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κκ..  ΑΑππόόσσττοολλοο  
ΚΚααµµααρριιννάάκκηη
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τους δεσµούς της τοπικής

κοινωνίας µε τα Άτοµα 
µε Ειδικές Ανάγκες

σσεελλ..  22

σσεελλ..  22

ΤΤοο  ««ΕΕρργγαασσττήήρριι»»  σστταα  ΆΆννωω  ΛΛιιόόσσιιαα,,  εεππιισσκκέέφφθθηηκκεε
οο  ΑΑννττιιππεερριιφφεερρεειιάάρρχχηηςς  ∆∆υυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς  

Λ. Κοσµόπουλος: «Προωθούµε δράσεις για την
ισότητα και την αξιοπρέπεια των Ατόµων µε Αναπηρία»

σσεελλ..  33

Ορκωµοσία τριών νέων υπαλλήλων 
στον ∆ήµο Ελευσίνας σσεελλ..  77

σσεελλ..  99

σσεελλ..  33



Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφηµερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης

Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nοµικός σύµβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: Σ. Μακρυγιάννη & Θερµοπυλών
- Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300 

Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6908604269

Συνδροµές Ετήσιες: 20€ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
Εθνική Τράπεζα

IBAN: GR 65011020000000
20060191531

∆ιεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου 
Γρηγορίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δηµοσιευόµενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραµµένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφηµερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Πέµπτη 5 ∆εκεµβρίου 2019

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Κρύο και ψιλόβροχο    

Η θερµοκρασία έως 13 βαθµούς Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
∆ιογέν ης, Σάββας, Σάβας, Σαββούλης,
Σαββούλα, Σαβούλα, Σαβούλη

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

Μαγγίνα Πηγή Ν.
Μπότσαρη Μάρκου 2 & Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας,

Έναντι ∆ηµαρχείου, 
2105573484

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Μιχαήλου Αρίστη - Γαβριέλα Α.
∆ήµητρος 54, 2105549968

ΜΑΝ∆ΡΑ
ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ
∆ήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη, 

2105551232 
08:00-23:00

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 
∆εληστάθη Μαρία Σ. , 28ης Οκτωβρίου 21,

Ζεφύρι, 2102322141
08:00-22:00

ΧΑΙ∆ΑΡΙ
ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

Καραϊσκάκη 62, 
2105912025

ΣΣυυννάάννττηησσηη  ττοουυ  δδηηµµάάρρχχοουυ  ΧΧρρ..  ΣΣττάάθθηη  µµεε  
ττοονν  ααννττιιππρρόόεεδδρροο  ττηηςς  ΒΒοουυλλήήςς  ΑΑθθ..  ΜΜπποούύρραα  

ΤΤέέθθηηκκαανν  κκααίίρριιαα  ζζηηττήήµµαατταα  πποουυ  ααφφοορροούύνν  ττοονν  ∆∆ήήµµοο  ΜΜάάννδδρρααςς  
--  ΕΕιιδδυυλλλλίίααςς  κκααιι  χχρρεειιάάζζοοννττααιι  ττηη  σσττήήρριιξξηη  ττηηςς  ΠΠοολλιιττεείίααςς  

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής
∆υτικής Αττικής κ. Αθανάσιος Μπούρας
δέχθηκε σε προγραµµατισµένη συνάντηση

το ∆ήµαρχο Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών κ. Χρή-
στο Στάθη και το Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου κ.
∆ηµήτρη Ραφτόπουλο, τους Προέδρους ∆ηµοτι-
κού Συµβουλίου κ. Αριστοτέλη Μπότση και Τοπι-
κής Κοινότητας Βιλίων κ. Κώστα Μακρυνόρη. Στην
συνάντηση τέθηκαν σηµαντικά ζητήµατα που αφο-
ρούν τον ∆ήµο Μάνδρας-Ειδυλλίας-Ερυθρών. Από
την πλευρά του ο κ. Αθανάσιος Μπούρας ανταπο-
κρίθηκε θετικά προς την επίλυση των προβληµά-
των που αφορούν το σύνολο του ∆ήµου και τόνισε
ότι θα βρίσκεται αρωγός στις προσπάθειες αντι-
µετώπισης των τοπικών ζητηµάτων.  Τέλος, ο
∆ήµαρχος κ. Χρήστος Στάθης ευχαρίστησε θερµά
τον Αντιπρόεδρο κ. Αθανάσιο Μπούρα για την
διαχρονική και πολύπλευρη στήριξή του στα θέµα-
τα του ∆ήµου.  

Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Γ. ΚΩΤΣΗΡΑΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ Γ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ:
Για την ανάγκη ενίσχυσης των συγκοινωνιών στη ∆υτική Αττική 

Ο
Βουλευτής ∆υτικής Αττικής Γιώργος Κώτσηρας, την
Τρίτη  3 ∆εκεµβρίου, πραγµατοποίησε συνάντηση
µε τον Υφυπουργό Υποδοµών και Μεταφορών Γιάν-

νη Κεφαλογιάννη.
Κατά την επίσκεψή του στο Υπουργείο ο κύριος Κώτσηρ-

ας συνοµίλησε µε τον Υφυπουργό, συζητώντας για θέµατα
αρµοδιότητας του, όπως η συγκοινωνιακή ενίσχυση στη
∆υτική Αττική. 
Στα πλαίσια της συζήτησης αναφέρθηκαν στα θέµατα και τα

προβλήµατα που απασχολούν κάθε ∆ήµο της Περιφέρειας
∆υτικής Αττικής ξεχωριστά. Ανάµεσα στα ζητήµατα που τέθη-
καν υπόψη του Υφυπουργού, ήταν και η συγκοινωνιακή
βελτίωση στην περιοχή της Κινέτας µετά την πρόσφατη
καταστροφή, καθώς και η επαναφορά των γραµµών του
ΟΑΣΑ στις οποίες υπήρξε πρόβληµα στους ∆ήµους
Ασπροπύργου και Φυλής.
Ο κ. Κώτσηρας και ο κ. Κεφαλογιάννης δεσµεύτηκαν από

κοινού για διαρκή επικοινωνία και συνεργασία, ώστε να
επιλυθούν σταδιακά όλα τα ζητήµατα προς όφελος των
πολιτών. 
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Η Παγκόσµια Ηµέρα για τα Άτοµα
µε Αν απηρία αποτελεί αφορµή
ευαισθητοποίησης και αν άδειξης
των  ζητηµάτων  των  συν αν θ-
ρώπων  µας. 

Ο Αν τιπεριφερειάρχ ης ∆υτικής
Αττικής Λευτέρης Κοσµόπουλος,
πέρα από τις καθηµεριν ές επαφές,
πριν  λίγες ηµέρες, επισκέφθηκε τις
εγκαταστάσεις στο «Εργαστήρι»
στα Άν ω Λιόσια, δηλών ον τας
αρωγός στις δράσεις του φορέα για
τα παιδιά µε ν οητική υστέρηση, 

που έχ ουν  ιδιαιτερότητες αλλά και δυν ατότ-
ητες.Σχ ετικά ο Αν τιπεριφερειάρχ ης ∆υτικής
Αττικής Λευτέρης Κοσµόπουλος δήλωσε: «Με
σεβασµό στην  ιδιαιτερότητα, χ τίζουµε έν α
καλύτερο αύριο για όλους στη ∆υτική Αττική.
Για αυτό, µε την  Περιφέρεια Αττικής προχ ωρά-
µε στη σύσταση µιας Μόν ιµης Επιτροπής
Συν εργασίας, στην  οποία θα συµµετέχ ουν  οι
αρµόδιοι Εν τεταλµέν οι Περιφερειακοί Σύµβου-
λοι και στελέχ η της Περιφέρειας. 

Για µια καλύτερη ζωή των  ατόµων  µε αν απ-
ηρία, για ισότητα πρόσβασης και ευκαιριών  στη
∆υτική Αττική».

