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Ασπρόπυργος

Καµπόλης Γεώργιος , ∆. Ειρήνης 30, 2105574683

Ελευσίνα 

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Ν Β ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ Τ Σ
ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΟΕ Παγκάλου 81, 2105547602

Μάνδρα
Γιάννου Γεώργιος Ι. Κοροπούλη Βαγγέλη 25,

2105555844

Άνω Λιόσια
ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

Τσακάλωφ Αθαν ασίου 14 & Λεβέν τη, Έν αν τι ΙΚΑ,
2102484070

Αχαρν ές
Στράγκα Μαρία Χ. Βεν ιζέλου Ελευθερίου 78,

Έν αν τι Ιερού Ναού Παν αγίας Σουµελά, Αχαρν ές -
Άγιος Πέτρος, 2102440400

Χαιδάρι
ΜΑΤΣΙΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

∆ιεύθυν ση: Θερµοπυλων  62, 
Τηλέφων ο: 21 0598 4393

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Ηλιοφάνεια                

Η θερµοκρασία από 22 έως 32
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

4,8,12,16,20,24,28

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Γαρυφαλλιά, Γαριφαλιά, ∆ιός, 

∆ίας,Μακρίνα

Σε πλήρη εξέλιξη οι παρεµβάσεις στις 
σχολικές µονάδες του ∆ήµου Ελευσίνας 

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι παρεµβάσεις
στις σχολικές µονάδες του ∆ήµου Ελευσίνας . 

Όσον αφορά τα σχολεία της Α/θµιας
Εκπαίδευσης πραγµατοποιούνται εργασίες στο
3ο Νηπιαγωγείο Ελευσίνας, στο 4ο & 10ο
∆ηµοτικό Σχολείο Ελευσίνας και στο 2ο ∆ηµο-
τικό Σχολείο Μαγούλας. Στην φάση αυτή οι

εργασίες εκτελούνται στα πλαίσια των εργολαβιών
συντήρησης δηµοτικών κτιρίων ∆.Ε Ελευσίνας και
Μαγούλας και από το προσωπικό του ∆ήµου. 

Άµεσα ξεκινούν εργασίες στο 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο
Ελευσίνας και στο 2ο Νηπιαγωγείο Μαγούλας και δρο-
µολογούνται οι επόµενες προγραµµατισµένες παρεµβά-
σεις.

Σ
ύµφωνα µε απόφαση του Υπουργού Προ-
στασίας του Πολίτη κ. Νίκου Τόσκα που δηµο-
σιεύθηκε στο ΦΕΚ 2779/Β/12-7-2018 παρα-

τείνεται η λειτουργία του Τµήµατος Αστυνοµικών Επιχει-
ρήσεων ∆υτικής Αττικής που έχει την έδρα του στον
∆ήµο Αχαρνών και έχει σαν σκοπό να ενισχυθεί το αίσθ-
ηµα ασφάλειας των πολιτών στον ∆ήµο Αχαρνών. 

Το Τµήµα Αστυνοµικών Επιχειρήσεων ∆υτικής
Αττικής που εδρεύει στον ∆ήµο Αχαρνών ιδρύθηκε
τον Ιούλιο του 2017 στο πλαίσιο λήψης µέτρων τάξης
για την αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας και παρ-
αβατικότητας στον ∆ήµο Αχαρνών. 

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός χαιρ-
ετίζοντας την υπουργική απόφαση τόνισε ότι: "Το Τµήµα
Αστυνοµικών Επιχειρήσεων ∆υτικής Αττικής που εδρεύει
στον ∆ήµο Αχαρνών στη σύντοµη λειτουργία του έχει να
επιδείξει σηµαντικές δράσεις στην πάταξη παραβατικών
συµπεριφορών και συµβάλλει στην αποτελεσµατική αντι-
µετώπιση της κατάστασης στους τοµείς ασφάλειας και
τάξης. 

Πρόκειται για µια νέα Υπηρεσία της ΕΛ.ΑΣ. που συνε-
ργάζεται µε τη ∆ιεύθυνση Ασφάλειας Αττικής και της
∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας ∆υτικής Αττικής, καθώς και τα
τοπικά Αστυνοµικά Τµήµατα και το Τµήµα Ασφάλειας µε

απώτερο σκοπό την επαναφορά του αισθήµατος ασφά-
λειας των συµπολιτών µας. 

Η παράταση λειτουργίας του Τµήµατος Αστυνοµικών
Επιχειρήσεων ∆υτικής Αττικής µε έδρα τον ∆ήµο Αχα-
ρνών, καταδεικνύει το γεγονός - που γνωρίζουν και δια-
πιστώνουν οι συµπολίτες µας - ότι το πρόβληµα της
εγκληµατικότητας και παραβατικότητας στον ∆ήµο Αχα-
ρνών παραµένει. Ωστόσο δείχνει ξεκάθαρα την πολιτική
και επιχειρησιακή βούληση του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη να συνεχίσει και να εντείνει τις προσπάθειες
κατά της εγκληµατικότητας στον ∆ήµο Αχαρνών. 

Εξαιρετικά σηµαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι στην
Υπουργική Απόφαση αναφέρεται ρητά ότι το προσωπικό
που τοποθετείται στο Τµήµα Αστυνοµικών Επιχειρήσεων
∆υτικής Αττικής δεν διατίθεται σε άλλα, ξένα προς την
αποστολή της Υπηρεσίας του καθήκοντα, γεγονός που
καθιστά τη συγκεκριµένη Υπηρεσία αξιόµαχη και δηµιο-
υργεί τις προϋποθέσεις της περαιτέρω επιχειρησιακής
αποτελεσµατικότητας των δράσεων του Τµήµατος
Αστυνοµικών Επιχειρήσεων ∆υτικής Αττικής που εδρεύει
στον ∆ήµο Αχαρνών.

Ο αγώνας κατά της εγκληµατικότητας είναι µια διαρκής
προσπάθεια που εκφράζεται µέσα από δράσεις και
επιχειρήσεις της ΕΛ.ΑΣ. και οφείλει να έχει τα χαρακτηρ-
ιστικά της διάρκειας, της σταθερότητας και της επιµο-
νής".

ΠΠααρράάτταασσηη  λλεειιττοουυρργγίίααςς
του Τµήµατος Αστυνοµικών Επιχειρήσεων 

∆υτικής Αττικής µε έδρα τον ∆ήµο Αχαρνών



Σταθερός θεσµός πολιτισµού, το Φεστιβάλ Αισχύλεια της
Ελευσίνας που αποτελεί ένα από τα µακροβιότερα και
διακεκριµένα φεστιβάλ της Ελλάδας επιστρέφει στην 44η

διοργάνωσή του, πλούσιο και ανανεωµένο.

Με το βλέµµα στο 2021 όταν η Ελευσίνα θα αποτελεί την Πολι-
τιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, στο Παλαιό Ελαιουργείο της
περιοχής, ο ∆ήµος Ελευσίνας φιλοξενεί ξεχωριστές θεατρικές,
µουσικές, εικαστικές και κινηµατογραφικές εκδηλώσεις προσελ-
κύοντας κοινό από κάθε γωνιά της Αττικής. 

Η αυλαία του φετινού Φεστιβάλ ανοίγει στις 26 Αυγούστου και
πέφτει στις 30 Νοεµβρίου 2018. Στο καλεντάρι του περιλαµβά-
νονται συναυλίες σηµαντικών τραγουδιστών και δηµιουργών 

όπως οι: Θάνος Μικρούτσικος, Βασίλης Παπακωνσταντίνου,
Κωστής Μαραβέγιας, Χρήστος Θηβαίος, Φοίβος ∆εληβοριάς,
κ.ά., σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις: Ο «Αγαµέµνονας» του
Αισχύλου σε σκηνοθεσία Τσέζαρις Γκραουζίνις, η «Ηλέκτρα»
του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Θάνου Παπακωνσταντίνου, οι
«Βάτραχοι» του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία Κώστα Φιλίππογ-
λου κ.ά. Επίσης το κοινό θα έχει την ευκαιρία να περιηγηθεί
στην εγκατάσταση µεγάλης κλίµακας «Τιτανοµαχία Πέτρες και
Κόκκαλα» της Μαρίας Παπαδηµητρίου, στη φωτογραφική έκθε-
ση «Τροτύλη» του Βαγγέλη Γκίνη και να παρακολουθήσει κιν-
ηµατογραφικές ταινίες όπως «Το Τελευταίο Σηµείωµα» του Παν-
τελή Βούλγαρη, το «Θάνατο του Ιερού Ελαφιού» του Γιώργου
Λάνθιµου, κ.ά.
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ΟΟ  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς  αανναακκοοίίννωωσσεε
ττηηνν  ααππόόκκττηησσηη  ττοουυ  

ΚΚώώσστταα  ΚΚιιρρττζζιιααλλίίδδηη,,  οο  οοπποοίίοοςς
ααννήήκκεε  σσττοονν  ΟΟλλυυµµππιιαακκόό  τταα

ττεελλεευυττααίίαα  88  χχρρόόννιιαα. 

Π
αίκτης του Ασπρόπυργου γίνεται
πλέον  ο Κώστας Κιρτζιαλίδης, ο
οποίος τα τελευταία 8 χρόνια βρισ-

κόταν στα τµήµατα υποδοµών του Ολυµπια-
κού (Κ12, Κ13, Κ14, Κ15, Κ16,Κ17,Κ18), ενώ
αγωνίστηκε µε τα «ερυθρόλευκα» και στο
Champions League Νέων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η Ένωση Πανασπροπυργιακού – ∆όξας

βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει:
Την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Κιρτζιαλίδη
Κωνσταντίνου. 

Το νέο απόκτηµα της οµάδας µας είναι 20
χρονών και αγωνίζεται ως επιθετικός. 

Έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του στον
Ολυµπιακό Πειραιά από 12 χρονών µέχρι και
σήµερα (2010 – 2018) παίζοντας σε όλες τις κατ-
ηγορίες (Κ12, Κ13, Κ14, Κ15, Κ16,Κ17,Κ18),
όπου γνώρισε διακρίσεις κατακτώντας πρωταθλή-
µατα µε την φανέλα του Ολυµπιακού Πειραιά.

Το 2017 υπέγραψε επαγγελµατικό συµβόλαιο
και αγωνίστηκε ως επαγγελµατίας την χρονιά
2017-2018 µε την οµάδα Νέων πάντα του
Ολυµπιακού Πειραιά. 

Έχει αγωνιστεί επίσης µε τον Ολυµπιακό στο
Champions League Νέων. Το 2015-2016 έγινε
∆ιεθνής µε την Εθνική Ελλάδος Νέων Κ17 µε
συµµετοχή στα Προκριµατικά Νέων στην Πολωνία
(1γκολ/1ασίστ) και στα Τελικά στη Βουλγαρία
(1γκολ/1ασίστ). 

Καλωσορίζουµε τον Κιρτζιαλίδη Κωνσταντίνο
στην οικογένεια του Ασπρόπυργου και του ευχό-
µαστε υγεία και εκπλήρωση των στόχων!»

Όσα θα δούµε και θα ακούσουµε στα «Αισχύλεια 2018»

ΠΠααρρ''  οολλίίγγοονν  µµππλλαακκ  άάοουυττ  σσττηηνν  ΑΑττττιικκήή
- Κανένας λόγος ανησυχίας, απαντά ο Α∆ΜΗΕ

∆
εν θα υπάρξει πρόβληµα µε την
ηλεκτροδότηση της Αττικής, ανα-
φέρει  σε ανακοίνωσή του ο

Α∆ΜΗΕ µε αφορµή το παραλίγο
µπλακ άουτ το βράδυ της Τρίτης  µετά
από τις συνεχείς εκρήξεις που
σηµειώθηκαν στο κέντρο υπερυ-
ψηλής τάσης του Α∆ΜΗΕ στο Κρυο-
νέρι.
Η πυρκαγιά προκάλεσε ανησυχία
στους κατοίκους της ευρύτερης περ-
ιοχής οι οποίοι είδαν τον ουρανό «να
αστράφτει» από τις εκρήξεις το βράδυ
ενώ εξαιτίας του προβλήµατος τέθη-
καν εκτός λειτουργίας δύο από τους τέσσερις αυτοµετασχηµατιστές, δηµιουργώντας αµφιβολίες για τη
δυνατότητα του συστήµατος να καλύψει τις αυξηµένες ενεργειακές ανάγκες (λειτουργία κλιµατιστικών
κλπ) του λεκανοπεδίου. Συνεργεία του Α∆ΜΗΕ εκτελούν εργασίες αποκατάστασης των ζηµιών στον
εξοπλισµό που υπέστη βλάβη λόγω της πυρκαγιάς. Οι βλάβες έχουν αρχίσει να αποκαθίστανται στα-
διακά και αναµένεται η πλήρης αποκατάστασή τους εντός των επόµενων 24ωρων.

