµιλίες µε θέµα: «Πρόληψη
& ∆ιαχείριση των Αισθη-
τηριακών ∆ιαταραχών –
Όραση και Ακοή» στα
ΚΑΠΗ του ∆ήµου. 

Στο πλαίσιο του Εθνικού
Προγράµµατος Πρόληψης
& Προαγωγής της Υγείας
των ηλικιωµένων ατόµων
«ΗΠΙΟΝΗ»,  π έραν των
οµιλιών θα διενεργηθεί
τεστ ανίχνευσης βλαβών,
τόσο για την όραση, όσο
και για την  ακοή στα µέλη.

Αναλυτικά το πρόγραµµα:

• Πέµπ τη, 5 ∆εκεµβρίου
2019: 

Ενηµερωτική Οµιλία 09:30 π .µ.

στο  Β΄ ΚΑΠΗ & 11:00 π .µ. στο  Α’
ΚΑΠΗ 

• Παρασκευή, 6 ∆εκεµβρίου

2019:  Τεστ Ανίχνευσης
Βλαβών, 09:00 π .µ. στο
Α’ ΚΑΠΗ 

• Πέµπτη, 12 ∆εκεµ-
βρίου 2019:  Τεστ Ανίχνευ-
σης Βλαβών 09:00 π .µ.
στο  Β’ ΚΑΠΗ 

• Παρασκευή, 13
∆εκεµβρίου 2019: Ενηµερ-
ωτική Οµιλία & Τεστ
Ανίχνευσης Βλαβών

09:00 π .µ. στο Γ’ ΚΑΠΗ.

Για περισσότερες πληρ-
οφορίες οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να απευθύνον-
ται και στα 3 ΚΑΠΗ του
∆ήµου Ασπ ροπ ύργου
στα τηλέφωνα: 

Α’ ΚΑΠΗ 2105577862,
2105579341, 2105579470, Β’
ΚΑΠΗ 2105573549 και Γ’ ΚΑΠΗ
2105598125. 
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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 ∆ηµαρχείου, 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)

66 99 77 88 00 88 77 33 00 99

 Θέση Εργασίας: 
Υπάλληλος Γραφείου Κίνησης

Περιγραφή Θέσης Εργασίας:
Η εταιρία ΙΟΝΙΑΝ ΚΑΛΚ ΑΕ, βιοµηχανική εται-
ρία µε αντικείµενο την επεξεργασία ανθρακικού
ασβεστίου αναζητά να καλύψει τη θέση Υπάλ-
ληλος Γραφείου Κίνησης στις εγκαταστάσεις
της στη ΒΙΠΕ Μάνδρας Αττικής για πενθήµερη
8ωρη απασχόληση. 

Αρµοδιότητες Θέσης Εργασίας:
-Τηλεφωνικό κέντρο.
-Εξυπηρέτηση πελατών – επικοινωνία &
διαχείριση παραπόνων.
-Επικοινωνία µε προµηθευτές. 
-∆ιαχείριση υποστηρικτικών εργασιών γραφ-
είου.
-Συνεργασία µε την οµάδα του γραφείου
κίνησης.
-Έκδοση Παραστατικών ∆ιακίνησης. 
-Σύνταξη οικονοµικών προσφορών. 
Προφίλ Υποψηφίου:
-Απόφοιτος ΤΕΙ / ΙΕΚ ή άλλης σχολής σχετικής
µε ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων – Γραµµατειακή Υπο-
στήριξη.  
-3-5 έτη εµπειρία σε ανάλογη θέση εργασίας.
-Καλός χειρισµός Η/Υ, διαχείριση email και πολύ

καλή γνώση αγγλικών.
-Καλή γνώση διαδικασιών logistics.
-Γνώση στις διαδικασίες εξαγωγών θα εκτιµηθ-
εί. 

Επιθυµητές δεξιότητες:
-Προσανατολισµός στο αποτέλεσµα και θετική
στάση.
-Ευελιξία και άµεση επίλυση προβληµάτων.
-Οµαδικότητα και συνεργασία.

Η εταιρεία προσφέρει:
-Αποδοχές ανάλογες της εµπειρίας του υποψ-
ηφίου.
-Φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
-∆υνατότητες εκπαίδευσης και ανάπτυξης. 
-Ευκαιρίες εξέλιξης. 

Οι ενδιαφερόµενοι/ες µπορούν να αποστείλουν
το βιογραφικό τους σηµείωµα στο email:
dida@iokal.com ή στο φαξ 210552396 . Όλες
οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εµπιστευτικές.
H εταιρία Θα επικοινωνήσει µόνο µε τους υπο-
ψήφιους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτή-
σεις της θέσης. 

Κωδικός αναφοράς:
ΥΓΚ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ 
ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ. ΚΟΥΡΕΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΞΕΡΩΝ

ΧΟΡΤΩΝ ΤΗΛ. 6932154263

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
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Εκδήλωση για την 
εξάλειψη της βίας κατά των

γυναικών. 

Στο «Στέκι» του Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α
του ∆ήµου Ελευσίνας

Ο «Συµβουλευτικός Σταθµός Υποστήριξης Γυναικών Θυµάτων Βίας» του
∆ήµου Ελευσίνας σας προσκαλεί στην εκδήλωση που διοργανώνει µε αφο-
ρµή την Παγκόσµια Ηµέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών. 

Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη, 4 ∆εκεµβρίου 2019 και
ώρα 18:30  µ.µ. στην αίθουσα «Το Στέκι» του Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α του
∆ήµου Ελευσίνας, στην οδό Παγκάλου 11.

