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Φορτηγό πλοίο βούλιαξε
στον όρµο Ασπροπύργου

ê.2239

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Σε εξέλιξη εργασίες απορρύπανσης στην περιοχή

Την προανάκριση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιµεναρχείο Ελευσίνας.

Τέλος οι δουλειές µε
«φούντες»... για
σπείρα στα Άνω Λιόσια

σελ. 9

Οργανωµένη επιχείρηση µε ελικόπτερα,
ΕΚΑΜ και αστυνοµικούς σκύλους
σελ. 3

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΧΙΛΙΑ∆ΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΩΝ,
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ

Υπέρλαµπρη Τελετή Λήξης για το
Πολιτιστικό Φεστιβάλ «Θριάσια
2017» του ∆ήµου Ασπροπύργου

Εγκαίνια για το ταρτάν, το νέο χλοοτάπητα και τις άλλες υποδοµές για τη Νεολαία.

•Τιµήθηκαν η οικογένεια του εκλιπόντος Προέδρου του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., Γιώργου Τσόκα και ο Εφοπλιστής Αθανάσιος Μαρτίνος.

∆ροµολογήθηκε η σύνδεση του ∆ήµου
Φυλής µε το δίκτυο φυσικού αερίου
Στόχος είναι να µειωθεί το ενεργειακό κόστος για τις
δηµοτικές εγκαταστάσεις και τους δηµότες.

ΧΩΡΙΣ ΧΡΟΝΟΤΡΙΒΗ
Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ
ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ
∆ΡΟΜΟΥΣ ΤΩΝ ΒΙΛΙΩΝ

«∆ίνουµε τη µάχη για ένα ασφαλές
οδικό δίκτυο που το χρειαζόµαστε
και που µας αξίζει» υπογράµµισε
η ∆ήµαρχος, Γιάννα Κριεκούκη

σελ. 7

ΠΕΡΑΣΑΝ ΣΧΕ∆ΟΝ
2 ΧΡΟΝΙΑ
Αποκατάσταση
γέφυρας στον
Ασπρόπυργο που
είχε καταστραφεί
από τις πληµµύρες
του 2015

σελ. 2-4

ΜΕ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΣΣΑΒΟΥ

σελ. 2

Έκτακτος ∆ιαχειριστικόςέλεγχος στην
δηµοτική επιχείρηση ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ
ΑΧΑΡΝΩΝ από το έτος ίδρυσής της το 2010

σελ. 3

σελ. 3

2-θριάσιο
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ΠΕΡΑΣΑΝ ΣΧΕ∆ΟΝ 2 ΧΡΟΝΙΑ

Ασπρόπυργος
Μάσσος Κωνσταντίνος Γ. Μακρυγιάννη 2,
2105580002
Ελευσίνα
ΓΚΟΛΕΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Παγκάλου & Χατζηδάκη, Εντός Εµπορικού Κέντρου
2105546444
Μάνδρα

Κληρονόµοι Βασιλείου Ισιδώρα Π.
Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 67, 2105555236
Aχαρνές

Στράγκα Μαρία Χ. Βενιζέλου Ελευθερίου 78, Έναντι
Ιερού Ναού Παναγίας Σουµελά, 2102440400
Ζεφύρι - Άνω Λιόσια

Ρεσβάνης Νικόλαος Ι.
Παναγίας Γρηγορούσης 50 & Μπότσαρη, Ζεφύρι,
2102387965
Χαϊδάρι

Γιαννακόπουλος Ανδρέας Π. Ιερού Λόχου 7
& Αριστείδου, 2105820751

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
7,7,11,15,19,23,27

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Τοπική συννεφιά
Η θερµοκρασία από 18 έως 23
βαθµούς Κελσίου

Αποκατάσταση γέφυρας στον Ασπρόπυργο που είχε
καταστραφεί από τις πληµµύρες του 2015.

Ξ

εκίνησαν και θα ολοκληρωθούν, το αργότερο
σε τρεις µήνες, οι
εργασίες για την αποκατάσταση
γέφυρας στον Ασπρόπυργο, η
οποία
καταστράφηκε
στις
πληµµύρες του Φεβρουαρίου του
2015.
Το
έργο είναι ζωτικής
σηµασίας, καθώς µετά από
σχεδόν δύο χρόνια θα επαναφέρει την κυκλοφοριακή κανονικότητα τόσο στα οχήµατα που
κινούνται στην βιοµηχανική ζώνη,
όσο και σε αυτά που κινούνται
στην περιοχή των Νεόκτιστων.
Το έργο γίνεται µε χρηµατοδότηση, από ιδίους πόρους,
της Περιφέρειας Αττικής µε το
ποσό των 350.000,00 ευρώ, ενώ
επίσης η Περιφέρεια δηµοπράτησε το έργο, έχοντας και την
ευθύνη της επίβλεψης του.

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΧΙΛΙΑ∆ΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ

Υπέρλαµπρη Τελετή Λήξης για το
Πολιτιστικό Φεστιβάλ «Θριάσια 2017»
του ∆ήµου Ασπροπύργου
•Εγκαίνια για το ταρτάν, το νέο χλοοτάπητα και τις άλλες υποδοµές για τη Νεολαία.
•Τιµήθηκαν η οικογένεια του εκλιπόντος Προέδρου του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., Γιώργου
Τσόκα και ο Εφοπλιστής κ. Αθανάσιος Μαρτίνος.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Χαρίτων, Χαρίτωνας, Χαρίτος, Χαριτίνη
Παγκόσµια Ηµέρα κατά της Λύσσας

ΘΡΙΑΣΙΟ

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: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968
Συνδροµές Ετήσιες: 20€
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 6501020000000
20060191531

∆ιεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου Γρηγορίου 4, 19300 Ασπρόπυργος
Χειρόγραφα δηµοσιευόµενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. Υπογεγραµµένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφηµερίδας

Τ

ην Κυριακή, 24 Σεπτεµβρίου 2017 ολοκληρώθηκε ο κύκλος εκδηλώσεων, του Πολιτιστικού
Φεστιβάλ « Θριάσια 2017», που διοργανώθηκε
µε ευθύνη του ∆ηµάρχου Ασπροπύργου, κ. Νικόλαου
Μελετίου, του κ. Μελέτιου Μπουραντά, Προέδρου του
Πνευµατικού Κέντρου επικεφαλής της Οργανωτικής Επιτροπής του θεσµού.
Οι εκδηλώσεις της αυλαίας του Φεστιβάλ, ξεκίνησαν
µε την αθλητική δράση «Τρέχω στην πόλη µου». Πλήθος δροµέων έλαβαν µέρος σ’ αυτήν, τρέχοντας στους
δρόµους του Ασπρόπυργου, µε Τερµατισµό στο ∆ηµοτικό Αθλητικό Κέντρο Ασπροπύργου. Στη λήξη της διαδροµής, ο Οργανισµός Άθλησης & Φροντίδας, Νεολαίας
& 3ης Ηλικίας, που είχε και την ευθύνη διεξαγωγής, απένειµε, σ’ όλους τους διαγωνιζόµενους, αναµνηστικές
βεβαιώσεις, ενώ τίµησε και διακεκριµένους αθλητές της

πόλης, που έχουν συµµετάσχει σε Πανελλήνια, Πανευρωπαϊκά, Παγκόσµια Πρωταθλήµατα, Ολυµπιάδες,
αποσπώντας πλήθος διακρίσεων.
Αµέσως µετά, µέσα σε κλίµα συγκίνησης, πραγµατοποιήθηκαν τα εγκαίνια των νέων υποδοµών του ∆ηµοτικού Αθλητικού Κέντρου Ασπροπύργου. Συγκεκριµένα,
εγκαινιάστηκαν το ταρτάν, ο νέος χλοοτάπητας, τα νέα
αποδυτήρια και οι τουαλέτες, το γήπεδο 5x5, µε το νέο
τερέν 4ης γενιάς και οι κήποι εντός και εκτός του Σταδίου.
Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου και Μέλος του ∆.Σ. της
Κ.Ε.∆.Ε., κ. Νικόλαος Μελετίου, τίµησε τη µνήµη του
αειµνήστου Γεώργιου Τσόκα, απονέµοντας τιµητική πλακέτα στην οικογένεια του Πρώην Προέδρου του
ΟΑΦΝΤΗ, για τη συνολική προσφορά του στον Ασπρόπυργο.
Συνεχίζεται στη σελ. 4

Πέµπτη 28 Σεπτεµβρίου 2017

θριάσιο-3

ΧΩΡΙΣ ΧΡΟΝΟΤΡΙΒΗ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ
ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ ΤΩΝ ΒΙΛΙΩΝ

«∆ίνουµε τη µάχη για ένα ασφαλές οδικό δίκτυο που το χρειαζόµαστε
και που µας αξίζει» υπογράµµισε η ∆ήµαρχος, Γιάννα Κριεκούκη
ΜΕ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΣΣΑΒΟΥ
Έκτακτος ∆ιαχειριστικός έλεγχος
στην δηµοτική επιχείρηση
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ
από το το 2010

Μ

ε πρωτοβουλία και εισήγηση του ∆ηµάρχου Αχαρνών Γιάννη Κασσαβού, κατά τη συνεδρίαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου της 19ης Σεπτεµβρίου
2017 θα πραγµατοποιηθεί ∆ιαχειριστικός Έλεγχος στην
δηµοτική επιχείρηση του ∆ήµου Αχαρνών µε την επωνυµία ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ.
Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κατά την εισήγηση του τόνισε
πως, στα πλαίσια της διαφάνειας και της άσκησης χρηστής διοίκησης και µε σκοπό στην απόδοση δίκαιων
ευθυνών διαχείρισης, είναι εξαιρετικά σηµαντικό να
δούµε από τον Ιούνιο του 2010 που συστάθηκε η
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ επί δηµαρχίας Παναγιώτη
Φωτιάδη, πώς λειτούργησαν και διαχειρίστηκαν κεφάλαια
και έσοδα της επιχείρησης οι κατά καιρούς διοικήσεις.
Με τον διαχειριστικό έλεγχο θα είναι δυνατό να αποκτήσουµε σαφή και ξεκάθαρη εικόνα για τη λειτουργία της
επιχείρησης και την εξυπηρέτηση των σκοπών της όπως
αυτά αναφέρονται στο καταστατικό της.
Μαζί µε την εισήγησή του για τον διαχειριστικό έλεγχο
στην ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ, ο ∆ήµαρχος Αχαρνών
ζήτησε επίσης την µείωση της αποζηµίωσης για τον
Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της επιχείρησης σε
µια προσπάθεια περιορισµού των διοικητικών εξόδων
της επιχείρησης.