Στο συµβάν αναφέρθηκε µε ανακοίνωσή το ο Α∆ΜΗΕ το µεσηµέρι της Τρίτης σηµειώνοντας ότι:
«Ο Α∆ΜΗΕ ανακοινώνει ότι τη νύχτα της 16ης Ιουλίου εκδηλώθηκε πυρκαγιά λόγω βλάβης σε στοιχείο
του Συστήµατος Μεταφοράς στο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης του Αγίου Στεφάνου Αττικής. H πυρκαγιά
σβήστηκε ταχύτατα µε τη συνδροµή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Το συµβάν δεν επηρέασε καθόλου την οµαλή τροφοδότηση των καταναλωτών της Αττικής και δεν
σηµειώθηκε η παραµικρή διακοπή ηλεκτροδότησης εξαιτίας αυτού, πράγµα που αντανακλά τις ισχυρές
αντοχές του Συστήµατος.
Ο Α∆ΜΗΕ διαβεβαιώνει τους καταναλωτές ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας καθώς έχει λάβει
όλα τα απαραίτητα µέτρα για την ασφαλή λειτουργία του Συστήµατος και την απροσκόπτη ηλεκτροδότηση
της Αττικής».
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ΣΣυυµµππττώώµµαατταα  ∆∆ΕΕΠΠΥΥ  
ίίσσωωςς  ππρροοκκααλλοούύνν  τταα  
ssmmaarrttpphhoonneess  σσττοουυςς  
εεφφήήββοουυςς

Ο
ι έφηβοι που είν αι διαρκώς «κολληµέ-
ν οι» στο κιν ητό τους τηλέφων ο δια-
τρέχ ουν  αυξηµέν ο κίν δυν ο ν α

εκδηλώσουν  συµπτώµατα ελλειµµατικής προ-
σοχ ής και υπερκιν ητικότητας, σύµφων α µε
ν έα µελέτη που δηµοσιεύθηκε στο επιστηµο-
ν ικό έν τυπο Journal of  the American
Medical Association.

Ερευν ητές της Ιατρικής Σχ ολής Keck του
Παν επιστηµίου της Νότιας Καλιφόρν ια, µε
επικεφαλής τον  καθηγητή Αν ταµ Λεβεν θαλ,
εστίασαν  σε έν α δείγµα σχ εδόν  2.600 µαθη-
τών  Γυµν ασίου που δεν  είχ αν  διαταραχ ή
ελλειµµατικής προσοχ ής και υπερκιν ητικότ-
ητας (∆ΕΠΥ) στην  αρχ ή της µελέτης.

Οι επιστήµον ες ρώτησαν  τους εφήβους
πόσο συχ ν ά εµπλέκον ταν  σε 14 διαφορετι-
κές ψηφιακές δραστηριότητες, όπως η αν ταλ-
λαγή sms, η online αν αζήτηση, η θέαση
βίν τεο και η συµµετοχ ή σε δίκτυα όπως το
Facebook και το Twitter.

Κάθε έξι µήν ες για δύο χ ρόν ια, οι µαθητές
απαν τούσαν  και σε ερωτηµατολόγιο για
συµπτώµατα ∆ΕΠΥ που µπορεί ν α είν αι
τους προηγούµεν ους έξι µήν ες.

Μόλις 500 ήταν  αυτοί που δήλωσαν  ότι
δεν  είχ αν  κάν ει πρόσφατα συχ ν ή χ ρήση
κάποιας ψηφιακής πλατφόρµας, δηλαδή όχ ι
πάν ω µια ή δύο φορές την  ηµέρα. Μεταξύ
αυτών  το 4,6% είχ ε αν αφέρει συµπτώµατα
∆ΕΠΥ.

Στα παιδιά που είχ αν  αν αφέρει τουλάχ ι-
στον  επτά ψηφιακές δραστηριότητες πολλές
φορές την  ηµέρα, το 9,5-10,5% αν έφερε ν έα
συµπτώµατα ∆ΕΠΥ, όπως παρορµητικότητα
ή απροσεξία.

Για κάθε δραστηριότητα που πρόσθετε το
παιδί στην  ηµέρα του αν αφορικά µε την
ψηφιακή τεχ ν ολογία, οι πιθαν ότητες εκδήλω-
σης συµπτωµάτων  ∆ΕΠΥ αυξαν όταν  κατά
10%.

Οι ερευν ητές δεν  προσπάθησαν  ν α διαγ-
ν ώσουν  κλιν ικά την  ∆ΕΠΥ, απλά επικεν -
τρώθηκαν  στα συµπτώµατα και αυτό µπορεί
ν α σηµαίν ει ότι η συµπτωµατολογία µπορεί
ν α αν ταν ακλά και άλλα προβλήµατα, όπως η
αν επάρκεια ύπν ου λόγω υπερβολικής
εν ασχ όλησης µε το κιν ητό τηλέφων ο.

«Η µελέτη δεν  σηµαίν ει κατ’ αν άγκη ότι τα

ψηφιακά µέσα είν αι έν οχ α.
Είν αι πολλοί οι παράγον τες
που µπορούν  ν α επηρεά-
σουν  την  πιθαν ότητα εµφά-
ν ισης συµπτωµάτων
∆ΕΠΥ», εξηγεί η συγγραφέας
της µελέτης Τζεν ν ι Ραν τεσ-
κι, επίκουρη καθηγήτρια Παι-
διατρικής στο Παν επιστήµιο
του Μίτσιγκαν .

Αξίζει ν α σηµειωθεί ότι οι
επιστήµον ες συν υπολόγι-
σαν  και άλλους παράγον τες,
όπως το οικογεν ειακό εισόδ-
ηµα, τυχ όν  καταθλιπτικά
συµπτώµατα στα παιδιά, αν
κάπν ιζαν  ή έκαν αν  χ ρήση
ν αρκωτικών  και αλκοόλ.

Αλλά και πάλι δεν  εξέτα-
σαν  την  επιρροή των  γον ιών  στα παιδιά. Οι
έφηβοι που δεν  ήταν  «κολληµέν οι» στα κιν -
ητά τηλέφων ά τους είχ αν  γον είς που είτε
εν θάρρυν αν  άλλες δραστηριότητες οι οποίες
προήγαγαν  την  πν ευµατική τους αν άπτυξη,
είτε οριοθετούσαν  τα παιδιά.

Ο ∆ρ Λεβεν θαλ µε τη σειρά του εξηγεί ότι
«είν αι πιθαν όν  όταν  τα παιδιά δέχ ον ται δια-
ρκώς ερεθίσµατα µέσω των  κιν ητών  τους ν α
εκδηλών ουν  προβλήµατα που ν α σχ ετίζον -
ται µε την  επίδειξη υποµον ής ή ν α διασπά-
ται η προσοχ ή τους. Και όταν  πια πρέπει ν α
συγκεν τρωθούν  σε έν α σκοπό, ν α δυσκο-
λεύον ται τελικά ν α εστιάσουν  την  προσοχ ή
τους».

Παρά τους ελέγχους συνεχίζουν ναΠαρά τους ελέγχους συνεχίζουν να
µην κόβουν αποδείξειςµην κόβουν αποδείξεις
 - Κρούσµατα σε Νάξο, Σκιάθο και Θεσσαλονίκη

Συνεχίζονται οι στοχευµένοι έλεγχοι της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής
Αστυνοµίας και της Υποδιεύθυνσης Οικονοµικής Αστυνοµίας Βορείου
Ελλάδος, για την τήρηση της ασφαλιστικής-εργατικής και φορολογικής
νοµοθεσίας, σε τουριστικές περιοχές της χώρας µας.

Στο πλαίσιο αυτό, κλιµάκια αστυνοµικών πραγµατοποίησαν το τελευ-
ταίο χρονικό διάστηµα ελέγχους σε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφ-
έροντος σε Νάξο, Πάρο, Θεσσαλονίκη και Σκιάθο.

Ελέγχθηκαν συνολικά (30) καταστήµατα – επιχειρήσεις, όπου σε (10)
περιπτώσεις διαπιστώθηκαν παραβάσεις της φορολογικής και της ασφ-
αλιστικής – εργατικής νοµοθεσίας. Ειδικότερα διαπιστώθηκαν:

Στη Νάξο:· σε καφετέρια-εστιατόριο, η απασχόληση τριών εργαζοµέ-
νων εκτός ωραρίου,

· σε καφέ-σνακ µπαρ, η απασχόληση ενός εργαζοµένου εκτός ωρα-
ρίου, καθώς και ενός εργαζοµένου, ο οποίος δεν ήταν καταχωρηµένος
στους επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού και

· σε µπαρ, η απασχόληση ενός εργαζοµένου, ο οποίος δεν ήταν
καταχωρηµένος στους επιδειχθέντες πίνακες προσωπικού.

Στη Θεσσαλονίκη: · σε καφετέρια, η µη έκδοση απόδειξης λιανικής
πώλησης και τρεις παραβάσεις της ασφαλιστικής νοµοθεσίας και

· σε εστιατόριο, η µη έκδοση τριών αποδείξεων λιανικής πώλησης
συνολικής αξίας 204,50 ευρώ.

Στη Σκιάθο:  · σε εστιατόριο, η µη έκδοση οκτώ αποδείξεων λιανικής
πώλησης συνολικής αξίας 477 ευρώ, καθώς και η απασχόληση πέντε
εργαζοµένων χωρίς να είναι καταχωρηµένοι στους επιδειχθέντες 

πίνακες προσωπικού,
· σε ταβέρνα-αναψυκτήριο, η µη έκδοση τριών αποδείξεων λιανικής

πώλησης συνολικής αξίας 222,50 ευρώ, καθώς και η απασχόληση
εργαζοµένου χωρίς να είναι καταχωρηµένος στους επιδειχθέντες πίνα-
κες προσωπικού,

· σε επιχείρηση µε δραστηριότητα τα ξενοδοχειακά, τέσσερις παραβά-
σεις της ασφαλιστικής νοµοθεσίας,

· σε ατοµική επιχείρηση, δύο παραβάσεις της ασφαλιστικής νοµοθεσίας
και· σε καφέ-πιτσαρία, τρεις παραβάσεις της ασφαλιστικής νοµοθεσίας.

Για όλες τις περιπτώσεις, θα ενηµερωθούν οι αρµόδιες υπηρεσίες
(∆.Ο.Υ., Σ.ΕΠ.Ε, Ι.Κ.Α.) για την επιβολή των προβλεπόµενων διοικ-
ητικών κυρώσεων.

Υπενθυµίζεται ότι οι πολίτες µπορούν να επικοινωνούν, ανώνυµα ή
επώνυµα, στον τηλεφωνικό αριθµό 11012 ή στις ηλεκτρονικές διε-
υθύνσεις 11012@hellenicpolice.gr & financialpolice@hellenicpolice.gr
της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής Αστυνοµίας, για να παρέχουν πληροφο-
ρίες ή να καταγγέλλουν παράνοµες και επίµεµπτες ενέργειες ή δρα-
στηριότητες κατά του τοµέα της οικονοµίας, της δηµόσιας περιουσίας,
καθώς και της κοινωνικής και ασφαλιστικής πρόνοιας και των δικαιω-
µάτων.
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Το Τµήµα ∆ιοίκησης Συστηµάτων Εφοδιασµού
(ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας) διοργανώνει  ηµερίδα
ενηµέρωσης στο πλαίσιο του Προγράµµατος µε
τίτλο: Green Logistics e-Training in Cereal/Rice
Sector, η οποία θα πραγµατοποιηθεί  την Παρασ-
κευή, 20 Ιουλίου 2018, και ώρα 9:30 π.µ. (αίθου-
σα Απόλλων, Ξενοδοχείο Τιτάνια, Πανεπιστηµίου
52, Αθήνα).

Ηµερίδα ενηµέρωσης στο πλαίσιο του Προγράµµατος µε τίτλο: 
Green Logistics e-Training in Cereal/Rice Sector Green Logistics e-Training in Cereal/Rice Sector 

ΠΡΙΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ

Συναγερµός: 4.000 επιχειρήσεις πρέπει να
κατοχυρώσουν τον όρο «Μακεδονία»

Σ
τις 4.000 αν έρχ ον ται οι επιχ ειρήσεις που
χ ρησιµοποιούν  τον  όρο «Μακεδον ικό» είτε
στην  ον οµασία είτε στα προϊόν τα τους και

πρέπει ν α προλάβουν  ν α τον  κατοχ υρώσουν
στους ευρωπαϊκούς και διεθν είς οργαν ισµούς πν ε-
υµατικής ιδιοκτησίας µέχ ρι ν α ολοκληρωθεί η συµφ-
ων ία για την  ον οµασία µε την  πΓ∆Μ.

Τη σχ ετική επισήµαν ση έκαν ε ο πρόεδρος του
Συν δέσµου Βιοµηχ αν ιών  Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)
Αθαν άσιος Σαββάκης, τον ίζον τας για άλλη µια φορά
ότι το ον οµατολογικό έπρεπε ν α λυθεί και ν α µην
χ ρον ίζει.