∆ιαφορετικότητα, αλληλεγγύη, δικαίωµα έκφρασης και συµµετοχής  
.. Ο ∆ήµος Ελευσίνας ενισχύει τους δεσµούς της τοπικής κοινωνίας µε τα Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες

ΧΧ ρώµατα, χαµόγελα και ζεστασιάρώµατα, χαµόγελα και ζεστασιά
πληµµύρισε ο χώρος του αίθριουπληµµύρισε ο χώρος του αίθριου
στο ∆ηµαρχείο της Ελευσίνας τοστο ∆ηµαρχείο της Ελευσίνας το

πρωί της Τρίτης. Με αφορµή την «Παγκόπρωί της Τρίτης. Με αφορµή την «Παγκό--
σµια Ηµέρα διακήρυξης των δικαιωµάτωνσµια Ηµέρα διακήρυξης των δικαιωµάτων
των ατόµων µε Αναπηρία» που εορτάζεταιτων ατόµων µε Αναπηρία» που εορτάζεται
στις 3 ∆εκεµβρίου, ο δήµος Ελευσίναςστις 3 ∆εκεµβρίου, ο δήµος Ελευσίνας
πραγµατοποίησε εορταστική εκδήλωση µεπραγµατοποίησε εορταστική εκδήλωση µε
εργαστήρια δηµιουργικής απασχόλησηςεργαστήρια δηµιουργικής απασχόλησης
και καλλιτεχνικής έκφρασης για µικρούςκαι καλλιτεχνικής έκφρασης για µικρούς
και µεγάλους.και µεγάλους.

Την  εκδήλωση επιµελήθηκε το Κέν τρο ∆ιηµέρευσης
– Ηµερήσιας Φρον τίδας για Άτοµα µε Ειδικές Αν άγκες
«ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ», σε  συν εργασία µε την  Β/βάθµια Σχ ο-
λική Επιτροπή.

Μαθητές από  σχ ολεία της Ελευσίν ας όπως το 1ο
Ε.Κ. τα 1ο, 2ο, 4ο, Γυµν άσια,  αλλά και το Γυµν άσιο
και το Λύκειο Μαγούλας είχ αν  την  ευκαιρία µαζί µε τα
άτοµα µε ειδικές ικαν ότητες που φρον τίζει το «Όλοι
Εµείς», ν α δηµιουργήσουν  όµορφες ζωγραφιές στο ισό-
γειο του ∆ηµαρχ είου, αλλά και ν α ψυχ αγωγηθούν  µε
διασκεδαστικά παιχ ν ίδια όπως αερόστατο, κάτσερ,
µπότζια, στο  χ ώρο στάθµευσης δίπλα από  το κτήρ-
ιο.  Από το εσωτερικό µπαλκόν ι του πρώτου ορόφου,
αν αρτήθηκε παν ό µεγάλων  διαστάσεων  που απει-
κον ίζει  τη δύν αµη του κοιν ων ικού δεσµού στις  αν θ-
ρώπιν ες σχ έσεις και το δικαίωµα της δηµιουργικής έκφ-
ρασης, καθώς και της συµµετοχ ής των  ατόµων  µε
αν απηρία σε όλα τα δρώµεν α της κοιν ων ικής ζωής. Το
παν ό θα παραµείν ει εν τός του χ ώρου για διάστηµα
πλέον  της εβδοµάδας.

Η εκδήλωση που άφησε πολύ θετικές εν τυπώσεις
και χ αρακτηρίστηκε ιδιαίτερα επιτυχ ής τόσο από οργα-
ν ωτική άποψη, όσο και από πλευράς συµµετοχ ής,
έτυχ ε θερµής αν ταπόκρισης  από τους µαθητές που
την  επισκέφθηκαν , αλλά και από τον  απλό κόσµο
που προσήλθε στο ∆ηµαρχ είο. Υπάλληλοι  και
διοίκηση του δήµου  την  «αγκάλιασαν » και προσφέρ-
ον τας απλόχ ερα τις υπηρεσίες τους,  δηµιούργησαν
έν α κλίµα φιλόξεν ο και ζεστό, όπως αρµόζει στη
σηµασία και το συµβολισµό της ηµέρας  των  δικαιωµά-
των   ατόµων  µε Αν απηρία.  

Στόχ ος του εορτασµού ήταν  ν α αποτελέσει ουσια-
στικά έν α κάλεσµα προς όλους, για την  προστασία και
αποδοχ ή της διαφορετικότητας και της αλληλεγγύης,
προκειµέν ου ν α διασφαλιστεί  η συν οχ ή της κοι-
ν ων ίας. Στη κατεύθυν ση αυτή, ο ∆ήµος Ελευσίν ας
εν ισχ ύει συστηµατικά  τους δεσµούς της τοπικής κοι-
ν ων ίας µε τα Άτοµα µε Ειδικές Αν άγκες.  

Τα δηµιουργικά  εργαστήρια «επιθεώρησε» ο δήµα-
ρχ ος Ελευσίν ας Αργύρης Οικον όµου, εν ώ συµµετοχ ή
είχ αν  µεταξύ άλλων , ο Γεν ικός Γραµµατέας του ∆ήµου
Γιάν ν ης Παν αγιωτούλιας, υπηρεσιακοί παράγον τες και
κυρίως ο αν τιδήµαρχ ος διοικητικών  υπηρεσιών  Γιώρ-
γος Κουρούν ης που µοίρασε στο τέλος δώρα στα µέλη
του «Όλοι Εµείς» που πήραν  µέρος στις δράσεις. 

Το «Εργαστήρι» στα Άνω Λιόσια, επισκέφθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αττικής 

Λ. Κοσµόπουλος: «Προωθούµε δράσεις για την ισότητα και την αξιοπρέπεια των Ατόµων µε Αναπηρία»
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«ΡΟ∆ΑΞ»
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΝ 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούµε στο
χριστουγεννιάτικο παζάρι
που θα πραγµατοποιήσει
ο σύλλογός µας στην

αίθουσα εκδηλώσεων 
Αµφιθέατρο – Ελευσίνια

Μυστήρια, Νικολαΐδου 76

Παρασκευή 13/ 12  και 
ώρες 5:00 µ.µ έως 
10:00 µ.µ
Σάββατο 14 / 12 και Κυριακή 15 / 12 από τις 10:00 π .µ έως 9:00 µ.µ.

Στα πλαίσια µιας ευχάριστης και γιορτινής ατµόσφαιρας το 
Σάββατο 14 / 12 και ώρα 7: 00 µ.µ. το νηπ ιαγωγείο του 
Παιδικού Σταθµού ΒΙΟΛΕΤΑ  θα συµµετάσχει στην εκδήλωσή µας 
µε χριστουγεννιάτικα τραγούδια, ενώ την Κυριακή 15 / 12 στις 12:00

το µεσηµέρι, η γνωστή και λατρεµένη σε όλους µας παραµυθού Κατε-
ρίνα Παπουτσή  θα παρουσιάσει «Τα µαγικά σινιάλα». Ένα παιχνίδι για
µικρούς και µεγάλους που ξεπηδά µέσα από ένα παραµύθι.

Στο χώρο θα πωλούνται βιβλία για µικρούς και µεγάλους,τα έσοδα
από την πώληση των οποίων θα δοθούν στην ΦΙΛΙΚΗ ΦΩΛΙΑ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

To Χριστουγεννιάτικο Bazaar της
ΑΡΩΓΗΣ στις 7 & 8 ∆εκεµβρίου 2019

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός, τα παιδιά, οι γονείς, οι
εργαζόµενοι και το ∆Σ του ΚΑΜΕΑ «Αρωγή» εκπροσωπούµενο

από την πρόεδρο κ. Μαρία Μπούκη από κοινού 
µε το Σωµατείο Κοινωνικής Μέριµνας «Αρωγή» σας προσκαλούν

στο Χριστουγεννιάτικο Bazaar που θα πραγµατοποιηθεί στο χώρο
του Κέντρου (Μπόσκιζας & Πλαταιών 23Α) το Σάββατο 7 

και την Κυριακή 8 ∆εκεµβρίου 2019.

Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τις ανάγκες του Κέντρου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
Ασπρόπυργος , 04/12/2019
Αρ. πρωτ. :  27151

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ
ΚΤΙΡΙΟΥ

Ο ∆ήµος Ασπροπύργου, προκ-
ηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό µε
σφραγισµένες προσφορές για την
επιλογή αναδόχου της προµήθει-
ας µε τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ» η
οποία έχει εγγραφεί στον προϋ-
πολογισµό του ∆ήµου µε K.A.
20.7326.022. Κριτήριο ανάθεσης
της σύµβασης προµήθειας είναι η
πλέον συµφέρουσα από οικονοµι-
κή άποψη προσφορά αποκλειστι-
κά βάσει της τιµής.
Η προµήθεια αφορά:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ
ΚΤΙΡΙΟΥ (45223100-7 «Συναρ-
µολόγηση µεταλλικών δοµικών
κατασκευών) 

Ο προϋπολογισµός της ανωτέρω
προµήθειας ανέρχεται σε εβδοµήν-
τα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια
(74.400,00) ΕΥΡΩ συµπεριλαµ-
βανοµένου του Φ.Π.Α. 24%, 
Η διάρκεια της σύµβασης είναι έως
31 / 12 / 2019.
Προϋποθέσεις συµµετοχής:
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνι-
σµό, µε τις προϋποθέσεις που
αναφέρονται αναλυτικά στην προ-
κήρυξη, έχουν φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα της ηµεδαπής ή της
αλλοδαπής, που έχουν επαγγε-
λµατική δραστηριότητα σε αντι-
κείµενο συναφές µε αυτό της παρ-
ούσας διακήρυξης. 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στην
έδρα του ∆ηµαρχείου Ασπρόπυρ-
γου  ενώπιον της επιτροπής δια-
γωνισµού (Ταχ. ∆/νση: Λεωφόρος
∆ηµοκρατίας 18 Ασπρόπυργος )
την 17/12/2019 ηµέρα Τρίτη και
ώρα 11:00 π.µ. , (ώρα λήξης
συλλογής προσφορών). Σε
περίπτωση αποστολής, οι προσφ-
ορές πρέπει να πρωτοκολληθούν
στην Υπηρεσία µια εργάσιµη
ηµέρα πριν την διεξαγωγή του δια-
γωνισµού Πληροφορίες για τον
διαγωνισµό παρέχονται όλες τις
εργάσιµες µέρες και ώρες. Για
θέµατα διαδικαστικά του διαγωνι-
σµού, θέµατα δικαιολογητικών,
κλπ:, 

Αρµόδιος υπάλληλος, Παντάζη
Σοφία τηλ: 213 2006417, email:
pantazi.s@aspropyrgos.gr, Fax:
2105576485. Οι προσφορές σε
περίπτωση απ  ́ ευθείας κατάθε-
σης, πρέπει να κατατεθούν στην
επιτροπή διαγωνισµού µέχρι την
11:00 .
Οι προσφορές θα ισχύουν για
δέκα  (10) µήνες από την ηµέρα
λήξης της προθεσµίας υποβολής
προσφορών.
Επιπροσθέτως, η διακήρυξης και
η παρούσα περίληψη θα αναρτ-
ηθούν και στην ιστοσελίδα του
∆ήµου Ασπροπύργου, από όπου
οι οικονοµικοί φορείς µπορούν να
λάβουν γνώση των εγγράφων της
σύµβασης. Η παρούσα θα τοιχο-
κολληθεί στον πίνακα ανα-
κοινώσεων του ∆ήµου και θα ανα-
ρτηθεί στο διαδίκτυο
(www.aspropyrgos.gr), ενώ ολόκ-
ληρη η διακήρυξη θα καταχωρηθ-
εί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων
του άρθρου 11 του Ν. 4013/11. 

Εγγύηση συµµετοχής δεν απαι-
τείται.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
Νικόλαος  Μελέτιου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Ασπρόπυργος , 04/12/2019
Αρ. πρωτ. :  27152

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Προµήθεια προκατασκευασµέ-
ν ων  στοιχείων  σκυροδέµατος»

Ο ∆ήµος Ασπροπύργου, προκ-
ηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ µε σφραγισµένες
προσφορές και µε κριτήριο
κατακύρωσης, την πλέον συµφέρ-
ουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά βάσει τιµής, κατά τα
προβλεπόµενα του άρθρου 117
του ν.4412/2016, µεταξύ όσων
πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφ-
ές της µελέτης, για το σύνολο της
προµήθειας που περιλαµβάνεται
και περιγράφεται στην υπ’ αριθµ.
113/2019 µελέτη της ∆ιεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεο-
δοµίας του ∆ήµου για την Παροχή 

Προµήθειας µε τίτλο «Προµήθεια
προκατασκευασµένων στοιχείων
σκυροδέµατος». 
Η δαπάνη για την προµήθεια έχει
προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο
ποσό των 74.400,00 € συµπερι-
λαµβανοµένου Φ.Π.Α 24%. 
Η ανωτέρω δαπάνη περιλαµβάνε-
ται στον προϋπολογισµό του
∆ήµου για το 2019 µε Κ.Α.:
30.7135.023.
Η χρηµατοδότηση θα γίνει από

πόρους του ∆ήµου Ασπροπύρ-
γου.
Ο συνολικός χρόνος της σύµβα-

σης ορίζεται σε δυο (2) µήνες και
µπορεί να γίνεται τµηµατικά ή
συνολικά σύµφωνα µε τις οδηγίες
της υπηρεσίας. 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στην
έδρα του ∆ηµαρχείου Ασπρόπυρ-
γου  ενώπιον της επιτροπής δια-
γωνισµού (Ταχ. ∆/νση: Λεωφόρος
∆ηµοκρατίας 18 Ασπρόπυργος )
την 17/12/2019 ηµέρα Τρίτη και
ώρα 10.00 π.µ. , (ώρα λήξης
συλλογής προσφορών). 
Σε περίπτωση αποστολής οι προ-
σφορές πρέπει να πρωτοκολληθ-
ούν στην Υπηρεσία µια εργάσιµη
ηµέρα πριν την διεξαγωγή του δια-
γωνισµού Πληροφορίες για το δια-
γωνισµό παρέχονται όλες τις εργά

σιµες µέρες και ώρες. Για θέµατα
διαδικαστικά του διαγωνισµού,
θέµατα δικαιολογητικών, κλπ:,
Αρµόδιος υπάλληλος, Παντάζη
Σοφία τηλ: 213 2006417, email:
pantazi.s@aspropyrgos.gr, Fax:
2105576485.  
Οι προσφορές σε περίπτωση απ΄
ευθείας κατάθεσης, πρέπει να
κατατεθούν στην επιτροπή διαγω-
νισµού µέχρι την 10:00 .

Επιπροσθέτως, η διακήρυξη και η
παρούσα περίληψη θα αναρτηθ-
ούν και στην ιστοσελίδα του
∆ήµου Ασπροπύργου , από
όπου οι οικονοµικοί φορείς µπορ-
ούν να λάβουν γνώση των εγγρά
φων της σύµβασης.

Η παρούσα θα τοιχοκολληθεί
στον πίνακα ανακοινώσεων του
∆ήµου και θα αναρτηθεί στο
διαδίκτυο (www.aspropyrgos.gr),
ενώ ολόκληρη η διακήρυξη θα
καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκ-
τρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβά-
σεων του άρθρου 11 του Ν.
4013/11. 
.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

Νικόλαος  Μελέτιου

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                             

∆ΗΜΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ                                                                          

∆/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ∆ΗΜΟΥ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» προϋπολογισµού
73.000,00 € συµπεριλαµβαν οµέ-
ν ου ΦΠΑ 24%

∆ήµος Ελευσίν ας, 03/12/2019
Α.Π. οικ 19234

Ο ∆ήµος Ελευσίνας
ΠΡΟΚΗΡΥΣΕΙ ΑΝΟΙΧΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ενδεικτικού προϋ-
πολογισµού 73.000,00€ συµπερι-
λαµβανοµένου του Φ.Π.Α. για την
υλοποίηση της δαπάνης

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. »  µε
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά µόνο βάσει της
τιµής ( χαµηλότερη τιµή ),  όπως
προδιαγράφονται στο  Πρωτογε-
νές Αίτηµα των υπηρεσιών του
Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. του
∆ήµου Ελευσίνας . 