Ο

∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας, µετά την ολοκλήρωση του πρόχειρου διαγωνισµού συνεχίζει
και στα Βίλια το πρόγραµµα ασφαλτόστρωσης
βασικών οδών που παρουσιάζουν ζηµιές και φθορές από
την χρήση αλλά και από τα έντονα καιρικά φαινόµενα.
Τα συνεργεία, µαζί µε την επίβλεψη και την συνεχή
παρουσία της Αντιδηµάρχου, Αγγελικής Παπακωνσταντίνου, ώστε να διασφαλιστεί το γρηγορότερο και καλύτερο
αποτέλεσµα, ρίχτηκαν µε εντατικούς ρυθµούς στην
«µάχη» για την βελτίωση του οδοστρώµατος πριν από
τον επερχόµενο χειµώνα.

Παράλληλα, µε την ασφαλτόστρωση οδών σε όλο το
µήκος τους, πραγµατοποιήθηκαν σε πολλές οδούς
µικρής κλίµακας επεµβάσεις που αφορούσαν στοχευµένες επιδιορθώσεις ζηµιών και λακκουβών.
Η ∆ήµαρχος, που παραβρισκόταν επιβλέποντας και η
ίδια τις εργασίες ασφαλτόστρωσης τόνισε : «Προσπαθούµε, χωρίς χρονοτριβή, να αποκαταστήσουµε όλους
τους δρόµους των Βιλίων. Να φτιάξουµε ένα ασφαλές
οδικό δίκτυο. Έτσι µετά την Οινόη εστιάζουµε στα Βίλια µε
την ασφαλτόστρωση όχι µόνο βασικών οδών σε όλο το
µήκος τους αλλά και ζηµιών που έχουν προκληθεί σε
πολλές από αυτές».

Τέλος οι δουλειές µε «φούντες» ...για σπείρα στα Άνω Λιόσια

Οργανωµένη επιχείρηση µε ελικόπτερα, ΕΚΑΜ και αστυνοµικούς σκύλους

Σ

υν ελήφθησαν , µετά απ ό οργαν ωµέν η
αστυν οµική επιχ είρηση στα Άν ω Λιόσια και
στο Καµατερό, 4 Έλλην ες, ηλικίας 38, 40, 41
και 68 ετών , µέλη σπείρας που καλλιεργούσε χ ασίς
εν ώ αν αζητείται έν ας ακόµα συν εργός τους, υπήκοος
Αλβαν ίας. Για την εξάρθρωση της οργάν ωσης
συν έδραµαν αστυν οµικοί της Ε.Κ.Α.Μ., ελικόπτερα
της Αστυν οµίας καθώς και αστυν οµικοί σκύλοι της
Υ ποδιεύθυν σης ∆ίωξης Ναρκωτικών .
Για την εξάρθρωση της σπείρας υπήρξε πολυήµερη διερεύν ηση της υπόθεσης και µετά από συστηµατικές διασταυρώσεις στοιχ είων και δεδοµέν ων και
αν αλύσεις του προφίλ των εµπλεκοµέν ων , διακριβώθηκε η δράση τους στην καλλιέργεια και διακίν ηση
ποσοτήτων κάν ν αβης.
Κατά την πολυήµερη παρακολούθηση των µελών
της εγκληµατικής οργάν ωσης, οι οποίοι τελούσαν υπό
τον συν τον ισµό του 40χ ρον ου διαπιστώθηκαν εν έργειες τους, που αφορούσαν στην µεταφορά ν ερού και
υλικών αν αγκαίων για την καλλιέργεια των δεν δρυλλίων , στην περιοχ ή των Άν ω Λιοσίων στη Θέση Τζαβερδέλα.Επίσης, εν τοπίσθηκαν στα σπίτια τους τα
µέσα που τα µετέφεραν εν ώ προσδιορίσθηκαν οι
χ ρόν οι κατά τη διάρκεια του 24ωρου που προσέγγιζαν τη φυτεία, καθώς και για την επιτήρηση της περιοχ ής, προκειµέν ου ν α αποφύγουν τον αστυν οµικό
έλεγχ ο και τη σύλληψή τους.
Μέσα στη φυτεία βρέθηκαν και εκριζώθηκαν 121
δεν δρύλλια κάν ν αβης σε πλήρη αν άπτυξη, ύψους
από 1,5 έως 2 µέτρα, καθώς επίσης και µια 1 σακούλα
που περιείχ ε έν αν 1 κλών ο δεν δρυλλίου κάν ν αβης,
µήκους 60 εκατοστών .

Εκτιµάται ότι το κέρδος, από την
πώληση της ακατέργαστης κάν ν αβης
κυµαίν εται από 150.000 έως 200.000
ευρώ.
Συν ολικά βρέθηκαν και κατασχ έθηκαν :

-121- δεν δρύλλια κάν ν αβης
-8,8- γραµµάρια ηρωίν ης
-42,9- γραµµάρια ακατέργαστης κάν ν αβης
-0,7- γραµµάρια κατεργασµέν ης κάν ν αβης (σοκολάτα)
∆ύο (2) ν αρκωτικά δισκία
Έν ας (1) κλών ος δεν δρυλλίου κάν ν αβης, µήκους 60cm
Τρία (3) Ι.Χ.Ε. αυτοκίν ητα
Πέν τε (5) φυσίγγια διαµετρήµατος 5,56mm
∆ύο (2) ηλεκτρον ικές ζυγαριές ακριβείας
Το χ ρηµατικό ποσό των -240- ευρώ
∆ώδεκα (12) συσκευές κιν ητής τηλεφων ίας
Πλήρης εξοπλισµός καλλιέργειας, συν τήρησης και
υδροδοτήσεως φυτείας δεν δρυλλίων κάν ν αβης (σκαπτικά εργαλεία, λάστιχ α ποτίσµατος, ψεκαστήρες,
λίπασµα, δοσοµετρητές κλπ)
∆ιάφορα αν τικείµεν α, απαραίτητα για την διαβίωση
των καλλιεργητών στον χ ώρο της φυτείας (κουβέρτες,
είδη έν δυσης, βρώσιµα είδη, ράν τζο κ.λπ.)
Έν α τετράδιο µε ιδιόχ ειρες σηµειώσεις.

4-θριάσιο
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ΜΑΓΕΨΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ,
Η ΣΟΠΡΑΝΟ ΣΟΝΙΑ ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΟΥ

Ακολούθησε η συναυλία της διεθνούς φήµης Σοπράνο
κ. Σόνιας Θεοδωρίδου, η οποία ταξίδεψε το πλήθος µε
την φωνή της στα γνωστά ακούσµατα του Μάνου Χατζηδάκη, συνοδευόµενη από την παιδική χορωδία του
Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου Ασπροπύργου και τη
χορωδία “Mobile”, υπό τη διεύθυνση του αρχιµουσικού
κ. Θεόδωρου Ορφανίδη.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν, ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου και Μέλος του ∆.Σ. της Κεντρικής Ένωσης
∆ήµων Ελλάδας, κ. Νικόλαος Μελετίου, ο Πρόεδρος του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, κ. Αντώνιος Καραµπούλας, οι
Αντιδήµαρχοι, κ.κ. Ισίδωρος Τσίγκος και Παντελής Σαββίδης, ο Αντιπρόεδρος του Οργανισµού Άθλησης & Φροντίδας, Νεολαίας & 3ης Ηλικίας,
κ. Ιωάννης Κατσαρός, ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας και Πρόεδρος
της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, κ. Γεώργιος Φίλης,
ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, κ. Βαγγέλης Μαλαµατάς, ο Εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος, κ. Αντώνιος Κοναξής και ο
∆ηµοτικός Σύµβουλος, κ. Θεµιστοκλής Τσίγκος. Επίσης παρόντες στην εκδήλωση ήταν
ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας, κ. Βασίλης Οικονόµου, η σύζυγος και τα τέκνα του

αειµνήστου
Γεώργιου
Τσόκα, ο αδερφός του κ.
Σεραφείµ Τσόκας και ο
∆ιευθυντής του Γραφείου
του Εφοπλιστή κ. Αθανάσιου Μαρτίνου, κ. Γεώργιος Παγώνης, ο οποίος παρέλαβε ειδική τιµητική πλακέτα του
∆ήµου, ως ελάχιστη αναγνώριση των πολλαπλών ευεργεσιών του στην πόλη.

Μια α κόµη δηµιουργ ική χρονιά ξ εκίνησε στην Α ΡΩΓΗ

Μ

ε τον καθιερωµένο Αγιασµό
ξεκίνησε και τυπικά µια ακόµη
δηµιουργική χρονιά για το Κέντρο Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες ∆ήµου
Αχαρνών ΑΡΩΓΗ.Στον Αγιασµό της
ΑΡΩΓΗΣ παραβρέθηκε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός, ο οποίος
ευχήθηκε καλή χρονιά στα παιδιά, τους
γονείς και το προσωπικό της ΑΡΩΓΗΣ και
τόνισε ότι η ΑΡΩΓΗ, µια κοινωνική δοµή
πρότυπο, συγκεντρώνει τις προσπάθειες
όλων των στελεχών της δηµοτικής αρχής
και των Υπηρεσιών του ∆ήµου Αχαρνών,
ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθµη λειτουργίας της και να διευκολυνθεί η εκπαιδευτική διαδικασία στο κέντρο.
Ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΑΡΩΓΗΣ κ. Νίκος Γκασούκας
ευχαρίστησε την πρόεδρο του φιλανθρωπικού σωµατείου "Αρωγή" κα Βίκυ
Έλλιοττ για την άψογη συνεργασία, τον
σύλλογο γονέων των παιδιών της

ΑΡΩΓΗΣ για την βοήθεια που προσφέρει και το προσωπικό που εργάζεται
ευσυνείδητα προσφέροντας, υπηρεσίες
υψηλών προδιαγραφών στα παιδιά.
∆εν παρέλειψε επίσης να ευχαριστήσει
τον ∆ήµαρχο Αχαρνών, τους Αντιδηµάρχους και τους προέδρους των Νοµικών
Προσώπων του ∆ήµου Αχαρνών, που
ανταποκρίνονται άµεσα σε κάθε αίτηµα της
ΑΡΩΓΗΣ που σχετίζεται µε τις υποδοµές
και τη λειτουργία του κέντρου.
Όπως ανάφερε ο πρόεδρος της
ΑΡΩΓΗΣ, εκτός από την εύρυθµη και
οµαλή του κέντρου, οι προσπάθειες της
διοίκησης και της δηµοτικής αρχής
επικεντρώνονται στην έναρξη
λειτουργίας του Βαµβακάρειου
Ξενώνα τους προσεχείς µήνες.
Στον Αγιασµό για τη νέα χρονιά της
ΑΡΩΓΗΣ παραβρέθηκαν οι Αντιδήµαρχοι
Αχαρνών: ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και
Ανθρώπινου ∆υναµικού κα Λουΐζα

Κοσµίδου,
Περιβάλλοντος
και
Πρασίνου κ. Πολύκαρπος Παπαδόπουλος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης κ.
Θοδωρής Συρινίδης. Ο πρόεδρος της
∆Η.Φ.Α κ. Γιώργος ∆ασκαλάκης, οι πρόεδροι των Σχολικών επιτροπών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
κ. Κώστας Καρυδάκης και κα Γεωργία
Ευθυµιάδου αντίστοιχα, ο τοπικός

σύµβουλος Αχαρνών κ. Γιάννης Λαγκώνης και µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΑΡΩΓΗΣ.
Μετά τον Αγιασµό στην ΑΡΩΓΗ, τελέστηκε τρισάγιο στη µνήµη του Αντώνη
Έλλιοττ συζύγου της προέδρου του φιλανθρωπικού σωµατείου "Αρωγή" Βίκυς και
µεγάλου ευεργέτη και οραµατιστή της
ΑΡΩΓΗΣ.
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ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 20:00, ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ “∆ΕΚΑ” – ΣΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ

Ο ∆ήµ ος Ασπρ οπ ύρ γο υ τ ιµά την Παγκ όσµ ια Ηµ έρ α 3 ης Ηλικ ίας

•
Εί σοδος µε Προσκλήσει ς,
που θα δίδονται δωρεάν από τα
ΚΑΠΗ του ∆ήµου.