«Οι επιχ ειρήσεις θα πρέπει ν α κιν ηθούν  γρήγο-
ρα», υπογράµµισε ο κ. Σαββάκης κατά τη διάρκεια
δηµοσιογραφικής συν άν τησης προθέτον τας ότι
µέχ ρι πριν  από λίγο καµία ελλην ική επιχ είρηση δεν
είχ ε κατοχ υρώσει στον  Παγκόσµιο Οργαν ισµό ∆ια-
ν οητικής Ιδιοκτησίας (World Intellectual Property
Organization – WIPO) το προϊόν  του ως «Μακεδο-
ν ικό». Αν τίθετα το είχ αν  κάν ει δύο επιχ ειρήσεις
από την  πΓ∆Μ.

Οπως σηµείωσε και ο εκτελεστικός αν τιπρόεδρος
του ΣΒΒΕ Γιάν ν ης Σταύρου το κόστος δεν  είν αι
αµελητέο. Για την  κατοχ ύρωση σε ευρωπαϊκό
επίπεδο το κόστος µαζί µε την  αµοιβή του ν οµικού
συµβούλου φθάν ει τα 2.000 ευρώ, εν ώ στον  Παγ-
κόσµιο Οργαν ισµό φθάν ει τα 8.000 ευρώ. Και αυτό
αν ά Προϊόν .

O κ. Σαββάκης δήλωσε ότι ΣΒΒΕ για ν α υπο-
στηρίζει τις ελλην ικές επιχ ειρήσεις προσφέρει την
απαραίτητη ν οµική και διαδικαστική υποστήριξη σε
οποιαδήποτε ελλην ική επιχ είρηση για τη διεκπερ-
αίωση της διαδικασίας κατοχ ύρωσης εµπορικού
σήµατος που περιέχ ει τον  όρο «Μακεδον ία».

Μιλών τας για την  αν άδειξη του ΣΒΒΕ ως κοιν ων ι-
κού εταίρου ο κ. Σαββάκης σηµείωσε ότι ήταν  πάγιο
αίτηµα του Συν δέσµου εδώ και χ ρόν ια καθώς
υπάρχ ει κεν ό εκπροσώπησης της ελλην ικής µετα-
ποίησης προσθέτον τας ότι σχ εδόν  το µισό της
ελλην ικής βιοµηχ αν ικής δρατηριότητας προέρχ εται
από επιχ ειρήσεις του «βορειοελλαδικού τόξου».

Αύξηση της απασχόλησης στην Ελλάδα καταγράφει ο ΟΟΣΑ
Αυξήθηκε κατά 1,3% σε σχέση µε ένα χρόνο πριν

Α
ύξηση σηµείωσε το ποσο-
στό απασχόλησης στην
Ελλάδα -το ποσοστό του

πληθυσµού ηλικίας 15-64 ετών που
εργάζεται- στο πρώτο τρίµηνο του
2018, σύµφωνα µε στοιχεία που
έδωσε στη δηµοσιότητα ο ΟΟΣΑ
(Οργανισµός Οικονοµικής Συνερ-
γασίας και Ανάπτυξης).

Συγκεκριµένα, αυξήθηκε στο
54,1% από 53,8% το τέταρτο τρίµηνο
του 2017 και 52,8% ένα χρόνο πριν
(πρώτο τρίµηνο του 2017). Το ποσο-
στό απασχόλησης των ανδρών
αυξήθηκε το πρώτο τρίµηνο φέτος
στο 63,8% από 63,3% και 61,8%, αντίστοιχα. Το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών διαµορφώθηκε στο 44,5%,
όσο και στο τέταρτο τρίµηνο του 2017, ενώ στο πρώτο τρίµηνο του 2017 ανερχόταν στο 44,0%.

Το ποσοστό απασχόλησης στο σύνολο των χωρών του ΟΟΣΑ αυξήθηκε κατά 0,2 της ποσοστιαίας µονάδας στο
πρώτο τρίµηνο του 2018 σε σχέση µε το τέταρτο τρίµηνο του 2017 και διαµορφώθηκε στο 68,2% µε 28 από τις 36
χώρες του Οργανισµού να καταγράφουν άνοδο. Τα ποσοστά απασχόλησης των ανδρών και των γυναικών αυξήθη-
καν, επίσης, κατά 0,2 της ποσοστιαίας µονάδας και διαµορφώθηκαν στο 75,9% και 60,6%, αντίστοιχα.

Στην Ευρωζώνη, το ποσοστό απασχόλησης αυξήθηκε κατά 0,1 της ποσοστιαίας µονάδας στο πρώτο τρίµηνο του
2018 σε σχέση µε το τέταρτο τρίµηνο του 2017 και ανήλθε στο 66,9%. Το ποσοστό απασχόλησης των ανδρών
αυξήθηκε κατά 0,2 της ποσοστιαίας µονάδας και των γυναικών κατά 0,1 της ποσοστιαίας µονάδας στο 72,1% και
61,7%, αντίστοιχα.

Εκτός της Ευρωζώνης, το ποσοστό απασχόλησης αυξήθηκε περισσότερο στην Ιαπωνία (κατά 0,6 της ποσοστιαίας
µονάδας στο 76,3%) και στην Ουγγαρία (κατά 0,5 της ποσοστιαίας µονάδας στο 69,2%), ενώ µειώθηκε κατά 0,2 της
ποσοστιαίας µονάδας στον Καναδά (στο 73,7%) και κατά 0,4 της ποσοστιαίας µονάδας στην Ισλανδία (στο 85,2%
που είναι το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης στην περιοχή του ΟΟΣΑ). Αύξηση κατά 0,3 της ποσοστιαίας µονά-
δας σηµειώθηκε στη Βρετανία (στο 74,7%) και το Μεξικό (στο 61,4%) και κατά 0,2 στις ΗΠΑ (στο 70,5%) και την
Τουρκία (στο 52,5%).

Η τριµηνιαία αύξηση του ποσοστού απασχόλησης στον ΟΟΣΑ ήταν πιο έντονη στους νέους ηλικίας 15-24 ετών
(κατά µισή ποσοστιαία µονάδα στο 41,9%) σε σχέση µε τους εργαζόµενους ηλικίας 25-54 ετών (κατά 0,2 της ποσο-
στιαίας µονάδας στο 78,3%) και τους εργαζόµενους ηλικίας 55-64 ετών (κατά 0,2 της µονάδας στο 61,0%).

Στις 26 Ιουλίου θα καταβληθεί
το Κοινωνικό Εισόδηµα

Αλληλεγγύης

Ε
γκρίθηκε η µεταφορά πίστωσης, ύψους
65.664.302,27 ευρώ, προκειµένου να
προχωρήσει η καταβολή της πληρωµής,

για τον Ιούνιο, του Κοινωνικού Εισοδήµατος
Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) στους δικαιούχους, το
σύνολο των οποίων ανέρχεται στους 293.195.
Αυτό ορίζει απόφαση της υπουργού Εργασίας,
Έφης Αχτσιόγλου, σύµφωνα µε την οποία τα
χρήµατα θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογα-
ριασµούς στις 26 Ιουλίου, ενώ θα είναι διαθέ-
σιµα στους δικαιούχους την εποµένη, δηλαδή
στις 27 Ιουλίου.
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ΑΥΡΙΟ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΥΡΙΟ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ 
Μνηµόσυνο για τους πεσόντες στην τουρκική 
εισβολή στην Κύπρο το 1974
Αρχ ιερατικό Μν ηµόσυν ο για τους πεσόν τες στην  τουρκική εισβολή στην  Κύπρο

το 1974 την  Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018, στον  Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου
Βλασίου στις 9:30 το πρωί. 

Πρόσκληση

Ο ∆ήµαρχ ος Αχ α-
ρν ών  κ. Γιάν ν ης Κασ-
σαβός σας προσκαλεί
ν α τιµήσετε µε την
παρουσία σας, το
Αρχ ιερατικό Μν ηµό-
συν ο για τους πεσόν -
τες κατά την  τουρκική
εισβολή στην  Κύπρο το
1974, που θα τελεστεί
την  Παρασκευή 20 Ιου-
λίου 2018, στον  Καθε-
δρικό Ιερό Ναό Αγίου
Βλασίου, παρουσία του
Πρέσβη της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας

Πρόγραµµα Εκδήλω-
σης

09:15 - Προσέλευση
επισήµων  

09:30 - Επιµν ηµό-
συν η ∆έηση 

● Οµιλία του Πρέσβη
της Κυπριακής ∆ηµοκρ-
ατίας στην  Ελλάδα κ.
Κυριάκου Κεν εβέζου

● Κατάθεση Στεφά-
ν ων  στην  προτοµή
Μήτρου Λέκκα.

Μ
ε σηµαν τικές διακρίσεις και πολ-
λές επιτυχ ίες έκλεισε η φετιν ή
αγων ιστική περίοδος για τους

αθλητές του αγων ιστικού τµήµατος του
σωµατείου κολύµβησης Τρίτων α ΑΟ Άν ω
Λιοσίων . Ο Τρίτων ας συµµετείχ ε µε 7
αθλητές στο Παν ελλήν ιο Πρωτάθληµα
Παµπαίδων -Παγκορασίδων  Α Β, που
διεξήχ θη στο Βόλο στις 12-15/07/18. Τα
παιδιά µε τις διακρίσεις που σηµείωσαν ,
συν έβαλαν  στο ν α πάρει το σωµατείο 41
βαθµούς συν ολικά και κατέταξαν  τον
Τρίτων α στην  12η θέση µεταξύ 146
σωµατείων  στην  κατηγορία Παµπαίδων
ΑΒ, εν ώ ισοβάθµισε µε άλλα 3 σωµατεία
κολύµβησης στην  28η - 31η θέση στις
συν ολικές κατηγορίες Παµπαίδων -Παγ-
κορασίδων  Α Β. Ο Γιάν ν ης Λαζαρέν κο
αν έβασε τον  Τρίτων α και τα Άν ω Λιόσια
για άλλη µια χ ρον ιά στο υψηλότερο
βάθρο, αφού κατέκτησε 2 χ ρυσά και 1
ασηµέν ιο µετάλλιο, ο ∆αν ιήλ Μερκουλέν -
κοβ είχ ε 2 θέσεις στην  οχ τάδα, η
σκυτάλη µε τους 4 αθλητές µας κατάφερε
δυο θέσεις στην  οχ τάδα και όλα τα παι-
διά κατάφεραν  ν α βελτιώσουν  τους χ ρό-
ν ους τους και ν α πετύχ ουν  ατοµικά
ρεκόρ. Αν αλυτικότερα τα αποτελέσµατα
φαίν ον ται παρακάτω:

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 41
ΘΕΣΗ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΣΗ ΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΘΕΣΗ ΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΛΑΖΑΡΕΝΚΟ ΙΟΝ
1ος 100µ ελεύθερο
1ος 200µ ελεύθερο
2ος 50µ ελεύθερο
ΜΕΡΚΟΥΛΕΝΚΟΒ ∆ΑΝΙΗΛ
5ος 100µ πρόσθιο
5ος 200µ πρόσθιο
11ος 50µ πρόσθιο
ΧΙΟΝΙ∆ΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
14ος 200µ ελεύθερο
14ος 400µ ελεύθερο
22ος 200µ µικτή
ΚΟΠΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

18ος 200µ µικτή
18ος 400µ µικτή
20ος 100µ πεταλούδα
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
20η 50µ ύπτιο
23η 100µ ύπτιο
22η 200µ ύπτιο
ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
11η 200µ µικτή
20η 200µ ελεύθερο
23η 400µ ελεύθερο
ΚΑΛΠΑΞΙ∆ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
6η 4x200µ ελεύθερο
11η 4x100 µικτή οµαδική
8η 4x100µ ελεύθερο
ΛΑΖΑΡΕΝΚΟ ΙΟΝ
ΜΕΡΚΟΥΛΕΝΚΟΒ ∆ΑΝΙΗΛ
ΧΙΟΝΙ∆ΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Συγχ αρητήρια σε όλα τα παιδιά και
στον  προπον ητή τους Χριστόδουλο
Λακιό, που για άλλη µια φορά κατάφεραν
σηµαν τικές διακρίσεις και πρόσφεραν
δυν ατές συγκιν ήσεις, ως επισφράγισµα
της σκληρής δουλειάς, που κατέβαλαν
όλο το έτος.

Έν α µεγάλο ευχ αριστώ οφείλουµε
στους υπεύθυν ους και στο προσωπικό
του κολυµβητηρίου καθώς και στη ∆ηµο-
τική αρχ ή, που φρον τίζουν  για την  αδιά-
κοπη λειτουργία του κολυµβητηρίου και
βοηθούν  τα παιδιά µας και τον  προπον -
ητή τους στον  καθηµεριν ό αγών α που
καταβάλλουν .

