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ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

τηλ.: 6977982173

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

Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 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 Τρίτη 4 ∆εκεµβρίου 2018

Ασπρόπυργος

Λιόσης Αναστάσιος Κ. Ειρήνης 2 & Αγίου
∆ηµητρίου, 2105580218

Ελευσίνα
Τσάµος Παναγιώτης Α., Λεωφόρος Εθνικής 

Αντιστάσεως 54, 2105549976

Μάνδρα
Γκίνη Γεωργία Π. Στρατηγού Ρόκα Νικολάου 96,
Πλησίον Γρηγόρης Μικρογεύµατα, 2105550309

Ανω Λιόσια
ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Τσακάλωφ Αθανασίου 14 & Λεβέντη, Έναντι ΙΚΑ,
(08:00 - 22:00) 

Αχαρν ές
ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΟΦΙΑ ΛΑΖΑΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΕ 

Φιλαδελφείας 64, 2102467050

Χαϊδάρι 
Γιαν ν ακή Μαρία Ι. Αν εξαρτησίας 54 & Κορυτσάς,

Όπισθεν  Κολυµβητηρίου, 2105813087

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Συννεφιά και κρύο          

Η θερµοκρασία έως 16
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

3,7,11,15,19,23,27,31

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Βαρβάρα, Ρούλα, Ρίτσα, Βαρβαρούλα, 

Βαρβαρίτσα,Σεραφείµ,
Σεραφειµία, Σεραφίνα 

Ενας από τους πιστολέρο ληστές του
σούπερ µάρκετ στα Βριλήσσια είναι ο
δράστης της δολοφονίας 51χρονης

γυναίκα τον Μάιο του 2018 στη Μάνδρα Αττικής. 
Υπενθυµίζεται πως η 51χρονη, πρώην σύζυγος

ποδοσφαιρικού παράγοντα της περιοχής είχε
βρεθεί δολοφονηµένη στην αυλή του σπιτιού της
στη Μάνδρα, στη συµβολή των οδών
Μακεδονοµάχων και Πλαστήρα. 

Σύµφωνα µε τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης
είχε στήσει καρτέρι θανάτου στην άτυχη γυναίκα
και την πυροβόλησε στο κεφάλι. Στο σηµείο
βρέθηκαν επίσης δύο κάλυκες.

Η ληστεία στα Βριλήσσια 
Την περασµένη ∆ευτέρα σηµειώθηκε αιµατηρή

ένοπλη ληστεία σε σούπερ µάρκετ στα Βριλήσσια.
Συγκεκριµένα, δύο ληστές εισέβαλαν σε

κατάστηµα «Σκλαβενίτη» επί της οδού
Αναπαύσεως 10. Ωστόσο κατά τη διαφυγή τους
εντοπίστηκαν από αστυνοµικούς. Υπήρξε
ανταλλαγή πυροβολισµών από τους οποίους
τραυµατίστηκε ο ένας ληστής και συνελήφθη ενώ
χειροπέδες πέρασαν οι αστυνοµικοί και στον
συνεργό του. Όπως έδειξε η έρευνα ο ένας από
τους δύο ληστές είναι ο δολοφόνος της άτυχης
51χρονης στη Μάνδρα.

Το 1ο Επαγγελµατικό Λύκειο Ελευσίν ας υπο-
δέχ τηκε 11 εκπαιδευτικούς από τα σχ ολεία της
σύµπραξης που συµµετέχ ουν  στο Ευρωπαϊκό

πρόγραµµα Erasmus+/δράση ΚΑ2, «Tackling Early
School Leav ing with a f ocus on the Inclusion of
Minorities», από 5-9 Νοεµβρίου 2018.

Υπεν θυµίζεται ότι το πρόγραµµα έχ ει διάρκεια δυο
(2) έτη (2017-2019), συµµετέχ ουν  5 χ ώρες Ελλάδα,
Ισπαν ία, Γαλλία, Ιταλία και Πορτογαλία και το 1ο
ΕΠΑ.Λ. Ελευσίν ας έχ ει τον  ρόλο του Συν τον ιστή.

Κατά την  επίσκεψη στην  Ελλάδα πραγµατοποιήθηκε
η εκπαιδευτική δραστηριότητα για εκπαιδευτικούς 

(Learning Activ ity  f or teachers) “Using E-learning
f or linguistic improv ement of   students”. Στόχ ος
αυτού του ταχ ύρυθµου προγράµµατος ήταν  η εκµάθη-
ση του περιβάλλον τος  Moodle και ο σχ εδιασµός µιας
πλατφόρµας που περιέχ ει γλωσσικά µαθήµατα εξ’ απο-
στάσεως και για τα πέν τε σχ ολεία της σύµπραξης. Οι
Έλλην ες εκπαιδευτικοί του σχ ολείου έδρασαν  ως επι-
µορφωτές των  συν αδέρφων  τους, αφού από το 2015
χ ρησιµοποιούν  την  πλατφόρµα Moodle ως αποτέλε-
σµα επιµόρφωσης που έλαβαν  στο πλαίσιο άλλου προ-
γράµµατος Erasmus+/δράση ΚΑ1.

Συνεχί ζεται  στη σελ. 11

Θερµή υποδοχή από το 1ο Επαγγελµατικό Λύκειο Ελευσίνας 

Εκπαιδευτικοί από Ευρωπαϊκά σχολεία στην
Ελευσίνα στο πλαίσιο δράσης KA2/ Erasmus+

ΕΞΙΧΝΙΑΣΤΗΚΕ Η ∆ΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΗΣ 
51ΧΡΟΝΗΣ ΣΤΗ ΜΑΝ∆ΡΑ ΤΟΝ ΜΑΙΟ ΤΟΥ 2018 

Ποιός ήταν ο επικίνδυνος κακοποιός που της είχε στήσει καρτέρι 
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Σήµερα Τρίτη 4 ∆εκεµβρίου
2018 και ώρα  19:30 θα ξεκι-
νήσει η συνεδρίαση του

∆ηµοτικού Συµβουλίου Ελευσίνας
για να συζητηθούν θέµατα όπως ο
καθορισµός συντελεστών φόρου
ηλεκτροδοτούµενων χώρων ∆ήµου
Ελευσίνας. καθώς και οι « ∆ιανοίξεις
οδών, καθαιρέσεις και αποκαταστά-
σεις ρυµοτοµούµενων στην περιοχή
Αεροδροµίου».

Αναλυτικά τα θέµατα της ηµερή-
σιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για τον καθ-
ορισµό συντελεστών φόρου ηλεκτρ-
οδοτούµενων χώρων ∆ήµου Ελευ-
σίνας. 

2. Έγκριση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου περί χρηµατοδότησης
της Κοινωφελούς Επιχείρησης
∆ήµου Ελευσίνας από το ∆ήµο µας
µηνός Οκτωβρίου 2018 του Ετήσιου
Προγράµµατος ∆ράσης.

3. Λήψη απόφασης για τον
προσδιορισµό της τιµής είσπραξης
ενοικίου για τη µίσθωση ξύλινων
οικίσκων στο πλαίσιο των
εκδηλώσεων της δράσης του « Χρι-
στουγεννιάτικου Χωριού 2018».