Στην εκδήλωσή µας θα παρευρεθεί η Γενική Γραµµατέας Οικογενειακής
Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, κα Μαρία Συρεγγέλα.

Η παρουσία σας θα µας τιµήσει ιδιαιτέρως.

Τα στελέχη του Συµβουλευτικού Σταθµού Ο ∆ήµαρχος Ελευσίνας
Πηνελόπη Μουρτζούκου Αργύρης Οικονόµου
Θάλεια Τζερέτα
Κωνσταντίνος Τσεβάς 

«Μισεί γαρ ο θεός την βίαν, τα κτητά δε κτάσθαι κελεύει πάντας ουκ ες
αρπαγάς.»

Ευριπίδης «Ελένη», στ. 996-998

Πρόγραµµα Εκδήλωσης

18:30–18:40:   Προσέλευση
18:40–18:50: Καλωσόρισµα: Θάλεια Τζερέτα, Κοινωνική Λειτουργός
Συµβουλευτικού Σταθµού Υποστήριξης Γυναικών Θυµάτων Βίας ∆ήµου
Ελευσίνας                 
18:50–19:10:  Χαιρετισµοί επισήµων προσκεκληµένων
19:10–19:20:  Εισαγωγή και αναφορά στο φαινόµενο της γυναικοκ-
τονίας: Κωνσταντίνος Τσεβάς, Κοινωνιολόγος Συµβουλευτικού Σταθµού
Υποστήριξης Γυναικών Θυµάτων Βίας ∆ήµου Ελευσίνας
19:20–20:00:   «Αντικρίζοντας την Ενδοοικογενειακή Βία από διαφορε-
τικές οπτικές γωνίες»: Αντωνία Τσιριγώτη, Ψυχολόγος M.Sc Ευρωπαϊκό
∆ίκτυο κατά της Βίας 
Κική Πετρουλάκη, Ψυχολόγος Ph.D, Πρόεδρος ∆.Σ. Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο
κατά της Βίας     
20:00–20:15:  «Αµίλητα Όνειρα»: Κατερίνα Κολιοφώτη, Προϊσταµένη Παι-
δικών Σταθµών ∆ήµου Ελευσίνας
20:15–20:30: Συζήτηση και λήξη εκδήλωσης

 Συντονισµός: Πηνελόπη Μουρτζούκου, Νοµικός Συµβουλευτικού
Σταθµού Υποστήριξης Γυναικών Θυµάτων Βίας ∆ήµου Ελευσίνας

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

Βύρων ας, 29/11/2019
Αρ. Πρωτ.: 29690

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
∆ΙΕΘΝΟΥΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ∆ΩΝ
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 2020-2021

Ο ∆ήµαρχος Βύρων α
προκηρύσσει ∆ιεθν ή Ηλεκτρο-
ν ικό  ∆ιαγων ισµό µέσω ΕΣΗ∆ΗΣ
µε σφραγισµέν ες προσφορές για
την  αν άδειξη αν αδόχου εκτέλε-
σης της προµήθειας «Είδη αρτο-
ποιείου 2020-2021», προϋπολογι-
σµού 49.887,24  € συµπεριλαµβα-
ν οµέν ου ΦΠΑ.

1. Αν αθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επι-
κοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ∆ΗΜΟΣ
ΒΥΡΩΝΑ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Κύρια δραστηριότητα της Α.Α. είναι
οι Γενικές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες.
Οδός: ΚΑΡΑΟΛΗ & ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
36-44,Ταχ.Κωδ.: 16233 , Κωδικός
NUTS: EL303
Τηλ.: 210-7608460 (∆/νση Παι-
δικών Σταθµών), 213-2008668
(Τµήµα Προµηθειών),
E-mail: paidikoistathmoidby-
rona@gmail.com (∆/νση Παιδικών
Σταθµών), promitheies@dimosby-
rona.gr (Τµήµα Προµηθειών), Ιστο-

σελίδα: www.dimosbyrona.gr
2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα
έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέ-
σιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση &
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση:
µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr  του
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και µέσω της ιστο-
σελίδας του ∆ήµου Βύρωνα
www.dimosbyrona.gr.
3. Περιγραφ ή της δηµόσιας
σύµβασης: Αντικείµενο της σύµβα-
σης είναι προµήθεια Ειδών αρτοποι-
είου 2020/2021 για τις ανάγκες των
υπηρεσιών του ∆ήµου Βύρωνα
(CPV: 15811000-6). 
Η σύµβαση έχει ενδεικτική προϋπο-
λογισµένη αξία 49.887,24 µε
Φ.Π.Α. 13 % (Εκτιµώµενη αξία
χωρίς ΦΠΑ: 44.148,00 € ).
4. Χρηµατοδότηση: ∆ήµος Βύρω-
να από ίδιους πόρους . Η δαπάνη
θα βαρύνει τους Κ.Α.Ε.
15.6621.0003,15.6621.0006
,15.6621.0007 των προϋπολογι-
σµών 2020 και 2021 του ∆ήµου.
Σχετική η υπ’αριθµ. 28933/21-11-
2019 Απόφαση Έγκρισης Ανάλ-
ηψης Πολυετούς
Υποχρέωσης(19REQ005889114).
5.Κριτήριο αν άθεσης: H πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή).
6.∆ικαιούµεν οι συµµετοχής:
Οικονοµικοί φορείς (Φυσικά ή Νοµι-
κά πρόσωπα, Συνεταιρισµοί,
Ενώσεις κτλ)  που δραστηριοποι-
ούνται στο αντικείµενο της προµήθ-
ειας .