Και τέλος ας µην  ξεχ ν άµε ότι η αυλαία
των  φετιν ών  αγων ιστικών  υποχ ρ-
εώσεων  των  αθλητών  του Τρίτων α θα
πέσει σε λίγες µέρες, µε τη συµµετοχ ή
των  3 «µεγάλων » κοριτσιών  του αγων ι-
στικού τµήµατος, στο Παν ελλήν ιο Πρω-
τάθληµα Παίδων / Κορασίδων , που θα
γίν ει στη Θεσσαλον ική στις 19-22/07/18.
Καλή επιτυχ ία στις: Γερασιµίδου Σοφία
Μαρία, Γεωργακοπούλου Ξαν θή και
Συµεων ίδου Στεφαν ία.

Με νίκες και διακρίσεις το επισφράγισµα της
φετινής αγωνιστικής για τους 

αθλητές κολύµβησης του Τρίτωνα ΑΟ Άνω Λιοσίων

Πανηγυρικός Εορτασµός του Ιερού Παρεκκλησίου
Αγ. Μαρίνας στον Ασπρόπυργο 

Παν ηγυρικός Εορτασµός του Ιερού Παρεκκλησίου
Αγ. Μαρίν ας στον  Ασπρόπυργο, Ιερουργούν των
των  Παν οσιολογιοτάτων  Αρχ ιµαν δριτών  κκ. Κύριλ-
λου & ∆αµασκην ού. Στον  Παν ηγυρικό Εσπεριν ό
παρευρέθησαν  ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου κ. Νικ.
Μελετίου, ο Πρόεδρος ∆ηµ. Συµβουλίου κ. Α. Καρ-
αµπούλας οι Αν τιδήµαρχ οι κκ. Α. Παπαδόπουλος &

Α. Κων σταν τιν ίδης, ο Πρόεδρος Β/βάθµιας Εκπ/σης κ. Γ. Φίλης, ο Πρόεδρος Attica
TV κ. K. Τσολερίδης, ο Πρόεδρος Πν ευµατικού Κέν τρου κ. Μ. Μπουραν τάς, η Πρόε-
δρος Κ.Ε.∆.Α. κα Σ. Μαυρίδου, ο Αν τιπρόεδρος Attica TV κ. Χ. Κοσµίδης, ο Εν τε-
ταλµέν ος ∆ηµ. Σύµβουλος Κοιν . ∆οµών  κ. Κ. Καγιάς & ο Εν τεταλµέν ος ∆ηµ.
Σύµβουλος - Αν τιπρόεδρος Κ.Ε.∆.Α. & Α/βάθµιας Εκπ/σης κ. Αν τ. Κον αξής ο
οποίος εκπροσώπησε τη ∆ηµοτική Αρχ ή & αν ήµερα της Εορτής στην  Παν ηγυρική
Θεία Λειτουργία.
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∆ιαψεύδει ο ∆. Μαρκοπούλου
τα περί ακαταλληλότητας των

νερών του Πόρτο Ράφτη

Ο
∆ήµος Μαρκοπούλου και το ∆ηµοτικό Λιµεν ικό
Ταµείο Μαρκοπούλου καταγγέλλουν  ως συκοφ-
αν τικά και ψευδή, τα αποτελέσµατα των  µετρή-

σεων  της µελέτης του ΠΑΚΟΕ, που φέρουν  ως ακα-
τάλληλα προς κολύµβηση, τα ν ερά της παραλίας
(∆ηµοτικής Πλαζ) του Αυλακίου, στο Πόρτο Ράφτη.
«Τα εν  λόγω αποτελέσµατα, είν αι τελείως ψευδή και
αν ακριβή», επισηµαίν ει η ∆ηµοτική Αρχ ή και προσθ-
έτει: «Ο ∆ήµος Μαρκοπούλου, θα ζητήσει ΑΜΕΣΑ και
πριν  προβεί σε άλλου είδους ν όµιµα µέτρα, από το
ΠΑΚΟΕ, ν α διατυπώσει αν ακατασκευαστικό δηµοσίε-
υµα, το οποίο θα λέει αυτήν  την  φορά την  αλήθεια:
Τα κολυµβητικά ν ερά της ∆ηµοτικής Πλαζ Αυλακίου, η

οποία βραβεύεται επί σειρά ετών  µε Γαλάζια Σηµαία,
είν αι απολύτως ασφαλή και κατάλληλα για κολύµβηση!
Σε κάθε περίπτωση άλλωστε, ο αρµόδιος Φορέας για

την  µελέτη της ποιότητας των  Κολυµβητικών  Υδάτων ,
είν αι η ∆ιεύθυν ση Υδάτων  της Αποκεν τρωµέν ης
∆ιοίκησης Αττικής, στις Μελέτες της οποίας, µε τελευ-
ταία αυτή, που δηµοσιεύθηκε πριν  από µερικές ηµέρ-
ες, τα ν ερά του Πόρτο Ράφτη εµφαν ίζον ται
ΠΕΝΤΑΚΑΘΑΡΑ!».
«Η αξιοπιστία των  αποτελεσµάτων  του ΠΑΚΟΕ, που

κάθε χ ρόν ο απασχ ολεί µε αν ακριβή και συκοφαν τικά
δηµοσιεύµατα, θα κριθεί σύν τοµα και από την  Ελλην ι-
κή ∆ικαιοσύν η, στην  οποία θα προσφύγει και ο ∆ήµος
Μαρκοπούλου, σε περίπτωση ΜΗ αν άκλησης των
ψευδών  στοιχ είων , για την  ∆ηµοτική Πλαζ Αυλακίου,
όπως και άλλοι ∆ήµοι από όλη την  Ελλάδα, έχ ουν  ήδη
προσφύγει ν οµικά εν αν τίον  του ΠΑΚΟΕ.

Ο ∆ήµος Μαρκοπούλου, καλεί τους κατοίκους και
παραθεριστές του Πόρτο Ράφτη ν α χ αρούν  ελεύθερα,
τις καθαρές και ασφαλείς θάλασσες του ∆ήµου Μαρκο-
πούλου!», ολοκληρών ει.

Αποτελέσµατα ∆ειγµατοληψιών  Ιουν ίου 2018, της
∆ιεύθυν σης Υδάτων , Αποκεν τρωµέν ης ∆ιοίκησης
Αττικής.

ΤΤρρόόµµοοςς  σσεε  ττρρόόλλεεϊϊ  σσττοονν  ΠΠεειιρρααιιάά::  ΆΆννδδρρααςς  µµεε  ααίίµµαατταα  
σστταα  χχέέρριιαα,,  έέββγγααλλεε  σσοουυγγιιάά  κκααιι  ααππεείίλληησσεε  εεππιιββάάττεεςς!!

ΈΈνα πρωτοφανές περιστατικό συνέβη την Παρασκευή το απόγευµα στο τρόλεϊ 17 που κάνει τη διαδροµή
Άγιος Σπυρίδωνας – Ταµπούρια. Το όχηµα ήταν σταθµευµένο στην αφετηρία (Άγιο Σπυρίδωνα) και ο
κόσµος άρχισε να επιβιβάζεται και να πιάνει θέσεις, πριν καθίσει στο τιµόνι ο οδηγός. Ένας άνδρας,

περίπου 25 ετών, Έλληνας, κάθισε σε µια θέση αλλά η συµπεριφορά του έµοιαζε εξ’ αρχής περίεργη. Εκεί λοιπόν
που το τρόλεϊ άρχισε να γεµίζει, ο 25χρονος άρχισε να φωνάζει και να βρίζει µε τον πιο χυδαίο τρόπο τον οδηγό που
-κατά την άποψή του- καθυστέρησε να εκκινήσει το όχηµα, τον κόσµο µέσα σε αυτό και γενικά, τα «έβαζε» µε θεούς
και δαίµονες.

Οι επιβάτες «πάγωσαν» αλλά νόµιζαν ότι ίσως ήταν απλώς µια περίπτωση ενός ακίνδυνουL «περίεργου» που
συχνά πυκνά συναντάς στα δροµολόγια των ΜΜΜ. Κανείς όµως δεν περίµενε την εξέλιξη. Ο 25χρονος άνδρας
σηκώθηκε από τη θέση του και έβγαλε ένα σουγιά απειλώντας τις γυναίκες που ήταν µέσα στο τρόλεϊ! Και δεν φαίνε-
ται να αστειευόταν, καθώς στα χέρια του είχε χαρακιές από το σουγιά και αιµορραγούσε. Σήκωσε µάλιστα και την
µπλούζα του για να τους δείξει και τις άλλες χαρακιές που είχε κάνει στο σώµα του. Μέσα στο τρόλεϊ επικράτησε
πανικός. Κάποιες γυναίκες φοβήθηκαν και εγκατέλειψαν «όπως – όπως» το όχηµα.

Βρήκαν το θάρρος παρόλα αυτά και ειδοποίησαν έναν άλλο οδηγό, ο οποίος µε τη σειρά του κάλεσε την Αστυνοµία
από το κινητό του τηλέφωνο. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι σε λίγα λεπτά κατέφτασε η οµάδα ∆ΙΑΣ, η οποία σταµάτησε
το τρόλεϊ και κατέβασε τον 25χρονο µε το σουγιά, κάνοντάς του σωµατικό έλεγχο. Από εκεί και έπειτα ακολούθησαν
τα διαδικαστικά. Αυτό που θα µείνει όµως είναι ο τρόµος των επιβατών που το µόνο που ήθελαν είναι να πάνε στο
σπίτι τους και είδαν ξαφνικά τη ζωή τους να κινδυνεύει.  

ππηηγγήή::  kkooiinnoonniikkii..ggrr

14χρονος έπεσε από ταράτσα κτιρίου
στην Κηφισιά - Είναι εκτός κινδύνου

∆εκατετράχ ρον ος έπεσε, αργά προχ θες το βράδυ,
κάτω από αδιευκρίν ιστες συν θήκες, από ταράτσα
εγκαταλελειµµέν ου κτιρίου, στην  οδό ∆εξαµεν ής, στην
Κηφισιά, εν ώ ν οσηλεύεται εκτός κιν δύν ου σε ν οσο-
κοµείο.

Σύµφων α µε πληροφορίες, ο 14χ ρον ος έπαιζε µε
φίλους του στην  ταράτσα του κτιρίου και ξαφν ικά
έπεσε στο κεν ό. Στο σηµείο έσπευσαν  πέν τε πυρο-
σβέστες µε δύο οχ ήµατα, εν ώ το παιδί διακοµίστηκε
µε ασθεν οφόρο του ΕΚΑΒ σε ν οσοκοµείο. 

ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΓΓΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΓΓΙΙΚΚΟΟΣΣ  
ΚΚΑΑΙΙ  ΦΦΙΙΛΛΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΓΓΙΙΑΑΚΚΑΑΙΙ  ΦΦΙΙΛΛΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ
ΟΟΛΛΟΟΥΥΣΣ  ΟΟ  ΧΧΩΩΡΡΟΟΣΣ  ΟΟΛΛΟΟΥΥΣΣ  ΟΟ  ΧΧΩΩΡΡΟΟΣΣ  

Ολοκληρώθηκαν, µε µέριµνα 
του Ηρόδωρου, οι εργασίες 

επισκευής στο στάδιο
Μεγαρέων Ολυµπιονικών

Ο
λοκληρώθηκαν , µε µέριµν α και ευθύν η του
Ηρόδωρου, οι εργασίες επισκευής και κατασ-
κευής ν έας επιφάν ειας (retopping) του πλαστι-

κού τάπητα, ταρτάν , στο στάδιο Μεγαρέων  Ολυµπιο-
ν ικών . Με την  ολοκλήρωση των  πααπάν ω εργασιών
και των  επιστρώσεων , δηµιουργήθηκε µια ασφαλής και
αν θεκτική επιφάν εια για τον  πρέπουσα απορρόφηση
κραδασµών  και συµπεριφορά σύµφων α µε τις προδια-
γραφές που δίν ον ται από την  ∆ιεθν ή Έν ωση Οµο-
σπον διών  Κλασικού Αθλητισµού (IAAF).

Επίσης ολοκληρώθηκαν  και οι παρακάτω εργασίες:

Επίστρωση µε ν έο ταρτάν  των  φθαρµέν ων  διαδρ-
οµών  των  σκαµµάτων  του άλµατος εις µήκος

Συν τήρηση και ελαιοχ ρωµατισµός των  κερκίδων
Αποµακρύν θηκαν  τα φθαρµέν α καθίσµατα των

κερκίδων  (µε εισήγηση της Τεχ ν ικής Υπηρεσίας) και
τοποθετήθηκαν  ν έα, ώστε ο 

χ ώρος του Σταδίου ν α είν αι λειτουργικός και φιλικός
για όλους

Κατασκευάστηκαν  ν έα εµπόδια STEEPLE για τη
δυν ατότητα διεξαγωγής αγών ων

Τοποθετήθηκε το στρώµα του ύψους µε κατάλληλο
κάλυµµα για την  προστασία από τις καιρικές συν θήκες

Επισκευάστηκαν  οι πάγκοι των  αν απληρωµατικών
παικτών  για τους αγών ες ποδοσφαίρου

Καθαρίστηκαν  τα περιµετρικά καν άλια αποχ έτευσης
οµβρίων  υδάτων  του γηπέδου

Ολοκληρώθηκαν  οι ψεκασµοί για τα κουν ούπια και
τα ζιζάν ια στο φυσικό χ λοοτάπητα.