4. Λήψη απόφασης για τον
προσδιορισµό της τιµής πώλησης
ειδών κυλικείου στο πλαίσιο των
εκδηλώσεων της δράσης του « Χρι-
στουγεννιάτικου Χωριού 2018».

5. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του
έργου: « ∆ιανοίξεις οδών, καθαιρέ-
σεις και αποκαταστάσεις ρυµοτο-
µούµενων στην περιοχή Αεροδρ-
οµίου».

6. Έγκριση των πραγµατοποι-
ηθέντων δαπανών της αναπληρω-
µένης παγίας προκαταβολής ο.ε.
2018, των πρωτοκόλλων παραλα-
βής υλικών προµηθειών και την
παραλαβή των αντικειµένων των
συµβάσεων γενικών υπηρεσιών.

7. Λήψη απόφασης για την
έγκριση πρακτικών κλήρωσης για
την συγκρότηση επιτροπής οριστι-
κής παραλαβής του έργου: «
∆ιαµόρφωση αθλητικών υποδοµών 

µπροστά στον ελεύθερο χώρο του
1ου & 3ου Γυµνασίου Ελευσίνας».

8. Λήψη απόφασης για την
εξειδίκευση πίστωσης ποσού
2.232,00 €  για την πραγµατο-
ποίηση δαπάνης αµοιβής δικηγόρου
αναφορικά µε τον χειρισµό έξι (6)
προσφυγών (ΠΡ 2158Β/16, ΠΡ
2159Β/16, ΠΡ 2160Β/16, ΠΡ
2161Β/16, ΠΡ 2162Β/16 & ΠΡ
2163Β/16) που άσκησε η ΕΒΟ-
ΠΥΡΚΑΛ κατά του ∆ήµου Ελευ-
σίνας. 

9. Καταλογισµός αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών από προνοι-
ακά επιδόµατα. 

10. Αποδοχή παραίτησης αναπ-
ληρωµατικού µέλους του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Κοινωφελούς
Επιχείρησης ∆ήµου Ελευσίνας και
αντικατάστασή του.

11. Αποδοχή παραίτησης αναπ-
ληρωµατικού µέλους του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ µε την επων-
υµία: « Ενιαία Σχολική Επιτροπή
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
∆ήµου Ελευσίνας» και αντικατάστα-
σή του. 

12. Λήψη απόφασης για την
παραχώρηση χρήσης της αίθουσας
πολλαπλών χρήσεων του 1ου – 3ου
∆ηµοτικού Σχολείου Μαγούλας στην
Κοινωφελή Επιχείρηση του ∆ήµου
Ελευσίνας (ΚΕ∆Ε) για χριστουγεν-
νιάτικες εκδηλώσεις.

13. Απαλλαγή από προσαυξή-
σεις.

14. Έγκριση των πρωτοκόλλων
παραλαβής υλικών προµηθειών &
παραλαβή των αντικειµένων των
συµβάσεων γενικών υπηρεσιών.

Σηµειώνεται ότι µετά τις   21:00 θα
συνεχισθεί η συνεδρίαση του  του
∆ηµοτικού Συµβουλίου διότι στο
δεύτερο µέρος θα πρέπει να ληφθεί
απόφαση για το µοναδικό θέµα της
ηµερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση προϋπολογισµού
οικονοµικού έτους 2019 του ∆ήµου
Ελευσίνας. 

Επιστολή στήριξης του ∆ηµοτικού
Συµβούλου, Νίκου Βιλλιώτη,

στον υποψήφιο δήµαρχο Ελευσίνας
ΑΡΓΥΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Τ
η στήριξή του στον υποψήφιο δήµα-
ρχο Ελευσίνας Αργύρη Οικονόµου
ανακοίνωσε ο Νίκος Βιλλιώτης –

επικεφαλής του συνδυασµού Ανεξάρτητη
∆ηµοτική Πρωτοβουλία Ελευσίνας –
Μαγούλας, µέσω επιστολής του.

Θυµίζουµε πως λίγες ηµέρες πριν
αντίστοιχη ανακοίνωση στήριξης εξέδωσε
και ο συνδυασµός Ελευσίνα – Μαγούλα
Πρώτη Πόλη, κάτι που επιβεβαιώνει πως
γύρω απο την υποψηφιότητα Αργύρη
Οικονόµου συσπειρώνονται δυνάµεις απο
όλο το πολιτικό φάσµα.

Παρακάτω η επιστολή του

Συνδηµότισες και Συνδηµότες,
Στις εκλογές του 2014 συµµετείχα ως υποψήφιος ∆ήµαρχος, µε έναν ανε-

ξάρτητο συνδυασµό.
Όλα αυτά τα χρόνια παλέψαµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε γνώµονα το

συµφφέρον του ∆ήµου µας.
Με την πάροδο του χρόνου, οι ελπίδες µας για έναν σύγχρονο και λει-

τούργικο δήµο µε επίκεντρο τον πολίτη, διαψεύστηκαν από την παρούσα
∆ηµοτική Αρχή.

Επειδή έχουµε όραµα για τον ∆ήµο µας σε όλους τους τοµείς, αποφ-
ασίσαµε να στηρίξουµε µαζί µε άλλες αυτοδιοικητικές δυνάµεις, τον
ΑΡΓΥΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, που ενώνει όλους τους ενεργούς πολίτες, σηµατο-
δοτώντας την ελπίδα και την προοπτική για ένα καλύτερο ΑΥΡΙΟ.

Στηρίζουµε µε όλες µας τις δυνάµεις τον ανεξάρτητο αυτοδιοικητικό
συνδυασµό «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ», µε υποψήφιο ∆ήµαρχο τον ΑΡΓΥΡΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΑΓΟΥΛΑ.
Με εκτίµηση,

Νίκος Βιλλιώτης

Εορτασµός για τα 20 Χρόνια λειτουργίας 
της «Ασηµένιας» ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης 

του ∆ήµου Ασπροπύργου

Ο
Πρόεδρος του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου Ασπροπύργου, κ.
Μελέτιος Μπουραντάς, στο πλαίσιο των Εορταστικών Εκδηλώσεων,
προσκαλεί όλους τους ∆ηµότες,  στη Χριστουγεννιάτικη Γιορτή, για

την 20χρονη λειτουργία της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης (1998-2018), του
∆ήµου Ασπροπύργου. Η γιορτή θα πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή, 7
∆εκεµβρίου 2018, στις 18:30, στο χώρο της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης (3ος
όροφος, Πνευµατικό Κέντρο).

Στην Εκδήλωση θα τιµηθούν οι χορηγοί που συνέβαλαν στον εµπλουτι-
σµό της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης, είτε µε βιβλία είτε µε εξοπλισµό, ενώ η
Παιδική Νεανική Χορωδία του ∆ηµοτικού Ωδείου Ασπροπύργου, µε τη
Μαέστρο κ. Νάνσυ Καπρούλια θα ερµηνεύσουν χριστουγεννιάτικες
µελωδίες.   

