
Οφειλές στην εφορία έως 3.000 ευρώ
Έρχεται νέα ρύθµιση - Ποιους αφορά

Υπό αυστηρές προϋποθέσεις οι δόσεις θα µπορούν να φτάνουν τις 36

10 νέες θέσεις εργασίας στον
Αρχαιολογικό Χώρο της Ελευσίνας

∆ιακοπές κυκλοφορίας λόγω εργασιών
στις σήραγγες της Κακιάς Σκάλας

∆∆ΡΡΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ
∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ

Σε εξέλιξη το πρόγραµµα για την καταπολέµηση
τωνκουνουπιών στο ∆ήµο Ασπροπύργου

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ
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ΕΕΚΚΤΤΕΕΘΘΕΕΙΙΜΜΕΕΝΝΗΗ  ΓΓΙΙΑΑ
ΑΑΥΥΤΤΟΟΝΝ  ΤΤΟΟΝΝ

ΧΧΕΕΙΙΜΜΩΩΝΝΑΑ  ΗΗ  ΠΠΟΟΛΛΗΗ  

ΜΜάάννδδρραα::  ΣΣεε  1100  µµήήννεεςς  ΜΜάάννδδρραα::  ΣΣεε  1100  µµήήννεεςς  
ηη  οολλοοκκλλήήρρωωσσηη  ττωωνν  ηη  οολλοοκκλλήήρρωωσσηη  ττωωνν  
ααννττιιππλληηµµµµυυρριικκώώνν  ααννττιιππλληηµµµµυυρριικκώώνν  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΒΑΦΕΑΣ,
ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΟΣ, & ΒΟΗΘΟΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ σσεελλ..  1122

Τα logistics, οι 
Μεταφορές 

και το Εµπόριο
θα φέρουν την Ανάπτυξη 

στο Θριάσιο Πεδίο 
και τη ∆υτική Αττική

Γράφει ο Νεκτάριος Καλαντζής*
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Eπ’ αυτοφώρω
σύλληψη διαρρηκτών
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Το Γραφείο Απασχόλησης του ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου ενηµερώνει ότι, αναρτήθηκαν στο
site του Ο.Α.Ε.∆. οι Οριστικοί Πίνακες

Κατάταξης Ανέργων για τη δράση «Προώθηση της
Απασχόλησης ανέργων µέσω Προγραµµάτων Κοι-
νωφελούς Χαρακτήρα, σε 274 ∆ήµους της χώρας,
συµπεριλαµβανόµενης της κατάρτισης των συµµε-
τεχόντων, µε συγχρηµατοδότηση από πόρους του
ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηµατοδότηση από εθνικούς
πόρους», η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού,
Εκπαίδευση & ∆ια Βίου Μάθηση».

Οι ωφελούµενοι παρακαλούνται να προσέλθουν,
το συντοµότερο δυνατό, στο Γραφείο Απασχόλ-
ησης του ∆ήµου Ασπροπύργου (Σαλαµίνος 20,
Ασπρόπυργος), από ∆ευτέρα έως Παρασκευή, από
τις 10.00 π.µ. έως τις 18.00 µ.µ., προκειµένου να
ενηµερωθούν για την περαιτέρω διαδικασία συµµε-
τοχής τους στο Πρόγραµµα.

Παράλληλα, οι ωφελούµενοι µπορούν να επικοι-
νωνούν µε το Γραφείο Απασχόλησης του ∆ήµου
Ασπροπύργου στα τηλέφωνα 2132006489 και
2105576704.

Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nοµικός σύµβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968
Συνδροµές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 65011020000000

20060191531

∆ιεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου  Γρηγο-
ρίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφηµερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Πέµπτη 27 Σεπτεµβρίου 2018   

Ασπρόπυργος

Χατζή Μαρία Ι. 
Θεµιστοκλέους 49, 2105575331

Ελευσίνα

Τσάµος Παναγιώτης Α. 
Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 54, Ελευσίνα,

2105549976

Μάνδρα

Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ.
Εργατικές Κατοικίες, 2105541721

Άνω Λιόσια

Παπασπυρόπουλος Χρήστος 
Λεωφόρος Φυλής 197, 2102474337

Χαϊδάρι 
ΘΕΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Αγίας Παρασκευής 78, 

∆άσος, Εφηµερεύει 08:00 - 23:00
210 582 1897

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Ισχυροί άνεµοι και πιθανές βροχές 

η θερµοκρασία από
13 έως 19 βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

2,6,10,14,18,22,26,30

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ακυλίνα, Ακυλίνη, Ακυλήνη, Επίχαρις, Επιχάρια

Ζήνων, Καλλίστρατος,  Καλλιστράτη

Σε αγώνα δρόµου για  τα αντιπ-
ληµµυρικά έργα στην Μάνδρα
έχουν επιδοθεί οι εργολάβοι που

ανέλαβαν τα έργα προκειµένου να αντιµε-
τωπιστούν νέα πιθανά πληµµυρικά φαινό-
µενα.

Από τις αρχές Αυγούστου βρίσκεται σε
εξέλιξη το µεγάλο έργο για την διευθέτηση
του ρέµατος Σούρες και την εκτροπή σε
αυτό της κύριας ποσότητας του νερού
από το ρέµα της Αγ. Αικατερίνης (82,5%),
µε τη συγκέντρωση του συνολικού όγκου
τους και την κοινή εκβολή τους στη θάλασ-
σα, µέσω του ήδη διευθετηµένου κλειστού
χειµάρρου Σαραντοπόταµου.Οι εργασίες
έχουν προχωρήσει σε σηµαντικό βαθµό
και ήδη έχει διανοιχθεί και πάλι η κοίτη του
ρέµατος Σούρες το οποίο είχε µπαζωθεί πλήρως. Οι
εργασίες περιλαµβάνουν τη διαπλάτυνση όσο και την
εµβάθυνση του χειµάρρου αλλά και την επένδυση των
πρανών µε ειδικά συρµατοκιβώτια ώστε να εξασφαλιστεί
η αποφυγή µπλοκαρίσµατος της ροής του νερού. Ταυ-
τόχρονα έχει αρχίσει και η διευθέτηση του χειµάρρου της
Αγίας Αικατερίνης.

Όπως ανέφερε στον Αθήνα 9.84 στέλεχος του εργο-
ταξίου, η πρόοδος των εργασιών και η ολοκλήρωση του
έργου εντός του 10µηνου εξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό
και από την συνεργασία µε τους Οργανισµούς Κοινής
Ωφέλειας που εµπλέκονται, αφού δίκτυα της ∆ΕΗ, του
ΟΤΕ αλλά και της ΕΥ∆ΑΠ πρέπει να αποµακρυνθούν
στα σηµεία που τέµνουν κάθετα το ρέµα.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι όσο προχωρούν οι εργασίες και
κατά µήκος των ρεµάτων θα ελέγχονται όλες οι κατασκε-
υές που βρίσκονται κοντά και αν κρίνονται αυθαίρετες θα
κατεδαφίζονται.

Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκονται και τα έργα µέσα 

στην πόλη της Μάνδρας και κυρίως στην οδό Κορο-
πούλη όπου καταλήγει µέρος από το ρέµα της Αγ. Αικα-
τερίνης και είχε σηµειωθεί οι µεγαλύτερες ζηµιές.

"Έχουν ξεκινήσει εδώ και έναν µήνα τα αντιπληµµυρικά
έργα σε τουλάχιστον 5 σηµεία πράγµα σηµαντικό για
εµάς γιατί σηµαίνει ότι θα τηρηθεί ο χρόνος υλοποίησης
τους" δήλωσε στον News 24/7 στους 88,6 η ∆ήµαρχος
Μάνδρας, Ιωάννα Κριεκούκη.

Το έργο αναµένεται να ολοκληρωθεί σε 10 µήνες και µε
βάση αυτό, όπως είπε, οι κάτοικοι της περιοχής θα πρέ-
πει να περάσουν αυτόν τον χειµώνα χωρίς την προ-
στασία των αντιπληµµυρικών.

Για αυτές τις µέρες, µέχρι τις 30 του µήνα, όπως τόνισε
η δήµαρχος έγιναν προσπάθειες για να κοπούν κάποια
ψηλά δέντρα, προκειµένου να περιοριστούν οι κίνδυνοι
και ενηµερώθηκαν οι κάτοικοι να έιναι προσεκτικοί στο
παρκάρισµα των αυτοκινήτων τους και στην τοποθέτηση
αντικειµένων στα σπίτια τους.

ΕΕΚΚΤΤΕΕΘΘΕΕΙΙΜΜΕΕΝΝΗΗ  ΓΓΙΙΑΑ  ΑΑΥΥΤΤΟΟΝΝ  ΤΤΟΟΝΝ  ΧΧΕΕΙΙΜΜΩΩΝΝΑΑ  ΗΗ  ΠΠΟΟΛΛΗΗ  

ΜΜάάννδδρραα::  ΣΣεε  1100  µµήήννεεςς  ηη  οολλοοκκλλήήρρωωσσηη  ττωωνν  ααννττιιππλληηµµµµυυρριικκώώνν  

Ο ∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΝΑ
ΑΠΕΥΘΥΝΘΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
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Ο∆ήµος Ασπρ-
οπύργου, στο
πλαίσιο των α-

ρµοδιοτήτων του, έχει
προβεί σε δράσεις κατα-
πολέµησης κουνου-
πιών, προκειµένου να
µειωθεί ο πληθυσµός το-
υς και να εξαλειφθεί  ο
παράγοντας  κινδύνου ε-
ξάπλωσης της ασθένει-
ας,  που οφείλεται στον
ιό του ∆υτικού Νείλου. 

Συγκεκριµένα, έχουν
πραγµατοποιηθεί τέσσε-
ρις (4) ψεκασµοί, σε όλα
τα φρεάτια της πόλης.
Εφαρµόστηκε ψεκασµός καταπολέµησης ακµαίων
κουνουπιών και στην συνέχεια πραγµατοποιηθήκαν ε-
φαρµογές για την καταπολέµηση των προνυµφών.
Επίσης, ψεκασµοί καταπολέµησης κουνουπιών πραγ-
µατοποιήθηκαν σε πλατείες και χώρους πρασίνου
στην ευρύτερη περιοχή του Ασπρόπυργου.   

∆∆ΡΡΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ
ΤΤΗΗΣΣ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ

Σε εξέλιξη το πρόγραµµα
για την καταπολέµηση των

κουνουπιών στο ∆ήµο 
Ασπροπύργου

Συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω,
από ειδική οµάδα αστυνο-
µικών του Τµήµατος Ασφάλει-

ας Μεγάρων, δύο αλλοδαποί, ηλικίας
28 και 43 ετών την στιγµή που επιχει-
ρούσαν να διαρρήξουν µε κατσαβίδι,
σταθµευµένο αυτοκίνητο στον Σταθµό
Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων Μεγάρ-
ων.

Ειδικότερα, το τελευταίο χρονικό διά-
στηµα διαπιστώθηκε η κατ’ επανάλ-
ηψη διάπραξη διαρρήξεων - κλοπών
από σταθµευµένα αυτοκίνητα στον
προαναφερόµενο Σταθµό Εξυπηρέτ-
ησης Αυτοκινήτων και για το λόγο

αυτό συστήθηκε ειδική οµάδα αστυνο-
µικών για τον εντοπισµό και τη
σύλληψη τους.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι
δράστες από τον περασµένο Μάιο,
εντόπιζαν µεσηµβρινές ώρες στους
δύο σταθµούς εξυπηρέτησης, σταθµε-
υµένα αυτοκίνητα και αφού επέλεγαν
πρωτίστως τα ενοικιασµένα, τα παρ-
αβίαζαν αφαιρώντας από το εσωτερ-
ικό τους αποσκευές, τσάντες, ηλεκτρ-
ονικές συσκευές, χρήµατα και τιµα-
λφή.