7. Εν αλλακτικές προσφορές: ∆εν
γίνονται δεκτές.
8. Χρόν ος παράδοσης προµήθει-
ας: Από την υπογραφή της σύµβα-
σης και για 2(δύο) έτη. Τα είδη θα
παραδίδονται τµηµατικά ανάλογα
µε τις ανάγκες του ∆ήµου.
9. Παραλαβή προσφορών : Η δια-
δικασία θα διενεργηθεί µε χρήση της
πλατφόρµας του Εθνικού Συστή-
µατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), µέσω
της ∆ιαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως
άνω συστήµατος. 
Η καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα
υποβολής των προσφορών είναι
στις 03/01/2020, ηµέρα Παρασκε-
υή και ώρα 15:00 .
10.Γλώσσα σύν ταξης προσφο-
ρών  : Η Ελληνική.
11. Χρόν ος ισχύος προσφ ο-
ρών : ∆ώδεκα (12) µήνες από την
επόµενη της διενέργειας του διαγω-
νισµού.
12.. Προσφ υγές: Προδικαστική
προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ
(Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών)  κατά πράξης ή παρά-
λειψης της αναθέτουσας αρχής, η
οποία κατατίθεται ηλεκτρονικά
µέσω της λειτουργικότητας «Επικοι-
νωνία» του ΕΣΗ∆ΗΣ στον ηλεκτρο-
νικό τόπο του διαγωνισµού. 

Ο ∆ήµαρχος Βύρων α

Γρηγόριος Κατωπόδης

Εργαζόµενοι ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ και
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΙ σε Logistics - αποθή-

κες- γραφεία - εµπόριο - Super
Market -

πολυκαταστήµατα

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ - ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΟ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ

Όλοι εµείς, που κυβερν ήσεις και µεγα-
λοεργοδοσία, µας τσακίζουν  µισθούς,
Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας και
συν δικαλιστικά δικαιώµατα

εν ώ τώρα συν εχ ίζουν  µε το ξήλωµα της
κοιν ων ικής ασφάλισης και της ιατροφαρ-
µακευτικής µας περίθαλψης.

Εµείς, που έχ ουµε γίν ει λάστιχ ο, αφού
η δουλειά εν τατικοποιείται, ριψοκιν -
δυν εύον τας την  υγεία µας για ν α πια-
στούν  οι στόχ οι τους, χ ωρίς ν α γν ωρίζο-
υµε τι ώρα θα σχ ολάσουµε και αν  θα
πληρωθούµε υπερωρίες.

Όσοι από µας, δουλεύουµε σε εργολάβο-
υς µε άθλιες συµβάσεις µε µισθούς
πείν ας, χ ωρίς ν α δικαιούµαστε επιδόµα-
τα, άδειες, δώρα και δεν  ξέρουµε αν  και
που θα δουλεύουµε αύριο. 

Που δουλεύουµε χ ρόν ια σε µεγάλες εται-
ρείες µέσω εργολάβου µε συν εχ είς
συµβάσεις, χ ωρίς µόν ιµη και σταθερή
δουλειά και χ άν ον τας δικαιώµατα από
εργασία πολλών  ετών .

Εµείς που δουλεύουµε στο Εµπόριο µε
7ήµερη και 6ήµερη εργασία, µε κοµµέν α
ρεπό και άδειες, µε σπαστό ωράριο ,
µερική απασχ όληση και µισθούς χ αρτ-
ζιλίκι.

Που βλέπουµε τις εταιρείες στην  περ-

ιοχ ή µας, ακόµα και µέσα στην  κρίση,
ν α αυξάν ουν  τα κέρδη τους την  ώρα
που για µας οι συν θήκες εργασίες και η
ίδια η ζωή µας χ ειροτερεύει.

Ήρθε η ώρα ΝΑ ΣΗΚΩΘΟΥΜΕ ΟΡΘΙΟΙ,
ν α βάλουµε µπροστά τις δικές µας αν άγ-
κες και των  οικογεν ειών  µας, ν α απαιτή-
σουµε τον  κόπο και τον  ιδρώτα που µας
κλέβουν .

ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΠΙΟ ∆ΥΝΑΤΑ Η
∆ΙΚΗ ΜΑΣ ΦΩΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ
ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗ
∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ  ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ:

ΕΛΕΥΣΙΝΑ - οδός ΑΙΣΧΥΛΟΥ 10
(Στον πεζόδροµο, στα γραφεία του
Σωµατείου Συνταξιούχων Ελευσίνας)

- ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ∆εκέµβρη από 10.00
έως 18.00

- ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ∆εκέµβρη από 10.00
έως 18.00

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ - οδός ΣΩΤΗΡΗ
ΠΕΤΡΟΥΛΑ 20
(Πλατεία ∆ηµαρχείου, στα γραφεία
της Λαϊκής Επιτροπής Φυλής)

- ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ∆εκέµβρη από 10.00
έως 18.00

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ - οδός ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 3
( Απέναντι από το ΡΟΛΟΪ , στα γρα-
φεία του Σωµατείου Συνταξιούχων
Ασπροπύργου )
- ∆ΕΥΤΕΡΑ 9 ∆εκέµβρη από 16.00
έως 20.00

Άλλη µια ωραία εκδροµή πραγµατοποίησαν 100 µέλη του
Οργανισµού Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας & 3ης Ηλικίας

∆ήµου Ασπροπύργου στην περιοχή της Φθιώτιδας.