ΣΣΥΥΖΖΗΗΤΤΑΑ  ΑΑΠΠΟΟΨΨΕΕ  ΤΤΟΟΝΝ
ΠΠΡΡΟΟΫΫΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟ  ΤΤΟΟΥΥ  22001199  ΤΤΟΟ

∆∆..ΣΣ..  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ  
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Ο
ι συναλλαγές
µε τις τράπε-
ζες δεν είναι

µια από τις πιο
ευχάριστες δουλειές
που έχει  να κάνει
ένας πολίτης, κυρίως
εάν είναι από αυτούς
που δεν επιλέγουν
τις ηλεκτρονικέ ς
συναλλαγές ή δεν
µπορούν να κάνουν
αλλιώς. 

Στα καταστήµατα
µάλιστα κάποιων τρα-
πεζικών στην Ελλά-
δα, η αναµονή µπορ-
εί  µπορεί  να είναι
µακρά και βασικός λόγος για αυτό το χάσιµο χρό-
νου φαίνεται  πως είναι  η υψηλή αναλογία
πελατών προς υπαλλήλους. 

Για την ακρίβεια οι ελληνικές τράπεζες συγκατα-
λέγονται µεταξύ των ευρωπαϊκών που έχουν την
χειρότερη αναλογία εργαζόµενου-πελάτη. 

Πρώτη ωστόσο είναι η Λιθουανία όπου σύµφω-
να µε την Οµοσπονδία Ευρωπαϊκών Τραπεζών,
σε έναν υπάλληλο αντιστοιχούν 225 πελάτες.

Στην  Ελλάδα που βρίσκεται στην  έβδοµη
θέση, για κάθε υπάλληλο αν τιστοιχούν  191
πελάτες. 

Στο Inforgraphic του Statista µπορείτε να δείτε 
τις χώρες µε την υψηλότερη αναλογία πελατών

ανά τραπεζικό υπάλληλο για το 2017.
Η Ελλάδα όµως είναι και µια εκ των ευρωπαϊκών

χωρών µε τον µεγαλύτερο αριθµό πελατών.
Για την ακρίβεια την ξεπερνά µόνο η Ρουµανία. 

Στήριξη απολυµένων επιχειρήσεων λιανικού 
εµπορίου: Παράταση προθεσµίας

Παρατείνεται µέχρι τις 7/12/2018 η προθεσµία για την υποβολή αιτή-
σεων συµµετοχής στο πρόγραµµα που αφορά στην ενίσχυση των
725 πρώην εργαζοµένων που απολύθηκαν κατά το χρονικό διάστηµα

από 19 Απριλίου 2016 έως 19 Ιανουαρίου 2017 από εταιρείες του κλάδου του
λιανικού εµπορίου σε διαφορετικές περιφέρειες της χώρας.

Το πρόγραµµα, µε τον κωδικό «EGF/2017/003 GR/Attica retail», µε τη
συνδροµή του Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση
(ΕΤΠ), υποστηρίζει απολυµένους του κλάδου µε ολοκληρωµένο πλέγµα δρά-
σεων συµβουλευτικής, εκπαίδευσης και κατάρτισης, προώθησης στην
απασχόληση και επιδότηση για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων, προσαρµο-
σµένες στις ειδικές συνθήκες και ιδιαίτερες ανάγκες των ωφελούµενων.
Σηµειώνεται ότι προβλέπεται η καταβολή επιδοµάτων συµµετοχής.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στις ιστο-
σελίδες του ΕΤΠ Ελλάδας http://egf-greece.gr, της ΕΥ Ε∆ ΕΣΠΑ ΑπΚο
http://eye-ekt.gr και του Υπουργείου Εργασίας http://www.ypakp.gr     

Κατάθεση αιτήσεων συµµετοχής και ειδικότερες πληροφορίες στην ιστο-
σελίδα http://www.eiead.gr  και στα τηλέφωνα 210.2120758 & 733.

Η Ελλάδα µεταξύ των χωρών µε την υψηλότερη αναλογία πελατών - τραπεζικών υπαλλήλων
Πόσους πελάτες πρέπει να εξυπηρετήσει ένας υπάλληλος;

Μειώθηκαν τα "κόκκινα"
δάνεια αλλά η Ελλάδα
είναι ακόµη στην 1η θέση

Τα "κόκκιν α" δάν εια στο ελλην ικό τρα-
πεζικό σύστηµα µειώθηκαν  αλλά η Ελλά-
δα εξακολουθεί ν α βρίσκεται στην
πρώτη θέση του σχ ετικού καταλόγου.

news247 28 Νοεµβρίου 2018 16:27
Μείωση των  «κόκκιν ων » δαν είων

κατά 4,2% στην  Ελλάδα το δεύτερο
τρίµην ο του 2018 σε σχ έση µε την  ίδια
περίοδο έν α χ ρόν ο πριν , καταγράφει η
τρίτη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής για τη µείωση των  κιν δύν ων  στον
τραπεζικό τοµέα.

Ειδικότερα, η έκθεση της Επιτροπής
σηµειών ει ότι στην  Ελλάδα, το ποσοστό
των  µη εξυπηρετούµεν ων  δαν είων  σε
σχ έση µε το σύν ολο των  δαν είων
µειώθηκε από 46,9% στο 44,9%, διατ-
ηρών τας ωστόσο την  πρώτη θέση στην
ΕΕ µε το µεγαλύτερο ποσοστό.

Ακολουθεί η Κύπρος µε 28,1% του
συν όλου των  δαν είων  ν α είν αι µη
εξυπηρετούµεν α, καταγράφον τας µείω-
ση κατά 16% σε σχ έση µε το δεύτερο
τρίµην ο του 2017 (33,4% επί του συν ό-
λου των  δαν είων ).

Αµέσως µετά είν αι η Πορτογαλία
(11,7%), η Ιταλία (10%), η Ιρλαν δία
(8,5%) και η Σλοβεν ία (7,4%) σε σχ έση
µε 15,5%, 12,2%, 11,6% και 11,4%,
αν τίστοιχ α, το 2017.

Κατά µέσο όρο στην ΕΕ τα µη
εξυπηρετούµενα δάνεια µειώθηκαν
στο 3,4% από 4,6% το δεύτερο
τρίµηνο του 2017, καταγράφοντας
µείωση 25,3%.

Σύµφων α µε την  Επιτροπή αυτή η εξέ-
λιξη είν αι πολύ εν θαρρυν τική, παρότι
θεωρεί ότι πρέπει ν α συν εχ ιστούν  οι
προσπάθειες αν τιµετώπισης ζητηµάτων
από το παρελθόν  που βαρύν ουν  ακόµη
τον  τοµέα από την  έν αρξη της χ ρηµα-
τοπιστωτικής κρίσης. «Η δουλειά θα
πρέπει ν α συν εχ ιστεί, ειδικά σε χ ώρες
όπως η Ελλάδα και η Κύπρος, όπου
υπάρχ ει µείωση, όµως ξεκίν ησαν  από
πολύ υψηλά επίπεδα. Το σύστηµα ηλεκ-
τρον ικών  πλειστηριασµών  µόλις τώρα
δείχ ν ει ν α φέρν ει αποτελέσµατα»,
δήλωσε ο αν τιπρόεδρος της Επιτροπής
Βάλν τις Ντοµπρόβσκις.