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
23/12/2019  και ώρα: 07:00 
Καταληκτική ηµεροµην ία και
ώρα υποβολής των  προσφ ο-
ρών  07/01 /2020  και
ώρα:15:00.
Η διάρκεια της σύµβασης  ορίζεται

σε  (30)  µήνες από την υπογραφή
της,  µε δικαίωµα παράτασης εφό-
σον υπάρχει επαρκές υπόλοιπο
στη σύµβαση, 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 ορίζεται

στο ποσοστό 2% της προϋπολο-
γισµένης δαπάνης χωρίς το
Φ.Π.Α., ήτοι 1.177,41 €.
Ο ∆ιαγωνισµός δηµοσιοποιείται
ηλεκτρονικά µε την ανάρτηση της
∆ιακήρυξης  στο ΚΗΜ∆ΗΣ, στη
∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στη διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr του
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρο-
νικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.). 
Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρ-
υξης 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 ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Κ.
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ                                                                                                             
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Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής, κατόπιν
πρόσκλησης του Προέδρου του, Χρ. Θεοδωρό-
πουλου, πρόκειται ν α συν εδριάσει την  Πέµ-

πτη, 02-12-2019 και ώρα 16:00 στο αµφιθέατρο του
Υπουργείου Υποδοµών  και Μεταφορών  (Αν αστά-
σεως 2 και Τσιγάν τε, Παπάγου-Χολαργός).

1. Εκλογή εκπροσώπων  του Περιφερειακού
Συµβουλίου στον  Ειδικό ∆ιαβαθµιδικό Σύν δεσµο
Νοµού Αττικής (Ε∆ΣΝΑ) σύµφων α µε τις διατάξεις του
άρθρου 211 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07-06-
2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχ ύει, και του άρθρ-
ου 2 της αριθµ. οικ. 52546/16-12-2011 Υ.Α. Υφυπ.
Εσωτερικών  (ΦΕΚ 2854/τ. Β΄/16-12-2011).

2. Έγκριση σκοπιµότητας και δαπάν ης για τη
διοργάν ωση µουσικής εκδήλωσης για την  εν ίσχ υση
του έργου της «Κιβωτού του Κόσµου».

(Εισηγητής ο Αν τιπεριφερειάρχ ης κ. Ν. Πέππας)
3. Έγκριση σύν αψης και όρων  του σχ εδίου της

τροποποίησης της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ
της Περιφέρειας Αττικής και του Ν.Π.Ι.∆. µε την
επων υµία Ίδρυµα Περίθαλψης Ηλικιωµέν ων  Αγων ι-
στών  «Το Σπίτι του Αγων ιστή» για την  κατασκευή
του έργου µε τίτλο «Εν εργειακή Αν αβάθµιση στο
‘ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ’».

(Εισηγήτρια η Αν τιπεριφερειάρχ ης κ. ∆. Νάν ου)
4. Έγκριση σύν αψης και όρων  σχ εδίου 2ης τρο-

ποποίησης - παράτασης προγραµµατικής 

σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του
∆ήµου Περάµατος µε τίτλο: «∆ράσεις κοιν ων ικής
πολιτικής στην  περιοχ ή του ∆ήµου Περάµατος».

(Εισηγήτρια η Αν τιπεριφερειάρχ ης κ. Σ. Αν των ά-
κου)

5. Έγκριση λήψης µέτρων  σήµαν σης και εξασφά-
λισης κυκλοφορίας σύµφων α µε τη µελέτη: «Κυκλοφο-
ριακή µελέτη για τον  ολικό αποκλεισµό της Λεωφόρου
Βασ. Κων σταν τίν ου, από την  οδό Συν τ/ρχ ου
∆αβάκη µέχ ρι την  οδό Βασ. Όλγας», στο πλαίσιο
κατασκευής του έργου: «Αποστράγγιση του Αν ατολι-
κού τµήµατος πόλης Κορωπίου».

(Εισηγήτρια η Εν τεταλµέν η Περιφερειακή Σύµβου-
λος κ. Ε. Κοσµίδη)

6. Ορισµός ν έων  µελών  του Περιφερειακού
Συµβουλίου Αττικής σε Κοιν ή Επιτροπή Παρακο-
λούθησης Προγραµµατικής Σύµβασης Περιφέρειας
Αττικής.

(Εισηγήτρια η Εν τεταλµέν η Περιφερειακή Σύµβου-
λος κ. Ε. Κοσµίδη)

7. Γν ωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλον -
τικών  Επιπτώσεων  του έργου έγκριση των  περιβαλ-
λον τικών  όρων  του υφιστάµεν ου δικτύου γεωτρή-
σεων  που βρίσκεται εν τός του Οικοδοµικού Συν εται-
ρισµού Βουλευτών  «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» στην  περιοχ ή Κηφι-
σιά Αττικής.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Ν.
Παπαδάκης)

8. Γν ωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλον -
τικών  Επιπτώσεων  υφιστάµεν ου Κοµβικού Σταθµού
Κιν ητής Τηλεφων ίας (Κ.Σ.Κ.Τ.) της VODAFONE µε
κωδική ον οµασία θέσης «ΣΦΕΝ∆ΑΛΗ ΜΑΛΑΚΑΣΑ
1000015», στη θέση «Σφεν δάλη», του ∆ήµου Ωρω-
πού, της Π.Ε. Αν ατολικής Αττικής, της Περιφέρειας
Αττικής.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Ν.
Παπαδάκης)

∆∆ΥΥΟΟ  ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗ  
9. Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλ-

λοντικών Επιπτώσεων στο πλαίσιο της διαδι-
κασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ)
της υφιστάµενης δραστηριότητας αποθήκευσης
και διακίνησης συσκευασµένων µη επικίνδυνων
και επικίνδυνων προϊόντων της εταιρείας «DEI
LOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» η οποία είναι
εγκατεστηµένη επί της οδού Χίου, στη θέση Άγιος
Γεώργιος Ασπροπύργου του νοµού Αττικής.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Ν.
Παπαδάκης)

10. Γνωµοδότηση επί της Έγκρισης περιβαλ-
λοντικών όρων υφιστάµενου κέντρου αποθήκευ-
σης και διανοµής µη επικίνδυνων προϊόντων και
ευπαθών προϊόντων της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ Α.Ε.» και διακριτικό
τίτλο «SARMED», στη θέση «Τρύπιο Λιθάρι»,
εκτός σχεδίου πόλης, εντός εγκεκριµένου γενικού
πολεοδοµικού σχεδίου Μάνδρας, ∆ήµος Μάνδρας
– Ειδυλλίας, Π.Ε. ∆υτικής Αττικής, Περιφέρεια
Αττικής.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Ν.
Παπαδάκης)

Εκλογή εκπροσώπων του Περιφερειακού Συµβουλίου 
στον Ειδικό ∆ιαβαθµιδικό Σύνδεσµο Νοµού Αττικής

Στη Συνεδρίαση του ΠΕΣΥ σήµερα 5 ∆εκεµβρίου 2019
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Σύλλογος Θεσσαλών Φυλής "Ο Ρήγας Φεραίος"
- 1881-2019: 138 χρόνια από την απελευθέρωση της Θεσσαλίας
Κυριακή 1 ∆εκεµβρίου - Ιερός

Ναός Αγίας Αικατερίνης (Πλάκα)-
Άγηµα προς τη Βουλή-Κατάθεση
Στεφάνων στο Μνηµείο του
Αγνώστου Στρατιώτη

∆ιοργάνωση: Οµοσπονδία Θεσ-
σαλικών Σωµατείων Αττικής «Η
Πανθεσσαλική Στέγη»

Κάθε εορταστική επέτειος είτε
πρόκειται για ατοµικό είτε για
συλλογικό γεγονός έχει τη

σηµασία της και το συµβολισµό της. Ανά-
µεσα στο σύνολο των ιδιαίτερων αυτών
χρονικών στιγµών ξεχωρίζουν αναµφι-
σβήτητα µε το ιδιαίτερο νόηµά τους οι
εορταστικές εκδηλώσεις οι αναφερόµενες
στις ιστορικές επετείους είτε σε ευρύτερη
κλίµακα του έθνους είτε σε στενότερη,
τοπική κλίµακα, οι εκδηλώσεις µε αφο-
ρµή την απελευθέρωση του κάθε τόπου
και την απαλλαγή του από µια µακροχρ-
όνια δουλεία.