Στην κατοχή τους καθώς από την
έρευνα στις οικίες τους, βρέθηκαν και

κατασχέθηκαν:
∆ιαρρηκτικά εργαλεία.
Τρία (3) κινητά τηλέφωνα.
∆ύο (2) ηλεκτρικές συσκευές.
Γυναικεία τσάντα.
Γυναικείο ρολόι.
Το χρηµατικό ποσό των 475 ευρώ.
Από την περαιτέρω έρευνα, εξιχνιά-

σθηκαν τριάντα επτά (37) περι-
πτώσεις διαρρήξεων - κλοπών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον
Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών
ο οποίος τους παρέπεµψε στον Ανα-
κριτή.

Τα logistics, οι Μεταφορές και το Εµπόριο
θα φέρουν την Ανάπτυξη στο Θριάσιο Πεδίο και τη ∆υτική Αττική

Γράφει ο Νεκτάριος Καλαντζής*

ΟΑσπρόπυργος και γενικότερα η περιοχή του
Θριάσιου Πεδίου παρουσιάζει τεράστιες
αναπτυξιακές δυνατότητες, µιας και η περ-

ιοχή αποτελεί διαµετακοµιστικό κόµβο µεταφορών
και logistics για την Νοτιοανατολική Ευρώπη και τα
Βαλκάνια.

Τόσο η ισχυρή παρουσία των Ελληνικών Πετρελαίων, όσο
και αυτή των µεγάλων εταιρειών logistics, σε συνδυασµό µε
την ανάπτυξη του Λιµένος Ελευσίνας και την ανάπτυξη των
µέσων σταθερής τροχιάς για τα εµπορεύµατα, θα δώσουν
στην περιοχή τη δυνατότητα να πάει ένα βήµα µπροστά και από βιοµηχανική σήµερα, έχοντας ως κίνδυνο
την αποβιοµηχανοποίηση των τοπικών επιχειρήσεων, να µεταβληθεί σε ένα ευρύτερο cluster εµπορίου,
που θα είναι ικανό να παρέχει νέες θέσεις εργασίας για τους νέους της περιοχής.

Επιβάλλεται η ταυτόχρονη προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος του Θριάσιου Πεδίου, µε συγκε-
κριµένα µέτρα, µε αντισταθµιστικά που θα έχουν ως στόχο την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περ-
ιοχής, µε καλύτερες υποδοµές για αθλητισµό, πολιτισµό, παιδεία, πάρκα και περισσότερο πράσινο για
όλους.

Ο Ασπρόπυργος, η Ελευσίνα, η Μάνδρα, η Μαγούλα, η Φυλή και τα Μέγαρα αποτελώντας το κοµµάτι
της ∆υτικής Αττικής, µε µεγάλη ιστορία, µπορούν να βγουν πιο δυνατά στο αύριο.

Ειδικά η περιοχή του Ασπροπύργου που εδώ και πολλά χρόνια έχει επιβαρυνθεί µε τη βαριά βιοµηχανία,
αναµένεται να µετεξελιχθεί σε κέντρο εµπορίου, µε αιχµή του δόρατος τα logistics και τους µεγάλους
χώρους αποθήκευσης. 

Θα πρέπει επίσης να δηµιουργηθεί εργατικό δυναµικό, που θα έχει συγκεκριµένα προσόντα, προκειµέ-
νου να απορροφηθεί ευκολότερα στην αγορά εργασίας και σε θέσεις, σε επιχειρήσεις της περιοχής.

Επίσης θα πρέπει να υπάρξει στενότερη συνεργασία µεταξύ των δηµόσιων φορέων και του επιχειρ-
ηµατικού κόσµου, προκειµένου η διασύνδεση και η εξεύρεση νέων θέσεων εργασίας για τους κατοίκους
της περιοχής να γίνει ευνοϊκότερη.

Όλο το Θριάσιο Πεδίο έχει τις δυνατότητες και τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα να φέρει ανάπτυξη στην
περιοχή που θα είναι προς όφελος όλων των κατοίκων και η ∆υτική Αττική να αποτελέσει πρότυπο
πυλώνα ανάπτυξης για το εµπόριο και τις µεταφορές.

**Ο Νεκτάριος Καλαντζής είναι Πρόεδρος της Ένωσης Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλάδος (ΕΝΑ)Ο Νεκτάριος Καλαντζής είναι Πρόεδρος της Ένωσης Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλάδος (ΕΝΑ)

Eπ’ αυτοφώρω σύλληψη διαρρηκτών αυτοκινήτων στα Μέγαρα
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Από τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικής
Αστυνοµίας διακριβώθηκε η
δράση τριών (3) κυκλωµάτων

που διακινούσαν συστηµατικά λαθρ-
αία καπνικά προϊόντα σε περιοχές της
Αττικής και της Εύβοιας.

Συνελήφθησαν συνολικά (9) άτοµα,
από τα οποία (7) αλλοδαποί και (2)
Έλληνες, σε βάρος των οποίων
σχηµατίστηκαν δικογραφίες για παρα-
βάσεις του Εθνικού Τελωνειακού
Κώδικα.

Ειδικότερα, ύστερα από κατάλληλη
αξιοποίηση στοιχείων, πρωινές ώρες
της 25 Σεπτεµβρίου 2018 αστυνοµικοί
της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής
Αστυνοµίας πραγµατοποίησαν ταυ-
τόχρονες έρευνες, στο πλαίσιο των
οποίων διαπιστώθηκε η δραστηριο-
ποίηση:

κυκλώµατος σε περιοχή της Αττικής,
που χρησιµοποιούσε ως αποθηκευτι-

κούς χώρους και χώρους διακίνησης
και πώλησης τις οικίες των δραστών.
Σε έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν
σε (4) οικίες συνελήφθησαν (7) αλλο-
δαποί ενώ βρέθηκαν και κατασχέθη-
καν (3.075) πακέτα τσιγάρων και
(192) συσκευασίες καπνού,

κυκλώµατος που δρούσε στο κέντρο
της Αθήνας και χρησιµοποιούσε ως
αποθηκευτικό χώρο οικία σε περιοχή
της Αττικής. 

Συνελήφθη Έλληνας ενώ βρέθηκαν
και κατασχέθηκαν (9.088) πακέτα τσι-
γάρων και (168) συσκευασίες καπνού
και

κυκλώµατος που δρούσε σε περιοχή
της Εύβοιας, που χρησιµοποιούσε ως
αποθηκευτικούς χώρους και χώρους
διακίνησης και πώλησης κατάστηµα -
µίνι µάρκετ. Συνελήφθη Έλληνας,
αναζητείται ένας ακόµη δράστης ενώ
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν (412)

πακέτα τσιγάρων και (51) συσκε-
υασίες καπνού.

Συνολικά κ ατασχέθηκαν (12.475)
πακέτα τσιγάρων, που περιείχαν
(249.500) τεµάχια τσιγάρων και (411)
συσκευασίες καπνού, ενώ υπολογίζε-
ται ότι τα διαφυγόντα κέρδη από τους

αναλογούντες φόρους και δασµούς
ανέρχονται στο ποσό των (57.000)
ευρώ.

Οι συλληφθέντες µε τις δικογραφίες
που σχηµατίσθηκαν σε βάρος τους
οδηγήθηκαν χθες (26-09-2018) στις
αρµόδιες Εισαγγελικές Αρχές.

ΕΕξξάάρρθθρρωωσσηη  ττρριιώώνν  κκυυκκλλωωµµάάττωωνν  
λλααθθρρααίίωωνν  ττσσιιγγάάρρωωνν

ΥΠΕΝ: Έως 31 Μάιου τα δικαιολογητικά 
για µειωµένο αγροτικό τιµολόγιο

H προθεσµία που είχε οριστεί από τον Προµηθευτή Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (30/09/18) παρατείνεται, µέχρι την ανάπτυξη ηλεκτρονικής
εφαρµογής, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η καταχώρηση των

ηλεκτροδοτηµένων εγκαταστάσεων αγροτικής χρήσης, στο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παρατείν εται έως το τέλος Μαΐου του 2019, η προθεσµία υποβολής των
απαιτούµεν ων  δικαιολογητικών  για τη διατήρηση του µειωµέν ου αγροτικού
τιµολογίου από τους εκάστοτε δικαιούχ ους.

Όπως αν αφέρεται σε σχ ετική αν ακοίν ωση, η προθεσµία που είχ ε οριστεί
από τον  Προµηθευτή Ηλεκτρικής Εν έργειας (30/09/18) παρατείν εται, µέχ ρι
την  αν άπτυξη ηλεκτρον ικής εφαρµογής, προκειµέν ου ν α πραγµατοποιηθεί η
καταχ ώρηση των  ηλεκτροδοτηµέν ων  εγκαταστάσεων  αγροτικής χ ρήσης, στο
Ολοκληρωµέν ο Σύστηµα ∆ιαχ είρισης και Ελέγχ ου του Οργαν ισµού Πληρωµών
και Ελέγχ ου Κοιν οτικών  Εν ισχ ύσεων  Προσαν ατολισµού και Εγγυήσεων
(ΟΠΕΚΕΠΕ), η οποία εκτιµάται ότι θα έχ ει ολοκληρωθεί έως το τέλος Μαΐου
2019.

Για την  αν άπτυξη της ηλεκτρον ικής εφαρµογής συν δράµουν  ο ∆ιαχ ειρι-
στής Ελλην ικού ∆ικτύου ∆ιαν οµής Ηλεκτρικής Εν έργειας, συν εισφέρον τας µε
το αρχ είο των  ηλεκτροδοτήσεων , καθώς και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος διαθέτει
σε ετοιµότητα πληροφοριακό σύστηµα καταγραφής των  απαιτούµεν ων
στοιχ είων . 

Η εφαρµογή αν αµέν εται ν α διευκολύν ει συν ολικά τη διαδικασία αδειοδότ-
ησης χ ρήσεων  ύδατος από τις Αποκεν τρωµέν ες ∆ιοικήσεις και ακολούθως
την  έκδοση του απαιτούµεν ου ∆ελτίου Γεωργοτεχ ν ικών  και Γεωργοοικον ο-
µικών  στοιχ είων  από τις αρµόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, για θέµατα αγρ-
οτικού εξηλεκτρισµού.

Συν δυάζον τας τις διαθέσιµες βάσεις δεδοµέν ων , παρέχ εται η δυν ατότητα
δηµιουργίας εν ός επικαιροποιηµέν ου αρχ είου, το οποίο µπορεί ν α χ ρησιµο-
ποιηθεί: α) τόσο για την  εκπλήρωση των  υποχ ρεώσεων  των  δικαιούχ ων  µει-
ωµέν ου αγροτικού τιµολογίου απέν αν τι στον  Προµηθευτή Ηλεκτρικής Εν έρ-
γειας, β) όσο και για την  ορθολογική διαχ είριση των  υδατικών  πόρων , στο
πλαίσιο εφαρµογής των  Σχ εδίων  ∆ιαχ είρισης Λεκαν ών  Απορροής των  Υδα-
τικών  ∆ιαµερισµάτων  της χ ώρας.

Οι δικαιούχ οι µειωµέν ου αγροτικού τιµολογίου συν εχ ίζουν  ν α έχ ουν  τη
δυν ατότητα υποβολής των  απαραίτητων  στοιχ είων  στα τοπικά υποκαταστή-
µατα του Προµηθευτή Ηλεκτρικής Εν έργειας, αυτοβούλως, προκειµέν ου ν α
διεκπεραιώσουν  τις εκκρεµότητές τους.

Το συν τον ισµό των  παραπάν ω εν εργειών  επιµελείται η Ειδική Γραµµατεία
Υδάτων  του Υπουργείου Περιβάλλον τος και Εν έργειας.