Ερωτηθείς για το θέµα της συγχ ών ευ-
σης της Eurobank, o κ. Ντοµπρόφσκις
δήλωσε ότι η Επιτροπή εξετάζει αυτή τη
στιγµή τη συν αλλαγή για την  οποία
χ ρειάζεται περισσότερες λεπτοµέρειες.
Επίσης, σηµείωσε πως η Επιτροπή εξε-
τάζει το αν  η τράπεζα πληροί τις
υποχ ρεώσεις της από το 2015 σε ό,τι
αφορά τις κρατικές εν ισχ ύσεις και «απ'
ο,τι φαίν εται αν ταποκρίν εται».
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Συνελήφθησαν 37 άτοµα που να ήθελαν δηµιουργήσουν επεισόδια στο ΣΕΦ 

- Μπλόκο της Αστυνοµίας στα διόδια της Ελευσίνας 

Συνελήφθησαν στην Ελευσίνα 37 χούλιγκανς
της Μπουντούτσνοστ.

Σκηνικό χάους ήθελαν να στήσουν- όπως
φαίνεται -  στο ΣΕΦ οι χούλιγκανς της Μπου-
ντούτσνοστ. Η εµφάνισή τους όµως στο Φάληρο
απετράπη ύστερα από µπλόκο της Αστυνοµίας στα
διόδια της Ελευσίνας.

Χρήζει µάλιστα επισήµανσης ότι οι µαυρο-
βούνιοι οπαδοί ήταν οπλισµένοι και οι Αρχές 

προχώρησαν σε 37 συλλήψειςF
Οι χούλιγκανς κατέφθασαν στην Ελλάδα µε τρία

πούλµαν, µέσα στα οποία βρέθηκαν στειλιάρια,
φωτοβολίδες, µία κροτίδα, ένα σπρέι πιπεριού,
ένα σφυρί, µάρµαρα και πέτρες!

Κατόπιν αυτού οι Αρχές προχώρησαν στη
σύλληψη 37 ατόµων για τα οποία σχηµατίζεται
δικογραφία. Οι υπόλοιποι οπαδοί πήραν το
δρόµο της επιστροφής για το Μαυροβούνιο.

Εξελίξεις στην εξαφάνιση 
35χρονης 

από την Ελευσίνα

Εξελίξεις στην  εξαφάν ιση της 35χ ρον ης Αδαµαν τίας
Μπακογεώργου, που αγν οείται από τα µέσα Σεπτεµ-
βρίου, από την  Ελευσίν α όπου έµεν ε µόν η της,
υπήρξαν  µετά από µια πληροφορία  τηλεθεατή στο
"Φως στο Τούν ελ."

Υποστήριξε πως  βλέπει την  γυν αίκα καθηµεριν ά
στα ΚΤΕΛ Κηφισού, έστειλε στο σηµείο τη µον άδα
εξωτερικών  ερευν ών  της εκποµπής.

Όπως µετέφερε ο ρεπόρτερ, µια γυν αίκα που της
µοιάζει, πηγαίν ει στα ΚΤΕΛ πρωιν ές ώρες και πουλά-
ει χ αρτοµάν τιλα στους ταξιδιώτες. Σύµφων α µε την
εικόν α που µετέφεραν  µάρτυρες, η κατάσταση της
αγν οούµεν ης γυν αίκας, κρίν εται αν ησυχ ητική.

Η Αδαµαν τία που αν τιµετωπίζει προβλήµατα υγείας,
έχ ει κασταν ά µαλλιά και µπλε µάτια. Το ύψος της είν αι
1.60, είν αι αδύν ατη και χ ρήζει φαρµακευτικής αγω-
γής.

Σηµειών εται ότι λίγες ηµέρες µετά την  εξαφάν ισή
της, µια οικογεν ειακή φίλη την  είδε στην  πλατεία Βικ-
τωρίας.

Για την  εξαφάν ιση της έχ ει σηµάν ει Silv er Alert.Ξεκίνησε η κατεδάφιση παλαιών κτηρίων
στο οικόπεδο ‘’Μελεδηµα’’στην Ελευσίνα
Μετά την απόσυρση των µπάζων και την καθαριότητα 

ο χώρος θα περιφραχτεί

Μ
ετά τις πρόσφατες εξελίξεις και την  παρακατάθεση της
οριστικής αποζηµίωσης ιδιοκτητών  για την  απαλλο-
τρίωση του οικοπέδου στο Ο.Τ. 21 ( πρώην  λιοτρίβι

Μελεδηµα), µέχ ρι ν α γίν ει η αν έγερση του ν έου διδακτηρίου
(1ου και 2ου ∆ηµοτικού) ο χ ώρος καθαρίζεται και θα περιφ-
ραχ θεί για λόγους ασφαλείας.
Σύµφων α µε τον  δήµαρχ ο Γ. Τσουκαλά  παράλληλα αυτήν
την  χ ρον ική περίοδο  4 ακόµα έργα συν τελούν ται στην
πόλη: 
- Το ξεχ ωριστό οίκηµα για το ∆ηµοτικό Ιατρείο στη Μαγούλα
- η εργολαβία αποκατάστασης των  πεζοδροµίων  
- το έργο συν δέσεων  µε το δίκτυο αποχ έτευσης
- Η προγραµµατική σύµβαση µε τον  ΟΑΕ∆ για τη δηµο-
πράτηση του ΙΡΙΣ, που φέρν ει τον  δήµο έν α βήµα πιο
κον τά στην  εκτέλεση του έργου.

Γιάννης Βαρδακαστάνης: 
Μεγάλο ποσοστό ΑµεΑ εκτός 
κοινωνικού µερίσµατος

Ο
πρόεδρος της Εθν ικής Συν οµοσπον δίας ΑµεΑ
χ αρακτήρισε λαν θασµέν η την  πρακτική
συν υπολογισµού των  επιδοµάτων  στο εισόδ-

ηµα.
Παγκόσµια ηµέρα για τα ΑµεΑ η 3η ∆εκεµβρίου και στις
11 το πρωί χ θες είχ επρογραµµατιστεί συγκέν τρωση
διαµαρτυρίας της Εθν ικής Συν οµοσπον δίας ΑµεΑ,
στην  πλατεία Κλαυθµών ος.
Όπως είπε στον  News 24/7 στους 88,6 ο πρόεδρός
της, Γιάν ν ης Βαρδακαστάν ης, είν αι πολλά τα οικον ο-
µικά προβλήµατα που αν τιµετωπίζουν  τα ΑµεΑ, τα
οποία και εξέθεσαν  σε πρόσφατη συν άν τησή τους µε
τον  υπουργό Οικον οµικών , Ευκλείδη Τσακαλώτο.
Εν δεικτικά αν έφερε ότι µεγάλο ποσοστό των  ΑµεΑ
βρέθηκε εκτός κοιν ων ικού µερίσµατος, καθώς δε
συµπληρών ει τα 25 έν σηµα εργασίας το µήν α, εν ώ
χ αρακτήρισε λαν θασµέν η την  πρακτική συν υπολογι-
σµού των  επιδοµάτων  στο εισόδηµα.
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Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκ-
ληρώθηκε το µεσηµέρι της Κυρια-
κής 2 ∆εκεµβρίου 2018 η εθελοντι-
κή αιµοδοσία του Παραρτήµατος
Αχαρνών και Φυλής της Ελληνικής
Αντικαρκινικής Εταιρείας. 