Ο

∆ήµαρχος Ασπροπύργου
και Μέλος του ∆.Σ. της Κεντρι κής Ένωσης ∆ήµων
Ελλάδας, κ. Νικόλαος Μελετίου, και
τα Μέλη του ∆.Σ. του Οργανισµού
Άθλησης & Φροντίδας, Νεολαίας &
3ης Ηλικίας, µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα για την Τρίτη Ηλικία,
προσκαλούν όλα τα µέλη των ΚΑΠΗ

και τους εν γένει ηλικιωµένους της πόλης, σε
εκδήλωση του θα πραγµατοποιηθεί προς τιµή
τους, την Παρασκευή, 29
Σεπτεµβρίου 2017 στις
20:00
στο
κτήµα
«∆ΕΚΑ» (Αίθουσα Αφροδί τη), που βρί σκεται
στο Πάρκο Γκορυτσάς
(από Λεωφόρο Ειρήνης
– πρ. ΝΑΤΟ, µετά το
Γήπεδο δεξιά).

Οι Αριστούχοι του ∆ήµου
Αχαρνών απολαµβάνουν
αυτά που δικαιούνται

Η διοίκηση Κασσαβού ενεργοποιήσε
ξανά τις υποτροφίες από
το κληροδότηµα "Ροδίας Στριφτού"

Προαστιακός Άνω Λιόσια

- Περισσότερα λεω φορεία για τις πρω ιν ές
ώ ρες ζητούν οι επιβάτες

Μ

ετά από αδράνεια πολλών ετών των προηγούµενων διοικήσεων, ενεργοποιήσαµε τις
υποτροφίες από το κληροδότηµα "Ροδίας Στριφτού", σηµειώνει σε σχετική αναφορά του ο δήµαρχος
Γιάννης Κασσαβός .
Πέρσι παραδώσαµε σε 13 αριστούχους του ∆ήµου
Αχαρνών τις υποτροφίες για τα Ακαδηµαϊκά έτη 20112012, 2012-2013 και 2013-2014, συνολικού ποσού άνω
των 200.000 ευρώ.
Φέτος δηµοσιεύουµε τα πρακτικά επιλογής υποτρόφων για τα ακαδηµαϊκά έτη, 2014-2015 και 2015-2016 και
σε λίγες ηµέρες προκηρύσσουµε τις υποτροφίες για το
ακαδηµαϊκό έτος 2016-2017.
Οι Αριστούχοι του ∆ήµου Αχαρνών απολαµβάνουν
αυτά που δικαιούνται.
Ανάρτηση πρακτικών επιλογής υποτρόφων για τα
ακαδηµαϊκά έτη 2014-2015 και 2015-2016 από το κληροδότηµα Ροδίας Στριφτού για τις υποτροφίες "Ιωάννης
Στριφτός" στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αχαρνών
http://www.acharnes.gr/content/section-2930

Π

αράπονα εκφράζει το επιβατικό κοινό για την κατάσταση που έχει διαµορφωθεί µετά τις αλλαγές στα
δροµολόγια του Προαστιακού και την τοποθέτηση από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ λεωφορείων, που όπως
φαίνεται δεν αρκούν για την εξυπηρέτηση των πολιτών ιδίως τις ώρες αιχµής , όπως νωρίς το
πρωί που δεκάδες πολίτες πηγαίνουν στην εργασία τους.
Ως τώρα, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ διαθέτει ένα λεωφορείο την ώρα, µε αποτέλεσµα όσοι δεν προλαβαίνουν να
έχουν επιβιβαστεί µέχρι λίγο πριν την ώρα αναχώρησης, να µένουν πίσω!
Αυτό που ζητά άµεσα ο κόσµος, είναι η πύκνωση των δροµολογίων των πούλµαν και ειδικά για τις
πρωινές ώρες (π.χ. 8:15) να αποχωρούν ταυτόχρονα από το σταθµό του Προαστιακού στα Άνω Λιόσια
δύο πούλµαν, έτσι ώστε να γίνεται εφικτή η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

we bsite :www. anast asias erepa .gr

6-θριάσιο

ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ και ΙΑΤΡΙΚΗ
∆ΙΑΓΝΩΣΗ µαζί
και τη σεζόν 2017-2018

Γ

ια µία ακόµα χ ρον ιά, την 5η συν εχ όµεν η, χ αιρετίζουµε την στήριξη που προσφέρει
ο
ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ
στην ΠΑΕ
ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ.
Ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ, που δραστηριοποιείται για χ ρόν ια στην πόλη µας, προσφέρον τας
υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες, µέσω της πρότυπης διαγν ωστικής Μον άδας ΙΑΤΡΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ
ΑΧΑΡΝΑΙ, είν αι και πάλι χ ορηγός της οµάδας µας.
Ειδικότερα, και για την ν έα αγων ιστική περίοδο
2017-2018 η ΙΑΤΡΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ προσέφερε το
σύν ολο των διαγν ωστικών εξετάσεων που χ ρειάστηκαν οι αθλητές της
Οµάδας της Π.Α.Ε.
ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ πριν την έν αρξη των αγων ιστικών
τους υποχ ρεώσεων , και επίσης χ ορηγικά θα προσφέρει κάθε επιπλέον απεικον ιστική εξέταση που τυχ όν
θα απαιτηθεί κατά την διάρκεια της περιόδου.
Πέραν αυτού, ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ,
προσφέρει για τα παιδιά των Ακαδηµιών µας, πακέτο
προληπτικών ιατρικών εξετάσεων , έτσι ώστε πέρα
από την πραγµατική αν άγκη προαγων ιστικού ιατρικού
ελέγχ ου, ν α µυούν ται οι ν έοι µας και στην αξία της
Πρόληψης στην Υ γεία.
Σε µια περίοδο που περισσότερο από ποτέ, τα
σωµατεία καλούν ται, σε πολύ δύσκολες και αν τίξοες
συν θήκες, ν α προσφέρουν στους ν έους µια διέξοδο
άθλησης, υγιούς σκέψης, δυν αµισµού και αισιοδοξίας
για το µέλλον , η συν δροµή των χ ορηγών µας έχ ει
ιδιαίτερη αξία.
Η χ ορηγία του ΟΜΙΛΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ αποδεικν ύει, το υψηλό αίσθηµα Εταιρικής Κοιν ων ικής
Ευθύν ης των φορέων της, και την επιµον ή στην
αθόρυβη και συστηµατική υλοποίηση δράσεων προσφοράς προς το κοιν ων ικό σύν ολο για τις οποίες και
δηµόσια τους ευχ αριστούµε.
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Η ΕΛΕΥΣΙΝΑ του ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Τ

ην Κυριακή 24 Σεπτεµβρίου στο Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας, στα
πλαίσια
του
φεστιβάλ
ΑΙΣΧΥΛΕΙΑ 2017, η ΘΕΑΤΡΙΚΗ
ΣΚΗΝΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ παρουσίασε τη σατιρική κωµωδία του
Μιλτιάδη Χουρµούζη ''Ο Γάµος
του Λεπρέντη'' σε µια παράσταση υπόδειγµα θεάτρου. 800 και
πλέον θεατές χειροκρότησαν
θερµά και µε ενθουσιασµό τους
συντελεστές.
Στον Λεπρέντη, έργο του νεοελληνικού θεάτρου του 19ου αιώνα, ο Χουρµούζης µε σατιρική οξύτητα χλευάζει τα νοσηρά φαινόµενα του
νεοπλουτισµού, τις κούφιες επιδείξεις, την κοινωνική υποκρισία, τη σαθρή συνείδηση της αστικής τάξης
την ίδια ώρα που οι αγωνιστές του 21 κατέφευγαν στην επαιτεία για να επιβιώσουν. Η δοµή και η τεχνική του έργου, γραµµένου σε έξοχη ελληνική γλώσσα, παραπέµπει στον Μολιέρο, τον Γκολντόνι και την
Κοµµέντια ντελ Αρτε, µε γκροτέσκα αναφορά στον Αριστοφανικό Έλληνα Καραγκιόζη.
Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ µε συστηµατική δουλειά και θεατρική αγωγή, µε αίσθηµα ευθύνης
και σεβασµού απέναντι στο θέατρο, τον πολιτισµό και τον θεατή, παρουσιάζει 11 χρόνια τις θεατρικές της
παραστάσεις στην Ελευσίνα, δήµους της Αττικής και σε άλλες πόλεις της χώρας.
Στην παράσταση του ''Γάµου του Λεπρέντη'' η σκηνοθεσία είναι του ∆ηµήτρη Θεοδώρου, ∆ιδασκαλία
τραγουδιών ∆ηµήτρης Ανδρώνης, Σκηνικός διάκοσµος Μαρία Γλύκα, Χορευτικά Μαριάννα Σαµάτιαλη,
Κοστούµια ∆ηµήτρης Θεοδώρου. Έπαιξαν: Ηλίας Νάκος, Σταύρος Χανάς, Γιάννος Γαβαλάς, Τασία
Μπρέµπου, Σοφία Παναγιωτοπούλου, Βάσω Παπασπύρου,, Γιώργος Πεντέλας, Χαρά Παγώνη, Γιάννης
Μώρας, Ελένη Μούτσα, Έντρη Ντιλγέρη, Κυριακή Ζαγοριανίτη, Αντριάννα Ιωσηφίδη. Τραγούδια στην
παράσταση ερµήνευσε η Βιργινία Παυλοπούλου.

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΑ «Κ∆ΑΠ»

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου Αθηνών

Παρακαλούν ται οι ωφελούµεν οι – δικαιούχ οι για
συµµετοχ ή στο πρόγραµµα Κ∆ΑΠ (Εν αρµόν ιση οικογεν ειακής και επαγγελµατικής ζωής) ν α υποβάλλουν
τις αιτήσεις τους µέσω της ηλεκτρον ικής σελίδας της
ΕΕΤΑ (www.eetaa.gr)
Πληροφορίες: ∆ηµαρχ είου 13 Άν ω Λιόσια
Τηλέφων ο: 210-24.86.412 KAI 210-24.87.895
O επικεφαλής των «Κ∆ΑΠ» και Πρόεδρος της
Ενιαίας Πρωτοβάθµιας Σχολικής Επιτροπής
Ιωάννης Κρεµύδας

Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος στη Γερµανία

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Τηλέφωνο: 210 5547957 κινητό: 6974470394
email: amalia.liaskou@yahoo.gr

∆ροµολογήθηκε η σύνδεση του ∆ήµου
Φυλής µε το δίκτυο φυσικού αερίου
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Στόχος είναι να µειωθεί το ενεργειακό κόστος για τις δηµοτικές εγκαταστάσεις και τους δηµότες.