Με σύµµαχο τον καλό καιρό και την καλή διάθεση, έχοντας στην παρέα τους
τον Αντιπρόεδρο του Οργανισµού κ. Αντ. Κοναξή, επισκέφτηκαν την Ι.
Μονή Προφήτη Μωυσή & Αγ. Αικατερίνης Σινά στην Τραγάνα όπου προσ-
κύνησαν Ιερό Λείψανο της Αγίας και άκουσαν το µεστό λόγο του Γέροντα
Πορφυρίου. Έπειτα ήπιαν τον καφέ τους στην παραλία Λιβανάτες κι έφαγαν
και διασκέδασαν σε παραδοσιακή ταβέρνα στον Αγ. Κωνσταντίνο Φθιώτιδας
όπου είχαν την ευκαιρία να προσκυνήσουν στον οµώνυµο Ι. Ναό Προστάτη
της πόλης ... αλλά και να θαυµάσουν τις οµορφιές της Παραλίας.
Μαζί τους ήταν και ο Πρόεδρος Επιτροπής Παιδείας του ∆ήµου κ. Γ.
Φίλης, το Μέλος ∆.Σ. του Οργανισµού κα Σ. Μαυράκη & η ∆/ντρια αυτού κα
Β. Παπαιωάννου.



12-θριάσιο Τρίτη 3 ∆εκεµβρίου 2019

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

ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ  88//1122//22001199  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ  88//1122//22001199  
ΕΕκκδδήήλλωωσσηη  γγιιαα  ττηη  σσηηµµαασσίίαα  ττηηςς  

ΕΕθθεελλοοννττιικκήήςς  ΠΠρροοσσφφοορράάςς  ΜΜυυεελλοούύ  ττωωνν  ΟΟσσττώώνν

Η Παν αθην αϊκή Οργάν ωση Γυν αικών  – Παράρτηµα Ελευσίν ας σε
συν εργασία µε τον  Σύλλογο ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙ∆ΑΣ, σας καλεί στην  εν ηµε-
ρωτική εκδήλωση για τη σηµασία της Εθελον τικής Προσφοράς Μυελού
των  Οστών .

Θα ακολουθήσει, ∆ειγµατοληψία και Εγγραφή Εθελον τών  ∆οτών .
Κυριακή 8 ∆εκεµβρίου  11:00 πµ
Αίθουσα ’’Στέκι” Π.Α.Κ.Π.Π.Α ∆ήµου Ελευσίν ας
Κίµων ος 11 & Παγκάλου

Μπορείς να σώσεις µία ζωή!

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

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

Τηλέφωνο  επικοινωνίας 6974161382

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.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925 & 6949073467 
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Από επιτυχία στέφθηκαν οι αγώνες Πάλης και
Τζούντο των Ενόπλων ∆υνάµεων και Σωµάτων
Ασφαλείας (Ε∆-ΣΑ) , που φιλοξενήθηκαν,  από το
∆ήµο Φυλής, το Σαββάτο 30 Νοεµβρίου 2019, στο
Κλειστό Γυµναστήριο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ. 

Στ πλαίσιο της διοργάνωσης έγιναν δυνατοί
αγώνες που πιστοποίησαν το υψηλό επίπεδο των
αθλητών των Ε∆-ΣΑ, κάτι που επεσήµανε και ο
έµπειρος στα αθλητικά, ως Ολυµπιονίκης, Γενικός
Γραµµατέας Αθλητισµού Γιώργος Μαυρωτάς.

Βασικοί συντελεστές της επιτυχίας ο Αντιδήµαρχος
Γιάννης Μαυροειδάκος, ο Τοπικός Σύµβουλος
∆ιονύσης Κατηφόρης, οι εργαζόµενοι της ∆ηµοτικής
Ενότητας Ζεφυρίου και ο ∆ηµοτικός Αθλητικός Σύλλο-
γος (∆ΑΣ) Ζεφυρίου.

Τις ευχαριστίες του για τη φιλοξενία εξέφρασε, δηµό-
σια, κατά τα διάρκεια της τελετής  λήξης της διοργάνω-
σης ο ∆ιοικητής του Ανώτατου Συµβουλίου Αθλητισµού
Ενόπλων ∆υνάµεων (ΑΣΑΕ∆), Πλοίαρχος Σπυρίδων
Ανδριόπουλος. Παρευρέθηκαν και απένειµαν τα µετάλ-
λια στους νικητές, οι εκπρόσωποι των Αρχηγών Στρα

τού-Ναυτικού- Αεροπορίας- Αστυνοµίας- Λιµενικού
και Πυροσβεστικού Σώµατος, αλλά και η µεγάλη µορφή
του αθλήµατος, ο Ολυµπιονίκης Στέλιος Μυγιάκης. 

Από τους δικούς µας ανθρώπους έδωσαν το
«παρών» ο επίτιµος Πρόεδρος του ∆Σ της Οµοσπονδίας
Πάλης ∆ηµήτρης Κολιτσόπουλος και ο προπονητής των
Λεοντίδων και της Εθνικής Οµάδας Νίκος Αποστόλου.

Τον ∆ήµο Φυλής εκπροσώπησαν ο Γενικός Γραµµα-
τέας Αργύρης Αργυρόπουλος, ο Αντιδήµαρχος Γιάννης
Μαυροειδάκος και ο Τοπικός Σύµβουλος και προπον-
ητής πάλης του ∆ΑΣ Ζεφυρίου ∆ιονύσης Κατηφόρης.

ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΠΑΡΑΤΑΚΟΣ ΣΤΟ ΖΕΦΥΡΙ 

Υψηλό το επίπεδο των αθλητών στους αγώνες Πάλης και Τζούντο 
των Ενόπλων ∆υνάµεων και Σωµάτων Ασφαλείας

«Το Χαµόγελο του Παιδιού» σχετικά 
µε το 2,5 ετών παιδί στο Ίλιον

Σε συν έχ εια των  δηµοσιευµάτων  σχ ετικά µε την
τραγική αν ακοίν ωση του θαν άτου εν ός αγοριού
2,5 ετών  στο Ίλιον , «Το Χαµόγελο του Παιδιού»

εν ηµερών ει ότι στις 4 Σεπτεµβρίου 2019 δέχ θηκε
αν ών υµη καταγγελία στην  «Εθν ική Τηλεφων ική Γραµ-
µή για τα παιδιά SOS 1056» που αφορούσε σε συν θή-
κες παραµέλησης εν τός της συγκεκριµέν ης οικογέν ειας.

Άµεσα, όπως γίν εται σε κάθε αν άλογη καταγγελία,
εν ηµερώθηκε η αρµόδια Εισαγγελία Αν ηλίκων  ώστε ν α
προχ ωρήσει στις απαραίτητες εν έργειες.

Για άλλη µια φορά, «Το Χαµόγελο του Παιδιού» εν ηµε-
ρών ει ότι αρµόδιες για κάθε περιστατικό παραµέλησης/
κακοποίησης εν ός παιδιού είν αι οι Εισαγγελικές Αρχ ές
και οι Κοιν ων ικές Υπηρεσίες που οφείλουν  ν α διερευ-
ν ήσουν  την  κάθε υπόθεση.

«Το Χαµόγελο του Παιδιού» έχ ει δηλώσει τη διαθε-
σιµότητά του στις αρµόδιες Εισαγγελικές αρχ ές και τους
αρµόδιους φορείς, τόσο µε τις υπηρεσίες του όσο και µε
το εξειδικευµέν ο προσωπικό του.

«Το Χαµόγελο του Παιδιού» έχ ον τας µεγαλώσει, µε
σεβασµό και στοργή, περισσότερα από 800 παιδιά
θύµατα παραµέλησης / κακοποίησης  κι έχ ον τας αποκ-
τήσει τεράστια εµπειρία στις επιπτώσεις της παραµέλ-
ησης / κακοποίησης στην  ψυχ ή εν ός παιδιού καλεί
τους πολίτες ν α σπάν ε τη σιωπή τους όταν  αν τιλαµ-
βάν ον ται ότι κάποιο παιδί κιν δυν εύει.

Για οποιοδήποτε περιστατικό αφορά σε παιδί θύµα
βίας καλέστε στην  «Εθν ική Τηλεφων ική Γραµµή για τα
παιδιά SOS 1056 ».

Για συµβουλευτική υποστήριξη σε παιδιά και εν ήλικες
καλέστε την  «Ευρωπαϊκή Γραµµή Υποστήριξης Παι-
διών  116111».

Θαλάσσιοι διάδροµοι στο
Ιόνιο, Logistics, Ναυτιλία
και οι τάσεις της αγοράς
στο ΒΕΠ 

Πρόσκληση σε Συνέντευξη
Τύπου από το ΒΕΠ την Τετάρτη 4

∆εκεµβρίου 2019 στις 13:15’,
 Καραΐσκου 111, Πειραιάς

Συν έν τευξη Τύπου εφ’ όλης της ύλης
αλλά µε έµφαση στην  πρόοδο του προ-
γράµµατος “Newbrain”, που στοχ εύει στη
διερεύν ηση των  δικτύων  µεταφορικών
ροών  και εφοδιαστικής αλυσίδας από
την  Αδριατική προς το Ιόν ιο και στο
οποίο συµµετέχ ει το ΒΕΠ, θα πραγµατο-
ποιηθεί την  Τετάρτη 4 ∆εκεµβρίου 2019
στις 13:15’ στα γραφεία του
Επιµελητηρίου (Καραΐσκου 111, Πειραι-

άς). Στο επίκεν τρο των  εξελίξεων  θα
βρεθεί ο Πειραιάς στις 3 και 4 ∆εκεµβρίου
2019, αφού η οµάδα εργασίας του Προ-
γράµµατος “Newbrain” θα συν εδριάσει
στα γραφεία του Βιοτεχ ν ικού Επιµελ-
ητηρίου Πειραιά προκειµέν ου ν α κάν ει
εν δελεχ ή αν ασκόπηση των  δράσεων
που πραγµατοποιήθηκαν  εν τός του
τρέχ ον τος έτους και ν α διαµορφώσει
τους αν τικειµεν ικούς σκοπούς για το
2020. 

Οι εργασίες θα ξεκιν ήσουν  το απόγε-
υµα της 3ης ∆εκεµβρίου µε την  αν ασ-
κόπηση των  δράσεων  που προκύπτουν
από τη διακρατική συν εργασία των
εν ν έα εταίρων  του σχ εδίου logistics και
µεταφορών , βάσει του οποίο γίν ον ται
επεν δύσεις υποστήριξης και εν ίσχ υσης
της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στις ροές
από το Ιόν ιο προς την  Αδριατική και
αν τιστρόφως. 