Είµαστε ιδιαίτερα ικανοποιηµένοι
από τη µεγάλη συµµετοχή των
συµπολιτών µας που µε ευαισθησία 

αγκάλιασαν αυτή τη δράση προσφ-
οράς και αγάπης προς το συνάνθρ-
ωπο. 

Ευχαριστούµε θερµά όλους
όσους ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα
και  συµµετείχαν στην αιµοδοσία
καθώς και το ∆.Σ. του Ορειβατικού
Συλλόγου Αχαρνών για την παρ-
αχώρηση του χώρου.

 Αιµοδοσία της Αντικαρκινικής Αχαρνών – Φυλής

Αγκάλιασαν ξανά τη δράση προσφοράς προς
τον συνάνθρωπο οι κάτοικοι της περιοχής . 

Oλοκληρώθηκε επιτυχώς η α΄ φάση του εµβολιασµού
µαθητών στο 28ο ∆ηµοτικό Αχαρνών

Oλοκληρώθηκε επιτυχώς η πρώτη φάση του εµβολιασµού των
µαθητών του 28ου δηµοτικού Αχαρνών, χάρη στη συνδροµή της
ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ.

Πιο συγκεκριµένα ο κ. Αθανάσιος Μαρτίνος µε ιδιαίτερη ευαισθησία
αποδέχτηκε το αίτηµα της ∆/ντριας  του Σχολείου Ελένης Καµπόλη να
χορηγήσει τα εµβόλια που είχαν καταγραφεί ότι απαιτούνταν  για την
ολοκλήρωση του εµβολιασµού των µαθητών του Σχολείου.

Στην υλοποίηση  της προσπάθειας  , έδωσε για µια ακόµη φορά το παρόν
η παιδίατρος κ. Αναστασία Μπράχου η οποία πρόθυµα στάθηκε αρωγός στη
δράση αυτή   και ανέλαβε τον εµβολιασµό των µαθητών.

Ένα µεγάλο ευχαριστώ από τα µέλη της σχολικής κοινότητας σε όλους
όσους υποστηρίζουν το έργο µας και συµπαραστέκονται στην προσπάθεια
διαφύλαξης και προαγωγής της υγείας των µαθητών µας.

Η ∆/ΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΚΑΜΠΟΛΗ

∆ήµος Μεγαρέων: Στις 17 ∆εκεµβρίου ο
απολογισµός πεπραγµένων του 2017

Στις 17 ∆εκεµβρίου έχει προγραµµατισθεί ο απολογισµός πεπραγµένων
2017 του ∆ήµου Μεγαρέων προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και τους δηµό-
τες.Ώρα  έναρξης της συνεδρίασης ώρα 20:30
Αναµένεται µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον η συζήτηση αφού σίγουρα θα διατ-

υπωθούν πολλές  απόψεις ενώ θα υπάρξουν και παρεµβάσεις για τη µέχρι
τώρα πορεία του ∆ήµου.
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Καθιερώνονται οι "Οµάδες Μητέρων" για την αντιµετώπιση της ενδοϊκογενιακής
βίας από το Συµβουλευτικό Κέντρο του ∆ήµου Φυλής  

Τ
ο Συµβουλευτικό Κέντρο Γυναικών ∆ήµου
Φυλής, µε αφορµή την 25η Νοεµβρίου
Παγκόσµια Ηµέρα κατά της Βίας των

Γυναικών, πραγµατοποίησε µε επιτυχία «Οµάδα
Μητέρων» την Τετάρτη 28/11/18, στην έδρα της
δοµής µε θέµα:

Την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας 
Την διαχείριση των συγκρούσεων ανάµεσα στα

ζευγάρια
Λόγω της αποδοχής της δράσης πρόληψης

από τις γυναίκες που συµµετείχαν, τα στελέχη του
Σ.Κ. αποφάσισαν να την καθιερώσουν σαν δράση

που θα υλοποιείται 2 φορές τον µήνα.
Η επόµενη οµάδα προγραµµατίζεται για την

Τετάρτη 19/12/2018
Αριθµός Συµµετεχόντων ανά οµάδα: έως 10

άτοµα
Ώρες: 10.00-12.00
Μπορείτε να δηλώσετε συµµετοχή στο Συµβου-

λευτικό Κέντρο-Ι.Καµπόλη 23, Άνω Λιόσια ή  στην
κα Πυρρώτη Ευαγγελία-Κοινωνιολόγο/Σύµβουλο
Υποδοχής στο τηλέφωνο :210-2483360

Η συµµετοχή στην οµάδα είναι εντελώς δωρεάν.

Ν
έο πρόγραµµα κατάρτισης ανέργων δηµο-
σιογράφων ∆ηµοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα
του ΟΑΕ∆, η προκήρυξη για την επιλογή

εκπαιδευοµένων στο πρόγραµµα επαγγελµατικής
κατάρτισης ανέργων δηµοσιογράφων µε τίτλο:
«Νέες Προσεγγίσεις στη ∆ηµοσιογραφία», που
υλοποιεί ο ΟΑΕ∆ σε συνεργασία µε το Αθηναϊκό
και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-
ΜΠΕ).

Το πρόγραµµα είναι συνολικής διάρκειας 380
ωρών (140 ώρες θεωρία και 240 ώρες πρακτική
άσκηση),

Το πρόγραµµα θα παρακολουθήσουν 25 καταρ-
τιζόµενοι εκ των οποίων 20 δηµοσιογράφοι
απόφοιτοι δηµοσιογραφικών σχολών Τριτοβάθ-
µιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ) και 5 δηµοσιογρά-
φοι απόφοιτοι ΙΕΚ.

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι άνεργοι δηµο-
σιογράφοι, απόφοιτοι δηµοσιογραφικών σχολών
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ) και ΙΕΚ
(µε πιστοποίηση).

Οι εν διαφερόµεν οι θα πρέπει ν α υποβά-
λουν  έν τυπη αίτηση, η οποία είν αι αν αρτ-
ηµέν η στη ιστοσελίδα του Οργαν ισµού, από
τη ∆ευτέρα 3-12-2018 έως τη Παρασκευή 12-
12-2018, συν οδευόµεν η µε τα απαιτούµεν α
δικαιολογητικά για τη δηµιουργία πιν άκων
αξιολόγησης.

Η αποστολή των αιτήσεων θα πραγµατοποιηθεί
µόνο ταχυδροµικώς (µε συστηµένη επιστολή ή µε
ταχυµεταφορά) από τον/την υποψήφιο/α, στη γραµ-
µατεία του ΚΕΚ ΟΑΕ∆ Ρέντη (Πέτρου Ράλλη 83,
Τ.Κ. 18233, τηλ 2103455416, 2103455431 ).