Τ

ην έναρξη της συνεργασίας µεταξύ
του ∆ήµου Φυλής και της Εταιρίας
∆ιανοµής Αερίου Αττικής, µε αντικείµενο την κάλυψη του ∆ήµου από το
δίκτυο διανοµής, σηµατοδοτεί η σύσκεψη
που πραγµατοποιήθηκε το µεσηµέρι της
∆ευτέρας 25 Σεπτεµβρίου 2017 στο ∆ηµαρχείο, µεταξύ του ∆ήµου Φυλής και τεσσάρων ∆ιευθυντικών στελεχών της Εταιρίας.
Στη σύσκεψη µετείχαν ο ∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς, οι Αντιδήµαρχοι Θανάσης
Σχίζας και ∆ηµήτρης Καµπόλης, οι επιστηµονικοί συνεργάτες του ∆ηµάρχου
Μαρίνα Νικολοπούλου και Γιάννης Λιάκος
και ο άµισθος σύµβουλος του ∆ηµάρχου
µηχανολόγος µηχανικός Χρήστος Μουζακίτης. Από πλευράς Εταιρίας ∆ιανοµής
Φυσικού Αερίου οι ∆ιευθυντές Αναστάσιος
Τόσιος, Γεώργιος Παλαιολόγος, Χρήστος
Σκουλίδας και Νίκος Αττάλογλου και η
υπεύθυνη ∆ηµοσίων Σχέσεων Έρικα Ξηρουχάκη.
Στη διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκε
το πρόγραµµα επέκτασης του δικτύου στο
∆ήµο Φυλής και το χρονοδιάγραµµα εφαρµογής του.
Επισηµάνθηκε ότι στην παρούσα φάση
βρίσκεται σε εξέλιξη η σύνδεση του κολυµβητηρίου µε το δίκτυο διανοµής φυσικού αερίου, µε στόχο την εξοικονόµηση

Κάλεσµα συµµετοχής
στην 43η Εθελοντική
Αιµοδοσία του
∆ήµουΑχαρνών

Α

νακοιν ών ουµε στους κατοίκους του
∆ήµου Αχ αρν ών ότι την Παρασκευή 29 Σεπτεµβρίου 2017, στο ∆ηµαρχ είο
Αχ αρν ών από 09:00π.µ.-13:00 θα πραγµατοποιηθεί Εθελον τική Αιµοδοσία, από
τη ∆/ν ση Κοιν ων ικής Πολιτικής του
∆ήµου Αχ αρν ών , σε συν εργασία µε το
Τµήµα Αιµοδοσίας του Νοσοκοµείου
Αµαλία Φλέµιν γκ.
ΜΗ ∆ΙΣΤΑΣΕΤΕ ν α πάρετε µέρος στο
υψηλό έργο αν θρώπιν ης Αλληλεγγύης και
ν α γίν ετε µέλος της Οµάδας Εθελον τικής
Αιµοδοσίας.
Λίγο από το αίµα σας µπορεί ν α σώσει
αν θρώπιν ες ζωές.

ενέργειας, καθώς το κολυµβητήριο του
∆ήµου καταναλώνει τεράστια ποσά, αφού
θερµαίνει δύο πισίνες (µια ολυµπιακών
διαστάσεων και µια παιδική) µε 2 καυστήρες
πετρελαίου
δυναµικότητας
2.000.000 kcal/h. ∆ιαπιστώθηκε ότι,
σύµφωνα µε την οικονοµοτεχνική µελέτη
της Τεχνικής Υπηρεσίας προκύπτει
µεγάλη ωφέλεια, τόσο σε οικονοµικό όσο
και σε περιβαλλοντικό επίπεδο.
Μάλιστα, την περασµένη Πέµπτη, 21
Σεπτεµβρίου
2017,
το
∆ηµοτικό
Συµβούλιο προχώρησε στην έγκριση
σύναψης σύµβασης του ∆ήµου Φυλής µε
την Εταιρεία ∆ιανοµής Αερίου Αττικής Α.Ε.
για την σύνδεση του Κολυµβητηρίου Άνω
Λιοσίων.
Τι προβλέπει η σύµβαση

1. Κατασκευή Υπογείου φρεατίου τριών
βανών (βανοστάσιο) στο ελεύθερο πεζοδρόµιο που βρίσκεται επί της οδού
Παναγίας Γρηγορούσης µεταξύ της Αττικής οδού και της οδού Κλεισούρας στον
∆ήµο Φυλής ενδεικτικών διαστάσεων
4,50µ*4,00µ
2. Κατασκευή αγωγών δικτύου Μέσης
πίεσης (19bar) µήκους 1.430µ. και δικτύου Χαµηλής Πίεσης(4bar) µήκους 838µ.
(επισυναπτόµενο σχέδιο)

3. Εγκατάσταση υπέργειου σταθµού διανοµής
πόλης µε τον συνοδευτικό ηλεκτρολογικό πίνακα εντός περιγραφόµενου χώρου µε ενδεικτικό
εµβαδόν 25,00 τ.µ.. Η
χωροθέτηση του σταθµού θα γίνει σε ∆ηµοτικό
χώρο που βρίσκεται σε
απόσταση 80µ. περίπου
από την οδό Κρητικού
Πελάγου. (επισυναπτόµενο σχέδιο)
4. Κατασκευή παροχετευτικού αγωγού και
εγκατάσταση σταθµού
τροφοδοσίας του κολυµβητηρίου.
Για την υλοποίηση των
προαναφερόµενων εργασιών είναι απαραίτητη η έγκριση παραχώρησης του απαιτούµενου δηµοτικού χώρου επιφάνειας 25
τ.µ. για τον χώρο εγκατάστασης του σταθµού διανοµής, εντός του δηµοτικού χώρου
του κολυµβητηρίου.
Το συνολικό κόστος για τη σύνδεση του
κολυµβητηρίου µε το δίκτυο διανοµής
φυσικού αερίου το οποίο περιλαµβάνει τις
ως άνω περιγραφόµενες εργασίες
ανέρχεται στο ποσό των 361.000,00 ευρώ
και θα καλυφθεί από το ∆ήµο.
«Εσείς φτιάξτε µας µελέτες κι εµείς
θα προχωρήσουµε άµεσα»,
ήταν η προτροπή του ∆ηµάρχου
προς τα στελέχη της Εταιρίας
∆ιανοµής Αερίου Αττικής.

Στο επόµενο διάστηµα και ενώ θα υλοποιείται η σύνδεση του Κολυµβητηρίου µε
το δίκτυο Φυσικού αερίου θα µελετηθεί η
σύνδεση των δηµοτικών και σχολικών
κτιρίων κι εν συνεχεία, µέσω της επέκτασης του δικτύου, η σύνδεση των οικιακών
καταναλωτών.
«Εσείς φτιάξτε µας µελέτες κι εµείς θα
προχωρήσουµε άµεσα», ήταν η προτροπή του ∆ηµάρχου προς τα στελέχη της
Εταιρίας ∆ιανοµής Αερίου Αττικής.

Η Θεατρική
Οµάδα Ζεφυρίου
παρουσιάζει τον
“Πλούτο” του
Αριστοφάνη στο
Θέατρο Πάρκου
"Αντώνης Τρίτσης"

Το Σάββατο 30 Σεπτεµβρίου η Θεατρική Οµάδα
Ζεφυρί ου του ΝΠ∆∆
Πολι τι σµού και Αθλητι σµού του ∆ήµου Φυλής
"Η ΠΑΡΝΗΘΑ", θα παρουσιάσει την κωµωδία του
Αριστοφάνη "ΠΛΟΥΤΟΣ",
στο
Θέατρο
Πάρκου
"Αντώνης Τρίτσης".

Αναφερόµενος στην πρωτοβουλία του
∆ήµου ο ∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς
τόνισε ότι εντάσσεται στη λογική της
βελτίωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος του ∆ήµου, µέσω της µείωσης
των εκποµπών αερίων ρύπων και τη
συνδύασε µε τα έργα αξιοποίησης των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας που
βρίσκονται σε εξέλιξη, στις ∆ηµοτικές
Ενότητες Άνω Λιοσίων, Ζεφυρίου και
Φυλής σε συνεργασία µε την Περιφέρεια
Αττικής.
«Στόχος µας είναι να γίνουµε πράσινος ∆ήµος και να φτάσουµε τους
στόχους που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη είναι υπό δηµοπράτηση το έργο ενεργειακής Αναβάθµισης των δηµοτικών εγκαταστάσεων
στη ∆ηµοτική Ενότητα Φυλής.

Η εγκατάσταση του δικτύου φυσικού
αερίου στο ∆ήµο θα µειώσει το ενεργειακό
κόστος για τις δηµοτικές εγκαταστάσεις
και για τους δηµότες. Αυτός είναι ο δεύτερος στόχος µας.
Θέλουµε, παράλληλα µε το ∆ήµο, που
θα έχει µεγάλη εξοικονόµηση ενέργειας,
να επωφεληθούν οι δηµότες µας, ιδιαίτερα
αυτή την περίοδο που δυσκολεύονται
λόγω της οικονοµικής κρίσης. Θέλω να
ευχαριστήσω την Εταιρία ∆ιανοµής Φυσικού Αερίου και ιδιαίτερα το συντοπίτη µας
µηχανολόγο µηχανικό Χρήστο Μουζακίτη
ο οποίος πρόσφερε αφιλοκερδώς τις
καλές του υπηρεσίες, ως άµισθος
σύµβουλός µου», κατέληξε ο ∆ήµαρχος
Φυλής.
Στην σύντοµη οµιλία του ο Επιχειρησιακός ∆ιευθυντής ∆ιανοµής Αναστάσιος
Τόσιος χαρακτήρισε πρωτοποριακό το
έργο, καθώς, όπως είπε, είναι η πρώτη
φορά που ένας ∆ήµος θέτει από την αρχή
το θέµα του σχεδιασµού του δικτύου και
πρόσθεσε ότι σύντοµα, τόσο ο ∆ήµος,
όσο και οι δηµότες θα καρπωθούν τα
οφέλη από τη χρήση του φυσικού αερίου.
Τέλος εξέφρασε τις ευχαριστίες του, αλλά
και τη βεβαιότητα για µια αποδοτική συνεργασία µεταξύ ∆ήµου και Εταιρίας ∆ιανοµής Φυσικού Αερίου Αττικής.
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8-θριάσιο

ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ∆ΕΙΓΜΑΤΑ
ΣΤΗΝ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΠΕ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ενέργειες της Περιφέρειας Αττικής για την προστασία των καταναλωτών και την
ασφαλή διακίνηση αλιευµάτων στην αγορά µετά τη βύθιση του ∆/Ξ «Αγία Ζώνη ΙΙ»
από το Γενικό Χηµείο του Κράτους, για να διαπιστωθεί
εάν έχουν µολυνθεί από τη ρύπανση. Τα πρώτα αποτελέσµατα ήταν αρνητικά.