Παράλληλα θα εξεταστούν  οι παράµε

τροι των  green logistics και της προ-
στασίας του περιβάλλον τος ή της χ ρή-
σης τεχ ν ολογιών  που επιτρέπουν  µειω-
µέν ες εκποµπές διοξειδίου του άν θρακα. 

Στις 4 ∆εκεµβρίου, οι  διαδικασίες της
συγκέν τρωσης εργασίας θα αρχ ίσουν
στις 9:00’ π.µ. µε την  εισηγητική οµιλία
που θα απευθύν ει ο Πρόεδρος του Βιο-
τεχ ν ικού Επιµελητηρίου Πειραιώς κ.
Αν δριαν ός Μιχ άλαρος. Στη συν έχ εια, η
εκπρόσωπος της Κεν τρικής Αρχ ής Λιµέ-
ν ων  Αδριατικής (ADSPMAC) κ. Elena
Montironi θα παρουσιάσει το Πρόγραµµα
“Newbrain”. 

Στην  πρώτη εν ότητα θα γίν ουν  τέσ-
σερις τοποθετήσεις σχ ετικώς µε τη λειτο-
υργία του δικτύου διατροπικής και µετα-
φορικής υποστήριξης των  Εφοδιαστικών
Αλυσίδων  από τα στελέχ η Τεχ ν ικής
Αρχ γής της ADSPMAC κ.κ. Μiguel
Carrero και Αndrea Ballarin. Στη δεύτερη
εν ότητα, ο Επικεφαλής Ερευν ητής του 

Ιταλικού Ιν στιτούτου Μεταφορών  και
Logistics κ. Αntonio Dallara θα παρου-
σιάσει πώς µπορεί ν α γίν ει προετοιµασία
και επιλογή επεν δυτικών  προγραµµάτων
που συν δέον ται µε τα σχ έδια εφαρµογής
της στρατηγικής για την  καλύτερη υπο-
στήριξη της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. 

Στο τέλος ο Σύµβουλος της “Sinergia”
και συν εργάτης του ADSPMAC κ. Εlia
Rosetti θα αν αφερθεί σε τρόπους
έξυπν ης διοίκησης επιχ ειρήσεων  και
αν άπτυξης συν εργασιών , αλλά και συν ε-
ργειών  στο πλαίσιο του προγράµµατος. 

Η συν έν τευξη Τύπου έχ ει προγραµµα-
τιστεί για τις 13:15’ στα γραφεία του ΒΕΠ
στην  οδό Καραΐσκου 111, στον  Πειραιά,
εν ώ έχ ει προγραµµατιστεί επίσκεψη στις
εγκαταστάσεις του εµπορικού λιµέν α. 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
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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
εργασία..Χειριστές µηχανηµάτων clark BT . Οδηγό µε δίπλωµα ∆΄ κατηγορίας. ηλεκτροσυγκολλητές 
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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ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
Η Έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων έτους 2020

Σήµερα Τρίτη και  ώρα 19:00 µ.µ., θα
συνεδριάσει  το ∆.Σ. Ασπροπύργου  για
τη συζήτηση και  λήψη απoφάσεων στα
ακόλουθα θέµατα της ηµερήσιας
διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση Τεχνικού
Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων,
οικονοµικού έτους 2020, σύµφωνα µε την
υπ’ αριθµ. 4/2019 απόφασης
Εκτελεστικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος
Πολεοδοµίας και  Τεχνικών Υπηρεσιών,
κος Αναστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέµα 2ο: Συµµετοχή του ∆ήµου
Ασπροπύργου στην υπό σύσταση
αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία µε
την επωνυµία «Εθνικό ∆ίκτυο
Πολιτισµού, Παιδείας & Περιβάλλοντος
Ο.Τ.Α.», ως ιδρυτικό µέλος αυτής.

Εισηγητής: Ο Γενικός Γραµµατέας κος
Ευστάθιος Ρεστέµης.

Θέµα 3ο: Τροποποίηση της υπ΄ αριθ.
292/2019 απόφασης περί  καθορισµού
αριθµού µαθητευόµενων
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτιση (Μεταλυκειακό Έτος – τάξη
Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. Μαθητεία ΕΠΑ.Σ.,
Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο
∆ήµο Ασπροπύργου κατά το σχολικό
έτος 2019-2020.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, κος Θεµιστοκλής Γ.
Τσόκας.

Θέµα 4ο: Έγκριση της υπ΄αριθµ
69/2019 απόφασης της Κοινωφελούς
Επιχείρησης µε θέµα: «Τροποποίηση
του άρθρου 7, του Καταστατικού του

Νοµικού Προσώπου Ιδιωτικού ∆ικαίου
µε την επωνυµία Κοινωφελής
Επιχείρηση ∆ήµου Ασπροπύργου µε
σύντοµο διακρι τι κό τί τλο «Κ.Ε.∆.Α.»
(ΦΕΚ.2387/τΒ΄/24.11.2008)».

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της
Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου
Ασπροπύργου (Κ.Ε.∆.Α), κος Παντελής
Σαββίδης.

Θέµα 5ο: Έγκριση της
υπ΄αριθµ΄88/2019 απόφασης της
∆ηµοτικής Επιχείρησης Τηλεόρασης
«ATTICA T.V» µε θέµα: «Έγκρισης
τροποποίησης και  κωδικοποίησης του
καταστατικού της εταιρείας µε την
επωνυµία: «∆ηµοτική Επιχείρηση
Τηλεόρασης – «ATTICA T.V»».