Ο
Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού
ανακοινώνει  πως ξεκινά την Τετάρτη 3 Οκτω-
βρίου 2018 και  ώρα 12η µεσηµβρινή και  ολοκ-

ληρώνεται  την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018 και  ώρα
23:59 η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στο «Πρόγραµ-
µα επιχορήγησης εργοδοτών για τη διατήρηση νέων
θέσεων εργασίας, µε στόχο την ενίσχυση της ρευστότ-
ητας και  της απασχόλησης την περίοδο της οικονοµικής
κρίσης».
Οπως σηµειώνει  η σχετική ανακοίνωση, µέσω του προ-
γράµµατος, πρόκειται  να επιχορηγηθούν ιδιωτικές
επιχειρήσεις και  εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα για
νέες θέσεις εξαρτηµένης εργασίας πλήρους ή και  µερ-
ικής απασχόλησης που δηµιούργησαν από 1-6-2017
έως 31-5-2018. Οι  επιχειρήσεις που θα επιχορηγηθούν,
υποχρεούνται  να διατηρήσουν και  τις επιχορηγούµενες
και  τις µη επιχορηγούµενες θέσεις εργασίας για χρο-
νικό διάστηµα ίσο µε το εγκριθέν διάστηµα επιχορήγ-
ησης.
Το µέγιστο διάστηµα επιχορήγησης των επιχειρήσεων
είναι  14 µήνες (από 1-6-2017 έως 31-8-2018), ενώ το χρο-
νικό διάστηµα της δέσµευσης των επιχειρήσεων για
διατήρηση της απασχόλησης ξεκινά την 01-9-2018,
όποια και  να είναι  η ηµεροµηνία αίτησης και  έγκρισης
υπαγωγής στο πρόγραµµα.
∆υνητικοί  δικαιούχοι  είναι  όλες οι  ιδιωτικές επιχειρή-
σεις και  γενικά οι  εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα που
ασκούν οικονοµική δραστηριότητα και  πληρούν σωρευ-
τικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Έχουν προβεί  στη δηµιουργία νέων θέσεων
εργασίας (σε σχέση µε τον ανώτατο αριθµό των θέσεων
εργασίας που είχαν τον Μάιο του 2017), µε την πρό-
σληψη πρώην ανέργων, το διάστηµα από 1-6-2017 έως
31-5-2018, µε συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας
αορίστου ή ορισµένου χρόνου πλήρους ή/και  µερικής
απασχόλησης.
2. ∆ιατηρούν τις νέες θέσεις εργασίας που δηµιούργ-

ησαν από 1-6-2017 έως 31-5-2018, κατά την ηµεροµηνία
υποβολής της αίτησης.
3. Σε περίπτωση που οι  επιχειρήσεις επιθυµούν να

επιχορηγηθούν για προσλήψεις ανέργων µε συµβά-
σεις εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου ή/και
µερικής απασχόλησης σε νέες θέσεις εργασίας που

δηµιούργησαν από 1-6-
2017 έως 31-5-2018 και
διατηρούν τη στιγµή της
αί τησης υπαγωγής, θα
πρέπει  να µετατρέψουν τις
εν λόγω συµβάσεις σε συµβά-
σεις εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου πλήρους
απασχόλησης εντός πέντε ηµερολογιακών ηµερών από
την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραµµα.
Η επιχορήγηση για κάθε µήνα απασχόλησης των ωφε-
λούµενων ανέργων ανέρχεται  στο 50% του µισθολογικού
και  µη µισθολογικού κόστους µε ανώτατο ποσό: α) 400
ευρώ για την πλήρη απασχόληση, β) 300 ευρώ για τη
µερική απασχόληση τουλάχιστον τεσσάρων ωρών και
άνω ηµερησίως σε πενθήµερη βάση και  γ) 200 ευρώ
για τη µερική απασχόληση κάτω των τεσσάρων ωρών
ηµερησίως σε πενθήµερη βάση.
Στο µισθολογικό και  µη µισθολογικό κόστος συµπερι-
λαµβάνονται  οι  συνολικές ακαθάριστες πραγµατικές
µηνιαίες αποδοχές και  οι  ασφαλιστικές εισφορές που
βαρύνουν τον εργοδότη, καθώς και  το ∆ώρο Χριστουγέν-
νων, το ∆ώρο Πάσχα και  το Επίδοµα Αδείας.
Τα ωφελούµενα άτοµα είναι  πρώην άνεργοι  ηλικίας

18-66 ετών που πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
• Ήταν εγγεγραµµένοι  άνεργοι  (ανεξαρτήτως χρονικής
διάρκειας) στο µητρώο ανέργων του ΟΑΕ∆ κατά το
δωδεκάµηνο που είχε προηγηθεί  της πρόσληψής τους
από την δικαιούχο επιχείρηση και  δεν είχαν άλλη
απασχόληση (εξαρτηµένη ή µη) κατά την προηγούµενη
ηµέρα της ηλεκτρονικής αναγγελίας πρόσληψής τους.
• Προσλήφθηκαν από τη δικαιούχο επιχείρηση την χρο-
νική περίοδο από 01-06-2017 έως 31-05-2018.
Η υποβολή των αιτήσεων εφόσον υπάρχουν κενές

θέσεις, γίνεται  αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο
στην ιστοσελίδα του Οργανισµού (www.oaed.gr).
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρο-
νικής αίτησης είναι  η ενδιαφερόµενη επιχείρηση να
είναι  Πιστοποιηµένος χρήστης στι ς Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες του ΟΑΕ∆ (εφόσον έχει  παραλάβει  κλει -
δάριθµο από το ΚΠΑ2 της περιοχής της) και  διαθέτει
κωδικούς πρόσβασης (Ονοµασία Χρήστη και  Συνθηµα-
τικό).

ΟΑΕ∆: Επιχορηγούνται οι εταιρείες 
που έκαναν προσλήψεις



Σε επιστολή - καταγγελία για
"Παράν οµη χ ωµατερή στην  θέση
«Λεκάν ες» του ∆ήµου Αχαρν ών "
προς την  Ειδική Υπηρεσία Επιθ-
εωρητών  Περιβάλλον τος,
προχ ώρησε ο επικεφαλής της
∆ηµοτική παράταξης <Αχ αρΝέων
Ελπίδα> Σπύρος Βρεττός . Ο κ.
Βρεττός σε δήλωσή του αν αφέρει -
µεταξύ άλλων  - :  

Καθήκον µας ήταν να σταλεί επι-
στολή – καταγγελία στην Ειδική
Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλ-
λοντος, πράγµα που κάναµε ως
παράταξη την Πέµπτη 20 Σεπτεµ-
βρίου. Και φυσικά, θα είµαστε εδώ
τόσο για την απάντηση όσο και για
την συνέχεια που θα υπάρξει.
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∆ιακοπές κυκλοφορίας λόγω εργασιών στις σήραγγες της Κακιάς Σκάλας

Ν
υκτεριν ές διακοπές κυκλοφορίας θα πραγµατοποιηθούν  στην  περιοχ ή
των  σηράγγων  της Κακιάς Σκάλας, από τις 23:00 το βράδυ της Πέµπτης
27/09 µέχ ρι τις 06:00 το πρωί της επόµεν ης ηµέρας, στην  κατεύθυν ση

προς Αθήν α κατά τη διάρκεια των  οποίων , η κυκλοφορία θα εκτρέπεται µεταξύ
των  κόµβων  Κιν έτας (ΧΘ 55,5) και Μεγάρων  (ΧΘ 38,5) στην  Παλαιά ΕΟ Αθην ών -
Κορίν θου. Η κυκλοφορία στην  κατεύθυν ση προς Κόριν θο δεν  επηρεάζεται και
λειτουργεί καν ον ικά.

Οι εν  λόγω κυκλοφοριακές ρυθµίσεις είν αι απαραίτητες για την  αν αβάθµιση του
Συστήµατος Αυτοµατισµού των  εγκαταστάσεων  του συµπλέγµατος των  Σηράγγων
Κακιάς Σκάλας και τη λειτουργική εν σωµάτωσή του στην  Κεν τρική Εφαρµογή
∆ιαχ είρισης του αυτοκιν ητόδροµου.

Η Ολυµπία Οδός ευχ αριστεί για την  καταν όηση και παρακαλεί τους οδηγούς ν α
συµµορφών ον ται προς τη σχ ετική εργοταξιακή σήµαν ση και τις υποδείξεις της
Τροχ αίας, καθώς και ν α επιδείξουν  αυξηµέν η προσοχ ή κατά τη διέλευσή τους
από την  εν  λόγω περιοχ ή.

Η ΓΣΕΕ βρίσκεται στο
πλευρό των  εργαζοµέ-
ν ων  στη Χαλυβουργική,
οι οποίοι δίν ουν  ν έο
αγών α αν τιδρών τας
αυτή τη φορά, στην  εκ
περιτροπής εργασία που
επιβάλλει η εργοδοσία
για το σύν ολο των  εργα-
ζοµέν ων .  

Μετά την  τρίµην η
διαθεσιµότητα, µία
συν ήθης πρακτική των
τελευταίων  5 ετών , η
διοίκηση της επιχ είρη-
σης λαµβάν ει τώρα
απόφαση και επιβάλλει
έν α µέτρο, που οδηγεί
τους εν αποµείν αν τες
εργαζόµεν ους στην
εξαθλίωση. 

Η Συν οµοσπον δία

ζητά την  άµεση αν άκ-
ληση της απόφασης και
τη λήψη ουσιαστικών
µέτρων  από την  ιδιοκ-
τησία ώστε ν α επαν αλει-
τουργήσουν  σηµαν τικές
µον άδες παραγωγής της
βιοµηχ αν ίας και  ν α δια-
σφαλιστούν  οι θέσεις
εργασίας πλήρους
απασχ όλησης για τους
170 εργαζόµεν ους. 

Οι ιδιοκτήτες της
επιχ είρησης έχ ουν
ευθύν η απέν αν τι στους
εργαζόµεν ους και πρέ-
πει ν α δώσουν  λύση
εδώ και τώρα. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝ

Η ΓΣΕΕ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝΗ ΓΣΕΕ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ 

"ΑχαρΝέων Ελπίδα" : Καταγγελία στην Ειδική υπηρεσία Επιθεωρητών περιβάλλοντος .

"Παράνοµη χωµατερή στη θέση «Λεκάνες» του ∆ήµου Αχαρνών"
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ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΑ «ΚΙΤΡΙΝΑ
ΠΟ∆ΗΛΑΤΑ» ΣΤΟ ΧΑΪ∆ΑΡΙ

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος ∆άσους 
Χαϊδαρίου και ο ∆ήµος Χαϊδαρίου σας 

προσκαλούν  στη συν αυλία µε τα «ΚΙΤΡΙΝΑ
ΠΟ∆ΗΛΑΤΑ»  το Σάββατο 29/9/2018 στις 8 µµ.

στην  Αίθουσα Εκδηλώσεων  
∆ηµαρχείου Χαϊδαρίου .

Τα  ΚΙΤΡΙΝΑ ΠΟ∆ΗΛΑΤΑ, οι Αλέξαν δρος και
Γιώργος Παν τελιάς, στην  πιο δηµιουργική

περίοδο της 18ετούς πορείας τους, υπόσχον -
ται έν α εκρηκτικό stage performance και 

τραγούδια «πίσω απ την  βιτρίν α».

ΗΗΜΜΕΕΡΡΙΙ∆∆ΑΑ  ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ
ΠΠΡΡΟΟΣΣΑΑΝΝΑΑΤΤΟΟΛΛΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  

Στις 6 Οκτωβρίου στην αίθουσα
εκδηλώσεων του ∆ήµου Φυλής <<ΜΕΛΙΝΑ
ΜΕΡΚΟΥΡΗ>>

Το φροντιστήριο µέσης εκπαίδευσης ΠΕ∆ΙΟ διοργανώνει εκδή-
λωση Επαγγελµατικού Προσανατολισµού µε θέµα την Επιλογή
Σπουδών και Επαγγέλµατος το Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018 µε
προσκεκληµένο οµιλητή τον ∆ρ Κωνσταντίνο Κότιο, ∆ιδάκτορα
Α.Π.Θ., Σύµβουλο Σταδιοδροµίας της εταιρείας EMPLOY και συγγρ-
αφέα της σειράς οδηγών Σπουδών ΕΠΙΛΕΓΩ Σπουδές & Επάγγελµα
από τις Εκδόσεις Πατάκη. 

Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του
∆ήµου Φυλής <<ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ>>  στις 17:30. Ο ∆ρ Κότιος
θα ενηµερώσει τους µαθητές και τους γονείς για όλες τις νέες αλλα-
γές που πραγµατοποιήθηκαν στο σύστηµα εισαγωγής, για όλα τα
νέα δεδοµένα αναφορικά µε τις Πανελλήνιες Εξετάσεις αλλά και τη
νέα κατανοµή των σχολών στα 4 επιστηµονικά πεδία, βοηθώντας
στην έξυπνη επιλογή οµάδας προσανατολισµού. 