Η

Περιφέρεια Αττικής αµέσως µετά το ναυάγιο
του ∆/Ξ «Αγία Ζώνη ΙΙ» και στο πλαίσιο των
αρµοδιοτήτων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας, Κτηνιατρικής και Αλιείας, έχοντας ως
βασική προτεραιότητα την προστασία της υγείας του
καταναλωτή και τη διασφάλιση της οµαλής και ασφαλούς διακίνησης των αλιευµάτων στην αγορά,
προχώρησε άµεσα στις εξής ενέργειες:
1. Ελήφθησαν από τις κατά τόπους ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής δείγµατα οστρακοειδών παρά το γεγονός ότι οι ζώνες παραγωγής τους
βρίσκονται σε περιοχές, που δεν έχουν επηρεαστεί από
τη διαρροή καυσίµων.
Πιο συγκεκριµένα, έχουν ληφθεί 4 δείγµατα από τις
Περιφερειακές Ενότητες Πειραιά και Νήσων και 4
δείγµατα από την Περιφερειακή Ενότητα ∆υτικής Αττικής. Τα 4 πρώτα δείγµατα -2 από τις ΠΕ Πειραιά και
Νήσων και 2 από την ΠΕ ∆υτικής Αττικής- αναλύθηκαν

2. Οι ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής εντατικοποίησαν τους αστυκτηνιατρικούς ελέγχους
των αλιευµάτων στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου, σε καταστήµατα λιανικής πώλησης και στην κεντρική Ιχθυαγορά
Αθηνών.
Η µακροσκοπική εικόνα (µε βάση τα οργανοληπτικά
χαρακτηριστικά τους) των αλιευµάτων που ελέγχθηκαν
κρίθηκε ικανοποιητική, σύµφωνα µε την κτηνιατρική
υγειονοµική νοµοθεσία.
Οι δειγµατοληψίες θα συνεχιστούν, συστηµατικά,
σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις και το Πρόγραµµα που
διαβιβάστηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων µε βάση 6µηνιαίο και διετή σχεδιασµό µε
δειγµατοληψίες και εργαστηριακές εξετάσεις οστρακοειδών και αλιευµάτων, προκειµένου να υπάρχει πλήρης
προστασία των καταναλωτών και της δηµόσιας υγείας.
Παράλληλα, γίνονται δειγµατοληψίες των θαλάσσιων
νερών από το ΕΛΚΕΘΕ, ώστε να υπάρχει παρακολούθηση της εξέλιξης του φαινοµένου.
3. Η ∆ιεύθυνση Αλιείας ενηµέρωσε όλους τους συλλόγους επαγγελµατιών αλιέων καθώς και τις µονάδες υδατοκαλλιεργειών της Περιφέρειας Αττικής.

4. Για την πληρέστερη ενηµέρωση των καταναλωτών
επισηµαίνεται ότι στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου όπου
διακινούνται τα περισσότερα αλιεύµατα:

• Τα αλιεύµατα υπόκεινται σε τακτικούς αστυκτηνιατρικούς ελέγχους.
• Στα παραστατικά διακίνησης και εµπορίας είναι
υποχρεωτική η αναγραφή της ζώνης αλίευσης.
• Τα σκάφη µέσης αλιείας φέρουν υποχρεωτικά
συστήµατα εντοπισµού θέσης (VMS).
Επιπλέον είναι υποχρεωµένα κάθε φορά που
αλιεύουν να αποστέλλουν ηλεκτρονικά ηµερολόγιο
αλιείας στο οποίο αναγράφονται η ποσότητα και τα είδη
του αλιεύµατος (ERS). Συνεπώς είναι φανερή η προέλευση των αλιευµάτων.
Επιπλέον, αυτήν την εποχή η διενέργεια της αλιείας
επιτρέπεται στα γρι-γρι (σκάφη µέσης αλιείας), που
αλιεύουν σε µεγάλη απόσταση από την ακτή (πλέον των
300 µέτρων).
Όσον αφορά στους παράκτιους αλιείς, αποφεύγουν
τη δραστηριοποίησή τους στην περιοχή εµφάνισης της
πετρελαιοκηλίδας γιατί υπάρχει κίνδυνος καταστροφής
των εργαλείων τους από τα πετρελαιοειδή και επειδή η
ζήτηση φρέσκου αλιεύµατος έχει µειωθεί λόγω του
συµβάντος.
Οι καταναλωτές εποµένως πρέπει να εµπιστεύονται
τις ανακοινώσεις των αρµόδιων κρατικών υπηρεσιών
και δηµόσιων ερευνητικών φορέων, καθώς και το κρατικό σύστηµα ελέγχου των νωπών αλιευµάτων που διακινούνται στην αγορά µέσω της Ιχθυόσκαλας, αποφεύγοντας να δίνουν σηµασία σε αστήρικτα δηµοσιεύµατα, ρεπορτάζ και φήµες που πλήττουν έναν υγιή τοµέα
της πρωτογενούς παραγωγής.

Εκατοντάδες άγρια πτηνά βρέθηκαν να
πωλούνται παράνοµα στο παζάρι του Σχιστού

Κ

Η ΑΝΙΜΑ παρέλαβε τα κατασχεµένα πουλάκια και αξιολόγησε
ποια µπορούσαν να απελευθερωθούν άµεσα.

ατασχέθηκαν στο Σχιστό, όπου πωλούντο παράνοµα, σε µια συντονισµένη επιχείρηση της Αστυνοµίας,
της οµοσπονδιακής θηροφυλακής της ∆΄ Κυνηγετικής Οµοσπονδίας και του ∆ασαρχείου Αιγάλεω συνολικά 1083 άγρια πουλιά.Η ενηµέρωση από την «ΑΝΙΜΑ – Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας
Ζωής», αναφέρει:
Η ΑΝΙΜΑ παρέλαβε τα κατασχεµένα πουλάκια και αξιολόγησε ποια µπορούσαν να απελευθερωθούν άµεσα.
Ευτυχώς τα περισσότερα ελευθερώθηκαν, µιας και ήταν φρεσκοπιασµένα και δεν είχαν προλάβει να πάθουν σοβαρές ζηµιές από την παραµονή τους στα κλουβιά.
Χαρήκαµε για την επιτυχία του εγχειρήµατος, παραµένει όµως πάντα το ερώτηµα: Ως πότε η πολιτεία θα επιτρέπει το αίσχος του Σχιστού κάθε Κυριακή; Τί την εµποδίζει να το κλείσει µια για πάντα; Η ΑΝΙΜΑ, όπως και η
Ορνιθολογική, µέχρι και στον εισαγγελέα έχουµε καταθέσει για το θέµα αυτό, και τίποτε δεν έγινε-απολύτως τίποτε. Ευτυχώς τουλάχιστον οργανώνονται δυο-τρεις επιχειρήσεις τον χρόνο από τους προαναφερθέντες, οπότε
κάποια πλασµατάκια βρίσκουν την ελευθερία τους κι εµείς στην ΑΝΙΜΑ προσπαθούµε να «επιδιορθώσουµε»κάµποσα ακόµη, για να πετάξουν κι αυτά κάποια στιγµή ελεύθερα.
Οι έµποροι που συνελήφθησαν πέρασαν στην διαδικασία του αυτόφωρουF.
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Φορτηγό πλοίο βούλιαξε στον όρµο Ασπροπύργου
Σε εξέλιξη εργασίες απορρύπανσης στην περιοχή

Σ

τον πυθµένα της θάλασσας έχει επικαθήσει
το
φορτηγό
αµµοληπτικό
πλοίο
«ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ» στον όρµο Ασπροπύργου,
ανατολικά της προβλήτας Χαλυβουργικής, όταν
κάτω υπό αδιευκρίνιστη αιτία παρουσίασε εισροή
υδάτων, µε αποτέλεσµα το µεγαλύτερο µέρος της
πλώρης, της πρύµνης και του κυρίου καταστρώµατος του πλοίου να καλυφθεί από νερό.
Περιµετρικά του φορτηγού πλοίου έχει ήδη διαπιστωθεί από στελέχη του λιµεναρχείου Ελευσίνας
θαλάσσια ρύπανση από ελαφρά πετρελαιοειδή
χρώµατος πράσινου και εκτάσεως περίπου είκοσι
τετραγωνικών µέτρων (20m2).
Στο σηµείο ήδη έχει ποντισθεί, µε µέριµνα του
Οργανισµού Λιµένα Ελευσίνας, αντιρρυπαντικό
φράγµα, ενώ ιδιωτική εταιρεία µε τη συνδροµή δύο
περιπολικών του λιµενικού ξεκίνησαν εργασίες
απορρύπανσης στη θαλάσσια περιοχή.
Την προανάκριση της υπόθεσης έχει αναλάβει το
Κεντρικό Λιµεναρχείο Ελευσίνας.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Ναυτιλίας

Η Λιµενική Αρχή Ελευσίνας ενηµερώθηκε, τις
απογευµατινές ώρες προχθες, ότι το Φ/Γ Αµµοληπτικό »ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ» Ν.Π. 10542, το οποίο βρισκόταν προσδεµένο επί έτερου Φ/Γ πλοίου στον

όρµο Ασπροπύργου ανατολικά της προβλήτας Χαλυβουργικής, παρουσίασε έντονη
εισροή υδάτων µε αποτέλεσµα την πρόκληση κλίσης.
Άµεσα στο σηµείο κατέπλευσε περιπολικό σκάφος
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το πλήρωµα
του οποίου διαπίστωσε ότι
σταδιακά το µεγαλύτερο
µέρος της πλώρης, της
πρύµνης και του κυρίου
καταστρώµατος του ανωτέρω πλοίου είχε καλυφθεί
από τη θάλασσα, ενώ στη
συνέχεια το πλοίο σταθεροποιήθηκε έχοντας επικαθήσει στον πυθµένα της θάλασσας.
Επίσης, στην ανωτέρω θαλάσσια περιοχή κατέπλευσαν, προς παροχή συνδροµής, δεύτερο περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καθώς και Ε/Γ-Φ/Γ λάντζες, ενώ παράλληλα µετέβησαν Κλιµάκιο Μονάδας
Υποβρύχιων Αποστολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ιδιώτης
δύτης.
Κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε από στελέχη

της οικείας Λιµενικής Αρχής περιµετρικά του ηµιβυθισµένου πλοίου διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση από ελαφρά πετρελαιοειδή χρώµατος πράσινου
και εκτάσεως περίπου είκοσι τετραγωνικών µέτρων
(20m2) εντός του ποντισµένου φράγµατος καθώς
και ελαφρά πετρελαιοειδή ιδίας έκτασης εκτός
φράγµατος µε τη µορφή διάσπαρτων κηλίδων.
Άµεσα από ιδιωτική εταιρεία απορρύπανσης και
µε τη συνδροµή δύο (02) περιπολικών σκαφών
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ξεκίνησαν εργασίες απορρύπανσης
µε την πόντιση πλωτού φράγµατος και τη χρήση
απορροφητικών υλικών.
Από το Κεντρικό Λιµεναρχείο Ελευσίνας που διενεργεί την προανάκριση στο πλαίσιο του αυτοφώρου κατά παράβαση του άρθρου 277 του ΠΚ σε
συνδυασµό µε το Π.∆. 55/98 (Α’ 58) για ρύπανση
του θαλασσίου περιβάλλοντος.
Όπως εξήγησε ο πρόεδρος και διευθύνων
σύµβουλος του ΟΛΕ Σταύρος ∆ρακονταειδής, µε
πρωτοβουλία του οργανισµού το πλοίο είχε µπει
στη λίστα των επικίνδυνων και επιβλαβών πλοίων
και σύντοµα το διοικητικό συµβούλιο του Οργανισµού Λιµένος Ελευσίνος θα αποφάσιζε να βγει σε
πλειστηριασµό για παλιοσίδερα.