Από κάθε άποψη ένας τέτοιος εορτα-
σµός, ενός ιστορικού γεγονότος, στο
πλαίσιο της εθνικής ιστορίας, είναι
συνυφασµένος µε στιγµές εξυψώσεως
του έθνους και µε στιγµές ορόσηµα στην
ιστορική συνέχεια ενός λαού. 

Κατά τον εορτασµό των εθνικών επε-
τείων και αντίστοιχα των τοπικών εορτών
απελευθέρωσης µνηµονεύουµε ιστορικά
γεγονότα που είναι κλειδιά στην εθνική ή
τοπική αντίστοιχα ιστορική βιογραφία και
ενισχύουµε µε αυτά τον τρόπο µε τον
οποίον χτίζουµε την τοπική και ακολούθ-
ως την εθνική ταυτότητα. 

Η απελευθέρωση της Θεσσαλίας, όνει-
ρο αιώνων, αποτελεί τρανή απόδειξη, ότι
τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο, όταν πρυ-
τανεύει η οµοθυµία, η αγωνιστικότητα, το
θαρραλέο πνεύµα, η έλλειψη φόβου και
πρωτίστως η ανεξάντλητη αγάπη για την
πατρίδα και την ελευθερία.

Έτσι και εµείς, ο Σύλλογος Θεσσαλών
Φυλής "Ο Ρήγας Φεραίος", τιµώντας την
ιστορία µας, συµµετείχαµε µε υπερηφά-
νεια στην εκδήλωση που πραγµατο-
ποίησε η Οµοσπονδία Θεσσαλικών
Σωµατείων Αττικής "Η Πανθεσσαλική
Στέγη", αρχικά στην Ιερά Μονή Αγίας

Αικατερίνης όπου και έλαβε χώρα η δοξο-
λογία, στη συνέχεια µε άγηµα προς την
Βουλή των Ελλήνων, στην κατάθεση Στε-
φάνων µπροστά από το µνηµείο του
Αγνώστου Στρατιώτη καθώς και στην
έναρξη του χορευτικού προγράµµατος
όπου είχε προγραµµατιστεί από την
Οµοσπονδία. 

Επικεφαλής του Συλλόγου µας ήταν ο
Πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Νταρζάνος,
µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Ευχαριστούµε το ∆ήµο Φυλής και το
ΝΠ∆∆ Πολιτισµού και Αθλητισµού "Η
Πάρνηθα" που µας διέθεσε πούλµαν το
οποίο ανέλαβε την µεταφορά και την επι-
στροφή µας από και προς το σηµείο 

όπου έλαβε χώρα η εκδήλωση. 
Θερµά συγχαρητήρια σε όσους συνέ-

βαλλαν ώστε να πραγµατοποιηθεί αυτή η
εκδήλωση, (όπως και σε όλους τους
Συλλόγους που έδωσαν το παρών) γιατί
η χώρα και ειδικότερα ο πολιτισµός έχει
ανάγκη από ανθρώπους οι οποίοι µε
περίσσια θέληση κι αγάπη, αφιερώνουν
αµέτρητο χρόνο για να τιµούν τέτοιες
επετείους και να προβάλλουν τα ιδεώδη
εκείνα που µας κάνουν και ξεχωρίζουµε
ως Έθνος. 

Σε ότι αφορά το πρόγραµµα στην
εκκλησία, χαιρετισµό απηύθυνε ο Πρόε-
δρος της Πανθεσσαλικής Στέγης ∆ρ. 

Στέφανος Κούτρας, ο Περιφερειάρχης
Θεσσαλίας κος Κώστας Αγοραστός και ο
Περιφερειάρχης Αττικής κoς Γιώργος
Πατούλης. Παραβρέθηκαν ακόµη ο Βου-
λευτής Καρδίτσας κος Γεώργιος Κωτσός
οι Αντιπεριφερειάρχες Καρδίτσας κος
Κωστής Νούσιος και Τρικάλων κος Χρή-
στος Μιχαλάκης. Τον πανηγυρικό της
ηµέρας εκφώνησε ο Υπουργός ∆ικαι-
οσύνης και Βουλευτής Καρδίτσας κος
Κώστας Τσιάρας.

Τα αγήµατα συνόδευσε σε όλη τη δια-
δροµή, καθώς και στην ανάκρουση του
Εθνικού µας Ύµνου, η Φιλαρµονική του
∆ήµου Αθηναίων.
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Ορκωµοσία τριών νέων υπαλλήλων στο ∆ήµο Ελευσίνας

Ο
ρκίστηκαν άλλοι τρεις, νέοι υπάλληλοι
του ∆ήµου Ελευσίνας. Η τελετή ορκω-
µοσίας πραγµατοποιήθηκε το πρωί της

∆ευτέρας 2 ∆εκεµβρίου στην αίθουσα συνεδριά-
σεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Οι νέοι υπάλ-
ληλοι είναι επιτυχόντες της Προκήρυξης 3Κ/2018
του ΑΣΕΠ και θα απασχοληθούν στη ∆ιεύθυνση
Καθαριότητας του δήµου. 

Η ορκωµοσία των νέων υπαλλήλων έγινε από
το δήµαρχο, Αργύρη Οικονόµου, ενώ παρόν
στην τελετή ήταν ο αντιδήµαρχος Καθαριότητας-
Ανακύ κλωσης-Περ ι βάλλοντος-Πρασί νου
Λεωνίδας Παππάς και υπηρεσιακοί παράγοντες
του δήµου. 

Οι τρείς νέοι υπάλληλοι που εντάσσονται στο
δυναµικό του δήµου Ελευσίνας  προστίθενται
στους 44 υπαλλήλους που είχαν ορκιστεί πριν
µερικές µέρες- στις 12 Νοεµβρίου- οι οποίοι
επίσης ήταν επιτυχόντες της 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ
και ήδη έχουν αναλάβει καθήκοντα που έχουν να
κάνουν µε την καθαριότητα, σε Ελευσίνα και
Μαγούλα. 

Η  δηµοτική αρχή Ελευσίνας τηρώντας τις
δεσµεύσείς της, έχει θέσει τον ευπρεπισµό και την
καθαριότητα της πόλης σε προτεραιότητα, κάνει
πράξη τη διαρκή βελτίωση της καθηµερινότητας
και την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των
κατοίκων της Ελευσίνας και της Μαγούλας.

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

Βλάβη λεωφορείου της 
γραµµής 709

Αναφορικά µε παράπονα συνδηµοτών µας, για
µαταίωση δροµολογίων της γραµµής 709, που εκφ-
ράστηκαν µέσω διαδικτύου, το πρωί της Τετάρτης 4
∆εκεµβρίου 2019, µας ενηµέρωσαν από τον ΟΑΣΑ
ότι οφείλεται σε βλάβη του δροµολογηµένου λεωφορ-
είου. 

Παρεµπιπτόντως, γνωστοποιούµε ότι οι γραµµές
∆ηµοτικής Συγκοινωνίας που πληρώνει ο ∆ήµος
Φυλής στον ΟΑΣΑ για την εξυπηρέτηση των
συνδηµοτών µας είναι οι 736 και 737. Και γι’ αυτές,
ωστόσο, την ευθύνη παροχής του συγκοινωνιακού
έργου έχει ο ΟΑΣΑ, όπως προβλέπεται από την από
7-2-2019 Σύµβαση που έχει συναφθεί µεταξύ των δύο
∆ηµόσιων Φορέων. 

Με βάση τα παραπάνω, για τυχόν βλάβες σε όλες τις
λεωφορειακές γραµµές του ∆ήµου Φυλής, ευθύνεται
αποκλειστικά και µόνον ο ΟΑΣΑ, προς τον οποίον
δέον να απευθύνονται και τα τυχόν παράπονα.  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου και ο Πρόεδρος του Πνευµατικού 

Κέντρου του ∆ήµου, σας προσκαλούν στη διάλεξη του «Ανοιχτού 
Πανεπιστηµίου», που θα δώσει ο οµιλητής κ. Κωνσταντίνος Γρίβας, 

Καθηγητής στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων,  ∆ιδάκτορας Γεωγραφίας της
Ασφάλειας στο Τµήµα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του 

Πανεπιστηµίου Αθηνών *, µε θέµα :«Η Νέα Γεωγραφία της Ενέργειας και η Θέση
της Ελλάδας»,   τη ∆ευτέρα, 9 ∆εκεµβρίου 2019,στις 19:30, στην Αίθουσα

Εκδηλώσεων του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου Ασπροπύργου
(¨∆ηµήτριος Καλλιέρης¨)  Αλέκου Παναγούλη 13.