Σε εξέλιξη βρίσκον ται η επισπορά του  φυσικού χ λο-
οτάπητα στα σηµεία που έχ ουν  υποστεί ζηµιά καθώς
και οι ελαιοχ ρωµατισµοί κιγκλιδωµάτων , υπαίθριων
χ ώρων  και της περιµετρικής περίφραξης του Σταδίου.

Οι εν  λόγω παρεµβάσεις από τον  ∆ήµο και τον  Ηρό-
δωρο έχ ουν  ως στόχ ο την  εξέλιξη της λειτουργικότητας
και τον  εκσυγχ ρον ισµό του ∆ηµοτικού Σταδίου «Μεγα-
ρέων  Ολυµπιον ικών » µε σκοπό τη φιλοξεν ία αγών ων
Ποδοσφαίρου και Κλασσικού Αθλητισµού µε παν ελλή-
ν ια εµβέλεια γεγον ός που θα συµβάλλει στην  αν ά-
πτυξη του Αθλητικού Τουρισµού στο ∆ήµο.
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Περισσότερα από 300 ευρώ ετησίως εξοικονο-
µούν οι καταναλωτές από τις προσφορές και
εκπτώσεις στα σούπερ - µάρκετ, οι οποίες

έχουν οδηγήσει σε µείωση της µέσης τιµής στις περισ-
σότερες κατηγορίες προϊόντων, ενώ σε άλλες που έχουν
πληγεί από φορολογία έχουν «συγκρατήσει» την επι-
βάρυνση.

Αυτό αναφέρεται σε ανάλυση του ΣΕΒ για τις προσφ-
ορές και προωθητικές ενέργειες προς τις οποίες στρά-
φηκαν οι επιχειρήσεις προκειµένου όπως επισηµαίνεται
να συγκρατήσουν µερίδια αγοράς, να µετριάσουν την
υποχώρηση των πωλήσεων και να προσελκύσουν νέους
πελάτες, δίνοντάς τους ταυτόχρονα τη δυνατότητα να
δοκιµάσουν νέα προϊόντα.

Σύµφωνα µε την έρευνα, σε κλάδους όπως το οργα-
νωµένο λιανεµπόριο, η παροχή προσφορών και προω-
θητικών ενεργειών έχουν εδραιωθεί ως το βασικότερο
στοιχείο του ανταγωνισµού ενώ από την πλευρά των
καταναλωτών διαπιστώνονται σηµαντικές αλλαγές στη
συµπεριφορά.

Όπως το γεγονός ότι τουλάχιστον 6 στους 10 κατανα-
λωτές δηλώνουν ότι πάντοτε αναζητούν τις προσφορές
στις αγορές τους, σχεδόν 1 στους 3 καταναλωτές αγο-
ράζει βάσει προσφορών
και όχι µάρκας, ενώ
υπάρχει αύξηση κατά 9
ποσοστιαίες µονάδες
(από 42% το 2015 σε
51% το 2017) όσων
δηλώνουν ότι περιµένουν
κάποια προϊόντα να
βγουν σε προσφορά για
να τα αγοράσουν και δεν
τα αγοράζουν σε κανονι-
κή τιµή, δηλαδή προγραµµατίζουν τις αγορές τους βάσει
προσφορών.

Τη δηµιουργία του Κώδικα ∆εοντολογίας ήρθε να
συµπληρώσει παλαιότερη πρωτοβουλία του υπουργείου
το έτος 2010 για τη δηµιουργία ενός ηλεκτρονικού Παρ-
ατηρητηρίου Τιµών καταναλωτικών προϊόντων για την
αναζήτηση των λιανικών τιµών προϊόντων βάσει κατηγο-
ρίας ή βάσει συγκεκριµένου προϊόντος, αλλά και τον
εντοπισµό των σηµείων πώλησης των προϊόντων βάσει
γεωγραφικής περιοχής ή σηµείου πώλησης.

Αναφερόµενος στις παρεµβάσεις της Πολιτείας στο
καθεστώς των προσφορών και εκπτώσεων ο ΣΕΒ υπο-
στηρίζει ότι κάθε διοικητικός περιορισµός των δυνατοτή-
των που έχουν οι επιχειρήσεις για να ανταγωνιστούν για
τις προτιµήσεις του καταναλωτή καταλήγει να είναι επιβ

λαβής για όλους (κράτος, επιχειρήσεις, καταναλωτές)
και ότι απαιτούνται συντονισµένες και προσεκτικά σχε-
διασµένες δράσεις, έναντι βεβιασµένων νοµοθετικών
παρεµβάσεων που εξασφαλίζουν ενδεχοµένως εφήµερο
εντυπωσιασµό αλλά στρεβλώνουν και περιορίζουν τον
ανταγωνισµό.Ειδικά για το ηλεκτρονικό παρατηρητήριο
τιµών, επισηµαίνεται ότι η δηµιουργία του το 2010 µπο-
ρούσε να συµβάλει στην προσπάθεια για πλήρη, διαφα-
νή και επικαιροποιηµένη ενηµέρωση των καταναλωτών,
στα πρότυπα των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ωστόσο το παρατηρητήριο διατηρεί ακόµα και σήµερα
την ένδειξη «δοκιµαστική λειτουργία», ενώ για τα περισ-
σότερα προϊόντα οι τιµές δεν είναι διαθέσιµες.

Ενα ιδιαίτερα υψηλό
ποσοστό (63%) δηλώνει

ότι οι προσφορές και
εκπτώσεις αποτελούν

τον κύριο λόγο επιλογής
του καταστήµατος που

θα επισκεφθεί.

Στο «κυνήγι» των προσφορών οι Έλληνες καταναλωτές 
- Εξοικονοµούν χρήµατα από προσφορές και εκπτώσεις

Πατούλης: Επίθεση σε Τσίπρα, Σκουρλέτη
για τον «Κλεισθένη»
-Προέβλεψε διορισµό Εκτελεστικού Γραµµατέα

E
πίθεση κατά της κυβέρνησης µε αιχµές τόσο για τον πρωθυπουργό όσο και για τον
υπουργό Εσωτερικών εξαπέλυσε κατά την οµιλία του στην χθεσινή συνεδρίαση του
∆Σ της ΚΕ∆Ε ο πρόεδρος της Ένωσης Γιώργος Πατούλης. Συγκεκριµένα, ο πρόεδρος

της ΚΕ∆Ε κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να διαλύσει την Αυτοδιοίκηση, τον ίζοντας
ότι στην ηγεσία του υπουργείο Εσωτερικών συµµετέχουν αποτυχηµένοι υποψήφιοι δήµαρχοι,
στους οποίους συµπεριέλαβε και τον πρωθυπουργό. Παράλληλα για τον υπουργό Εσωτερικών
Π. Σκουρλέτη, υπογράµµισε ότι «του έκανε εντύπωση ο τρόπος ξεφτιλισµού του υπουργού

Εσωτερικών»,  ο οποίος
την ∆ευτέρα στην Επιτρο-
πή διερρήγνυε το ιµάτια
του ότι οι αυτοδιοικητικές
εκλογές πρέπει να γίνουν
τον  Οκτώβριο και λίγες
ώρες αργότερα έκανε δεκτή
την τροπολογία των 16
βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ,
λειτουργώντας ως yes
men: «Πώς είναι δυνατόν
να σου τραβάνε το έδαφος να πέφτεις µέσα στη λούµπα , ν  σου ρίχνουν τέτοια σφαλιάρα
και να συνεχίζεις χωρίς σαν να µην συµβαίνει τίποτε», κατέληξε ο κ. Πατούλης.
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Αποχαιρετιστήριες γιορτές στην 
Κατασκήνωση του ∆ήµου Ασπροπύργου

Ολοκληρώθηκαν, µε απόλυτη επιτυχία οι
αποχαιρετιστήριες γιορτές της πρώτης και της
δεύτερης κατασκηνωτικής περιόδου, µε τη

συµµετοχή τόσο των παιδιών του Ασπρόπυργου όσο και
των ελληνόπουλων από τη Ρωσία, τη Ρουµανία και τη
Γεωργία, χάρη στο Πρόγραµµα Φιλοξενίας που υλοποιεί
ο ∆ήµος Ασπροπύργου σε συνεργασία µε το Υπουργείο
Εξωτερικών, για τρίτη συνεχόµενη χρονιά. 

Οι γιορτές ξεκίνησαν µε τις βραβεύσεις των µικρών
κατασκηνωτών, για τις εξαιρετικές αθλητικές τους επιδό-
σεις σε διάφορα αθλήµατα και έπειτα τα παιδιά παρου-
σίασαν υπέροχες µουσικές και χορευτικές παραστάσεις
µε τη βοήθεια τόσο των παιδαγωγών όσο και των οµα-
δαρχών.   

Οι µικροί φιλοξενούµενοι, εκτός από τις δραστηριότ-
ητες που έκαναν στο χώρο της Κατασκήνωσης, επισκέφ-
θηκαν τους αρχαιολογικούς χώρους στην Ακρόπολη και
στην Ελευσίνα, καθώς και το ∆ηµαρχείο Ασπροπύργου,
όπου µε ιδιαίτερη χαρά τους υποδέχτηκε ο ∆ήµαρχος
Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου µαζί µε τους συνε-
ργάτες του, στην Αίθουσα 

∆ηµοτικού Συµβουλίου.  Στις αποχαιρετιστήρ-
ιες εκδηλώσεις, όλα τα παιδιά εξέφρασαν την
ευγνωµοσύνη τους προς τον ∆ήµαρχο της
πόλης, κ. Νικόλαο Μελετίου και το Υπουργείο
Εξωτερικών, όχι µόνο για τη φιλοξενία αλλά και
για τη δυνατότητα που τους δόθηκε να χτίσουν
φιλίες µεταξύ τους. 

Χαρακτηριστικά είπαν πως αυτή η εµπειρία θα
τους µείνει αξέχαστη. 

Τις αποχαιρετιστήριες εκδηλώσεις παρακο-
λούθησαν γονείς και συγγενείς των παιδιών
καθώς και ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικό-
λαος Μελετίου, ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, κ. Αντώνιος Καραµπούλας, οι Αντι-
δήµαρχοι, κ.κ. Παντελής Σαββίδης, Αναστάσιος
Παπαδόπουλος και Ισίδωρος Τσίγκος, ο Πρόεδρ-
ος του Πνευµατικού Κέντρου, κ. Μελέτιος Μπο-
υραντάς, ο Αντιπρόεδρος του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ.
Ιωάννης Κατσαρός, ο Πρόεδρος του Attica tv, κ.
Κωνσταντίνος Τσολερίδης και ο Εντεταλµένος
∆ηµοτικός Σύµβουλος και Αντιπρόεδρος της
Κ.Ε.∆.Α., κ. Αντώνιος Κοναξής, καθώς και η
Πρόεδρος του Συλλόγου Ελληνορουµανικής
Φιλίας, κ. Μαριάννα Κοντουράρου.  

ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΡΡΙΙΤΤΗΗ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΧΧΟΟΜΜΕΕΝΝΗΗ  ΧΧΡΡΟΟΝΝΙΙΑΑ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΚΚΗΗΝΝΩΩΣΣΗΗ
ΤΤΟΟΥΥ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΥΥ  ΤΤΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΦΦΙΙΛΛΟΟΞΞΕΕΝΝΙΙΑΑΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΩΩΝΝ  ΤΤΗΗΣΣ
ΟΟΜΜΟΟΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΑΑΣΣ  ΜΜΑΑΖΖΙΙ  ΜΜΕΕ  ΤΤΑΑ  ΠΠΑΑΙΙ∆∆ΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ
•  Γέφυρες φιλίας και συνεχούς επαφής, για τα παιδιά της πόλης

µε εκατοντάδες ελληνόπουλα απ’ όλον τον κόσµο.