10-θριάσιο

Πέµπτη 28 Σεπτεµβρίου 2017

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

- Ενοικιάζεται κατάστηµα 110 τ.µ. επί της Λεωφ όρου
∆ηµοκρατίας και πωλείται ο επαγγελµατικός εξοπλισµός του.
Τηλέφ ωνο επικοινωνίας 6945334415
- Ενοικιάζεται σπίτι 100 τ.µ. στο κέντρο του Ασπροπύργου,
οροφ οδιαµέρισµα µε 2 κρεβατοκάµαρες, κουζίνα,
σαλονοτραπεζαρία και µπάνιο.
Τηλέφ ωνο επικοινωνίας 6945334415

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΩΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΤΑ ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆ΙΠΛΑ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ. 6972728300

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η

ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ "ΦΟΙΝΙΚΕΣ" ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΤΙΜΗ
700€ - ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973943877

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΙΟ

Το ευρωπαϊκό χωριό
βρίσκεται 80 χλµ από
την Αθήνα (Εθνική Οδός
Λαµίας). Είναι 10 λεπτά
από την πεντακάθαρη
θάλασσα Λουκισίων
& 5 λεπτά απο τη λίµνη
Μουρίκιου (ιδανική για
ψάρεµα).
ΜΕΣΑ ΣΕ 500
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
Φτιάξαµε έναν πρότυπο
οικισµό κατοικηµένο µε
ωραία ΣΠΙΤΙΑ - ΒΙΛΛΕΣ
δρόµοι 8 & 10 µέτρων,
µεγάλη πλατεία &
εκκλησία µέσα στο
χωριό.
Με φως και νερό δικής
µας γεώτρησης.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ 10
ΟΙΚΟΠΕ∆Α 1.000 ΕΥΡΩ
ΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6977083157

θριάσιο-11

Πέµπτη 28 Σεπτεµβρίου 2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

Άνω Λιόσια, 21-9-2017
Αριθµ. Πρωτ.: 48433

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ'
αριθµ. ΣΟΧ 5/2017
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός Υπηρεσία Έδρα
Ειδικότητα ∆ιάρκεια
θέσης
υπηρεσίας
σύµβασης
100

∆/νση Κοι- ΠΛ.
νωνικής
ΗΡΩΩΝ
Προστασίας,
Παιδείας &
Πολιτισµού
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∆/νση Κοι- ΠΛ.
νωνικής
ΗΡΩΩΝ
Προστασίας,
Παιδείας &
Πολιτισµού

Ο ∆ήµαρχος Φυλής, έχοντας
υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 48
του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α)
«Εκδηµοκρατισµός της ∆ιοίκησης
– Καταπολέµηση Γραφειοκρατίας
και Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση.
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες
διατάξεις».
2.Τις διατάξεις του άρθρου 14,
παρ. 2, εδ. η του Ν. 2190/1994
«Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για
την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28
Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25
του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α).
3.Την υπ' αριθµ. Πρωτ.
22230/30-6-2017
(Α∆Α:
67Ρ∆465ΧΘ7-ΩΙΥ)
εγκριτική
Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, εγκρίθηκε η απασχόληση
τριών (3) ατόµων µε σχέση ορισµένου χρόνου, για την κάλυψη
αναγκών, Μερικής απασχόλησης,
µε την παροχή υπηρεσιών έναντι
αντιτίµου.
4.Την υπ΄
αριθµ. 44/2017
απόφαση ∆.Σ. (Α∆Α:Ω03ΜΩΗΤΣΩΕ).
Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου,
συνολικά
τριών (3) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών
αναγκών του Τµήµατος Ωδείου
της ∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισµού
που εδρεύει στην Πλατεία
Ηρώων, και συγκεκριµένα τους
εξής, ανά υπηρεσία, έδρα,
ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ.
ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα
απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν
πρόσθετα)
προσόντα
(βλ.
ΠΙΝΑΚΑ Β):
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∆/νση Κοι- ΠΛ.
νωνικής
ΗΡΩΩΝ
Προστασίας,
Παιδείας &
Πολιτισµού

Γενικά
προσόντα
πρόσληψης:
Οι υποψήφιοι πρέπει
1.
να είναι ηλικίας από 18 έως 65
ετών
2.
Να έχουν την υγεία και
τη φυσική καταλληλότητα που τους
επιτρέπει την εκτέλεση τω καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν
Να µην έχουν κώλυµα
3.
κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού
Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συµπαράσταση), µε την
επιφύλαξη την επόµενης εξαίρεσης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να
συµπληρώσουν την αίτηση και να
την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την

Καθηγητής Από την υποπιάν ου
γραφή της µε
διάρκεια οκτώ
(8) µηνών για
διδακτική
απασχόληση
στην αναγνωρισµένη Σχολή
του Ωδείου
Καθηγητής Από την υποβιολιού
γραφή της µε
διάρκεια οκτώ
(8) µηνών για
διδακτική
απασχόληση
στην αναγνωρισµένη Σχολή
του Ωδείου
Καθηγητής
µον ωδίας
και µον τέρν ου
τραγουδιού

Από την υπογραφή της µε
διάρκεια οκτώ
(8) µηνών για
διδακτική
απασχόληση
στην αναγνωρισµένη Σχολή
του Ωδείου

Αριθµό
ς
ατόµων

Κωδικός
θέσης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούµεν α (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόν τα
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Πτυχίο Τµήµατος Μουσικών Σπουδών Α.Ε.Ι. /Τ.Ε.Ι. ή Ισότιµο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Α.Ε.Ι. της
αλλοδαπής, αναγνωρισµένο από ∆ΟΑΤΑΠ
β) Πτυχίο ή ∆ίπλωµα ειδίκευσης βιολιού από µη πανεπιστηµιακό µουσικό ίδρυµα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισµένο από το Κράτος
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής και
β) Πτυχίο ή δίπλωµα ειδίκευσης βιολιού από µη πανεπιστηµιακό µουσικό ίδρυµα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισµένο από το κράτος
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)
Πτυχίο ή δίπλωµα ειδίκευσης βιολιού από µη πανεπιστηµιακό µουσικό ίδρυµα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισµένο από το κράτος, συναφή πτυχία και ∆ιπλώµατα.

100

1

1

1

υπογραφή τους θεωρηµένη από
δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά
µε συστηµένη επιστολή, στα
γραφεία της υπηρεσίας µας στην
ακόλουθη διεύθυνση: ΠΛΑΤΕΙΑ
ΗΡΩΩΝ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ Τ.Κ. 133.41,
απευθύνοντάς την στην ∆/νση
∆ιοικητικών Υπηρεσιών, Τµήµα
Ανθρώπινου ∆υναµικού υπόψιν κ.
Κοντούλα Ευθυµίας (τηλ. επικοινωνίας: 213 2042 703 και 213
2042 745). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην
αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσµία υποβολής των
αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες
(υπολογιζόµενες ηµερολογιακά)
και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα
της τελευταίας δηµοσίευσης της
παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες
ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας και στο

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ της αντίστοιχης ειδικότητας της Ελλάδας (Τµήµα Μουσικών Σπουδών) ή Ισότιµο
πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, αναγνωρισµένο από ∆ΟΑΤΑΠ
β) Πτυχίο ειδίκευσης πιάνου από µη πανεπιστηµιακό µουσικό ίδρυµα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισµένο από το Κράτος
γ) ∆ιδακτική προϋπηρεσία σε αντίστοιχο µουσικό ίδρυµα της Ελλάδας ή του εξωτερικού και καλλιτεχνική δραστηριότητα ως σολίστ µε εµφανίσεις σε θέατρα και συµπράξεις µε Ορχήστρες της Ελλάδας καθώς
και του εξωτερικού και η οποία να αποδεικνύεται µε αντίστοιχες βεβαιώσεις ή προγράµµατα συναυλιών.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύµβασης µε άτοµο µε τα ανωτέρω προσόντα)
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής και
β) Πτυχίο ή δίπλωµα ειδίκευσης πιάνου από µη πανεπιστηµιακό µουσικό ίδρυµα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισµένο από το κράτος
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)
Πτυχίο ή δίπλωµα ειδίκευσης πιάνου από µη πανεπιστηµιακό µουσικό ίδρυµα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισµένο από το κράτος, συναφή πτυχία και ∆ιπλώµατα.

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Πτυχίο Τµήµατος Μουσικών Σπουδών Α.Ε.Ι. /Τ.Ε.Ι. ή Ισότιµο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Α.Ε.Ι. της
αλλοδαπής, αναγνωρισµένο από ∆ΟΑΤΑΠ
β) Πτυχίο ή ∆ίπλωµα ειδίκευσης µονωδίας από µη πανεπιστηµιακό µουσικό ίδρυµα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισµένο από το Κράτος
γ) Ειδίκευση στη µονωδία µε καλλιτεχνική δραστηριότητα ως µαέστρος και συνοδός πιάνου σε χορωδιακά σχήµατα (παιδικά η ενηλίκων) σε αντίστοιχα µουσικά ιδρύµατα (Ωδεία ή Μουσικές Σχολές) αποδεδειγµένη µε αντίστοιχα προγράµµατα συναυλιών ή και οπτικοακουστικό υλικό.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής και
β) Πτυχίο ή δίπλωµα ειδίκευσης µονωδίας από µη πανεπιστηµιακό µουσικό ίδρυµα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισµένο από το κράτος
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)
Πτυχίο ή δίπλωµα ειδίκευσης µονωδίας από µη πανεπιστηµιακό µουσικό ίδρυµα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισµένο από το κράτος, συναφή πτυχία και ∆ιπλώµατα.

χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος, εφόσον η
ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες. Η ανωτέρω προθεσµία λήγει
µε την παρέλευση ολόκληρης της
τελευταίας ηµέρας και εάν αυτή

είναι, κατά νόµο, εξαιρετέα (δηµόσια αργία) ή µη εργάσιµη, τότε η
λήξη της προθεσµίας µετατίθεται
την επόµενη εργάσιµη ηµέρα.
ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΤΟΝ
ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ

∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΣΤΟ www.fyli.gr
Για το ∆ήµο Φυλής
Ο ∆ήµαρχος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΝΕΟ∆ΜΗΤΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 ΤΜ
4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - ΓΩΝΙΑΚΟ-

∆ΙΑΜΠΕΡΕΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2008ΜΕ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΠΥΛΩΤΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΩΡΟ.
∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΣΑΝΣΕΡ -

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
- Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΑΡΑΤΣΑ-

ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ- ΑΠΟΘΗΚΗ
ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΕΞΤΡΑ.

ΜΟΝΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
210.5578619

& 6982600102

12-θριάσιο
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Πωλείται
οικόπεδο 1400τµ
στην Αγία
Σωτήρα
ΑΠΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ
ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΤΟ 6975741508

µε 40 τµ κτίσµα
στην Αγία
Σωτήρα ανταλάσσεται και µε
διαµέρισµα
η µαγαζί.
Επικοινωνία :
6984792490

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα ισόγειος
επαγγελµατικός χώρος 67τµ πλησίον 2ου
∆ηµοτικού σχολείου. ∆ιαθέτει πατάρι, αποθήκη και
θέση στάθµευσης. Κατάλληλο για γραφείο ή mini
market. Τιµή συζητήσιµη. 6977982173

Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι Κ Ο Π Ε Λ Α Γ Ι Α ΨΗ Τ Ο Π Ω Λ Ε ΙΟ (Σ Ν Α Κ Μ Π Α Ρ )

ΣΤΟΝ Α ΣΠΡΟΠΥΡΓΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2105580781 / 6977456187

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 85 Τ.Μ. ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ (ΟΠΙΣΘΕΝ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ )
ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΛ: 6977426279

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος στον Ασπρόπυργο
Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος στη θέση Φακά Ασπροπύργου 3.170τµ
Με 2 οικήµατα 100 τµ για οποιαδήποτε χρήση 6972085336

Πωλείται επιχείρηση στην Ελευσίνα

Πωλείται πλυντήριο αυτοκινήτων στην Ελευσίνα (Οδός Αλκιβιάδου 29).
Κοµπλέ από εξοπλισµό – έτοιµο – µε τεράστιο πελατολόγιο. 6944662138

Ενοικιάζεται διαµέρισµα σε νεόδµητη
πολυκατοικία στη Μαγούλα Αττικής

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 1ου ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδµητη πολυκατοικία
στη Μαγούλα Αττικής, µε 2 υπνοδωµάτια , σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα
γραφείο, 1WC, κουφώµατα αλουµινίου διπλά τζάµια, air condition,
ηλιακό θερµοσίφωνα, νυχτερινό ηλεκτρικό τιµολόγιο, αυτόνοµη
θέρµανση,θέση parking στην πιλοτή ,αποθήκη 20 τ.µ. στο υπόγειο.
Κοντά σε αστική συγκοινωνία και προαστιακό σιδηρόδροµο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6944204160
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Το Κέντρο Ζωής πραγµατοποιεί πανελλαδικό πρόγραµµα ενηµέρωσης
µαθητών Β’ & Γ’ Λυκείου για τον HIV και το AIDS
Με άδεια του Υπουργείου Παιδείας και επιστηµονική επιµέλεια της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας Υγείας (Ε.Σ.∆.Υ.)
το Κέντρο Ζωής ξεκινάει δράσεις πρόληψης του HIV προς τον νεανικό πληθυσµό

Τ

ο Κέν τρο Ζωής πραγµατοποιεί
εν ηµερώσεις σχ ετικά µε τον HIV
και το AIDS σε µαθητές Β’ και Γ’
Λυκείου και των δεκατριών (13) περιφερειών της Ελλάδας καθ’ όλη τη διάρκεια
της τρέχ ουσας σχ ολικής χ ρον ιάς (201718). Στόχ ος του Οργαν ισµού είν αι ν α
καλύψει έν α επαν ειληµµέν ως διαπιστωµέν ο και κρίσιµης σηµασίας κεν ό για
την ατοµική και τη δηµόσια υγεία.
Η πρωτοβουλία εν ηµέρωσης του Κέν τρου Ζωής έχ ει την π αν ελλήν ια
άδεια του Υ πουργείου Παιδείας, Έρευν ας και Θρησκευµάτων (απόφαση µε
αρ. πρωτ. Φ.13.1/79903/∆2) και πραγµατοποιείται από οµάδες ειδικά εκπαιδευµέν ων και έµπειρων στελεχ ών του
Οργαν ισµού. Την επιστηµον ική επιµέλεια του έν τυπου και του ψηφιακού
εκπαιδευτικού υλικού που χ ρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια των εν ηµερώσεων
έχ ει αν αλάβει η Εθν ική Σχ ολή ∆ηµόσιας
Υ γείας (απ όφαση µε αρ. π ρωτ.
2116/19.97.2016), εν ώ έχ ει διασφαλιστεί έγκριση παιδαγωγικής καταλληλότητας από το Ιν στιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής (απόσπασµα πρακτικού ΙΕΠ
µε αρ. πρωτ. 46/24.11.2016). Μέγας
δωρητής του προγράµµατος είν αι το
Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχ ος, το οποίο
στηρίζει την εν ηµέρωση και την καιν οτοµία στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Με δεδοµέν ο ότι σηµαν τικό τµήµα του
πληθυσµού, και ιδιαίτερα του µαθητικού
και ν εαν ικού πληθυσµού, δε γν ωρίζει
γιατί και πώς πρέπει ν α προφυλάσσεται
κατά τη σεξουαλική του δραστηριότητα,
εν ώ ταυτόχ ρον α συν εχ ίζεται ο στιγµατισµός και ο κοιν ων ικός αποκλεισµός των

αν θρώπων που ζουν µε HIV ή και
AIDS, κρίν εται αν αγκαία η εν ηµέρωση
των ν έων αν θρώπων σε σχ έση µε τον
HIV και το AIDS.
Επιπρόσθετα, έχ ει επισηµαν θεί επαν ειληµµέν ως, εδώ και δεκαετίες, από
τους π ερισσότερους επ ιστηµον ικούς
και κοιν ων ικούς φορείς η αν άγκη έν ταξης θεµάτων σχ ετικών µε τη σεξουαλική
αγωγή στα αν αλυτικά σχ ολικά προγράµµατα. Πληθώρα ερευν ών , άλλωστε,
δείχ ν ει ότι η συν τριπτική πλειοψηφία
των µαθητών , των γον έων και των
εκπ αιδευτικών στην Ελλάδα υπ οστηρίζει την έν ταξη της σεξουαλικής
διαπαιδαγώγησης στο σχ ολείο.
Το πρόγραµµα «Πρόληψη της λοίµωξης HIV σε µαθητές της Β’ και Γ’ Λυκείου»
στοχ εύει στην :
παροχή έγκυρης και προσαρµοσµένης στα σύγχρονα επιστηµονικά
δεδοµένα πληροφόρησης, σε σχέση
µε την λοίµωξη HIV και το AIDS,
ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση
ως προς την αναγκαιότητα και τους
τρόπους προφύλαξης από τον ιό
HIV,

εξάλειψη των στερεοτύπων και την
καταπολέµηση του στίγµατος γύρω
από το HIV/AIDS.

Το Κέν τρο Ζωής, µε οδηγό την 26ετή
του εµπειρία και τις ηθικές αρχ ές που
έχ ει καλλιεργήσει όλα αυτά χ ρόν ια, αξιοποιών τας τη βαθιά κατάρτιση των στελεχ ών του και την άριστη συν εργασία

Κυριάκος Μητσοτάκης:
Λιτό κράτος µε αξιολόγηση παντού

Τ

ο σχ έδιο της Ν∆ για έν α «λιτό, αποτελεσµατικό, ευέλικτο Κράτος
χ ωρίς απολύσεις δηµοσίων υπαλλήλων , αλλά µε αξιολόγηση παν τού, για τα πρόσωπα, για τα στελέχ η, για τις υπηρεσίες, για τις
δοµές», πρόταξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, µιλών τας στην συν εδρίαση
των τοµεαρχ ών της Ν∆.
Ο κ. Μητσοτάκης, έκαν ε λόγο για έκρηξη ιδιωτικών επεν δύσεων και
υποσχ έθηκε µείωση των φορολογικών βαρών .
Ο πρόεδρος της Ν∆, αν έφερε ότι είν αι δέσµευση του κόµµατος του,
τα καλύτερα δηµόσια σχ ολεία και Παν επιστήµια.
Στη συν έχ εια ο πρόεδρος της Ν∆, επιτέθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ , αν αφέρον τας: «Οι πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ πολλαπλασιάζουν τη φτώχ εια. Και οι
κυβερν ών τες πιστεύουν ότι µε λίγα επιδόµατα και λίγες οραµατικές –
εν δεχ οµέν ως – διακηρύξεις µπορούν ν α µασκαρέψουν την πραγµατικότητα που βιών ουν οι πολίτες. Αλλά, η πραγµατικότητα δείχ ν ει άλλα
πράγµατα. Οι κοιν ων ικές αν ισότητες έχ ουν διευρυν θεί επί ΣΥΡΙΖΑ. Η
υπερφορολόγηση – όπως έδειξε και πρόσφατη µελέτη του ΟΟΣΑ – και
κυρίως η έµφαση στους έµµεσους φόρους, πλήττει τους πιο αδύν αµους.
Και, άρα, η γεν ιά των 360 ευρώ είν αι το δηµιούργηµα του κ. Τσίπρα».

του µε σχ ετικούς φορείς, διαµορφών ει
τις κατάλληλες συν θήκες, ώστε από τη
µία ν α παρέχ ει πλήρη εν ηµέρωση και,
από την άλλη, ν α καταστήσει τη γν ώση
µέσο προστασίας και εξάλειψης του
στίγµατος απέν αν τι στους αν θρώπους
που ζουν µε HIV ή και AIDS.
Για την υλοποίηση εν ηµερωτικών οµιλιών στους µαθητές, µπορείτε ν α καλέσετε στα τηλέφων α επικοιν ων ίας των
γραφείων του Κέν τρου Ζωής στην
Αθήν α και τη Θεσσαλον ίκη (210 72 57
617 – 210 72 33 848 & 2310 23 70 40
αν τίστοιχ α).
Το πρόγραµµα πραγµατοποιείται µε
την ευγεν ική υποστήριξη του MAC
AIDS Fund, της ∆ιεθν ούς Φοιτητικής
Ταυτότητας-ISIC και της εταιρείας
Βeiersdorf .