Η υλοποίηση των θεωρητικών µαθηµάτων του
προγράµµατος θα γίνει στην Αθήνα, στις δοµές
του ΚΕΚ ΟΑΕ∆ Ρέντη, ενώ το Αθηναϊκό και
Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΑΠΕ- ΜΠΕ,
θα παρέχει τις θέσεις πρακτικής άσκησης όλων
των καταρτιζοµένων.

ΟΑΕ∆: Νέο πρόγραµµα κατάρτισης ανέργων δηµοσιογράφων 
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Σ
ε αναµµένα κάρβουνα κάθον-
ται 93.000 δηµόσιοι υπάλ-
ληλοι, οι οποίοι κινδυνεύουν

να δουν τον µισθό τους να µειώνεται
έως και κατά 150 ευρώ. 

Πρόκειται για τους 93.000 υπαλ-
λήλους του ∆ηµοσίου που παίρ-
νουν επίδοµα βαρέων και ανθυγι-
εινών, µε το ποσό που λαµβάνουν
να κυµαίνεται  από 35 έως 150
ευρώ. 

Το ∆ηµόσιο, µέχρι τον Φεβρουάρ-
ιο, πρέπει να προχωρήσει σε περι-
κοπές και έτσι χιλιάδες εργαζόµένοι
είτε θα χάσουν µέρος του επιδόµα-
τος, είτε αυτό θα κοπεί τελείως. 

Προς το παρόν, όπως σηµειώνει
η εφηµερίδα «Τα Νέα», είναι άγνω-
στο το αν θα µειωθεί οριζόντια το

ποσό του επιδόµατος ή θα διατηρ-
ηθεί το ύψος του ποσού αλλά θα
µειωθεί δραστικά ο αριθµός των
υπαλλήλων που το λαµβάνουν.

Αυτό θα οριστεί µε υπουργική
απόφαση τον Φεβρουάριο. 

Μέχρι τότε θα έχουν διαµορφωθεί
νέες κατηγορίες και κλίµακες δικαι-
ούχων, µε στόχο να µειωθεί  η
χορήγηση επιδόµατος κατά 23%.

Να σηµειωθεί , ωστόσο, ότι  η
αγωνία των δηµοσίων υπαλλήλων
είναι διπλή, καθώς εκτός του ότι θα
δουν τα εισοδήµατά τους να
µειώνονται, στην περίπτωση που
τους κοπεί τελείως το επίδοµα, θα
πρέπει να µείνουν πέντε επιπλέον
χρόνια στη δουλειά.

Ποιοι  εργαζόµενοι  παίρνουν
επίδοµα για βαρέα και ανθυγιεινά

Οι εργαζόµενοι  που παίρνουν
σήµερα ΒΑΕ είναι εκείνοι που εργά-
ζονται:

σε νοσοκοµεία,
οι εργαζόµενοι στους ΟΤΑ, Α’ και

Β’ βαθµού,
και τα νοµικά πρόσωπα των ΟΤΑ:
εργάτες και τεχνίτες βιολογικού

καθαρισµού,
υδραυλικοί,τεχνίτες και εργάτες 

δικτύου ύδρευσης,
αποχέτευσης και τηλεθέρµανσης,
προσωπικό στην εποπτεία καθαρ-

ιότητας,
εργάτες και οδηγοί στην αποκοµι-

δή των σκουπιδιών,
το νοσηλευτικό προσωπικό,
εργάτες,
οδηγοί και χειριστές µηχανηµάτων

ψεκασµού,
εργάτες κοπής δέντρων,
εργάτες καθαριότητας στα νεκροτα-

φεία.

ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ∆.Σ. ΜΑΝ∆ΡΑΣ - ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ 
Υποδοµές ύδρευσης, κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, παραλιακή οδός 

Αλεποχωρίου - ανάπλαση της Β. Κοροπούλη και Συγκρότηση
Επιτροπής Σφράγισης καταστηµάτων του ∆ήµου έτους 2019

Σ
υνεδριάζει σήµερα  το ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  Μάνδρας
- Ειδυλλίας   στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα στην Μάνδρα
την Τρίτη 4 ∆εκεµβρίου 2018 και ώρα 20:00 για συζήτ-

ηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα:
1. Έγκριση 11ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού ∆ήµου

Μάνδρας-Ειδυλλίας οικ. έτους2018
2. Έγκριση αναµόρφωσης προϋπολογισµού οικ έτους 2018

ΝΠ∆∆ ∆ηµοτικός Οργανισµός Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Πολιτισµού ∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας

3. Ορισµός µελών επιτροπής για την παραλαβή προµηθειών
που διενεργούνται σύµφωνα µε το Ν. 4412/2016 για το έτος
2019

4. Ορισµός µελών επιτροπής για την παραλαβή αντικειµένου
σύµβασης παροχής υπηρεσιών που διενεργούνται σύµφωνα
µε το Ν. 4412/16 έτους 2019

5. Συγκρότηση Επιτροπής Σφράγισης καταστηµάτων του
∆ήµου έτους 2019

6. Σύσταση επιτροπής επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών και
εν γένει Αµφισβητήσεων του ∆ήµου έτους 2019

7. Συγκρότηση τριµελούς επιτροπής διενέργειας δηµοπρα-
σιών για την εκποίηση ακινήτων ή εκµίσθωση ακινήτων και κιν-
ητών πραγµάτων των ΟΤΑ καθώς και την αγορά ή µίσθωση
που ανήκουν σε τρίτους, εκ µέρους των ∆ήµων.

8. ∆ιαγραφή ποσών από βεβαιωτικού καταλόγους προ-
στίµων του ΚΟΚ

9. Αντικατάσταση µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
ΝΠ∆∆ «Σχολική Επιτροπή∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας»

10. Παροχή συναίνεσης για κυκλοφοριακή σύνδεση εισόδου-
εξόδου οχηµάτων του βιοµηχανικού συγκροτήµατος της εταιρ-
είας ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΗ ΑΕΒΕ µε παρακείµενοδηµοτικό δρόµο

11. Παροχή συναίνεσης για κυκλοφοριακή σύνδεση εισόδου-
εξόδου οχηµάτων του βιοµηχανικού συγκροτήµατος του κ. Χρι-
στοδούλου Γεώργιου µε παρακείµενοδηµοτικό δρόµο

12. Παροχή συναίνεσης για κυκλοφοριακή σύνδεση εισόδου-
εξόδου οχηµάτων τουβιοµηχανικού συγκροτήµατος του κ. Ζαρ-
µακούπη Θεόδωρου µε παρακείµενοδηµοτικό δρόµο

13. Παροχή συναίνεσης για κυκλοφοριακή σύνδεση εισόδου-
εξόδου οχηµάτων του βιοµηχανικού συγκροτήµατος της εταιρ-
είας PERIECO IKE µε παρακείµενο δηµοτικό δρόµο

14. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα (3ου ΑΠΕ) εργα-
σιών για το έργο «Ανάπλαση οδού Β. Κοροπούλη»