Τι αλλάζει στους προϋπολογισµούς των δήµων 
– Μέχρι 31 Αυγούστου η σύνταξη και η αποστολή τους

Ο
δηγίες για την  κατάρτιση των
προϋπολογισµών  του κράτους
και των  φορέων  της Γεν ικής

Κυβέρν ησης εξέδωσε το υπουργείο
Οικον οµικών . Στο έγγραφο αν αφέρεται
ότι  για την  καλύτερη και εν ιαία κωδικο-
ποίηση και ταξιν όµηση των  εξόδων  και
εσόδων  όλων  των  φορέων  της Γεν ικής
Κυβέρν ησης, σχ εδιάζεται και πρόκειται
ν α υλοποιηθεί το επόµεν ο διάστηµα ν έο
εν ιαίο σχ έδιο λογαριασµών . Στόχ ος της
µεταρρύθµισης αυτής είν αι η µετάβαση
από την  υφιστάµεν η πολυµορφία, δηλα-
δή από τα πέν τε υφιστάµεν α επιµέρους
κλαδικά λογιστικά σχ έδια που εφαρµόζον ται σήµερα (π.δ. 80/1997, 205/1998, 315/1999, 146/2003 και
15/2011), σε έν α εν ιαίο λογιστικό σχ έδιο που θα βελτιώσει την  εξαγωγή των  δηµοσιον οµικιών  στοιχ είων  και
αν αφορών , βασισµέν ων  στα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Λογαριασµών  (ESA).

Σύµφων α µε τα οριζόµεν α στο άρθρο 14 του ν .4270/2014, η Γεν ική Κυβέρν ηση περιλαµβάν ει τρεις (3)
υποτοµείς:

Την  Κεν τρική Κυβέρν ηση, τους Οργαν ισµούς Κοιν ων ικής Ασφάλισης και τους Οργαν ισµούς Τοπικής Αυτο-
διοίκησης για τους οποίους παρέχ ον ται αν αλυτικά οδηγίες κατάρτισης των  προϋπολογισµών  τους στην
εν ότητα 5 του Μέρους Γ’.

Σε ότι αφορά τους προϋπολογισµούς των  δήµων  το υπουργείο Οικον οµικών  παραπέµπει στο υπουργείο
Εσωτερικών  για την  έκδοση αν αλυτικών  οδηγιών . Ωστόσο, στην  εγκύκλιο του υπουργείου Οικον οµικών
ορίζεται ότι τα σχ έδια των  εν οποιηµέν ων  προϋπολογισµών  των  δήµων , των  περιφερειών  και των  επο-
πτευόµεν ων  ν οµικών  προσώπων  των  ΟΤΑ πρέπει ν α αποσταλούν  το αργότερο µέχ ρι 31 Αυγούστου του
2018.
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ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ-
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ-
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ
Αριθµός Υποψηφίων:10
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ &
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή όχι Απαρ-
αίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη στην Βιοµ-
ηχανία
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
(Άντρες)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα:Γνώση Picking &
Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο
ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -
ΣΥΚΕΥΑΣΙΑΣ( Άντρες)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών

Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαρ-
αίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
OPERATION MANAGER
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Πτυχιούχοι
ΑΕΙ/ΤΕΙ
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο

Προϋπηρεσία: Απαραίτητη στην Βιοµ-
ηχανία
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
Απαραίτητα Προσόντα
Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτος
Μέσης Εκπαίδευσης
Βασικές Γνώσεις Αγγλικών
Βασικές Γνώσεις Η/Υ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαρ-
αίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΜΕ ΠΕΙ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι ∆ιπλώµα-
τος ADR
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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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ Η Μ Ο Σ

ΦΥΛΗΣ

Άνω Λιόσια:16/7/2018 
Αριθµ. Πρωτ.: 24336

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ'
αριθµ. ΣΟΧ  1/2018

για τη σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ∆ήµαρχος Φυλής, έχον-
τας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου

48 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ
47 Α) «Εκδηµοκρατισµός
της ∆ιοίκησης – Καταπο-
λέµηση Γραφειοκρατίας και
Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρν-
ηση. Αποκατάσταση αδι-
κιών και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του

άρθρου 14, παρ. 2, εδ. η του Ν.
2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτ-
ητης 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.Τις διατάξεις του Ν.

3812/2009 καθώς και αυτές
του π.δ. 524/1980
4.Τις διατάξεις του Ν.

3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Απο-
κεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρό-
γραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87 Α), όπως έχουν τροποποι-
ηθεί και ισχύουν.
5.Τις διατάξεις του άρθρου

ένατου του Ν. 4057/2012 «Πει-
θαρχικό ∆ίκαιο ∆ηµοσίων Πολι-
τικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Νοµικών
Προσώπων ∆ηµοσίου
∆ικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
6.Την υπ' αριθµ. Πρωτ.

34797/10-7-2018  εγκριτική
Απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, εγκρίθηκε η
απασχόληση Τεσσάρων  (4)
ατόµων µε σχέση ορισµένου
χρόνου, για την κάλυψη αναγ-
κών, Μερικής απασχόλησης,
µε την παροχή υπηρεσιών
έναντι αντιτίµου. 
7.Την υπ  ́  αριθµ.115/10-5-

2018 απόφαση ∆.Σ. (Α∆Α:
ΨΠΝΝΩΗΤ-ΦΟΨ).
8.Τον Οργανισµό Εσωτερικής

Υπηρεσίας (ΦΕΚ
3161/Β /́2011).
9.Τις υπηρεσιακές ανάγκες

του Τµήµατος Ωδείου της
∆/νσης Κοινωνικής Προ-
στασίας, Παιδείας και Πολιτι-
σµού
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, µε σύµβα-

ση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου,
συνολικά  τεσαρων  (4) ατό-
µων για την κάλυψη
εποχικών ή παροδικών
αναγκών του Τµήµατος
Ωδείου της ∆/νσης Κοινωνι-
κής Προστασίας, Παιδείας  &
Πολιτισµού  που εδρεύει
στην Πλατεία Ηρώων, και
συγκεκριµένα  τους  εξής,
ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότ-
ητα και διάρκεια σύµβασης,
αριθµού ατόµων (βλ.
ΠΙΝΑΚΑ  Α), µε τα αντίστοιχα
απαιτούµενα (τυπικά και
τυχόν πρόσθετα) προσόντα
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία Έδρα 
υπηρεσίας

Ειδικότητα ∆ιάρκεια
σύµβασης

Αριθµός
ατόµων

100 ∆/ν ση Κοιν ων ικής
Προστασίας, Παιδείας
& Πολιτισµού

ΠΛ. ΗΡΩΩΝ Καθηγητής 
πιάν ου 

Από την  υπογραφ ή της µε διάρκεια οκτώ (8) µην ών  για
διδακτική απασχόληση στην  αν αγν ωρισµέν η Σχολή του
Ωδείου

1

101 ∆/ν ση Κοιν ων ικής
Προστασίας, Παιδείας
& Πολιτισµού

ΠΛ. ΗΡΩΩΝ Καθηγητής βιο-
λιού 

Από την  υπογραφ ή της µε διάρκεια οκτώ (8) µην ών  για
διδακτική απασχόληση στην  αν αγν ωρισµέν η Σχολή του
Ωδείου

1

102 ∆/ν ση Κοιν ων ικής
Προστασίας, Παιδείας
& Πολιτισµού

ΠΛ. ΗΡΩΩΝ Καθηγητής
µον ωδίας και
µον τέρν ου τρα-
γουδιού 

Από την  υπογραφ ή της µε διάρκεια οκτώ (8) µην ών  για
διδακτική απασχόληση στην  αν αγν ωρισµέν η Σχολή του
Ωδείου

1

103 ∆/ν ση Κοιν ων ικής
Προστασίας, Παιδείας
& Πολιτισµού

ΠΛ. ΗΡΩΩΝ Καθηγητής Κλασ-
σικής Κιθάρας

Από την  υπογραφ ή της µε διάρκεια οκτώ (8) µην ών  για
διδακτική απασχόληση στην  αν αγν ωρισµέν η Σχολή του
Ωδείου

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (αν ά κωδικό θέσης)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (αν ά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών  και  λοιπά απαιτούµεν α (τυπικά & τυχόν  πρόσθετα) προσόν τα

100 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ  της αντίστοιχης ειδικότητας της Ελλάδας (Τµήµα Μουσικών Σπουδών) ή Ισότιµο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότ-
ητας Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, αναγνωρισµένο από ∆ΟΑΤΑΠ 
β) Πτυχίο ειδίκευσης πιάνου από µη πανεπιστηµιακό µουσικό ίδρυµα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισµένο από το Κρά-
τος
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 απο-
δεικνύεται 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 ηµεδα-

πής 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, αναγνωρισµέ-
νο 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.

101 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Πτυχίο Τµήµατος Μουσικών Σπουδών Α.Ε.Ι. /Τ.Ε.Ι. ή Ισότιµο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, αναγ-
νωρισµένο από ∆ΟΑΤΑΠ 
β) Πτυχίο ή ∆ίπλωµα ειδίκευσης βιολιού από µη πανεπιστηµιακό µουσικό ίδρυµα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισµέ-
νο 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.

102 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Πτυχίο Τµήµατος Μουσικών Σπουδών Α.Ε.Ι. /Τ.Ε.Ι. ή Ισότιµο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, αναγ-
νωρισµένο από ∆ΟΑΤΑΠ 
β)  Πτυχίο ή ∆ίπλωµα ειδίκευσης µονωδίας από µη πανεπιστηµιακό µουσικό ίδρυµα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρι-
σµένο 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, αναγνωρι-
σµένο 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.

103 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Πτυχίο Τµήµατος Μουσικών Σπουδών Α.Ε.Ι. /Τ.Ε.Ι. ή Ισότιµο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, αναγ-
νωρισµένο από ∆ΟΑΤΑΠ 
β)  Πτυχίο ή ∆ίπλωµα ειδίκευσης Κλασσικής Κιθάρας 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 Κλασσικής Κιθάρας 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 Κλασσικής Κιθάρας  από µη πανεπιστηµιακό µουσικό ίδρυµα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αναγ-
νωρισµένο από το κράτος, συναφή πτυχία και ∆ιπλώµατα.

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

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ

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 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  υπό-
ψιν κ. Κοντούλα Ευθυµίας (τηλ. επικοι-
νωνίας: 213 2042 703 και 213 2042
745). Στην περίπτωση αποστολής των
αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθε-
σµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την
ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος απο-
στολής, ο οποίος µετά την αποσφράγι-
σή του επισυνάπτεται στην αίτηση των
υποψηφίων.
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων
είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες
ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επό-

µενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευ-
σης της παρούσας σε τοπικές εφηµε-
ρίδες ή της ανάρτησής της στο κατά-
στηµα της υπηρεσίας µας και στο χώρο
ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστή-
µατος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν
µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις
εφηµερίδες. Η ανωτέρω προθεσµία
λήγει µε την παρέλευση ολόκληρ-
ης 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



12-θριάσιο Πέµπτη 19 Ιουλίου 2018 

Τ
ους οργαν ισµούς ασφάλισης
ασθέν ειας που δεν  εν τάχ θη-
καν  στον  ΕΦΚΑ και άρα οι

ασφαλισµέν οι τους εξαιρούν ται από
την  ασφάλιση για υγειον οµική περίθ-
αλψη που καταβάλλεται προς το
Φορέα, περιγράφει αν αλυτικά απόφ-
αση που εξέδωσε το υπουργείο
Εργασίας.

Όπως τον ίζεται χ αρακτηριστικά,
µετά την  έν αρξη λειτουργίας του
ΕΦΚΑ (1.1.2017), έµειν αν  εκτός
φορέα, οι ακόλουθοι οργαν ισµοί
ασφάλισης ασθέν ειας: Τοµέας Υγείας
και Περίθαλψης του Ε.∆.Ο.Ε.Α.Π.,
Υγειον οµική Υπηρεσία της
Ε.Υ.∆.Α.Π., Ταµείο Υγείας Προσω-
πικού της Εθν ικής Τράπεζας,
Αλληλοβοηθητικό Ταµείο Περίθαλψης
του Συλλόγου Υπαλλήλων  της Τραπέζης Ελλάδος και
Λογαριασµός Υγείας των  Μελών  του Σώµατος Ορκωτών
Ελεγκτών  Λογιστών .

Άρα, η απόφαση αποσαφην ίζει ότι οι άµεσα ασφαλι-
σµέν οι (εξ ιδίου δικαιώµατος) και οι συν ταξιούχ οι (από
δική τους απασχ όληση ή λόγω θαν άτου) που µέχ ρι
31/12/2016 υπάγον ταν  στους αν ωτέρω φορείς, µετά τη
λειτουργία του Ε.Φ.Κ.Α. από 1/1/2017 εξακολουθούν
ν α υπάγον ται στους φορείς αυτούς για παροχ ές υγειο-
ν οµικής περίθαλψης. Αυτό σηµαίν ει ότι οι ασφαλισµέν οι
αυτής της κατηγορίας, εξαιρούν ται από την  καταβολή
εισφοράς στον  Ε.Φ.Κ.Α. (ως µισθωτοί ή ως µη µισθω-
τοί) για παροχ ές σε είδος από τον  Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δεδο-
µέν ου ότι οι αν ωτέρω φορείς δεν  έχ ουν  υπαχ θεί στον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παροχ ές σε είδος. Επίσης, εξαιρούν ται
και για παροχ ές σε χ ρήµα από τον  Ε.Φ.Κ.Α.