* Ο κ. Κωνσταντί νος Γρί βας εί ναι  Αναπληρωτής Καθηγητής Γεωπολι τι κής στην Στρατι ωτι κή Σχολή 
Ευελπί δων. ∆ι δάσκει  επί σης, Γεωγραφί α της Ασφάλει ας στην Ευρύτερη Μέση Ανατολή στο Τµήµα 

Τουρκι κών και  Σύγχρονων Ασι ατι κών Σπουδών του Πανεπι στηµί ου Αθηνών.
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H µία διάκριση διαδέχεται την άλλη για τους 
µαθητές του 1ου ΓΕΛ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Στο Στρασβούργο η µαθήτρια της Β΄ Τάξης 
του Λυκείου Ασπροπύργου, Νάσια Ντάρα, λόγω της

διάκρισής της στο ∆ιαγωνισµό Euroscola

H
µία διάκριση διαδέχ εται την

άλλη για τους µαθητές του
1ου ΓΕΛ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ,

αλλά και για την  επάξια εκπρόσωπό
του, τη µαθήτρια της Β Τάξης του
Λυκείου, Νάσια Ντάρα.

Μετά την  υποτροφία της στο θεριν ό
σχ ολείο δυόµιση εβδοµάδων  του
Κέν τρου Ελλην ικών  Σπουδών  του
Harv ard στο Ναύπλιο, τον  Ιούλιο 2019,
την  εξαιρετική τοποθέτησή της στο
Γραφείο  Ευρωπαϊκού Κοιν οβουλίου
στην  Αθήν α , 29-11-2019,ως υποψήφια
σχ ολική πρέσβης, έρχ εται η
διάκρισήτης στο διαγων ισµό Euroscola.

Το Ευρωπαϊκό Κοιν οβούλιο,
επιθυµών τας ν α δώσει στους ν έους της
Ευρωπαϊκής Έν ωσης την  ευκαιρία ν α
γν ωρίσουν  το χ ώρο και τον  τρόπο
λειτουργίας του Ευρωπαϊκού
Κοιν οβουλίου και ν α εκφράσουν  τις
προσδοκίες και τις απόψεις τους για την
ευρωπαϊκή οικοδόµηση, διοργαν ών ει
στο Στρασβούργο την  ηµερίδα
EUROSCOLA στις 27Φεβρουαρίου
2020. 

Στην  ηµερίδα αυτή θα συµµετάσχ ουν
µαθητές Λυκείου από τις χ ώρες – µέλη
της Ευρωπαϊκής Έν ωσης.

Η Περιφερειακή ∆ιεύθυν ση
Εκπαίδευσης Αττικής  εκλήθη  ν α
εκπροσωπηθεί από είκοσι τέσσερις
(24) µαθητές από τις ∆ιευθύν σεις
∆ / θ µ ι α ς
Εκπαίδευσης Αν ατολικής  Αττικής,
∆υτικής Αττικής και Πειραιά.

Στο πλαίσιο του
προγράµµατος  διεξήχ θη διαγων ισµός γι
α την  επιλογή των  µαθητών
(συµµετείχ αν  212 µαθητές απ την
περιφέρεια) µε θέµα:

«Το Ευρωπαϊκό Κοιν οβούλιο είν αι ο

θεσµός της Ευρωπαϊκής Έν ωσης που
εκλέγεται µε άµεση καθολική ψηφοφορία
από τους ευρωπαίους πολίτες. 

Με την  εφαρµογή της Συν θήκης της
Λισαβόν ας το 2009, το ΕΚ
συν αποφασίζει µε τις κυβερν ήσεις των
χ ωρών  µελών  της Έν ωσης σε µεγάλο
ποσοστό της ν οµοθεσίας και επίσης
αν αλαµβάν ει σηµαν τικές πολιτικές
πρωτοβουλίες. 

Έχ ει αυξηµέν ες εξουσίες όσον  αφορά
στον  προϋπολογισµό της Έν ωσης,
ασκεί δηµοκρατικό έλεγχ ο των
αποφάσεων  και είν αι απαραίτητη η
συν αίν εση του στις διεθν είς συµφων ίες
που συν άπτει η Ευρωπαϊκή Έν ωση.

Τον  Μάιο του 2019 οι ευρωπαίοι
πολίτες από τις 27 χ ώρες της ΕΕ
ψήφισαν  στις ευρωπαϊκές εκλογές για
την  αν άδειξη των  705 Μελών  του
Ευρωπαϊκού Κοιν οβουλίου.

Πώς πιστεύετε ότι οι Ευρωπαίοι
πολίτες µπορούν  ν α εν ισχ ύσουν  τη
δηµοκρατική φυσιογν ωµία της Έν ωσης;
Θεωρείτε ότι το Ευρωπαϊκό Κοιν οβούλιο
πρέπει ν α αν αλάβει περισσότερες
αρµοδιότητες ώστε ν α εκφράσει µε πιο
αποφασιστικό τρόπο την  εν τολή  των
πολιτών  της Έν ωσης οι οποίοι µε την
ψήφο τους θα προσδιορίσουν  τη
µελλον τική πορεία της Ευρώπης;»

Στην  επιλογή των  µαθητών , εκτός
από το βαθµό της εργασίας- έκθεσης,
λήφθηκαν  υπόψη τα εξής κριτήρια:

1. Πολύ καλή γν ώση της Αγγλικής ή
Γαλλικής γλώσσας

2. Καλή γεν ική επίδοση στα
µαθήµατα του σχ ολείου

Σηµειών εται ότι µεγαλύτερη βαρύτητα

δόθηκε στην  έκθεση και τα άλλα
κριτήρια συν εκτιµήθηκαν  βάσει
µοριοδότησης (έκθεση 60%, ξέν η
γλώσσα 20%, επίδοση 20%).

Νάσια Ντάρα

«Είναι µεγάλη τιµή για εµένα το
ότι θα εκπροσωπήσω το Λύκειο 

και τον τόπο µου στα έδρανα
του Ευρωκοινοβουλίου!»

Η  διακριθείσα µαθήτρια  είπε :
«Μια αν έλπιστη επιτυχ ία...

Αισθάν οµαι πραγµατικά ευλογηµέν η και
παν ευτυχ ής. Σε έν αν  διαγων ισµό µε
έν α τόσο απαιτητικό θέµα, "ν ικητές"
δεν  είν αι µόν ο οι διακριθέν τες. Ακόµη
και η συµµετοχ ή προϋποθέτει
εκτεταµέν η έρευν α, η οποία αφυπν ίζει
και συν τελεί στη δηµιουργία εν εργών
και εν ηµερωµέν ων  πολιτών . Είν αι
λοιπόν  πραγµατικά εν θαρρυν τικό το
γεγον ός πως ο αριθµός των
συµµετεχ όν των  ολοέν α και αυξάν εται!
Και αυτό φυσικά οφείλεται σε µεγάλο
βαθµό στους υπεύθυν ους
εκπαιδευτικούς, οι οποίοι προτρέπουν
τους µαθητές ν α δηλώσουν  συµµετοχ ή
σε δράσεις όπως αυτή, εν ηµερών ουν
µε υλικό, στη δική µου περίπτωση στην
κα Σκληρού Φαν ή, την  οποία
ευχ αριστώ και εύχ οµαι ν α συν εχ ίσει ν α
εν θαρρύν ει τη συµµετοχ ή των
µαθητών  σε τέτοιες δράσεις που
εξελίσσον ται σε ξεχ ωριστές εµπειρίες! 

Είν αι µεγάλη τιµή για εµέν α το ότι θα
εκπροσωπήσω το Λύκειο και τον  τόπο
µου στα έδραν α του
Ευρωκοιν οβουλίου!»