15. Παράταση προθεσµίας περαίωσης του έργου «Ανάπλα-
ση οδού Β. Κοροπούλη»

16. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (1ου ΑΠΕ)
Εργασιών για το έργο«Αποκατάσταση ζηµιών θεοµηνίας 15ης

Νοεµβρίου 2017 ∆ηµοτικών Κεντρικών Οδών της Μάνδρας του
∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας»

17. Λήψη απόφασης για παράταση προθεσµίας περαίωσης
του έργου «Συντήρηση Παραλιακής οδού Αλεποχωρίου (Ακτή
Ποσειδώνος) στο εντός σχεδίου τµήµα απόΟΤ 12 µέχρι ΟΤ 33

18. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΕ και της 1ης Συµπληρ-
ωµατικής ΣύµβασηςΕργασιών του έργου «Συντήρηση παρα-
λιακής οδού Αλεποχωρίου (Ακτή Ποσειδώνος) στο εντός
σχεδίου τµήµα από ΟΤ 12 µέχρι ΟΤ 33»

19. Έγκριση τελικών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων επί της
οδού Κοροπούλη

20. Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 196/2017 απόφασης ∆ηµο-
τικού Συµβουλίου

21. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας µίσθωσης ακινήτου
22. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης υποβολής

αίτησης χρηµατοδότησης του∆ήµου στην Πρόσκληση Ι µε τίτλο
«Υποδοµές Ύδρευσης για την Εξασφάλιση Επαρκούς Ποσότ-
ητας και Ποιότητας Ύδατος για Ανθρώπινη Κατανάλωση» του
Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των Υποδοµών των ∆ικτύων
Ύδρευσης» του Προγράµµατος «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι» του ΥΠΕΣ.

23. Παραχώρηση δηµοτικών χώρων
24. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής γενικών υπηρεσιών.

Κόβουν επίδοµα στο ∆ηµόσιο 
-Στο στόχαστρο 93.000 υπάλληλοι, χάνουν ως 150€
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Η αγάπη µας για τα παιδιά και η παιδαγωγική µας εµπειρία, µας οδήγησαν να 
οργανώσουµε την Πρωτώ, το Κέντρο Μελέτης και Aπασχόλησης στον Ασπρόπυργο. 
Υποστήριξη στην καθηµερινή µελέτη των σχολικών µαθηµάτων όλων των τάξεων
δηµοτικού και γυµνασίου.
Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων (γραπτού και προφορικού λόγου).
Υποστήριξη ξενόγλωσσων µαθηµάτων του σχολείου µε φυσικούς οµιλητές.
Αναπλήρωση κενών στις απαιτούµενες γνώσεις σε κάθε τάξη.
Εβδοµαδιαία ενηµέρωση και συµβουλευτική υποστήριξη γονέων και µαθητών.
Συµµετοχή των γονέων των µαθητών µας κατά προτεραιότητα στη Σχολή Γονέων 
Ασπροπύργου που ιδρύθηκε από την Ένωση Επιστηµόνων Αττικής. 

Ελάτε να προχωρήσουµε µαζί πέρα από τα όρια που µας επιβάλλει 
η ρουτίνα και η κρίση των καθηµερινών σχέσεων. Για να γνωρίσετε µια

άλλη ποιοτική προσέγγιση στην επιδίωξη της προόδου για το παιδί σας. 

ΚΕΝΤΡΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ &

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Περικλέους 10, Ασπρόπυργος

Τηλ. 6981462299 
Ε-mail:

ekmegreece@gmail.com
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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

«Άθλια» χαρακτηρίζουν οι ειδικοί ερευνητές την δια-
τροφή παγκοσµίως, και την τοποθετούν σε υψηλότερο
σκαλοπάτι στην κλίµακα κινδύνου νοσηρότητας και
θνησιµότητας ακόµη και από το κάπνισµα και την ατµο-
σφαιρική ρύπανση.

Όπως προκύπτει  από έρευνα του Αθηναϊ κού Πρακτορ-
εί ου, ει δι κά στην Ελλάδα τρώµε πολύ και  ανθυγι ει νά, µε
αποτέλεσµα στους ενήλι κες άνω των 60 ετών, περί που 1
στους 2 να εί ναι  δυσλι πι δαι µι κός ή/και  υπερτασι κός ενώ
πάνω από το 10% να εί ναι  δι αβητι κοί .

Εστι άζοντας στα παι δι ά οι  ει δι κοί  επι σηµαί νουν ότι
προβλήµατα όπως η παχυσαρκί α, η αναι µί α ή η ανεπάρ-
κει α θρεπτι κών συστατι κών δεν αντι µετωπί ζονται  δεόντως
µε τους δι ατροφι κούς κανόνες, καθώς περι σσότερα από
τέσσερα στα δέκα παι δι ά πί νουν καθηµερι νά ροφήµατα µε
ζάχαρη και  ένα στα τρί α δεν τρώει  καθηµερι νά ούτε ένα
φρούτο. Γι α την χώρα µας οι  ει δι κοί , που µι λούν στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ, παρατηρούν ότι  τα Ελληνόπουλα εί ναι  από τα πι ο
παχύσαρκα παι δι ά στην Ευρώπη.

4 στα 10 παιδιά καταναλώνουν ροφήµατα
που περιέχουν ζάχαρη καθηµερινά 

και καθόλου φρούτα

Περι σσότερα από τέσσερα στα δέκα παι δι ά πί νουν καθ-
ηµερι νά ροφήµατα µε ζάχαρη και  ένα στα τρί α δεν τρώει
καθηµερι νά ούτε ένα φρούτο, σύµφωνα µε την Παγκόσµι α
Έκθεση ∆ι ατροφής, η οποί α δόθηκε χθες Πέµπτη στη δηµο-
σι ότητα. Η έκθεση κρούει  τον κώδωνα του κι νδύνου και  προ-
ει δοποι εί  ότι  οι  περι σσότερες χώρες δεν θα επι τύχουν τους
εννέα παγκόσµι ους στόχους γι α την δι ατροφή του Παγκό-
σµι ου Οργανι σµού Υγεί ας (ΠΟΥ), τους οποί ους έχουν υπο-
γράψει  ότι  θα πρέπει  να επι τύχουν µέχρι  το 2025, περι -
λαµβανοµένων της παχυσαρκί ας των ενηλί κων, του δι αβήτη,
της αναι µί ας και  της υγεί ας των παι δι ών. Η έκθεση
δι απί στωσε ότι  σχεδόν το ένα τρί το (30%) των παι δι ών σχο-
λι κής ηλι κί ας δεν τρώει  ούτε ένα φρούτο καθηµερι νά αλλά
το 44% καταναλώνει  καθηµερι νά ροφήµατα που περι έχουν
ζάχαρη.