Επίσης, θα παρέχει αναλυτική ενηµέρωση για τις σχολές και τα
επαγγελµατικά δικαιώµατα των τµηµάτων του µηχανογραφικού,
λύνοντας απορίες και σε ειδικά δεδοµένα όπως Ειδικές Κατηγορίες
Υποψηφίων, Μετεγγραφές, Στρατιωτικές και Αστυνοµικές Σχολές,
Μηχανογραφικό Κύπρου κ.ά. Τέλος, µέσα από πρωτοποριακές
έρευνες, θα συζητηθούν οι σύγχρονες τάσεις της αγοράς εργασίας
και τα επαγγέλµατα του µέλλοντος και θα παρουσιαστούν καινοτό-
µες ειδικότητες και εξειδικεύσεις.

Σ
το πλαίσιο εορτασµού των  Ευρωπαϊκών  Ηµερών  Πολιτιστι-
κής Κληρον οµιάς η Εφορεία Αρχ αιοτήτων  ∆υτικής Αττικής
και το Αρχ αιολογικό Μουσείο Μεγάρων  για δεύτερη χ ρον ιά

διοργαν ών ουν  τις εξής δράσεις:

Αρχ αιολογικό Μουσείο Μεγάρων  – Κρήν η Θεαγέν ους (28-30/9)

ΠΟΛ(ε)ΙΣ – ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣ(ε)ΙΣ

Παρασκευή 28 έως Κυριακή 30 Σεπτεµβρίου 2018
Περιοδική έκθεση φωτογραφίας Πόλ(ε)ις – Μεταµορφώσ(ε)ις µε

θέµα την  εξέλιξη της πόλης των  Μεγάρων  δια µέσου των  αιών ων .

Παρασκευή 28 Σεπτεµβρίου 2018- 10:00
Αφήγηση παραµυθιού µε θέµα την  ίδρυση της αρχ αίας πόλης για

παιδιά 6-12 ετών  στο Αρχ αιολογικό Μουσείο Μεγάρων  από το
«Μουσικοθεατρικό εργαστήρι Μεγάρων ».

Θα προηγηθεί ξεν άγηση.

Σάββατο 29 Σεπτεµβρίου 2018- 10.00
Ξεν άγηση στην  περιοδική έκθεση φωτογραφίας, στις αίθουσες

του Αρχ αιολογικού Μουσείου Μεγάρων  και στην  Κρήν η του Θεα-
γέν ους.

Είσοδος Έλευθερη. Ώρα έν αρξης: 10.00
Τηλέφων α: 210 3213571, 22960 22426, 2296081771
E.mail: ef ada@culture.gr

Ευρωπαϊκές Ηµέρες Πολιτιστικής
Κληρονοµιάς 2018 στα Μέγαρα
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Ό
µορφα δώρα για όλα τα παιδιά των Παι-
δικών Σταθµών Άνω Λιοσίων εξασφάλισε
η Playmobil Hellas στην έναρξη της φετι-

νής σχολικής χρονιάς στα πλαίσια του προγράµ-
µατος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης µε τίτλο “
Μεγαλώνοντας µε PLAYMOBIL”.

Τα παιδιά των σταθµών χάρηκαν µε τα δώρα
τους αλλά και µε τα υλικά χειροτεχνίας που είδαν
να προσφέρει η εταιρεία ως απαραίτητα εφόδια
για µια ευχάριστη σχολική χρονιά για τα ίδια και
τους παιδαγωγούς τους.

Σύµφωνα µε τους εκπροσώπους της Playmobil,
είναι µέρος της φιλοσοφίας της εταιρείας η συµβο-
λή του παιγνιδιού στην ανάπτυξη της προσω-
πικότητας του παιδιού και της ικανότητάς του να
σκέφτεται, να δηµιουργεί, να συνεργάζεται και
τελικώς να ενσωµατώνεται µε επιτυχία - σήµερα
σε µια µικρότερη κοινότητα όπως είναι αυτή της
οικογένειας και του σχολείου κι “αύριο” στην
ευρύτερη κοινωνία.

Ο Πρόεδρος των Παιδικών Σταθµών Άνω
Λιοσίων κος Παναγιώτης Καµαρινόπουλος ευχα-
ρίστησε θερµά τη Playmobil και διαβεβαίωσε ότι
θα είναι στο πλευρό της σε παρόµοιες πρωτοβου-

λίες αγάπης, κοινωνικής ευθύνης και βοήθειας σε
µικρούς και µεγαλύτερους συνανθρώπους µας.

Όσον αφορά στους µικρούς του φίλους στους
σταθµούς αλλά και το προσωπικό των σταθµών,
τους εγγυήθηκε ότι θα κάνει και τη φετινή χρονιά
το καλύτερο για την εύρυθµη λειτουργία των
χώρων και την εξασφάλιση των χαµόγελων στα
χείλη τους.

10 νέες θέσεις εργασίας στον
Αρχαιολογικό Χώρο της Ελευσίνας

∆έκα νέες θέσεις εργασίας και συγκεκριµένα
για τον Αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας,
ανακοινωσε η ∆/νση αναστήλωσης αρχαίων
µνηµείων.
Η προκήρυξη αφορά το 1ο έργο «Στερέωση,

αποκατάσταση & ανάδειξη αρχαιολογικού
χώρου Ελευσίνας – Φάση Α»

Με δώρα υποδέχονται οι Παιδικοί Σταθµοί Άνω Λιοσίων τα παιδιά
στο ξεκίνηµα της φετινής σχολικής χρονιάς

– ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΗΣ PLAYMOBIL Hellas

ΕΕΤΑΑ: 127.000 παιδιά φιλοξενούνται 
φέτος στους παιδικούς σταθµούς 
σε σύνολο 142.000 αιτήσεων

Ο
λοκληρώθηκε η διαδικασία χορήγησης
vouchers για το Πρόγραµµα «Εναρµόνι-
ση Επαγγελµατικής και Οικογενειακής

Ζωής» που αφορά την προσχολική αγωγή και
υλοποιεί η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανά-
πτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) από το
2010. Σύµφωνα  µε τα οριστικά στοιχεία, φέτος
δόθηκαν στις δύο φάσεις (Ιούλιος- Σεπτέµβριος)
127.000 vouchers σε σύνολο142.000 αιτήσεων,
έναντι 118.000 που χορηγήθηκαν το 2017. 

Στη διαδικασία του Σεπτεµβρίου κλήθηκαν οι
48.000 ωφελούµενες που, είχαν πλήρεις φακέ-
λους αλλά δεν έλαβαν vouchers τον Ιούλιο, να
δηλώσουν αν έχουν βρει θέση σε βρεφονηπια-
κούς σταθµούς ώστε να λάβουν το αντίστοιχο
κουπόνι. Αποτέλεσµα αυτού ήταν να ικανοποιηθ-
ούν από την ΕΕΤΑΑ και οι 33.000 αιτήσεις
γονέων που βρήκαν θέση σε βρεφονηπιακούς
σταθµούς.

Η συνολική δαπάνη που θα απαιτηθεί  για την
περίοδο 2018 – 2019, ανέρχεται  σε
235.000.000 ευρώ έναντι 223.000.00 της προη-
γούµενης χρονιάς. 

Για τους πυρόπληκτους ∆ήµους

Μετά το αίτηµα της ΕΕΤΑΑ προς τα συναρµό-
δια υπουργεία, στις 25 Ιουλίου 2018, για την
κάλυψη όλων των αιτήσεων που προέρχονται
από τους τέσσερις (4) πυρόπληκτους δήµους, το
υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε απόφασή του,
επιχορήγησε την ένταξη και των τελευταίων βρε-
φών – παιδιών των οποίων οι αιτήσεις είχαν
απορριφθεί.Έτσι, ικανοποιήθηκε το σύνολο των
παιδιών από τις πυρόπληκτες περιοχές, µε τη
χορήγηση 1759 vouchers  σε  ωφελούµενες.

ΟΟ  ΓΓυυµµνναασσττιικκόόςς  ΑΑθθλληηττιικκόόςς  ΣΣύύλλλλοογγοοςς  ««ΗΗ  ΕΕλλεευυσσίίςς»»  
δδιιοορργγααννώώννεειι  ττοο    όόππεενν  ττηηςς  εεππιιττρρααππεεζζιιααςς  ααννττιισσφφααίίρριισσηηςς  γγιιαα  77ηη  

σσυυννεεχχόόµµεεννηη  χχρροοννιιάά  σσεε  σσυυννεερργγαασσίίαα  µµεε  ττηηνν  ΕΕ..ΦΦ..ΟΟ..ΕΕππ..ΑΑ..  
Τόπος διεξαγωγής το κλειστό γυµναστήριο στην Παλαιά Ελαιουργική

Η
στιγµή, που ανυπόµονα περιµένουν κάθε χρόνο οι αθλητές µικρών ηλικιών της επιτραπέζιας αντισφαίρισης, πλησιά-
ζει. Το Σαββατοκύριακο θα γίνει στην Ελευσίνα η αρχή στα αναπτυξιακά πρωταθλήµατα της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. για την αγω-
ν ιστική περίοδο 2018-2019 και το πρώτο µέρος γράφτηκε εχθές  µε τις κληρώσεις των γκρουπ . Ο Γυµναστικός Αθλ-

ητικός Σύλλογος «Η Ελευσίς» διοργανώνει το όπεν για 7η συνεχόµενη χρονιά σε συνεργασία µε την Ε.Φ.Ο.Επ.Α. και ο τόπος
διεξαγωγής είναι πάντα το υπέροχο κλειστό γυµναστήριο του σωµατείου στην Παλαιά Ελαιουργική (Ιερά οδός και Μουρίκη 130).
Οι δηλώσεις συµµετοχής κυµάνθηκαν ξανά σε υψηλά επίπεδα, έφτασαν τις 178 κι αυτό είναι το πρώτο ενθαρρυντικό στοιχείο
για τη φετινή σεζόν. 

Περιλαµβάνονται συνολικά 8 ηλικιακές κατηγορίες και είναι αυτές των Νέων ανδρών, νέων, νεαν ίδων, παίδων, κορασίδων,
παµπαίδων, παγκορασίδων και µίν ι παµπαίδων.

Το πρόγραµµα και τα ωράρια των αγώνων θα ανακοινωθούν έγκαιρα στην ιστοσελίδα της Ε.Φ.Ο.Επ.Α., πάντως για µία
πρώτη ενηµέρωση των συµµετεχόντων προκειµένου τον προγραµµατισµό άφιξης και αναχώρησής τους, οι αγώνες θ’
αρχίσουν το Σάββατο 29 Σεπτεµβρίου στις 09:00 και η λήξη τους υπολογίζεται για την Κυριακή στις 18:00. Την οργανωτική επι-
τροπή του πρωταθλήµατος αποτελούν οι Χρήστος Στάµου, ∆ανιήλ Κωνσταντιν ίδης και Γιάννης Λογοθέτης.
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Σ
το βάθρο των νι κητών ανέβηκε από την πρώτη χρόνι α
ι δρύσεως του ο Α.Σ.Ο.∆ Ασπρόπυργου που αναδεί χθηκε
∆ευτεραθλητής Ελλάδος, στο 19ο Πανελλήνι ο Πρωτάθλ-

ηµα Beach Handball που ολοκληρώθηκε το σαββατοκύρι ακο 4-5
Αυγούστου στην Αλεξανδρούπολη.

Με το ασηµένι ο µετάλλι ο στο στήθος επέστρεψε η γυναι κεί α
οµάδα του Α.Σ.Ο.∆ Ασπρόπυργου Beach Handball, η οποί α έγρ-
αψε ι στορί α από την «παρθενι κή» κι όλας παρουσί α του συλλό-
γου, κατακτώντας τί τλο σε επί πεδο πανελληνί ου πρωταθλήµα-
τος οµαδι κού αθλήµατος. 