Η κυρία Σκληρού ως υπεύθυνη των

παραπάνω δράσεων ανέφερε ότι
φέτος συµµετείχαν περισσότεροι
µαθητές από πέρυσι στο
διαγωνισµό, εµφανώς
ενθουσιασµένη και περήφανη, διότι
διαπιστώνει  ότι οι µαθητές
παραδειγµατίζονται απ τις
πολλαπλές διακρίσεις και εµπειρίες
των συµµαθητών τους και
ακολουθούν την επανειληµµένη
προτροπή της να συµµετέχουν σε
τέτοιες δράσεις.

Επίσης τόν ισε ότι οι περισσότεροι
µαθητές στάθηκαν  αξιοπρεπώς στο
διαγων ισµό, µε υψηλή βαθµολογία στην
έκθεση σ έν α τόσο απαιτητικό θέµα και
αξίζουν  όλοι συγχ αρητήρια για την
προσπάθεια τους, µάλιστα όπως
διαπιστώθηκε υπήρξε µεγάλος
αν ταγων ισµός.

Όλοι οι διαγων ιζόµεν οι
µαθητές  αισθάν θηκαν  περήφαν οι για
την  διάκριση. Μια διαπίστωση που την
έκαν ε ακόµη περήφαν η για τους
µαθητές της. 

Όπως  τόν ισε η κυρία Σκληρού για τη
Νάσια Ντάρα, πρόκειται για µαθήτρια
µε  εξαιρετικό ήθος, ωριµότητα και
επίπεδο γν ώσεων , αυτό διαπιστών εται
εξάλλου απ τις πολλαπλές διακρίσεις της
και την  τοποθέτησή της, εποµέν ως
επάξια θα εκπροσωπήσει το σχ ολείο
της, τον  τόπο της, την  Περιφερειακή
∆ιεύθυν ση Εκπαίδευσης Αττικής, στην
ηµερίδα στο Ε.Κ.

∆ήµαρχος Χαϊδαρίου Βαγγέλης Ντηνιακός
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΙΣΜΑΤΟΣ – ΤΗΝ 3η
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ
ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Σε εκδήλωση στο ΕΡΕΙΣΜΑ µε αφορµή την  Παγκόσµια Ηµέρα
των  ΑµεΑ παραβρέθηκε την  Τρίτη 3η ∆εκεµβρίου ο ∆ήµαρχ ος
Χαϊδαρίου Βαγγέλης Ντην ιακός.
Το ΕΡΕΙΣΜΑ λειτουργεί από την  Κοιν ων ική Υπηρεσία του
∆ήµου και αποτελεί µια ιδιαίτερα αξιόλογη δοµή για την  στήριξη
των  ΑµεΑ που έχ ει ήδη αρκετά χ ρόν ια προσφοράς στην  τοπική
κοιν ων ία.
Αν αφερόµεν ος στην  εκδήλωση του ΕΡΕΙΣΜΑΤΟΣ ο ∆ήµαρχ ος

τόν ισε ότι: Η Παγκόσµια Ηµέρα για τα ΑµεΑ αποτελεί µιαν  αφο-
ρµή αν άδειξης του µεγάλου ζητήµατος της ισότιµης έν ταξης των
ΑµεΑ στην  κοιν ων ία. Αλλά οι  δράσεις όλων  µας πρέπει ν α
γίν ον ται όχ ι κάθε 3 του ∆εκέµβρη αλλά 365 ηµέρες τον  χ ρόν ο.
Γιατί  ο σεβασµός που δείχ ν ει µια τοπική κοιν ων ία στα
δικαιώµατα των  ΑµεΑ αποτελεί µέτρο του πολιτισµού της.
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Εν ηµέρωση για τα προβλήµατα και τις
ιδιαιτερότητες του λιµαν ιού της Ελευ-
σίν ας είχε ο γεν ικός γραµµατέας Ναυ-

τιλίας και Λιµεν ικών  Υποδοµών  κ. Ευάγγελος
–Άγγελος Κυριαζόπουλος, ο οποίος  επισκέφ-
θηκε την  Τρίτη, τις εγκαταστάσεις του Οργαν ι-
σµού Λιµέν ος Ελευσίν ας (ΟΛΕ) όπου τον
υποδέχτηκε ο διευθύν ων  σύµβουλος του
Οργαν ισµού κ. Απόστολος Καµαριν άκης.

Ειδικότερα, ο  διευθύν ων  σύµβουλος του
ΟΛΕ εν ηµέρωσε εκτεν ώς τον  κ. Κυριαζόπου-
λο για τις υφιστάµεν ες λιµεν ικές υποδοµές της
Ελευσίν ας καθώς και για τα ζητήµατα του παρ-
αλιακού µετώπου της ∆υτικής Αττικής.

Συγκεκριµέν α ο κ. Καµαριν άκης χ αρακτήρισε την
Ελευσίν α ως έν α µεγάλης αξίας λιµάν ι, το µον αδικό
στην  Αττική όπου διακιν είται χ ύδην  φορτίο- κάτι που
δεν  γίν εται στον  Πειραιά. 

Επίσης, ο διευθύν ων  σύµβουλος του ΟΛΕ αν αφέρ-
θηκε στα εγκαταλελειµµέν α πλοία καθώς και στα 40
ν αυάγια που βρίσκον ται στον  κόλπο της Ελευσίν ας-
κυρίως στη Βλύχ α, µία περιοχ ή η οποία έχ ει χ αρακ-
τηριστεί ν εκροταφείο πλοίων . Όπως διευκρίν ισε ο κ.
Καµαριν άκης, ο σχ ετικός διαγων ισµός για την  απο-
µάκρυν σή των  ν αυαγίων  βρίσκεται σε εξέλιξη, σε πολ-
λές περιπτώσεις οι  πλοιοκτήτες τους είν αι εξαφαν ι-
σµέν οι και αν αζητούν ται δια της ν οµικής οδού, ο ΟΛΕ
επιβαρύν εται οικον οµικά µε τα έξοδα απορρύπαν σης
µέχ ρι ν α ολοκληρωθούν  οι προβλεπόµεν ες από το
ν όµο διαδικασίες. 

Ιδιαίτερη αν αφορά έκαν ε ο κ. Καµαριν άκης και στη

σηµασία της αν αβάθµισης του παραλιακού µετώπου
της πόλης εν  όψει του 2021 κατά το οποίο η Ελευσίν α
θα είν αι Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης. 

Παρόν τες στην  εν ηµερωτική συν άν τηση ήταν  οι
υπηρεσιακοί παράγον τες του υπουργείου κ.κ. Ευρυ-

βιάδης Σαπουν άς και Αριστοτέλης Παπαδόπολης
καθώς και τα µέλη του ∆Σ του ΟΛΕ κ.κ. Κώστας Χρή-
στου εκπρόσωπος εργαζοµέν ων  ΟΛΕ και Χρήστος
Κατσόγιαν ν ης, πρόεδρος του Συν δέσµου φορτοεκφο-
ρτωτών .

Ενηµέρωση Γ.Γ. του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Ευάγγελου – Άγγελου Κυριαζόπουλου για το λιµάνι της Ελευσίνας
ΣΣυυννάάννττηησσηη  µµεε  ττοονν  δδιιεευυθθύύννοονντταα  σσύύµµββοουυλλοο  ττοουυ  ΟΟρργγααννιισσµµοούύ  ΛΛιιµµέέννοοςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  κκ..  ΑΑππόόσσττοολλοο  ΚΚααµµααρριιννάάκκηη
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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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Μ εγάλες αλλαγές στην Ανώτατη Εκπαίδευ-
ση µε νοµοσχέδιο του Υπ. Παιδείας

Με γνώµονα τη διαφάνεια και την αντικειµενικότητα, την
αξιοκρατία µε κριτήρια ποιότητας, την αποκέντρωση
εξουσιών, και την ανάγκη για διαµόρφωση του ακαδ-
ηµαϊκού χάρτη της χώρας µετά από συνεκτικό στρατηγικό
σχεδιασµό, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων κα
Νίκη Κεραµέως, καθώς και ο Υφυπουργός κ. Βασίλης
∆ιγαλάκης, παρουσία του Γενικού Γραµµατέα κ. Από-
στολου ∆ηµητρόπουλου, παρουσίασαν το νοµοσχέδιο για
την ανώτατη εκπαίδευση που θα τεθεί σε δηµόσια δια-
βούλευση, µε τους εξής βασικούς άξονες:
Α. Ίδρυση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης
(ΕΘΑΑΕ), µε ενισχυµένες αρµοδιότητες, σε αντικατάστα-
ση της περιορισµένης και προϋπάρχουσας Αρχής ∆ια-
σφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη
Εκπαίδευση (Α∆ΙΠ).
Β. Απελευθέρωση της έρευνας και δηµιουργία ευέλικτου
και ευπροσάρµοστου πλαισίου λειτουργίας των Ειδικών
Λογαριασµών Έρευνας (ΕΛΚΕ).