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής
Επιχείρησης Τηλεόρασης «ATTICA
T.V» ∆ήµου Ασπροπύργου, κος
∆ηµήτριος Παπαδόπουλος.

Θέµα 6ο: Έγκριση 2ου θέµατος 7ου
πρακτικού της Επι τροπής
Συµβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών
∆ιαφορών του ∆ήµου (EUROLOGIC AE).

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικών
Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέµα 7ο: Μεταβολές Σχολικών
Μονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
Σχολικού Έτους 2020-2021.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, κος Θεµιστοκλής Γ. Τσό-
κας.

Θέµα 8ο: Μεταβολές Σχολικών Μονά-
δων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Σχο-
λικού Έτους 2020-2021.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, κος Θεµιστοκλής Γ. Τσό-
κας.

Θέµα 9ο: Καθορισµός αποζηµίωσης
Προέδρου – Αντιπροέδρου τoυ Ν.Π.∆.∆.
µε την επωνυµία:

Α. «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» και
Β. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ 3ΗΣ
ΗΛΙΚΙΑΣ.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, κος Θεµιστοκλής Γ. Τσό-
κας.

Θέµα 10ο: Επί αιτήσεως της εταιρ-
είας ΒΙΟΡΑΛ Α.Β.Ε. για ανταλλαγή εδα-
φικών τµηµάτων ιδιοκτησιών.

Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Πολεο-
δοµίας και  Τεχνικών Υπηρεσιών, κος
Θεµιστοκλής Τσίγκος.

Θέµα 11ο: Παροχή σύµφωνης γνώµης
για χωρική µεταβολή ιδιοκτησίας στο
Κτηµατολόγιο.

Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Πολεο-
δοµίας και  Τεχνικών Υπηρεσιών, κος
Θεµιστοκλής Τσίγκος.

Θέµα 12ο: Λήψη απόφασης σχετικά
µε την αποδοχή των όρων χρηµατοδότ-
ησης στο πλαίσιο του χρηµατοδοτικού
προγράµµατος «∆ΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019»,
ΑΞΟΝΑΣ 1, «ΑΣΤΙΚΗ
ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019».

Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Πολεο-
δοµίας και  Τεχνικών Υπηρεσιών, κος
Αναστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέµα 13ο: Υποβολή πρότασης µε τίτλο
«Προµήθεια και  τοποθέτηση στεγάστρ-
ων για την αναβάθµιση των στάσεων, µε
στόχο την εξυπηρέτηση του επιβατικού
κοινού του ∆ήµου Ασπροπύργου», στο
Πρόγραµµα «Φιλόδηµος ΙΙ» στην Πρόσ-
κληση V µε τίτλο «Προµήθεια εξοπλι-

σµού, κατασκευή, µεταφορά και  τοποθ-
έτηση στεγάστρων, για τη δηµιουργία ή
και  αναβάθµιση των στάσεων, για την
εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των
δήµων της χώρας» και  εξουσιοδότηση
του ∆ηµάρχου προκειµένου να προβεί
σε όλες τις προ ενταξιακές ενέργειες
για την υποβολή φακέλου.

Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Πολεο-
δοµίας και  Τεχνικών Υπηρεσιών, κος
Αναστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέµα 14ο: Υποβολή πρότασης µε τίτλο
«Επικαιροποίηση – Έλεγχος – Προµήθ-
εια – Συντήρηση ενεργειακής πυρασφά-
λειας στα σχολικά κτίρια του ∆ήµου
Ασπροπύργου», στο Πρόγραµµα
«Φιλόδηµος ΙΙ» στην Πρόσκληση VIII µε
τίτλο «Εκπόνηση µελετών και  υλοποίηση
µέτρων και  µέσων πυροπροστασίας
στις σχολικές µονάδες της χώρας».

Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Πολεο-
δοµίας και  Τεχνικών Υπηρεσιών, κος
Αναστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέµα 15ο: Λήψη απόφασης δηµόσιας
σύµβασης σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν. 4412/2019 για την εκτέλεση της
υπηρεσίας µε τίτλο: «∆ιαχείριση και
αξιοποίηση µε ανακύκλωση Αποβλήτων
Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδα-
φίσεων (ΑΕΚΚ)», όπως ορίζει  το άρθρο
178 του ν. 3635/2019.

Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος Πολεο-
δοµίας και  Τεχνικών Υπηρεσιών, κος
Αναστάσιος Παπαδόπουλος.

Θέµα 16ο: Επί αιτήµατος του Συλλογι-
κού Συστήµατος Εναλλακτικής ∆ιαχείρι -
σης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών
Κατεδαφίσεων µε την επωνυµία
«ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.», για γνωµοδότηση στην
υποβολή πρότασης αποκατάστασης,

ανενεργού δηµόσιου λατοµείου, στην
περιοχή Ξηρόρεµα, του ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου.

Εισηγητής: Η ∆ιευθύντρια Περιβάλ-
λοντος και  Πολιτικής Προστασίας, κα
Ελένη Βερούτη.