Το κορί τσι α του Α.Σ.Ο.∆ Ασπρόπυργου µε τους βαθµούς που
συγκέντρωσαν κατά τη δι άρκει α του πρωταθλήµατος και  ξεπε-
ρνώντας ι στορι κούς συλλόγους όπως εί ναι  ο Α.Σ Σπάρτακου
Goalbet και  οι  Κύκλωπες Αλεξανδρούπολης σήκωσαν ψηλά τη
σηµαί α του Α.Σ.Ο.∆ Ασπρόπυργου και  έβαλαν το σύλλογο της
∆υτι κής Αττι κής στο «χαντµπολι κό χάρτη» και  στα στόµατα όλου
του αθλητι κού κόσµου.

Ανάµεσα στους κορυφαί ους συλλόγους του εντυπωσι ακού
αθλήµατος της άµµου, η γυναι κεί α οµάδα έχασε στον τελι κό,
µετά από ένα συναρπαστι κό παι χνί δι , από τι ς  φετι νές πρω-
ταθλήτρι ες Ελλάδος, την οµάδα του Α.Σ Σπάρτακου Goalbet.

Επι σηµαί νεται  ότι  η οµάδα του Σπάρτακου Goalbet αποτε-
λεί ται  100% από αθλήτρι ες που στελεχώνουν την Εθνι κή Ελλά-
δος Beach Handball, η οποί α πρι ν 10 µέρες αναδεί χθηκε Παγκό-
σµι α Πρωταθλήτρι α στο Καζάν της Ρωσί ας και  εί ναι  πρωταθ-
λήτρι α Ελλάδος beach handball την τελευταί α δεκαετί α.

Η εντυπωσι ακή παρουσί α του Α.Σ.Ο.∆ Ασπρόπυργου
στο φετι νό 19ο Πανελλήνι ο Πρωτάθληµα Beach Handball
σηµατοδοτεί ται  από την ταυτόχρονη δι πλή παρουσί α και
της ανδρι κής οµάδας στο Final Four της Αλεξανδρούπολης
η οποί α κατέλαβε την 4η θέση.

Στόχος των δι οι κούντων εί ναι  να αποτελέσει  ο Α.Σ.Ο.∆
Ασπρόπυργου στο εγγύς µέλλον την κύρι α δύναµη ανά-
πτυξης του νέου Ολυµπι ακού αθλήµατος της άµµου στην
Αττι κή αλλά και  σε όλη την Ελλάδα µε κύρι ο στόχο τη στε-
λέχωση των εθνι κών οµάδων ενόψει  τους Θερι νούς
Ολυµπι ακούς Αγώνες του 2024. 

Ευχής έργον γι α την ανάπτυξη του Beach Handball στην
περι οχή αποτελεί  η εκφρασµένη πρόθεση του ∆ηµάρχου
Ασπρόπυργου και  µέλους του ∆Σ της ΚΕ∆Ε κο Νι κολάου
Μελετί ου γι α την κατασκευή γηπέδου Beach Handball στον
Ασπρόπυργο .

Ο Α.Σ.Ο.∆ Ασπρόπυργου εκφράζει  τι ς θερµότερες
ευχαρι στί ες του γι α την συνεργασί α και  την έµπρακτη στήρι ξη

στι ς επι τυχί ες του, στον ∆ήµαρχο Ασπρόπυργου Κο. ΝΙΚΟΛΑΟ
ΜΕΛΕΤΙΟΥ

προς την Κα ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΗΛΙΧΟΥ  Γεν. Γραµµατέα του Α.Σ.Ο.∆
Ασπρόπυργου 

και  µεγάλο χορηγό της Γυναί κει ας οµάδας .
Και  στους Χορηγούς του συλλόγου 
Τον εφοπλι στή Κο  ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΜΑΡΤΙΝΟ,
Την εται ρεί α η Β. ΚΙΒΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ,ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΚΥΛΙΝ∆ΡΩΝ/ΑΝΤΙ∆ΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Το Τεχνι κό Γραφεί ο ΄΄ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΩΑΝ. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ –

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΚΑΡΥΜΠΑΛΗΣ΄΄
την εται ρεί α ¨ΝΙΚ. Ι. ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ –

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ΄
Το Κο  ΑΝΤΩΝΙΟ ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ µέλος του  ∆.Σ του του

Α.Σ.Ο.∆ Ασπρόπυργου 
και  το ΄΄Relax Coffee-bar΄΄ στον Ασπρόπυργο.
Σας ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ από την καρδι ά µας που πι στέψατε σε

εµάς ! ! !

∆ευτεραθλητής Ελλάδος 2018 
η γυναικεία οµάδα Α.Σ.Ο.∆ Ασπρόπυργου

Με στόχ ο την  εξοικον όµηση εν έργειας και
πόρων  στον  ∆ήµο Φυλής, η Περιφέρεια Αττι-
κής χ ρηµατοδοτεί έργο για την  εν εργειακή
αν αβάθµιση του ηλεκτροφωτισµού των  ∆ηµο-
τικών  Εν οτήτων  Άν ω Λιοσίων  και Ζεφυρίου.

Συγκεκριµέν α, η Περιφερειάρχ ης Αττικής,
Ρέν α ∆ούρου και ο ∆ήµαρχ ος Φυλής, Χρή-
στος Παππούς υπέγραψαν  την  Προγραµµα-
τική Σύµβαση για την  υλοποίηση του έργου
µε τίτλο «Εν εργειακή αν αβάθµιση αστικού
ηλεκτροφωτισµού και ηλεκτροφωτισµού δηµο-
τικών  κτιρίων  της ∆.Ε. Άν ω Λιοσίων  και της 

∆.Ε. Ζεφυρίου του ∆ήµου Φυλής», προϋπο-
λογισµού 2.935.337 ευρώ µε ΦΠΑ.

Το έργο περιλαµβάν ει την  προµήθεια και
την  εγκατάσταση ν έων  φωτιστικών  σωµά-
των  υψηλής εν εργειακής απόδοσης και λαµ-
πτήρων  τεχ ν ολογίας LED σε αν τικατάσταση
των  υφιστάµεν ων  φωτιστικών  στο οδικό
δίκτυο, καθώς και προβολέων  τεχ ν ολογίας
LED στα δηµοτικά κτίρια των  ∆.Ε. Άν ω
Λιοσίων  και Ζεφυρίου. Τα καιν ούργια φωτι-
στικά σώµατα θα εγκατασταθούν  επί των
υφιστάµεν ων  ιστών  οδοφωτισµού του
∆ήµου.

Ενεργειακή αναβάθµιση του Ενεργειακή αναβάθµιση του 
ηλεκτροφωτισµού σε Άνω Λιόσια και Ζεφύριηλεκτροφωτισµού σε Άνω Λιόσια και Ζεφύρι
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Σ τη σκιά της διαπραγµάτευσης για τις
συντάξεις το οικονοµικό επιτελείο
προωθεί µια νέα ρύθµιση ειδικά για

µισθωτούς συνταξιούχους και κατ επάγγελµα
αγρότες που θα φτάνει ως και τις 36 δόσεις για
ποσά οφειλών έως και 3.000 ευρώ.

Το βασικό επιχείρηµα του υπουργείου οικονοµικών
που υπέβαλε το αίτηµα σε τεχνικό επίπεδο κατά τις δια-
πραγµατεύσεις της αξιολόγησης την προηγούµενη
εβδοµάδα µε το επιχείρηµα µετά τις ρυθµίσεις για εξόφλ-
ηση οφειλών προς το δηµόσιο µέχρι και σε 120 δόσεις
που έγιναν για τις επιχειρήσεις µέσω του εξωδικαστικού
µηχανισµού και για ελεύθερους επαγγελµατίες και αυτο-
πασχολούµενους θα πρέπει να γίνει κάτι ανάλογο και µε
µισθωτούς συνταξιούχους και κατ επάγγελµα αγρότες .
Τούτο διότι µε βάση τα στοιχεία της ΑΑ∆Ε η πάγια
12µηνη ρύθµιση που ισχύει σήµερα δεν µπορεί να
καλύψει όλους όσους έχουν χρέη στην εφορία αφού
αποδεδειγµένα τα εισοδήµατά τους δεν µπορούν να
καλύψουν την δόση που προκύπτει και «χάνουν» την
ρύθµιση µετά από 2 η 3 δόσεις.

Η πρόταση του ΥΠΟΙΚ προβλέπει σε πρώτη
φάση την κάλυψη όσων έχουν οφειλές στην εφο-
ρία µέχρι και 3.000 ευρώ µε µια ρύθµιση που θα
φτάνει υπό προϋποθέσεις έως και τις 36 δόσεις.

Το βασικό επιχείρηµα είναι ότι µια τέτοια ρύθµιση θα
καλύψει την συντριπτική πλειοψηφία των φορολογούµε-
νων µε ληξιπρόθεσµες οφειλές στην εφορία αφού µε
βάση τα πιο πρόσφατα ανακοινωµένα στοιχεία από τα
περίπου 4 εκατοµµύρια των φορολογούµενων που
έχουν οφειλές στην εφορία τα 3.364.459 οφείλουν από
ένα ως και 3000 ευρώ µε το σύνολο της ληξιπρόθεσµης
οφειλής να φτάνει το 1,7 δις ευρώ. ενώ 2.201 .810 από
1 έως και 500 ευρώ δηλαδή βρίσκονται κοντά στο όριο
της οφειλής για την λήψη αναγκαστικών µέτρων ( δηλα-
δή κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασµών ) και είναι
δεδοµένο ότι θα το ξεπεράσουν αν υπάρξουν προσα-
υξήσεις και πρόστιµα.

Με την ρύθµιση που προτείνεται όλοι αυτοί οι οφειλέ-
τες θα «πρασινίσουν» και το δηµόσιο θα εισπράττει στα-
διακά ποσά που σε διαφορετική περίπτωση ήταν
«παγωµένα».

Απώτερος στόχος του ΥΠΟΙΚ είναι να γίνει µια ρύθµι

ση ανάλογη µε αυτή που ισχύει για οφειλές προς το
δηµόσιο όσων έχουν εισοδήµατα από επιχειρηµατική
δραστηριότητα µε περισσότερες δόσεις για µεγαλύτερα
ποσά οφειλής και αυστηρότερα κριτήρια . Ωστόσο θα
πρέπει να ξεκινήσει από τους πολλούς να αποδείξει ότι
η ρύθµιση έχει αποτέλεσµα για να περάσει και στην
επέκταση της.

Το δύσκολο σηµείο είναι να υπάρξουν κριτήρια που
θα κάνουν µεν την ρύθµιση « προσβάσιµη» σε όσους
έχουν πραγµατική ανάγκη Ωστόσο θα πρέπει να απο-
τρέπει στρατηγικούς κακοπληρωτές οι οποίοι θα
σπεύσουν να εκµεταλλευτούν την ευκαιρία ρυθµίζοντας
σε πολλές δόσεις τις οφειλές τους ενώ µπορούν να τις
πληρώσουν στις αρχικές προθεσµίες που ορίζονται από
το ΥΠΟΙΚ.

Επίσης οι θεσµοί σε κάθε ανάλογη περίπτωση να
υπάρχει αποκλεισµός από την ρύθµιση για όσους
χάνουν την ρύθµιση αυτή καθώς και ένα επιτόκιο ( για
παράδειγµα το 5% που ισχύει για την 12µηνη ρύθµιση )
που θα διασφαλίσει τα δηµόσια έσοδα.

Οι όροι αυτοί που θα περνούν και από εισοδηµατικά
και περιουσιακά κριτήρια θα βρίσκονται υπό διαπραγ-
µάτευση τουλάχιστον µέχρι και το τέλος Οκτωβρίου µε
προοπτική το µέτρο αν τελικά εγκριθεί να νοµοθετηθεί
και να αρχίσει να ισχύει από την 1/1/2019.