Στην  περίπτωση που οι άµεσα ασφαλισµέν οι (εξ
ιδίου δικαιώµατος) και οι συν ταξιούχ οι (από δική τους
απασχ όληση ή λόγω θαν άτου) υπάγον ται συγχ ρόν ως
στον  ΕΦΚΑ και σε φορέα, κλάδο, τοµέα ή λογαριασµό
ασθέν ειας µη εν τασσόµεν ο σε αυτόν , τότε οι ασφαλι-
σµέν οι έχ ουν  δικαίωµα επιλογής του φορέα που επιθ-
υµούν  ν α ασφαλιστούν .

Ειδικότερα, η απόφαση που υπογράφεται από τον
υφυπουργό Εργασίας, Τάσο Πετρόπουλο, ορίζει τα
εξής:

1. Αν  οι ασφαλισµέν οι είχ αν  επιλέξει, πριν  από τη
λειτουργία του Ε.Φ.Κ.Α., ν α υπάγον ται στην  ασφάλιση
εν ός από τους αν ωτέρω φορείς, µετά τη λειτουργία του
Ε.Φ.Κ.Α. εξακολουθούν  ν α υπάγον ται στους φορείς

αυτούς εξαιρούµεν οι της ασφάλισης για υγειον οµική
περίθαλψη και της υποχ ρέωσης καταβολής εισφοράς
στον  Ε.Φ.Κ.Α.

2. Στην  περίπτωση που οι ασφαλισµέν οι υπαχ θούν
συγχ ρόν ως µετά την  1/1/2017 σε φορέα εν τός και σε
φορέα εκτός Ε.Φ.Κ.Α., εξαιρούν ται της υπαγωγής ασφ-
άλισης για υγειον οµική περίθαλψη από τον  Ε.Φ.Κ.Α.
και της υποχ ρέωσης καταβολής εισφοράς σε αυτόν ,
κατόπιν  αίτησής τους.

3. Η απόφαση αποσαφην ίζει τι ισχ ύει για τους
συν ταξιούχ ους (από δική τους απασχ όληση ή λόγω
θαν άτου) οι οποίοι συγχ ρόν ως υπάγον ται λόγω
απασχ όλησης ή ως συν ταξιούχ οι σε φορέα εν τός του
Ε.Φ.Κ.Α. και σε φορέα εκτός Ε.Φ.Κ.Α. Εάν  είχ αν  επι-
λέξει ή θα επιλέξουν  την  υπαγωγή στην  ασφάλιση για
υγειον οµική περίθαλψη του φορέα εκτός Ε.Φ.Κ.Α., ως
απασχ ολούµεν οι συν ταξιούχ οι

εξακολουθούν  ν α υπάγον ται στην  ασφάλιση του
φορέα που είχ αν  επιλέξει, εξαιρούµεν οι από την  υπα-
γωγή στην  ασφάλιση για υγειον οµική περίθαλψη του
Ε.Φ.Κ.Α. και της υποχ ρέωσης καταβολής εισφοράς σε
αυτόν .

Η απόφαση επισηµαίν ει ότι εάν  οι ασφαλισµέν οι και
οι συν ταξιούχ οι των  αν ωτέρω περιπτώσεις έχ ουν  ήδη
καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές για υγειον οµική
περίθαλψη στον  Ε.Φ.Κ.Α. και βεβαιών εται η ασφάλισή
τους στους αν ωτέρω φορείς, οι εισφορές επιστρέφον ται
στους δικαιούχ ους ή συµψηφίζον ται µε τυχ όν  οφειλές.

Ποιοι µένουν εκτός και εξαιρούνται από την 
ασφάλιση για υγειονοµική περίθαλψη του ΕΦΚΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ  ΦΥΛΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. ∆ιεύθυν ση :  Πλατεία

Ηρώων , Άν ω Λιόσια
Τηλ.: 2132042716
FAX: 2132042714
e - m a i l

:dperiouspromhth@fyli.gr

Άν ω Λιόσια  18 /07/2018
Αριθ. Πρωτ. :  24709

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ

ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
κάτω των  ορίων  του Ν.

4412/2016
ΓΙΑ ΤΗΝ  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ  ΣΤΑΣΕΩΝ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ »

Α.Μ: 115 / 2018 προϋπολογι-
σµού 123.950,40 € (συµπ/ν ου

Φ.Π.Α.)

Ο ∆ήµαρχος του ∆ήµου
Φυλής προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
κάτω των  ορίων  ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ
ΤΙΜΗΣ για την  αν άδειξη
αν αδόχου για την
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ
ΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ»,
ενδεικτικού προϋπολογισµού
συνολικής αξίας 123.950,40 €
(Προϋπολογισµός  99.960,00 € +
ΦΠΑ 24 % 23.990,40 €  =
123.950,40 €).

Η ∆απάνη θα καλυφθεί από
τον Κ.Α.: 30.6662.20014  του
τακτικού προϋπολογισµού του
∆ήµου του οικονοµικού έτους
2018.  Κωδικός CPV: 34928400-
2  (Αστικός  εξοπλισµός). 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατο-
ποιηθεί µε χρήση της πλατφόρ-
µας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβά-
σεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικ-
τυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.

Η καταληκτική ηµεροµηνία
είναι η Τρίτη 14-08-2018 και Ώρα:
17:30:00 µ.µ, κατά την οποία
λήγει η προθεσµία παραλαβής
των προσφορών από το σύστηµα
του ΕΣΗ∆ΗΣ. Η διαδικασία απο-
σφράγισης θα ξεκινήσει µετά από
(4) εργάσιµες ηµέρες, ήτοι Τρίτη
21/08/2018 από τους πιστοποι-
ηµένους χρήστες της πλατφόρ-
µας ΕΣΗ∆ΗΣ. 

Μετά την παρέλευση της
καταληκτικής ηµεροµηνίας και
ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο
Σύστηµα. Αριθµός Συστήµατος
∆ιαγωνισµού στην πλατφόρµα
του ΕΣΗ∆ΗΣ: 62185

Για την έγκυρη συµµετοχή στο
διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι
οικονοµικοί φορείς πρέπει να διαθ-
έτουν ψηφιακή υπογραφή, χορη-
γούµενη από πιστοποιηµένη
αρχή παροχής ψηφιακής υπογρ-
αφής κι απαιτείται να εγγραφούν
στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Για την
έγκυρη συµµετοχή – ∆ιαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την διαδικασία
εγγραφής.

Για την έγκυρη συµµετοχή στη
διαδικασία σύναψης της παρ-
ούσας σύµβασης, κατατίθεται από
τους συµµετέχοντες οικονοµικούς
φορείς, εγγυητική επιστολή συµµε

τοχής 2% επί του προϋπολογι-
σµού της δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α., που
ανέρχεται στο ποσό  των χιλίων εννια-
κοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και είκοσι
λεπτών (1.999,20 €). 

Προσφορές θα υποβληθούν
σύµφωνα µε την αναλυτική διακήρυξη.
Η προθεσµία εκτέλεσης της προµήθει-
ας ορίζεται σε τέσσερις (4) µήνες, αρχό-
µενης από την υπογραφή της σύµβα-
σης.

Η παρούσα σύµβαση χρηµατοδο-
τείται από ιδίους πόρους του ∆ήµου
Φυλής.

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµε-
τέχουν στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύµβασης απαιτείται να
ασκούν εµπορική ή βιοµηχανική ή βιο-
τεχνική δραστηριότητα συναφή µε το
αντικείµενο της προµήθειας. 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνι

σµό έχουν Προσφέροντες όπως
αναλυτικά ορίζεται στο σχετικό άρθρο
2.2.1  της ∆ιακήρυξης.

∆εν γίνονται δεκτές Αντιπροσφορές
και εναλλακτικές προσφορές.

Γλώσσα : Ελληνική.

Οι δαπάνες δηµοσίευσης της δια-
κήρυξης θα καταβάλλονται σε κάθε
περίπτωση από τον προµηθευτή που
θα ανακηρυχτεί ανάδοχος.

Γενικές πληροφορίες παρέχονται
και από το Τµήµα Προµηθειών του
∆ήµου Φυλής, ∆ιεύθυνση Πλατεία
Ηρώων, Τ.Κ 13341, Τηλ. 213
2042759, Fax. 213 2042714. 

Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορ-
είς µπορούν να έχουν πλήρη πρόσβα-
ση στα τεύχη του διαγωνισµού επισκε-
πτόµενοι την ιστοσελίδα του ∆ήµου
Φυλής http://www.fyli.gr. καθώς και
την επίσηµη πλατφόρµα του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της δια-
δικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.

Περιληπτική διακήρυξη θα δηµο-
σιευθεί στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ,
στο ∆ηµοτικό κατάστηµα και στον
Τύπο. 

O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ  ΦΥΛΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Ω Ν
Ταχ. ∆ιεύθυν ση :  Πλατεία

Ηρώων , Άν ω Λιόσια
Τηλ.:  2132042716
FAX:  2132042714
e - m a i l

:dperiouspromhth@fyli.gr
Άν ω Λιόσια  18 /07/2018
Αριθ. Πρωτ. :  24632

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

κάτω των  ορίων  του Ν.
4412/2016

ΓΙΑ ΤΗΝ  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

&  ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ»
Α.Μ: 133 / 2018 προϋπολογι-

σµού  199.951,24 € (συµπ/ν ου
Φ.Π.Α.)

Ο ∆ήµαρχος του ∆ήµου
Φυλής προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
κάτω των  ορίων  ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ

ΤΙΜΗΣ για την  αν άδειξη
αν αδόχου για την
« Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  &
ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ», ενδεικτικού
προϋπολογισµού συνολικής
αξίας  199.951,24 € (Προϋπολο-
γισµός  161.251,00 € + ΦΠΑ 24
% 38.700,24 €  = 199.951,24 €).

Η ∆απάνη θα καλυφθεί από
τον Κ.Α.: 20.6662.10003 του
τακτικού προϋπολογισµού του
∆ήµου του οικονοµικού έτους
2018.  Κωδικός CPV: 31681410-
0  «Ηλεκτρολογικό Υλικό» και
31531000-7  «Λαµπτήρες».

Ο διαγωνισµός θα πραγµατο-
ποιηθεί µε χρήση της πλατφόρ-
µας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβά-
σεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικ-
τυακής πύλης
w w w . p r o m i t h e u s . g o v . g r .

Η καταληκτική ηµεροµηνία
είναι η Τρίτη 14-08-2018 και Ώρα:
17:00:00 µ.µ, κατά την οποία
λήγει η προθεσµία παραλαβής
των προσφορών από το σύστηµα
του ΕΣΗ∆ΗΣ. Η διαδικασία απο-
σφράγισης θα ξεκινήσει µετά από
(4) εργάσιµες ηµέρες, ήτοι Τρίτη
21/08/2018 από τους πιστοποι-
ηµένους χρήστες της πλατφόρ-
µας ΕΣΗ∆ΗΣ. 

Μετά την παρέλευση της
καταληκτικής ηµεροµηνίας και
ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο
Σύστηµα. Αριθµός Συστήµατος
∆ιαγωνισµού στην πλατφόρµα
του ΕΣΗ∆ΗΣ: 62198

Για την έγκυρη συµµετοχή στο
διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι
οικονοµικοί φορείς πρέπει να διαθ-
έτουν ψηφιακή υπογραφή, χορη-
γούµενη από πιστοποιηµένη
αρχή παροχής ψηφιακής υπογρ-
αφής κι απαιτείται να εγγραφούν
στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Για την
έγκυρη συµµετοχή – ∆ιαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την διαδικασία
ε γ γ ρ α φ ή ς .

Για την έγκυρη συµµετοχή στη
διαδικασία σύναψης της παρ-
ούσας σύµβασης, κατατίθεται από
τους συµµετέχοντες οικονοµικούς
φορείς, εγγυητική επιστολή
συµµετοχής 2% επί του 

προϋπολογισµού της δαπάνης
χωρίς Φ.Π.Α., που ανέρχεται στο
ποσό  των τριών  χιλιάδων δια-
κοσίων είκοσι πέντε ευρώ
(3.225,00 €). 

Προσφορές θα υποβληθούν
σύµφωνα µε την αναλυτική δια-
κ ή ρ υ ξ η .

Η παρούσα σύµβαση χρηµα-
τοδοτείται από ιδίους πόρους του
∆ήµου Φυλής.

Οι οικονοµικοί φορείς που
συµµετέχουν στη διαδικασία
σύναψης της παρούσας σύµβα-
σης απαιτείται να ασκούν εµπορι-
κή ή βιοµηχανική ή βιοτεχνική
δραστηριότητα συναφή µε το αντι-
κείµενο της προµήθειας. 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο δια-
γωνισµό έχουν Προσφέροντες
όπως αναλυτικά ορίζεται στο σχε-
τικό άρθρο 2.2.1  της ∆ιακήρυξης

.