Θέµα 17ο: Παραχώρηση του υπ’
αριθµ. Θ-0095 οικογενειακού τάφου επ’
ονόµατι  ΚΟΑΣΙ∆Η ΗΓΙΑ του
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ και  της ΣΟΦΙΑΣ.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικών
Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέµα 18ο: Παραχώρηση του υπ’
αριθµ. Ζ-0321 οικογενειακού τάφου επ’
ονόµατι  ΚΑΛΑΪΤΣΙ∆ΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ και  της ΕΛΕΝΗΣ.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικών
Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέµα 19ο: Παραχώρηση του υπ’
αριθµ. Ζ-1202 οικογενειακού τάφου επ’
ονόµατι  ΝΙΚΟΛΑΪ∆Η ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ του
ΠΑΝΤΕΛΗ και  της ΣΒΕΤΛΑΝΑΣ.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικών
Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέµα 20ο: Παραχώρηση του υπ’
αριθµ. Η-0090 οικογενειακού τάφου επ’
ονόµατι  ΠΟΠΙ∆ΟΥ ΝΑΝΤΕΖΝΤΑ του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ και  της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικών
Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Πάνος.

Θέµα 21ο: ∆ωρεά εξόδων ανόρυξης
και  ενταφιασµού, για τον θανόντα
Πετρίδη Ιωάννη του Νικολάου, ∆ηµοτικό
Υπάλληλο.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, κος Θεµιστοκλής Γ. Τσό-
κας.

Θέµα 22ο: ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΑ –
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

. . Συνέχεια βραβεύσεων σε εµπνευσµένες πρωτοβουλίες και δράσειςΣυνέχεια βραβεύσεων σε εµπνευσµένες πρωτοβουλίες και δράσεις

Τελετή βράβευσης και στο Ραδιοµέγαρο της ΕΡΤ για
την πολιτιστική οµάδα του 1ου ΓΕΛ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Τ
η ∆ευτέρα 2/12/2019 σε µια ιδιαίτερη τιµητική
εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε στο Ραδιοµέγαρο
της ΕΡΤ η τελετή βράβευσης, για το ∆ιεθν ή

Μαθητικό ∆ιαγων ισµό Οπτικοακουστικής ∆ηµιο-
υργίας «Τα σχ ολεία εκπέµπουν  στην  ΕΡΤ», όπου
στην  οµάδα του πολιτιστικού προγράµµατος του
1ου ΓΕΛ Ασπροπύργου αποδόθηκε  το 2ο ∆ιεθν ές
Βραβείο  για την  ταιν ία µε τίτλο «Το τραγούδι την
περίοδο της κατοχ ής». 

Η υπεύθυν η καθηγήτρια κυρία Σκληρού Φαν ή µας
αν έφερε ότι πραγµατοποιήθηκε  ξεν άγηση στους χ ώρ-
ους λήψης, στο υλικό για την  παραγωγή ραδιοφων ικών
και τηλεοπτικών  εκποµπών  και φυσικά στο ΑΡΧΕΙΟ
της ΕΡΤ, µέσα σ έν α ιδιαίτερα φιλόξεν ο πν εύµα απ
τους αρµοδίους.

Παρευρέθησαν   χ αιρέτησαν  την  εκδήλωση και απέ-
δωσαν  βραβεία η Υπουργός Παιδείας κυρία Κεραµέως,
ο Υφυπουργός Ψηφιακής ∆ιακυβέρν ησης, ο ∆ιε-
υθύν ων  Σύµβουλος της ΕΡΤ, ο Πρόεδρος της ΕΡΤ, η
Προϊσταµέν η της εκπαιδευτικής ραδιοτηλεόρασης
κυρία Παπαδηµητρίου, ο ∆ιευθυν τής του αρχ είου της
ΕΡΤ.

Η κυρία Σκληρού ως υπεύθυν η, όταν  παρέλαβε το
βραβείο, απ τον  πρόεδρο της ΕΡΤ , πήρε τον  λόγο,
συν εχ άρη  όλα τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς
όλων  των  σχ ολείων  για τις µαθητικές τους δηµιουργίες,
ευχ αρίστησε όλους τους διοργαν ωτές και συν τελεστές
της εκδήλωσης γι αυτήν  την  εµπειρία και ευχ αρίστησε
για άλλη µια φορά την  Προϊσταµέν η της εκπαιδευτικής
ραδιοτηλεόρασης, κυρία Παπαδηµητρίου Σοφία, για
τις πρωτοβουλίες της , που αποτέλεσµα είχ αν  τέτοιες
εξαιρετικές εµπειρίες για τα παιδιά όλων  των
βαθµίδων ! Μάλιστα απευθυν όµεν η στην  κυρία Υπο-
υργό, τόν ισε ότι είν αι ευλογία ν α υπάρχ ουν  τέτοιοι

δηµιουργικοί άν θρωποι, όπως η κυρία Παπαδηµητρίου
σε τέτοιους χ ώρους, όπως η Εκπαιδευτική Τηλεόραση.

Την  κυρία Σκληρού και τους υπόλοιπους συν τελε-
στές της ταιν ίας, όσοι ήταν  εφικτό ν α παρευρεθούν
στην  τελετή βράβευσης, συν όδευαν  και µαθητές /µαθ-
ήτριες, που βοήθησαν  στην  προβολή αυτής της δρά-
σης και  αποτελούν  µαζί µε την  υπόλοιπη οµάδα, 

συν έχ εια αυτών  των  δηµιουργικών  δράσεων .
Ελήφθησαν  συν εν τεύξεις από καθηγητές και µαθη-

τές και αποσπάσµατα παρουσιάστηκαν  στα δελτία
ειδήσεων . 

Ολόκληρη η εκδήλωση και οι συν εν τεύξεις θα αν α-
ρτηθούν  στο διαδίκτυο και στην  πλατφόρµα της ΕΡΤ.