ΟΟΟΟφφφφεεεειιιιλλλλέέέέςςςς    σσσσττττηηηηνννν    εεεεφφφφοοοορρρρίίίίαααα    ωωωωςςςς    3333....000000000000    εεεευυυυρρρρώώώώ    
Έρχεται νέα ρύθµιση - Ποιους αφορά

""ΞΞεεννοοφφώώνν""::  
ΑΑππααγγοορρεευυττιικκόό  ααππόόππλλοουυ  
κκααιι  κκλλεειισσττάά  σσχχοολλεείίαα    
λλόόγγωω  κκαακκοοκκααιιρρίίααςς
∆εµένα στα λιµάνια είναι τα πλοία λόγω των θυελλωδών

ανέµων που πνέουν στα πελάγη, µε τα σχολεία να είναι
κλειστά σε πολλά νησιά ενόψει του κύµατος κακοκαιρίας
που πλήττει τη χώρα.

Σε ισχύ είναι απαγόρευση απόπλου
από τα λιµάνια του Πειραιά, της Ραφή-
νας και του Λαυρίου, λόγω των ισχυρών
ανέµων που πνέουν στο Αιγαίο και φθά-

νουν κατά τόπους σε πολλές θαλάσσιες περιοχές τα 9 µε
10 µποφόρ, καθώς το νέο κύµα κακοκαιρίας µε την ονο-
µασία "Ξενοφών" βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Κανονικά πραγµατοποιούνται τα δροµολόγια στη γραµ-
µή Πέραµα- Παλούκια Σαλαµίνας και στον Αργοσαρω-
νικό.

Κλειστές είναι οι πορθµειακές γραµµές Ρίο-Αντίρριο,
Αγ.Μαρίνα-Νέα Στύρα, Αρκίτσα-Αιδηψός, Βόλος-Σπορά-
δες και Καβάλα-Πρίνος.

Κλειστά σχολεία σε Άνδρο, Τήνο και Μύκονο
Την αναστολή λειτουργίας για σήµερα  όλων των σχο-

λικών µονάδων της Μυκόνου, λόγω των έκτακτων καιρ-

ικών συνθηκών και συγκεκριµένα των θυελλωδών ανέ-
µων (9 και βαθµιαία 10 µποφόρ) που προβλέπεται να
επικρατήσουν στο νησί αποφάσισε ο δήµος Μυκόνου,
προκειµένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των µαθητών
και η αποφυγή ατυχηµάτων.

Ανάλογη απόφαση έλαβε και ο δήµαρχος Άνδρου,
σύµφωνα µε την οποία οι παιδικοί σταθµοί και τα σχολεία
της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του
δήµου θα παραµείνουν κλειστά τις επόµενες δύο ηµέρες,
26 και 27 Σεπτεµβρίου 2018. Η απόφαση ελήφθη µετά
την έκδοση δελτίου έκτακτων καιρικών φαινοµένων και
κατόπιν του έκτακτου Σ.Τ.Ο. Πολιτικής Προστασίας
∆ήµου Άνδρου, που πραγµατοποιήθηκε στις  24 Σεπτεµ-
βρίου 2018.

∆εκάδες κλήσεις για κοπές δέντρων 
στην Πυροσβεστική

Λόγω των ισχυρών ανέµων κατά τη διάρκεια του τελευ-
ταίου 24ωρου η Πυροσβεστική δέχτηκε δεκάδες  κλήσεις
για κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειµένων.

Οι δυνατοί άνεµοι «χτύπησαν» και την Αττική, µε την
Πυροσβεστική να δέχεται τουλάχιστον 30 κλήσεις για
πτώσεις δέντρων.

Ένα από αυτά µάλιστα έπεσε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρ-
ας, δηµιουργώντας για λίγη ώρα µποτιλιάρισµα, καθώς
έκλεισε αναγκαστικά το ρεύµα της καθόδου ώστε να απο-
µακρυνθεί από άντρες της Πυροσβεστικής.

ΑΑΑΑπππποοοοκκκκοοοολλλλλλλλήήήήθθθθηηηηκκκκεεεε
σσσσττττέέέέγγγγηηηη    σσσσεεεε    σσσσχχχχοοοολλλλεεεείίίίοοοο
σσσσττττοοοο    ΚΚΚΚααααµµµµααααττττεεεερρρρόόόό

ΠΠΠΠρρρροοοοββββλλλλ ήήήήµµµµαααατττταααα    σσσσ εεεε     δδδδηηηηµµµµοοοοττττιιιικκκκ όόόό    σσσσ χχχχοοοολλλλ εεεε ίίίίοοοο    σσσσττττοοοο
ΚΚΚΚααααµµµµααααττττεεεερρρρόόόό    ππππ ρρρροοοοκκκκ άάάάλλλλ εεεεσσσσαααανννν     οοοο ιιιι     χχχχθθθθεεεεσσσσ ιιιινννν οοοοίίίί     θθθθυυυυεεεελλλλ ----
λλλλ ώώώώδδδδεεεε ιιιιςςςς    άάάάνννν εεεεµµµµοοοοιιιι ....
ΕΕΕΕυυυυττττυυυυχχχχώώώώςςςς    σσσσ ύύύύµµµµφφφφωωωωνννν αααα    µµµµεεεε     ττττ ιιιιςςςς    ππππ λλλλ ηηηηρρρροοοοφφφφοοοορρρρίίίίεεεεςςςς
δδδδεεεενννν     υυυυππππ ήήήήρρρρξξξξεεεε     κκκκ άάάάππππ οοοοιιιιοοοοςςςς    ττττρρρρααααυυυυµµµµααααττττ ιιιισσσσµµµµόόόόςςςς....
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Εισαγγελική έρευνα για κακή διαχείρηση 
προσφορών προς πυροπλήκτους 
στο δήµο Μαραθώνα

Υ
πό εισαγγελική έρευνα τίθενται καταγγελίες για µη ορθή διαχείριση από υπε-
υθύνους του δήµου Μαραθώνα, τροφίµων και άλλων προσφορών πολιτών προς
τους πυρόπληκτους της πυρκαγιάς της 23 Ιουλίου.

Με εντολή του, ο προϊστάµενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, Ηλίας Ζαγοραίος,
αναθέτει σε εισαγγελικό λειτουργό να διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση, µετά από
κάποιες καταγγελίες ότι στον δήµο Μαραθώνα γίνεται κακή διαχείριση, τόσο τροφίµων
όσο και ρουχισµού και άλλων πραγµάτων, όπως συσκευές που συλλέχθηκαν µετά την
φονική πυρκαγιά για να βοηθηθούν οι κάτοικοι της περιοχής.

Η εντολή του κ. Ζαγοραίου είναι να εξακριβωθεί αν είναι βάσιµες οι καταγγελίες και
αν προκύπτει διάπραξη αδικηµάτων.

H
Παρασκευή 28 Σεπτεµβρίου , ορίστηκε από το
υπουργείο Παιδείας «5η Παν ελλήν ια Ηµέρα
Σχ ολικού Αθλητισµού-Ευρωπαϊκή Ηµέρα Σχολικού

Αθλητισµού 2018».Με σύν θηµα «ΑΣ ΚΙΝΗΘΟΥΜΕ»
προτείν εται οι σχ ολικές µον άδες ν α υλοποιήσουν  εν τός
του σχ ολικού ωραρίου τις παρακάτω αθλητικές δράσεις
(µεµον ωµέν α ή συν δυαστικά):αερόβιες κιν ητικές
δραστηριότητες δίν ον τας έµφαση στο γρήγορο βάδην ,
καθώς επίσης και τρέξιµο, σκυταλοδροµία, ποδηλασία,
σχ οιν άκι, χ ορός κ.ά.,οµαδικά -ατοµικά αθλήµατα,
καλαθοσφαίριση 3Χ3, ποδόσφαιρο 5Χ5, χ ειροσφαίριση,
πετοσφαίριση, αν τισφαίριση, επιτραπέζια αν τισφαίριση
κ.ά. (µε δυν ατότητα δηµιουργίας και µικτών  οµάδων ).

Επίσης, δύν αται ν α αν απτυχ θούν  δράσεις σε
συν εργασία µε όµορες σχ ολικές µον άδες ή αθλητικά
κέν τρα- αθλητικές Οµοσπον δίες και αθλητικούς
Οργαν ισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, µε την  προϋπόθεση
ότι εάν  απαιτηθούν  µετακιν ήσεις πρέπει ν α τηρηθούν  τα
οριζόµεν α στις κείµεν ες διατάξεις.

Για τη συµµετοχ ή των  µαθητών /τριών  στις αν ωτέρω
αθλητικές δραστηριότητες απαιτείται:

α. έγκυρο Ατοµικό ∆ελτίο Υγείας Μαθητή (Α.∆.Υ.Μ.),

β. εν υπόγραφη υπεύθυν η δήλωση του γον έα/κηδεµόν α
µε ευθύν η του οποίου θα εξασφαλίζεται η δυν ατότητα
συµµετοχ ής των  µαθητών /τριών  στις αθλητικές/φυσικές
δραστηριότητες,

γ. κατάλληλη αθλητική εν δυµασία,

δ. συµπληρωµέν η η ον οµαστική κατάσταση συµµετοχ ής
των  µαθητών /τριών  ΜΟΝΟ σε περίπτωση µετακίν ησης
εκτός της σχ ολικής µον άδας (επισυν άπτεται η σχ ετική
κατάσταση).

Επισηµαίν εται ότι, σε περίπτωση που ακυρωθούν  οι
προγραµµατισµέν ες δράσεις λόγω δυσµεν ών  καιρικών
συν θηκών , ή άλλων  γεγον ότων , θα πρέπει ν α
µεταφερθούν  σε άλλη ηµεροµην ία µε απόφαση του
Συλλόγου ∆ιδασκόν των  και µε ταυτόχ ρον η εν ηµέρωση
των  Οµάδων  Φυσικής Αγωγής των  ∆.∆.Ε.

Σε περίπτωση τοπικής εορτής ή αργίας, ο οικείος
Περιφερειακός ∆ιευθυν τής Εκπαίδευσης θα ορίσει ν έα
ηµεροµην ία η οποία θα ισχ ύει για όλες τις σχ ολικές
µον άδες της περιοχ ής ευθύν ης του.

Όσον  αφορά στα ολιγοθέσια σχ ολεία τα οποία δεν
διαθέτουν  εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής
προτείν εται η συν εργασία µε άλλες σχ ολικές µον άδες.

Τέλος η ∆ιεύθυν ση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
συµµετέχ ον τας εν εργά στην  5η Παν ελλήν ια Ηµέρα
Σχ ολικού Αθλητισµού-Ευρωπαϊκή Ηµέρα Σχ ολικού
Αθλητισµού 2018 µε σύν θηµα «ΑΣ ΚΙΝΗΘΟΥΜΕ», έχ ει
προγραµµατίσει εκδήλωση µε τη συµµετοχ ή Ολυµπιον ικών
διαφόρων  αθληµάτων  και µαθητών /τριών  την  Παρασκευή
28 Σεπτεµβρίου και ώρα 10:00 π.µ. στο Ε.Γ.Α. «ο Ι.
ΦΩΚΙΑΝΟΣ» (∆/ν ση: Λεωφόρος Βασίλισσας Όλγας 1)
εποπτείας ΥΠ.Π.Ε.Θ. .

Οπως τον ίζεται στην  εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείαs’
Κεν τρικός στόχ ος είν αι η δραστηριοποίηση των  σχ ολικών
µον άδων  ώστε ν α συµβάλλουν  ουσιαστικά στην
εν εργοποίηση των  µαθητών /τριών  για συµµετοχ ή τους σε
οργαν ωµέν ες αθλητικές δράσεις εν τός του σχ ολείου.

Ο συν δυασµός ψυχ αγωγίας και άσκησης θα οδηγήσει
στην  απόκτηση εν ός υγιούς τρόπου ζωής και βελτίωσης
της φυσικής κατάστασης των  µαθητών /τριών ,
αποβάλλον τας την  αδράν εια και την  υποκιν ητικότητα,
που αποτελούν  τις κύριες αιτίες αύξησης της παχ υσαρκίας
στους ν έους σε όλες τις Ευρωπαϊκές χ ώρες”

Κατασχέσεις 4,6 τόνων ντοµάτας
µε υπολείµµατα φυτοφαρµάκων

Σ
ε δύο κατασχέσεις ντοµάτας προέ-
λευσης Ιταλίας και Αλβανίας συνο-
λικού βάρους 4.602 κιλών,

προχώρησαν οι ελεγκτές τροφίµων του
Τµήµατος Ποιοτικού & Φυτοϋγειονοµικού
Ελέγχου της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικο-
νοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερεια-
κής Ενότητας Πειραιά.