Α. Ιδρυση ΕΘΑΑΕ
Ιδρύεται η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης
(ΕΘΑΑΕ), µε ενισχυµένες αρµοδιότητες, σε αντικατάστα-
ση της περιορισµένης και προϋπάρχουσας Α∆ΙΠ, µε
κύριο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας  στην εκπαίδευ-
ση:
δίνοντας κίνητρα για συνεχή βελτίωση και συνδέοντας
µέρος της χρηµατοδότησης των Ιδρυµάτων µε αντικειµε-
νικά κριτήρια ποιότητας
σχεδιάζοντας ολοκληρωµένα, µακροπρόθεσµα και στρ-
ατηγικά για την Τριτοβάθµια εκπαίδευση
διευρύνοντας τις αρµοδιότητες πιστοποίησης
αξιολογώντας τα Πανεπιστήµια και τις ερευνητικές µονά-
δες εντός αυτών.
- Νέα δοµή
Η νέα δοµή της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης
µε αυξηµένες εγγυήσεις ανεξαρτησίας θα αποτελείται
από: (α) τον Πρόεδρο
Ο Πρόεδρος θα ορίζεται  µε απόφαση του Υπουργικού
Συµβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού Παι-
δείας και Θρησκευµάτων και σύµφωνη γνώµη της Ειδι-
κής Μόνιµης Επιτροπής Θεσµών και ∆ιαφάνειας της
Βουλής.
(β) το Ανώτατο Συµβούλιο
Το Ανώτατο Συµβούλιο θα αποτελεί επιτελικό όργανο για
τις µείζονες αποφάσεις αναδιάρθρωσης του ακαδηµαϊκού
χάρτη, του στρατηγικού σχεδιασµού και της χρηµατοδότ-
ησης των ΑΕΙ. Θα συµµετέχουν Καθηγητές α’  βαθµίδας
από την Ελλάδα ή το εξωτερικό. Τα Μέλη του θα επιλέ-
γονται από τριµελές Συµβούλιο Επιλογής, αποτελούµενο
από τον Πρόεδρο και δύο Καθηγητές α’  βαθµίδας, µετά
από δηµόσια προκήρυξη.
(γ) το Συµβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης
Το Συµβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης θα αποτε-
λεί εκτελεστικό όργανο που αξιολογεί και πιστοποιεί τα
ΑΕΙ και τα προγράµµατα σπουδών. 
Θα συµµετέχουν εξειδικευµένοι Καθηγητές α’  βαθµίδας
ανά γνωστικό αντικείµενο καθώς και εκπρόσωποι φοιτ-

ητών και κοινωνικών εταίρων. Τα Μέλη του θα επιλέ-
γονται από τριµελές Συµβούλιο Επιλογής, αποτελούµενο
από τον Πρόεδρο και δύο Καθηγητές α’  βαθµίδας, ανά
γνωστικό αντικείµενο, µετά από δηµόσια προκήρυξη.
(δ) τον Γενικό ∆ιευθυντή, ο οποίος επίσης θα επιλέγεται
από τριµελές Συµβούλιο Επιλογής, αποτελούµενο από
Μέλη του Ανώτατου Συµβουλίου, µετά από δηµόσια προ-
κήρυξη.
- Ενίσχυση αρµοδιοτήτων
Οι αρµοδιότητες της ΕΘΑΑΕ ενισχύονται στα τρία
ακόλουθα πεδία:
α) στρατηγικό σχεδιασµό
β) χρηµατοδότηση
γ) αξιολόγηση
Συγκεκριµένα, το Ανώτατο Συµβούλιο της ΕΘΑΑΕ θα
εισηγείται στον Υπουργό:
Tο πρόγραµµα εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη
εκπαίδευση
Tην ίδρυση, συγχώνευση, κατάτµηση, κατάργηση πανε-
πιστηµίων, σχολών, τµηµάτων,
Την κατανοµή του ετήσιου προϋπολογισµού επιχορήγ-
ησης στα ΑΕΙ
Την κατανοµή 20% της χρηµατοδότησης αυτής µέσω
αξιολόγησης (υλοποίηση για πρώτη φορά performance-
based funding και παροχή κινήτρων στα ΑΕΙ να
βελτιωθούν σε στόχους που τα ίδια επιλέγουν, στο
πλαίσιο της αυτονοµίας τους, π.χ. ποιότητα εκπαίδευσης,
ερευνητική δραστηριότητα, δράσεις εξωστρέφειας)
Τις προγραµµατικές συµφωνίες Υπουργείου και ΑΕΙ
Και το Συµβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης:
Αξιολογεί τα ΑΕΙ και το εάν πληρούν τις ποιοτικές προϋ-
ποθέσεις για να οργανώνουν προγράµµατα σπουδών
α’ , β’  και γ’  κύκλου
Αξιολογεί τις ερευνητικές µονάδες εντός ΑΕΙ
Πιστοποιεί την ποιότητα:
- των εσωτερικών συστηµάτων διασφάλισης της ποιότ-
ητας των ΑΕΙ
- των προγραµµάτων σπουδών (εκ των προτέρων για τα
µελλοντικά & εκ των υστέρων για τα ήδη ιδρυθέντα)
∆ιενεργεί θεµατικές αξιολογήσεις των ΑΕΙ (π.χ. στρατ-
ηγική διεθνοποίησης, ισότητα των φύλων, πρόσβαση
ΑµεΑ)
Καινοτοµίες και βήµατα µπροστά:
Προβλέπεται συγκεκριµένο ποσοστό της χρηµατοδότ-
ησης να εξαρτάται από την αξιολόγηση
Πιστοποιούνται τα προγράµµατα σπουδών πριν την ένα-
ρξη της λειτουργίας τους
Εξετάζεται αν τα ΑΕΙ πληρούν ποιοτικές προϋποθέσεις
για να οργανώνουν προγράµµατα σπουδών α’ , β’  και
γ΄ κύκλου
Εντάσσονται θεµατικές και συγκριτικές αξιολογήσεις των
Ιδρυµάτων σε κρίσιµα πεδία, π.χ. ισότητα των φύλων,
πρόσβαση των ατόµων µε αναπηρία, ηλεκτρονική µάθη-
ση, εξωστρέφεια
Προβλέπεται αυτοτελής αξιολόγηση των ερευνητικών
κέντρων των ΑΕΙ

Εκδήλωση ΣY.PIZ.A - Προοδευτικής
Συµµαχίας στις Ερυθρές την Κυριακή
8 ∆εκεµβρίου

Την Κυριακή 8 ∆εκεµβρίου και ώρα 11.00 το πρωί, ο
ΣΥ.ΡΙΖ.Α – Προοδευτική Συµµαχία. πραγµατοποιεί
ανοιχτή πολιτική εκδήλωση στο δηµαρχείο Ερυθρών
(Εθνικής Αντιστάσεων 107)  µε οµιλητές τον Πουλάκη
Κώστα, από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και
το Μαντίκο Θάνο, από την Προοδευτική Συµµαχία και
την Κεντρική Επιτροπή της ∆ηµοκρατικής Αριστεράς.
Στην εκδήλωση θα απευθύνει χαιρετισµό ο βουλευτής
∆υτικής Αττικής και Αναπληρωτής Τοµεάρχης Οικο-
νοµίας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., Τσίπρας Γιώργος.



12-θριάσιο Πέµπτη 5 ∆εκεµβρίου 2019

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 60 Τ.Μ. ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ,
ΜΕΧΡΙ 250 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

ΤΗΛ. 6995177554 (κα. ΜΑΡΙΕΤΤΑ)

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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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



Πέµπτη 5 ∆εκεµβρίου 2019 θριάσιο-15  

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

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

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

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

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

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

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

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

•ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών

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

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

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

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

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

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

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

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

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