∆εν γίνονται δεκτές Αντιπροσφ-
ορές και εναλλακτικές προσφο-
ρ έ ς .

Γλώσσα : Ελληνική.

Οι δαπάνες δηµοσίευσης της
διακήρυξης θα καταβάλλονται σε
κάθε περίπτωση από τον προµ-
ηθευτή που θα ανακηρυχτεί ανά-
δ ο χ ο ς .

Γενικές πληροφορίες παρέχον-
ται και από το Τµήµα Προµηθειών
του ∆ήµου Φυλής, ∆ιεύθυνση
Πλατεία Ηρώων, Τ.Κ 13341, Τηλ.
213 2042759, Fax. 213 2042714.
Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί
φορείς µπορούν να έχουν πλήρη
πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνι-
σµού επισκεπτόµενοι την ιστο-
σελίδα του ∆ήµου Φυλής
http://www.fyli.gr. καθώς και την
επίσηµη πλατφόρµα του Εθνικού
Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)
µέσω της διαδικτυακής πύλης
w w w . p r o m i t h e u s . g o v . g r .

Περιληπτική διακήρυξη θα
δηµοσιευθεί στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
∆ΙΑΥΓΕΙΑ, στο ∆ηµοτικό κατά-
στηµα και στον Τύπο. 

O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Κοινωνικός
Τουρισµός ΟΑΕ∆:
Την ερχόµενη
εβδοµάδα τα 
οριστικά 
αποτελέσµατα

Την ερχόµενη εβδοµάδα προ-
γραµµατίζει  ο ΟΑΕ∆ να ανα-
κοι νώσει  τους οριστι κούς
πίνακες µε τους 140.000 δικαι -
ούχους του Κοινωνικού Τουρι -
σµού. 
Οι  προσπάθειες που κατα-

βάλλονται  από αρµόδιους
υπηρεσιακούς παράγοντες
είναι  η διαδικασία των ενστά-
σεων να έχει  ολοκληρωθεί
έως σήµερα Πέµπτη.
Εάν κάτι  τέτοιο γί νει , τότε
ανοί γει  ο δρόµος για να
πραγµατοποιηθούν οι  απαρ-
αίτητοι  έλεγχοι  του συστήµα-
τος για να αναρτηθούν, την
επόµενη εβδοµάδα, οι  οριστι -
κοί  πί νακες.  Οι  έλεγχοι
πραγµατοποιούνται  πάντοτε
και  είναι  ηλεκτρονικής φύσης,
σε µια προσπάθεια περιορ-
ισµού των λαθών.
Αξί ζει  να επισηµανθεί  ότι
συµφωνα µε πληροφορίες του
dikaiologitika news, έφτασαν τις
8.500 οι  ενστάσεις που υποβ-
λήθηκαν, αριθµός πολύ µεγά-
λος, αν συνυπολογιστεί  ότι
βρισκόµαστε εν µέσω θέρους
και  καλοκαιρι νών αδειών.
Παρόλ’ αυτά στον ΟΑΕ∆
αισιοδοξούν ότι  θα καταφέρ-
ουν να ολοκληρώσουν τις επό-
µενες ηµέρες τη διαδικασία
για να ξεκινήσει  το νέο πρόγρ-
αµµα Κοινωνικού Τουρισµού.
Υπενθυµίζεται  ότι  η διάρκεια
του προγράµµατος είναι  ετή-
σια και  ότι  η έναρξή του θα
γίνει  την επόµενη µέρα, από
την ηµέρα ανάρτησης των ορι -
στικών πινάκων µε τους δικαι -
ούχους.
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Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυρ-
γο Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222,
επαγγελµατικός χώρος (1ος
όροφος) 160τ.µ. για κέντρο
ξένων γλωσσών. Τιµή
συζητήσιµη. 
Βασιλική, τηλ. επικοινωνίας 
6970878514, 2105598748

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγελµατικός

χώρος 105 τετραγωνικών
µέτρων στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαµίνος & Κολο-
κοτρώνη). ∆εν διατίθεται για
χώρο εστίασης (προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

- Ενοικιάζεται κατάστηµα 110
τ.µ. επί  της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατί ας και  πωλεί ται  ο
επαγγελµατι κός εξοπλι σµός
του. Τηλέφωνο επι κοι νωνί ας
6945334415

- Ενοικιάζεται  σπί τι  100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύργου,
οροφοδι αµέρι σµα µε 2 κρε-
βατοκάµαρες, κουζί να, 
σαλονοτραπεζαρί α και  µπά-
νι ο. Τηλέφωνο επι κοι νωνί ας
6945334415

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ) 
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ 160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ 

( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973823418.

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νεόκτι-
στα Ασπροπύργου στη θέση ∆ε-
µερτζή πίσω από το ∆ηµοτικό
σχολείο κάθετα στην Ηρώων
Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. , µπάρµ-
πεκιου και υπέρ οχη θέα στο
Θριάσιο και τον κόλπο του Σκα-
ραµαγκά.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)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 65
Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC, AIR-
CONDITION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952
ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικία-
ση ή πώληση) κεντρικό κατά-
στηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ
+ 100τµ βοηθητικός χώρος. τηλ.
επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

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, α-
νακαίνιση '15, τιµή 250€,
συζητήσιµη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκατοικία
80 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ

, 
κατασκε-

υή '65, µπάνιο, α
νοικτό πάρκιν, κήπος 170 
τ.µ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 245τµ, τιµή 370€-
2111041100

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται οικόπεδο 1400τµ στην
Αγία Σωτήρα µε 40 τµ κτίσµα στην
Αγία Σωτήρα ανταλάσσεται και µε
διαµέρισµα η µαγαζί. 
Επικοινωνία : 6984792490

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΓΚΟΡΥΤΣΑ,
υπό κατασκευή γκαρσονιέρα 35
τ.µ., στον ηµιώροφο, 1 υ/δ mas-
ter, κατασκευή '17, µπάνιο, προ-
κασκευασµενο, µεταφέρεται στο
χωρο σας, τιµή 6.500€, συζητή-
σιµη , 10:00-22:00--
6970343665

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος Το-
πος, µονοκατοικία 57 τ.µ., ισό-
γεια, 2 υ/δ, κατασκευή '85, µπά-
νιο, σε οικόπεδο 170 τ.µ., ενιαιο
σαλονι - κουζινα, τζάκι, πάρκιν,
αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, α-
νακαινισµένη, ανακαίνιση '10, τι-
µή 30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος το-
πος, µονοκατοικία 280 τ.µ., ισό-
γεια, 2 υ/δ (το 1 master), µπά-
νιο, καλή κατάσταση, τιµή
60.000€,
συζητήσιµη.6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή, µο-
νοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, πρ-
οσόψεως, 3 υ/δ (το 1 master),
κατασκευή '78, µπάνιο, wc, σε
οικόπεδο 400 τ.µ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κή-
πος, ελεύθερη, άριστη κατάστα

ση, ανακαίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό της
Αγίας Παρασκευής έκτα
σης 500 µέτρων . Τηλ.
6936678467  (6.12.16)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλoύνται 2 οικόπεδα στην πε-
ριοχή Ρουπακίου, 600 τ.µ. το
καθένα εντός σχεδίου. Τηλ. επι-
κοινωνίας 6977010051 (ώρες
10:00-13:00 )  (7.1.17)

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονι-
έρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου - 4ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο, ε-
πιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµαν-
ση, κλιµατισµός, πόρτα ασφα-
λείας, τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ: 6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονι-
έρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '05, µπάνιο, studio, τέν-
τες, δωµάτιο µε ενιαία κουζίνα,
κλιµατιστικό, τιµή 28.000€,
συζητήσιµη
τηλ:6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ηµιτε-
λής µεζονέτα 162 τ.µ., 2 επίπε-
δα, 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 Ρου-
πακίου 400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφορίες
στο 6977-646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ ΕΝΕΣΕΙΣ)
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ ΜΑΝ∆ΡΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ  6986712390

ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για οικιακή
βοηθός και φύλαξη ηλικιωµένων
στην περιοχή του Θριασίου
Πεδίου. Τηλ. 6944802271

Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει οι-
κιακές εργασίες(καθαριότητα -
σίδερο) µε 5 ευρώ την ώρα . Κα.
Σοφία 6997505700

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

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.
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ :
6977403342

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙ
ΩΣ ΒΟΗΘΟΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ
(ΟΧΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ)ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ
6986712390. Κα Βάσω.

Κυρία αναλαµβάνει τη φύλαξη
και φροντίδα παιδιών σε περ-
ιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρ-
όνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &

∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. 

Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυρ-
γος.Τηλέφωνο: 210-5573042.
Fax: 210-5576988

ΖΗΤΟΥΝ
ΖΖηηττεείίττααιι  εερργγαασσίίαα  ωωςς
ααννεειιδδίίκκεευυττοοςς  εερργγάάττηηςς,,
γγιιαα  µµεετταακκοοµµίίσσεειιςς  ήή  σσεε
ααπποοθθήήκκεεςς  ((υυππάάρρχχεειι
ππρροουυππηηρρεεσσίίαα)),,  σσττηηνν
ππεερριιοοχχήή  ττοουυ  ΘΘρριιαασσίίοουυ..
ΤΤηηλλ  66994477888822556622

ΖΗΤΕΙΤΑΙ µονοκατοικία στην
Ελευσίνα ή τον Ασπρόπυργο
6985960067

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
400, 500 ή 600 τµ στα Γερµανικά
Ασπροπύργου. Τηλ επικοινωνίας:
6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυργο
διαµέρισµα ή µονοκατοικία για
ενοικίαση. Κατα προτίµηση τρ-
ιάρι. 
Τηλ: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητείται νέος µε εκπληρωµέ-
νες τις στρατιωτικές υποχρ-
εώσεις για κατάστηµα βιοµ-
ηχανικών ειδών στον Ασπρ-
όπυργο. Απαραίτητη η γνώση
χρήσης Η/ΥΠ. Βιογραφικό
στο mail 
centromecanicca@yahoo.gr.
Τηλ. fax: 2105570474

ΖΖηηττεείίττααιι  αρτοποιός 
περιοχή Μάνδρα Αττικής.
Τηλ: 6945728662 - Αναστά-
σιος

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΓΙΑ
ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ.ΠΕΡΙΟΧΗ:
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
τηλ. 6945930393

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::  ππωωλλοούύννττααιι  77,,55  
σσττρρέέµµµµαατταα  θθέέσσηη  ΚΚααττσσοουυλλιιέέρρηη  κκοοννττάά

σσττοο  ΡΡοουυππάάκκιι
Πωλούνται 7,5 στρέµµατα θέση Κατσουλιερη

κοντά  στο Ρουπάκι Τηλέφωνο
επικοινωνίας: 6948560208

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::  ππωωλλοούύννττααιι  2244  
σσττρρέέµµµµαατταα  σσττηη  θθέέσσηη  ΡΡυυκκιιάά

Αχαρακτήριστη ζώνη περίπου 24 στρέµµατα
θέση Ρυκιά Ασπρόπυργος. Τηλέφωνο ‘επικοι-

νωνίας: 6948560208

<<Ενοικιάζεται ισόγειο
κατάστηµα 63µ² επί της οδού 
Φυλής 8Α.  Πληροφορίες στα

τηλέφωνα 6947-264784 
και 6985066463>>.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ DI TORRE 
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 

ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ Ι.Ν.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΙΣΩ 
ΑΠΟ ΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ 

ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ

ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ 
ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
6977426279

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο 
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222, επαγγελµατικός

χώρος (1ος όροφος) 160τ.µ. 
για κέντρο ξένων γλωσσών.
Τιµή συζητήσιµη. Βασιλική, 

τηλ. επικοινωνίας 6970878514,
2105598748
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α
ΥΓΕΙΑΣΚοντούλη και ∆ραγούµη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 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  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

48

 ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ  ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  
ΕΕππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  ΧΧώώρροοςς

σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

Ενοικ ιάζεται Επαγγελµατικ ός
Χώρος για γραφείο ή κ ατά-

στηµα επί της οδού
ΠΛΑΤΩΝΟΣ έναντι

Πλατείας Ηρώων 1ου ∆ηµο-
τικ ού Σχολείου 60 τ.µ. 

Τηλέφωνο επικ οινωνίας: 
6974410178

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι
ΕΕππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  ΧΧώώρροοςς    --
ΠΠεερριιοοχχήή  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς

Ενοι κι άζεται  Επαγγελµατι κός
Χώρος 1ου Ορόφου, γι α γραφ-

ε ί ο ή κατάστηµα 
επι  της Λεωφόρου ∆ηµοκρ-

ατί ας, στη διασταύρωση Ασπρ-
οπύργου (µε  θέα την  Εθνι κή
Οδό). 60 τετραγωνι κά µέτρα,
µε  θέση πάρκι νγκ. τηλέφωνο
επι κοι νωνίας: 2105574070 &

6974668763



16-θριάσιο Πέµπτη 19 Ιουλίου 2018 