Συγκεκριµένα, µετά από ελέγχους και
δειγµατοληψίες σε ντοµάτες που εισήγαγαν
δύο επιχειρήσεις εµπορίου αγροτικών
προϊόντων από την Ιταλία και την Αλβανία
αντίστοιχα και µετά από εργαστηριακή εξέ-
ταση, ανιχνεύτηκαν υπολείµµατα φυτοπρο-
στατευτικών προϊόντων σε συγκεντρώσεις
µεγαλύτερες από τα ανώτατα επιτρεπτά
όρια.

Μετά τα παραπάνω, το προϊόντα
αποσύρθηκαν άµεσα από την κατανάλωση
και καταστράφηκαν σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας.

Οι έλεγχοι και οι δειγµατοληψίες τρο-
φίµων θα συνεχιστούν µε εντατικούς ρυθ-
µούς και το επόµενο χρονικό διάστηµα σε
όλη την τροφική αλυσίδα και σε όλα τα
σηµεία πώλησης, προκειµένου να διατίθεν-
ται στην κατανάλωση ποιοτικά και ασφαλή
τρόφιµα.

∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΜΑΘΗΜΑ ΑΥΡΙΟ 
«5η Πανελλήνια Ηµέρα Σχολικού Αθλητισµού-Ευρωπαϊκή Ηµέρα

Σχολικού Αθλητισµού 2018».Με σύνθηµα «ΑΣ ΚΙΝΗΘΟΥΜΕ» 

Κοσµηµατοπώλης: Ενήργησα για
την προάσπιση της ζωής µου 
και της περιουσίας µου

Ο κατηγορούµενος γι α πρόκληση θανατηφόρας 
βλάβης στον Ζακ Κωστόπουλο αποδί δει  την 
αντί δρασης του στην «έντονη ταραχή» που ένι ωσε.

«Ενήργησα γι α την προάσπι ση της ζωής µου και  της
προσβαλλοµένης περι ουσί ας µου, παρασυρόµενος
στην ατυχή αντί δρασή µου» υποστήρι ξε ενώπι ον του
ανακρι τή ο 73χρονος κοσµηµατοπώλης, ο οποί ος
µετά την απολογί α του αφέθηκε ελεύθερος µε περι ο-
ρι στι κούς όρους.

Ο κατηγορούµενος γι α πρόκληση θανατηφόρας βλά-
βης στον Ζακ Κωστόπουλο αποδί δει  την αντί δρασης
του στην «έντονη ταραχή» που όπως εί πε ένι ωσε.
«Βρι σκόµουν υπό το κράτος έντονης ταραχής λόγω
της συµπερι φοράς του άνδρα. 
Εί χε µπει  παράνοµα µέσα στο κατάστηµά µου και
εί χε καταστρέψει  πλήρως τη βι τρί να του. 
Υπολαµβάνοντας, λόγω της αναστάτωσης του εσωτε-
ρι κού του καταστήµατος, της αφαί ρεσης του πολύτι -
µου εµπορεύµατός µου και  επει δή δεν εί χε φτάσει
ακόµα η αστυνοµί α, και  µπροστά στον επι κεί µενο
κί νδυνο να βγει  ο άνδρας έξω σε κατάσταση αµόκ,
ενήργησα γι α την προάσπι ση της ζωής µου και  της
προσβαλλοµένης περι ουσί ας µου, παρασυρόµενος
στην ατυχή αντί δρασή µου.» 
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Την Κυριακή 30 Σεπτεµβρίου ο Κώστας Λυκίδης µας βοηθά να 
εξερευνήσουµε ιστορικά, τρία τοπόσηµα της Ελευσίνας . Με αφετηρία

τον σιδηροδροµικό σταθµό, περπατάµε ως το κτίριο Μορφόπουλου και
το παλιό ∆ηµαρχείο. Το ραντεβού  είναι στις 12:00 το µεσηµέρι. 

ΑΑφφιιέέρρωωµµαα  σσττοονν  ΣΣττααύύρροο
ΞΞααρρχχάάκκοο  ααππόό  ττοο  ΚΚΑΑΠΠΗΗ
ΕΕρρυυθθρρώώνν,,  ττηηνν  ΚΚυυρριιαακκήή
3300  ΣΣεεππττεεµµββρρίίοουυ  22001188

ΜΜοουυσσιικκήή  ββρρααδδιιάά,,  ααφφιιεερρωωµµέέννηη
σσττοονν  ΣΣττααύύρροο  ΞΞααρρχχάάκκοο,,  

δδιιοορργγααννώώννεειι  ττοο  ΚΚΑΑΠΠΗΗ  ΕΕρρυυθθρρώώνν
ττηηνν  ΚΚυυρριιαακκήή  3300  ΣΣεεππττεεµµββρρίίοουυ
22001188  σσττιιςς  77..3300  ττοο  ββρράάδδυυ  σσττοο
χχώώρροο  ττοουυ  ΠΠααλλααιιοούύ  ∆∆ηηµµοοττιικκοούύ

ΣΣχχοολλεείίοουυ  ΕΕρρυυθθρρώώνν..

Ο Ναυταθλητικός Όµιλος
Ελευσίν ας µε συν διοργά-
ν ωση µε το Ν.Π.∆.∆.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ∆ήµου Ελευ-
σίν ας θα διεξάγει το
Παν ελλήν ιο Πρωτάθληµα
ιστιοπλοΐας 2018  στην
κατηγορία BUG, υπό την
αιγίδα τις Ελλην ική Ιστιοπ-
λοϊκή Οµοσπον δία τις ηµε-
ροµην ίες 28-29 και 30
Σεπτεµβρίου 2018 στον
κόλπο της Ελευσίν ας. Ο
αγών ας θα διεξαχ θεί στην  

µαρίν α µπροστά στο iris. 
Οι συµµετοχ ές είν αι 47
αθλητές και αθλήτριες από
21 οµίλους.

1.   Α.Ν.Ο. ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ
2.   Ι.Ο.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
3.   Ι.Ο.ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
ΙΘΑΚΗΣ
4.   Ι.Ο.ΠΑΤΡΩΝ
5.   Ι.Ο.ΧΑΛΙΚ∆ΑΣ
6.   Ν.Α.Σ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
7.   Ν.Ο. ΒΟΡΕΙΟΥ
ΙΟΝΙΟΥ
8.   Ν.Ο. ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

9.   Ν.Ο.ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ
10. Ν.Ο.ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
11. Ν.Ο.ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ
ΣΠΑΤΩΝ
12. Ν.Ο.Β.ΣΑΛΑΜΙΝΑ
13. Ν.Ο.ΕΛΕΥΣΙΝΑ
14. Ν.Ο.ΕΛΛΑ∆ΟΣ
15. Ν.Ο.Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
16. Ν.Ο.ΠΑΡΟΥ
17. Ν.Ο.ΡΑΦΗΝΑΣ
18. Ν.Ο.ΣΠΕΤΣΩΝ
19. Ν.Ο.ΧΙΟΥ
20. ΝΟΒ&ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ
ΒΟΛΟΣ
21. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.Σ.Φ.Π

Ναυταθλητικός Όµιλος Ελευσίνας

Ο δήµος Ασπροπύργου καλεί τους νέους της πόλης από 18 έως 25 ετών να δηλώσουν συµµετοχή.

«Άσ’ το πάνω µου»: «Άσ’ το πάνω µου»: ∆ηµιουργικός ∆ιαγωνισµός Νέων, για την
Υπεύθυνη Πώληση Οινοπνευµατωδών Ποτών

Ο
∆ήµος Ασπροπύργου, ως µέλος του Εθνικού ∆ιαδηµοτικού ∆ικτύου Υγειών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (Ε.∆.∆.Υ.Π.Π.Υ.) στηρίζει τη Συµµαχία για την
Υπεύθυνη Πώληση Οινοπνευµατωδών Ποτών – “Responsibility Alliance”, η οποία διοργανώνει ∆ηµιουργικό ∆ιαγωνισµό Νέων µε τίτλο «Άσ’ το πάνω
µου» και  καλεί τους Νέους της πόλης από 18 έως 25 ετών να δηλώσουν συµµετοχή από τις 17/9/2018 έως τις 21/11/2018.Για περισσότερες πληρο-

φορίες, σχετικά µε τους όρους συµµετοχής και για συνεχή ενηµέρωση σχετικά µε το διαγωνισµό, επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: www.responsibili-
ty-alliance.gr & την σελίδα του ∆ήµου Ασπροπύργου www.aspropyrgos.gr πατώντας πάνω στο αντίστοιχο εικονίδιο (banner). 
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ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

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

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

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

ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  

ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr
48

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ 
ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΑΙΩΝΙΑ:

Όταν  ο Θαν άσης έφυγε, ο Στέλιος
που εκτός από γιος ήταν  και φίλος του,
ήταν  ίδιος ο πατέρας του. Συµπεριφερ-
όταν  λες και ο Θαν άσης ήταν  δίπλα
του. 

Ακόµα και σήµερα εν θουσιάζεται µε
την  σκέψη, τη φωτογραφία, τη συζήτ-
ηση ή ότι άλλο έχ ει σχ έση µε τον
Θαν άση (τον  πατέρα του). 

Έχ ω δει τον  Στέλιο ν α κλαίει τότε
που έψαχ ν ε θεραπεία για τον  Θαν άση
και θα µου µείν ει αξέχ αστο. Mακάρι φίλε
Στέλιο και τα δικά µου παιδιά ν α ν ιώθ-
ουν  και ν α αισθάν ον ται έτσι. 

Ο αείµν ηστος Θαν άσης, ο Στέλιος
Καµπόλης και η οικογέν ειά του, εκτός
του ότι µας έχ ουν  αλλάξει πολλές φορές
τις βιτρίν ες και τα παράθυρα µετά από
κλοπές που έγιν αν  στο Κέν τρο
Εργασίας Αν απήρων  ήταν  πάν τα
κον τά µας προσφέρον τας ηθικά και
υλικά όχ ι µόν ο σ’ εµάς αλλά και σε
φτωχ ές οικογέν ειες που τους υποδείξα-
µε. 

Αν  όλοι µαζί προσπαθήσουµε µπορ-
ούµε και αξίζει ν α γίν ουµε καλύτεροι µε
παραδείγµατα όπως της οικογέν ειας του

Στέλιου Καµπόλη, η οποία παρά το
γεγον ός ότι δεν  έχ ει πλούτη και µεγάλη
περιουσία, βρίσκεται κον τά στον
συν άν θρωπο, βοηθών τας τον  όπως
και µε όποιον  τρόπο µπορείO

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                               

∆ΗΜΟΣ    ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Α.Π. 12506
ΕΛΕΥΣΙΝΑ 26-09-2018                

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 (∆ΥΟ)
Α Π Ο Ρ Ρ Ι ΜΜΑ ΤΟ ∆ Ε Κ ΤΩ Ν
ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ (PRESS CONTAIN-
ERS) 14M3 ME ΗΛΙΑΚΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ» προϋπολογισµού
140.000,00€ συµπεριλαµβαν οµέ-
ν ου ΦΠΑ 24%

Ο ∆ήµος Ελευσίνας
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΧΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ενδεικτικού προϋπολογισµού
140.000,00€ συµπεριλαµβανοµέ-
νου του Φ.Π.Α. για την υλοποίηση

της «Προµήθειας 2 (2) Απορριµµα-
τοδεκτών Συµπίεσης (Press
Containers) 14Μ3 µε Ηλιακή
Ενέργεια»   µε κριτήριο κατακύρω-
σης την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας
τιµής όπως προδιαγράφεται στη
µε αρ. 82/2018 τεχνική περιγραφή
του ∆ήµου Ελευσίνας, που συνέ-
ταξε ,   και αποτελεί αναπόσπαστο
µέρος της παρούσης.