Λίγα λόγια για το Κέντρο Ζωής
Το Κέντρο Ζωής ιδρύθηκε το 1991 και
είναι το πρώτο αναγνωρισµένο, µη κερδοσκοπικό, µη κυβερνητικό σωµατείο στην
Ελλάδα που προσφέρει δωρεάν, µοναδικές υπηρεσίες και προγράµµατα (ψυχοκοινωνική και νοµική υποστήριξη, Κέντρο
Ηµέρας κλπ.), καλύπτοντας ένα ευρύ
φάσµα αναγκών των ανθρώπων που ζουν
µε HIV/AIDS, των οικογενειών και των
συντρόφων τους.
Όλα αυτά τα χρόνια, στέκεται στο πλάι
όλων όσων το προσεγγίζουν, χάρη στην
πολύτιµη προσφορά του µεγάλου δικτύου
εθελοντών και του άρτιου επιστηµονικού
προσωπικού που διαθέτει, χωρίς καµία
διάκριση ως προς το φύλο, τον σεξουαλικό
προσανατολισµό ή την εθνικότητά των
επισκεπτών του.

Μεταφορά Μαθητών: Στοιχεία για πληρωµή
ζητά από τις Περιφέρειες το ΥΠΕΣ

Π

ροκειµέν ου το Υ πουργείο Εσωτερικών ν α προβεί σε καταν οµή ποσού από τους Κ.Α.Π., για την εξόφληση της δαπάν ης
µεταφοράς µαθητών σχ . έτους 2016 - 2017, απέστειλε έγγραφο προς τις Περιφέρειες, µε το οποίο τις καλεί το αργότερο, έως την
ερχ όµεν η Τετάρτη 04.10.2017, ν α αποστείλουν στοιχ εία - σύµφων α
µε τον ακόλουθο πίν ακα - προκειµέν ου ν α τα επεξεργαστεί και ν α
προβεί στις αν τίστοιχ ες πληρωµές.
Επιπροσθέτως, για το σχ ολικό έτος 2017 - 2018, το Υ Π.ΕΣ. ζητά
την αποστολή των εξής:
Ποσά αν ά Περιφερειακή Εν ότητα που έχ ουν συµβασιοποιηθεί
µέχ ρι σήµερα για το σχ ολικό έτος 2017 - 2018.
Πόσοι διαγων ισµοί αν ά Περιφερειακή Εν ότητα έχ ουν αποβεί άγον οι για το αν ωτέρω σχ ολικό έτος.

ΓΑΜΟΣ

Ο ΚΥΒΕΛΙ∆ΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ
ΛΙΟΥΝΤΜΙΛΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΟΡΕΣΚΙΝΑ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΚΑΙ Η ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ
ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ
ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

14-θριάσιο
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ς: 6975328309

νΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα
Ζωή, µονοκατοικία 100
τ.µ., ισόγεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78,
µπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.µ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ελεύθερη,
άριστη κατάσταση, ανακαίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
τοπος, µονοκατοικία 280
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), µπάνιο, καλή
κατάσταση,
τιµή
60.000€, συζητήσιµη
6953058205

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,
κήπος, ελεύθερη, ανακαινισµένη, ανακαίνιση
'10,
τιµή
30.000€,
συζητήσιµη
,
210/5764121

Α Σ Π Ρ Ο Π Υ Ρ Γ Ο Σ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασκευή γκαρσονιέρα 35
τ.µ., στον ηµιώροφο, 1
υ/δ master, κατασκευή
'17, µπάνιο, προκασκευασµενο, µεταφέρεται
στο χωρο σας, τιµή
6.500€, συζητήσιµη ,
1 0 : 0 0 - 2 2 : 0 0 - 6970343665

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μονοκατοικία 60 τµ. στα
Νεόκτιστα 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 κόλπο του Σκαραµαγκά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία (ισόγειο και 2ος όροφος) στο κέντρο του Ασπροπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση.
Τηλ. επικοινωνίας
6974011586. (21.2. 17)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται διαµέρισµα
100 τ.µ. χωρίς κοινόχρηστα κεντρική θέρµανση ,
κλιµατισµός.
Τηλ.
6971752279.
Ενοικιάζεται εστιατόριο

(πρώην Χαγιάτι) στο κέντρο της Μάνδρας (Κοροπούλη 6). 180τµ κτίριο και
250τµ υπαίθριος χώρος.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6975328309

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικίαση ή πώληση) κεντρικό κατάστηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ + 100τµ βοηθητικός χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.16)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι
Μ
Ι
Α
Γ Κ Α Ρ Σ Ο Ν Ι Ε ΡΑ
(36TM)
ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΗΣ
Ε Λ Ε Υ Σ Ι Ν Α Σ .
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ
6932824096
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925
& 6949073467
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρισµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, µπάνιο, κεντρική θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6949629435

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκατοικία 80 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ,
κατασκευή '65, µπάνιο, α
νοικτό πάρκιν, κήπος 170
τ.µ.,
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ
ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 245τµ, τιµή
370€- 2111041100

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρισµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, µπάνιο, κεντρική θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6932208258

Ενοικιάζεται πλήρως επιπλωµένο οροφοδιαµέρισµα 90 τµ στη Μάνδρα,
πλησίον της κεντρικής πλατείας, σε διώροφη οικοδοµή, επί οικοπέδου 500 τµ,
µε κήπο. Ενοίκιο:450 ευρώ.
Είναι σε άριστη κατάσταση,
διαθέτει αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµό και θέση
σταθµεύσεως.
Τηλ επικοινωνίας: 2105555391, 6937895583
(3.3.16)
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό
της Αγίας Παρασκευής έκτασης 500 µέτρων . Τηλ.
6936678467 (6.12.16)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλoύνται 2 οικόπεδα στην
περιοχή Ρουπακίου, 600
τ.µ. το καθένα εντός
σχεδίου. Τηλ. επικοινωνίας
6977010051 (ώρες 10:0013:00 ) (7.1.17)
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Γκοριτσα,
θέση Θερµοκήπια, νεόδµητη
µονοκατοικία 120 τ.µ., ισο

γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2 master), κατασκευή '01,
2 µπάνια, σε οικόπεδο 180
τ.µ., αυτόνοµη θέρµανση, ελεύθερη, ανακαίνιση '10, τιµή
110.000€, συζητήσιµη
τηλ:6994844465

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
115 ΜΕΤΡΑ ΣΤΟ ΡΟΥΠΑΚΙ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΚΗΠΟ ΕΝΤΟΣ
ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ 520 Τ.Μ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΤΟ ΤΗΛ: 6947144257

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ/

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΕΣ ΚΥΡΙΕΣ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ/ΜΑΓΟΥΛΑ /ΜΑΝ∆ΡΑ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6986712390

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα,
µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ,
κήπος 60 τ.µ., καρποφόρα
δέντρα, πωλείται λόγω ανάγκης, τιµή 20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητο διαµέρισµα ρετιρέ 107 τ.µ., 3ου
ορόφου, 3 υ/δ, κατασκευή
'09, πάρκιν, αποθήκη, άριστης κατασκευής, τιµή
125.000€ , 210/5543780
(8.12.16)
ΕΛΕΥΣΙΝΑ Κέντρο, οροφοδιαµέρισµα 50 τ.µ., 1ου, κατάλληλο και για ιατρείο, πωλείται , 6980/860940

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου 4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
µπάνιο, επιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµός, πόρτα ασφαλείας, τέντες, θέα θάλασσα, µεσίτες
δεκτοί, τιµή 57.000€, συζητήσιµητηλ: 6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονιέρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο,
studio, τέντες, δωµάτιο µε ενιαία κουζίνα, κλιµατιστικό, τιµή 28.000€, συζητήσιµη
τηλ:6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ηµιτελής µεζονέτα 162 τ.µ., 2
επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή, 4
υ/δ (το 1 master), 2 µπάνια,
σε οικόπεδο 183 τ.µ., πάρκιν,
αποθήκη 25 τ.µ., τιµή
309.000€, συζητήσιµη
Πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως Ρουπακίου 400µ². Τιµή 35.000€

Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφορίες στο 6977-646768.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητείται ψυκτικός για εργασία ή συνεργασία. Τηλ.
210 5573612, 6932864021

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΙ
ΕΩΣ ΤΟ ΒΡΑ∆Υ. ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ.
ΤΗΛ
6945376503
Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παιδιών
σε περιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρόνια προϋπηρεσία.
Τηλ. 6994948553.

Βοηθός βρεφονηπιοκόµος
από τον Ασπρόπυργο αναζητά εργασία σε ιδιωτικό παιδικό σταθµό. Επίσης αναλαµβάνει τη φύλαξη παιδιών
έως 5 ετών.
Τηλ.:
6936678467 (10. 12.16)

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α ΖΗΤΑΕΙ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
ΤΗΛ:
6945376503(12.10.16)
Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµπειρία, αναλαµβάνει τη φύλαξη
σε γάµους, εστιάσεις, βαπτίσεις µε εχεµύθεια και υπευθυνότητα.
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας
6985872538 κος Παναγιώτης. (1.10.16)

Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη µικρών παιδιών
(βρεφονηπιοκόµος).
Τηλ. 6936678467 (4.7.16)
Κυριος 39 ετών ζητά οποια
δήποτε εργασία. Τηλέφωνο
επικοινωνίας
698 66 84 139 (21.6.16)

Κυρία Ελληνιδα αναλαµβανει φυλαξη
παιδιων στην περιοχη της
Μανδρας .
Τηλεφωνο επικοινωνιας:

6908855698
ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνα2105572695, 6932215870
ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο: 2105573042. Fax: 210-5576988
ΖΗΤΟΥΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
Ζ Η Τ Ε Ι ΤΑ Ι Γ Ι Α Α Γ Ο ΡΑ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400,500 ή 600
τµ στα Γερµανικά Ασπροπύργου.
Τηλ επικοινωνίας: 6946971237
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυργο διαµέρισµα ή µονοκατοικία για ενοικίαση.
Κατα προτίµηση τριάρι.
Τηλ: 6946971237
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Για αγορά οικόπεδο στον Περιφερειακό Ασπροπύργου - Εκτός Σχεδίου Τηλ: 6946971237(6.5.16)
∆ίνεται τηλεόραση 14‘ µε αποκωδικοποιητή και σκαρτ έναντι 25 ευρώ. Επίσης θα
υπάρχει µικρή διευκόλυνση
για τη µεταφορά της
τηλ: 6932851913.

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΩΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ. 6974394991

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΤΗΛ: 6988091139
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 2105586632, 210-5586633
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210
5546980
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΥΤΙΚΗΣ

∆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
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 55466745546285
∆ΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
∆ΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
∆ΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560 (ΕΘΝ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ∆ΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210 2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210
5542913
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210
5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580
ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210 5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 55465795546930
∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
213 2014900

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ)
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ 160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6973823418.

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

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ
ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΒΡΕΦΩΝ.
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ ΣΕ
ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ
∆ΗΜΟΙ. ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

θριάσιο-15
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16-θριάσιο
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από 1 έως 30 Σεπτεµβρίου