Ο διαγωνισµός θα πραγµατο-
ποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρ-
ονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (
Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. ) µέσω της διαδικτυα-
κής πύλης
www.promitheus.gov.gr του
συστήµατος. 
Ηµεροµην ία και ώρα έν αρξης
υποβολής των  προσφ ορών    18
/ 10  / 2018  και ώρα: 07:00
Καταληκτική ηµεροµην ία και
ώρα υποβολής των  προσφ ο-
ρών  23/  10  / 2018  και
ώρα:15:00.

Η διάρκεια της σύµβασης
ορίζεται σε  (120) ηµέρες µε δικαίω-
µα παράτασης µετά την έγκριση

της από τα αρµόδια όργανα. 
Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτά

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

Η Εγγύηση συµµετοχής ορίζε-
ται στο ποσοστό 2% της προϋπο-
λογισµένης δαπάνης χωρίς το
Φ.Π.Α. ήτοι 2.258,07€.
Ο ∆ιαγωνισµός δηµοσιοποιείται
ηλεκτρονικά µε την ανάρτηση της
∆ιακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ & στη
∆ΙΑΥΓΕΙΑ, στην διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr του
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρο-
νικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) . 
Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρ-
υξης µε τα συνηµµένα µέρη της (σε
ηλεκτρονική µορφή) διατίθεται
επίσης στην ιστοσελίδα του δήµου
στο l ink :http://
www.eleusina.gr/diag_diak.aspx
?sflang=el.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ 
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Εξαρθρώθηκε ακόµη µία σπείρα
διακίνησης ναρκωτικών

Συνελήφθησαν µεταξύ άλλων δύο 38χρονοι
αλλοδαποί και ένας 43χρονος Έλληνας 
 - Στην κατοχή τους βρέθηκαν ποσότητες ναρκω-
τικών ενώ κατασχέθηκαν τρία αυτοκίνητα, µια
µοτοσυκλέτα και εξοπλισµός εργαστηρίου ναρκω-
τικών.

Στην εξάρθρωση ακόµη µίας σπείρας διακίνησης
ναρκωτικών προχώρησε η Υποδιεύθυνση ∆ίωξ-
ης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής. Ειδικότε-
ρα, συνελήφθησαν, έπειτα από συντονισµένη
επιχείρηση, στην Αθήνα και την Παλλήνη, τρία

µέλη του κυκλώµατος, εκ των οποίων δύο 38χρο-
νοι αλλοδαποί και ένας 43χρονος Έλληνας.
Σηµειώνεται, ότι οι δράστες µετέφεραν τα ναρκω-
τικά µε όχηµα, εσωτερικό τµήµα του οποίου είχε
µετασκευαστεί προκειµένου να αποκρύπτονται. 
Στην κατοχή τους, σε οικίες και οχήµατα τα οποία
ερευνήθηκαν, βρέθηκαν και  κατασχέθηκαν,
µεταξύ άλλων, ποσότητα κοκαΐνης βάρους δύο
κιλών και 743 γραµµαρίων, ποσότητα ακατέργα-
στης κάνναβης βάρους τριών κιλών και 434 γραµ-
µαρίων, το χρηµατικό ποσό των 14.050 ευρώ,
τρία αυτοκίνητα και µία µοτοσυκλέτα, καθώς και
εξοπλισµός εργαστηρίου ναρκωτικών.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα
Πληµµελειοδικών Αθηνών, ο οποίος τους παρέ-
πεµψε στον ανακριτή.

∆∆ιικκαασσττιικκήή  δδιικκααίίωωσσηη  
γγιιαα  ττιιςς  ααππλλήήρρωωττεεςς  
κκααθθααρρίίσσττρριιεεςς  ττοουυ  ΟΟΑΑΕΕ∆∆

Ε
κδικάστηκαν προχθές  τα ασφαλιστικά µέτρα που
είχαν κάνει οι απλήρωτες καθαρίστριες του ΟΑΕ∆.
Το αρµόδιο δικαστήριο(Ειρηνοδικείο Αθηνών)

χορήγησε προσωρινή διαταγή πληρωµής για τους υπαλ-
λήλους καθαριότητας που είχαν υπογράψει Σύµβαση Ορι-
σµένου Χρόνου (ΣΟΧ 1).

Η προσωρινή διαταγή
αφορά το 80% των
δεδουλευµένων τους,
µε συνοµολόγηση του
ΟΑΕ∆.

Υπενθυµίζεται ότι το
πρόβληµα αφορά 487
καθαρίστριες που έχουν
προσληφθεί από τον
ΟΑΕ∆ ήδη από τον περ-
ασµένο Μάιο και δεν
µπορούν να λάβουν τη
µισθοδοσία τους, λόγω
κωλύµατος που έχει

ανακύψει στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Από την πρώτη στιγµή στο πλευρό των καθαριστριών

τάχθηκε τόσο η διοίκηση του ΟΑΕ∆, όσο και οι συνδικαλι-
στικά σωµατεία του Οργανισµού.

Το υπουργείο Εργασίας ετοιµάζει νοµοθετική ρύθµιση
που θα επιλύει οριστικά το ζήτηµα.

Απαραίτητος ο εµβολιασµός παιδιών 
πριν τον βρεφονηπιακό σταθµό, 
ξεκαθαρίζει ο γ.γ. ∆ηµόσιας Υγείας

Απαραί τητος εί ναι  ο εµβολι ασµός των παι δι ών γι α την
εγγραφή τους σε βρεφονηπι ακούς σταθµούς, ξεκαθάρι σε ο
γενι κός γραµµατέας ∆ηµόσι ας Υγεί ας, Γι άννης Μπασκόζος.

Κάθε φορά που ξεκι νά ένα σχολι κό έτος µπαί νει  το θέµα
της υποχρεωτι κότητας, ανέφερε ο γενι κός γραµµατέας
∆ηµόσι ας Υγεί ας, , µι λώντας στο ραδι όφωνο .

∆ι ευκρί νι σε δε ότι  γι α την πολι τεί α και  το υπουργεί ο
Υγεί ας οι  εµβολι ασµοί  εί ναι  υποχρεωτι κοί , µε την έννοι α 

ότι  όλα τα παι δι ά θα πρέπει  να κάνουν τι ς απαραί τητες
δόσει ς των εµβολί ων την ώρα που πρέπει .

Ο κ. Μπασκόζος δι ευκρί νι σε ότι  µε την εγκύκλι ο του υπο-
υργεί ου Υγεί ας ορί ζεται  ότι  γι α την εγγραφή παι δι ών σε
βρεφονηπι ακούς σταθµούς θα πρέπει  να επι δει κνύεται  το
βι βλι άρι ο υγεί ας ή το ατοµι κό δελτί ο υγεί ας µαθητού στο
οποί ο θα φαί νεται  ότι  έχουν εµβολι αστεί  µε το τρι πλό εµβό-
λι ο της ι λαράς - ερυθράς - παρωτί τι δας, που εί ναι  υποχρ-
εωτι κός.

Αναφερόµενος στην εγκύκλι ο του υπουργεί ου Υγεί ας µε
την οποί α ορί ζεται  ο υποχρεωτι κός εµβολι ασµός σε περι -
πτώσει ς επι δηµί ας ή καταστάσει ς επι κί νδυνες γι α τη ∆ηµό-
σι α Υγεί α, εί πε: «Αναζητούµε τρόπους γι α να γί νονται  όλοι  

οι  απαραί τητοι  εµβολι ασµοί , έτσι  ώστε να προστατέψο-
υµε τη ∆ηµόσι α Υγεί α», τονί ζοντας ότι  οι  εµβολι ασµοί  εί ναι
υποχρέωση και  καθήκον µας απέναντι  στα παι δι ά µας και
την κοι νωνί α, αν δεν θέλουµε να εµφανι στούν παθήσει ς που
τι ς έχουµε ξεχάσει .

Ο νοµι κός µας πολι τι σµός αναφέρει  ότι  ο εµβολι ασµός
εί ναι  ι ατρι κή πράξη και  σαν τέτοι α υπόκει νται  στη θέληση
αυτού που τον υφί σταται , δηλαδή εφόσον µι λάµε γι α ανήλι -
κους, στους γονεί ς των παι δι ών, οι  οποί οι  πρέπει  να πει σθ-
ούν γι α την υποχρεωτι κότητα της εφαρµογής του από την
Πολι τεί α - σεβόµενη τα ανθρώπι να δι και ώµατα τους- κατέλ-
ηξε.
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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 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
Νεαρή νοσοκόµα ζητεί ερ-
γασία για φύλαξη παιδιών
σε Μάνδρα - Μαγούλα &
Ελευσίνα. 
Κιν. 6979244790

Απόφοιτος Λυκείου αναζητά
εργασία πενθήµερη πρωινό
ωράριο (4-5 ώρες) σε Ασπρ-
όπυργο- Ελευσίνα. Τηλ.
6986753486

Ζητείται εργασία ως
ανειδίκευτος εργάτης, για
µετακοµίσεις ή σε αποθή-
κες (υπάρχει προυπηρ-
εσία), στην περιοχή του
Θριασίου. Τηλ 6947882562

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

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.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Ζητούνται συνεργάτες για
πωλήσεις προϊόντων σε εκθ-
εσιακούς χώρους, ηλικίας
από 20 έως 35 ετών. Ώρες ε-
πικοινωνίας: 11 π.µ. έως 1
µ.µ. – κος Ηλίας - Τηλ.: 210 24
70 341 - 694 43 88 304 –email:
ifonitonamea@gmail.com  

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

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

Ζητούνται ηλεκτροσυγκολ-
λητές, µε πτυχίο, ανεξαρτή-
τως ηλικίας για µόνιµη ερ-
γασία σε επιχείρηση στην
Ελευσίνα Τηλ.  6955242052 
κα Μαρία 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  µικρό διαµέρισµα σε
πολυκατοικία προς ενοικίαση .
Τηλ. 6977257165

ΖΗΤΕΙΤΑΙ µονοκατοικία στην
Ελευσίνα ή τον Ασπρόπυργο
6985960067
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

Ζητούνται συνεργάτες για πωλήσεις
προϊόντων σε εκθεσιακούς χώρους,

ηλικίας από 20 έως 35 ετών. 
Ώρες επικοινωνίας: 11 π.µ. 

έως 1 µ.µ. – κος Ηλίας - 
Τηλ.: 210 24 70 341 - 694 43 88 304 
–email: ifonitonamea@gmail.com  

<<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

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  ΕΕππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  ΧΧώώρροοςς  
--    ΠΠεερριιοοχχήή  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος 1ου Ορόφ-
ου, για γραφείο ή κατάστηµα επι της Λεωφόρου
∆ηµοκρατίας, στη διασταύρωση Ασπροπύργου

(µε θέα την  Εθνική Οδό). 60 τετραγωνικά µέτρα,
µε θέση πάρκινγκ. Ενοίκιο 300 ευρώ

τηλέφωνο επικοινωνίας:
2105574070 & 6974668763

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  ΕΕππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  ΧΧώώρροοςς  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

Ενοικιάζεται Επ αγγελµατικός Χώρος για γραφείο ή κατάστηµα
επ ί της οδού ΠΛΑΤΩΝΟΣ έναντι  Πλατείας Ηρώων 1ου ∆ηµοτι-

κού Σχολείου 60 τ.µ. Τηλέφωνο επ ικοινωνίας: 6974410178

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΗ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ, ΕΝΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΟΣ ΜΕ
ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ ∆ΕΝΤΡΑ, ΦΩΣ-ΝΕΡΟ-ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΜΕ ∆ΥΟ

ΕΙΣΟ∆ΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2105561050, 6945913999
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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  ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ  ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

ΚΚΚΚΑΑΑΑΘΘΘΘΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΙΙΙΙΝΝΝΝΗΗΗΗ    ΕΕΕΕΝΝΝΝΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΩΩΩΩΣΣΣΣΗΗΗΗ    ΣΣΣΣΤΤΤΤΟΟΟΟ    WWWWWWWWWWWW....TTTTHHHHRRRRIIIIAAAASSSSSSSSIIIIOOOO....GGGGRRRR    

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΦΟΣ 6,60 Μ. ΜΗΚΟΣ,
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ, ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΜΕ
ΜΗΧΑΝΗ 46 HP, Y∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΡΕΒΕΡΣΑ ΚΑΙ

ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ 6979578032 
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