Οι  ερευνητές χαρακτηρί ζουν "άθλι ο" το επί πεδο της δι α-
τροφής παγκοσµί ως και  επι σηµαί νουν ότι  προβλήµατα
που εµφανί ζονται  στα παι δι ά, όπως η παχυσαρκί α, η
αναι µί α ή η ανεπάρκει α θρεπτι κών συστατι κών δεν αντι µε-
τωπί ζονται  δεόντως. "Καµί α από τι ς ει σοδηµατι κές κατηγο-
ρί ες που εξετάστηκαν δεν λαµβάνει  στην δι ατροφή της
αρκετά λαχανι κά, όσπρι α και  τρόφι µα ολι κής αλέσεως,
υπογραµµί ζει  η καθηγήτρι α Κορί να Χοκς, η δι ευθύντρι α του
κέντρου πολι τι κής των τροφί µων στο πανεπι στήµι ο City του
Λονδί νου. "Αυτό εί ναι  ένα πρόβληµα δι αταξι κό σε παγκό-
σµι ο επί πεδο", συµπληρώνει . Η παγκόσµι α απάντηση
στην αντι µετώπι ση της κακής δι ατροφής έχει  επι κεντρωθεί
στην παι δι κή στασι µότητα ανάπτυξης και  έχει  αντί θετα
αγνοήσει  το πρόβληµα της παχυσαρκί ας, σύµφωνα µε την
Χοκς.

Η κακή δι ατροφή εί ναι  ένας από τους
µεγαλύτερους παράγοντες κι νδύνου νοσηρ-
ότητας και  θνησι µότητας--περι σσότερο
από την ατµοσφαι ρι κή ρύπανση, περι σ-
σότερο από το κάπνι σµα", δήλωσε η Τζέ-
σι κα Φάντσο, µι α καθηγήτρι α στο πανεπι -
στήµι ο Johns Hopkins και  επι κεφαλής της
έρευνας. Η ανάλυση πάνω από 23.000
συσκευασµένων προϊ όντων τροφί µων
δι απί στωσε ότι  η µεγάλη πλει ονότητά
τους--69%--εί ναι  σχετι κώς χαµηλής θρε-
πτι κής αξί ας, σύµφωνα µε την έκθεση.
Περί που 8,23 εκατοµµύρι α παι δι ά παγ-
κοσµί ως εί τε αντι µετωπί ζουν στασι µότητα ανάπτυξης, εί τε
εί ναι  υπέρβαρα. Στοι χεί α που αφορούν την βρεφι κή δι ατρ-
οφή δεί χνουν ότι  το ποσοστό των βρεφών ηλι κί ας έως έξι
µηνών, που θηλάζουν αποκλει στι κά έχει  αυξηθεί  στο 41%.

Οι  πωλήσει ς του συσκευασµένου βρεφι κού γάλακτος
αυξάνονται  ραγδαί α. Σύµφωνα µε την έκθεση, λι γότερο από
το ένα στα πέντε βρέφη από έξι  ως 23 µηνών έχει  µι α
στοχει ωδώς αποδεκτή δι ατροφή, ενώ µόλι ς τα µι σά παι δι ά
αυτής της ηλι κί ας λαµβάνει  τον µι κρότερο συνι στώµενο
αρι θµό γευµάτων.

Οι Έλληνες τρώµε πολύ και ανθυγιεινά
Από τα στοι χεί α της Πανελλαδι κής Μελέτης ∆ι ατροφής

και  Υγεί ας (ΠΑ.ΜΕ.∆.Υ) που αξι ολόγησε 4600 άτοµα όλων
των ηλι κι ών από αντι προσωπευτι κό δεί γµα του ελληνι κού
πληθυσµού προέκυψε ότι  στους ενήλι κες άνω των 60 ετών,
περί που 1 στους 2 εί ναι  δυσλι πι δαι µι κός ή/και  υπερτα-
σι κός ενώ πάνω από το 10% εί ναι  δι αβητι κοί . Όπως επι -
σηµαί νει  στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο καθηγητής δι ατροφής Αντώνης
Ζαµπέλας στο Γεωπονι κό πανεπι στήµι ο της Αθήνας, «αυτό
σηµαί νει  ότι  ένα πολύ µεγάλο µέρος του πληθυσµού µας
δεν σι τί ζεται  σωστά γι α πολλά χρόνι α, δηλαδή ενώ από
πλευράς θερµί δων (ενέργει ας) προσλαµβάνουµε περι σ-
σότερες από τι ς αναγκαί ες και  γι α αυτό περί που το 60%
του πληθυσµού έχει  πρόβληµα βάρους, η συνήθης δι ατροφή
υπολεί πεται  σε σηµαντι κά θρεπτι κά συστατι κά»

Οι  δι ατροφι κές συνήθει ες του ελληνι κού πληθυσµού
προσδί δουν λί πος, κορεσµένα λι παρά και  πρωτεΐ νη πάνω
από τι ς συστάσει ς, επι σηµαί νει  και  προσθέτει : «Εί ναι
χαρακτηρι στι κό ότι  τα κορεσµένα λι παρά (ζωι κά λί πη)
πρέπει  να µει ωθούν κατά 30% στον υγι ή γενι κό πληθυσµό
και  κατά περί που 50% στα άτοµα υψηλού κι νδύνου καρ-
δι αγγει ακών νοσηµάτων.

Αντί θετα, η πρόσληψη πολυακόρεστων λι παρών οξέων
(φυτι κά έλαι α και  ψάρι ) εί ναι  χαµηλή µε το 95% του πληθυ-
σµού να µην προσλαµβάνει  τι ς συστηνόµενες ποσότητες
ενώ και  η πρόσληψη φυτι κών ι νών (φρούτα, λαχανι κά,
όσπρι α) εί ναι  χαµηλή µε το 60% του πληθυσµού τι ς συνι -
στώµενες ποσότητες».

Όπως τονί ζει , µι λώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ έχουν παρατηρ-
ηθεί  και  χαµηλές προσλήψει ς σε πολλές βι ταµί νες και
ανόργανα στοι χεί α. 

Εί ναι  ενδει κτι κό ότι  σχεδόν όλος ο πληθυσµός που εξετά-
στηκε δεν εί χε επαρκή πρόσληψη βι ταµί νης D, το 70% εί χε
χαµηλή πρόσληψη φυλλι κού οξέος, το 60% σε ασβέστι ο και
κάλι ο, ενώ περί που το 30% των γυναι κών αναπαραγωγι κής
ηλι κί ας εί χαν χαµηλή πρόσληψη σι δήρου. Απεναντί ας η
πρόσληψη νατρί ου που θα έπρεπε να εί ναι  χαµηλή εί ναι
ι δι αί τερα υψηλή.

Τα Ελληνόπουλα από τα πιο παχύσαρκα παιδιά
στην Ευρώπη

Σήµερα η παχυσαρκί α έχει  λάβει  επι δηµι κές δι αστά-
σει ς παγκοσµί ως ενώ παράλληλα παραµένουν πολύ
υψηλά τα ποσοστά καχεξί ας λόγω µει ωµένης πρόσληψης
τροφής και  απαραί τητων θρεπτι κών συστατι κών κυρί ως
στην Αφρι κή , τονί ζει  στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο ∆. Κι όρτσης, ενδοκρι -
νολόγος, καθηγητής Ιατρι κής.

Όπως επι σηµαί νει  «στην Ευρώπη πάνω από 60 % των
ανδρών και  50 % των γυναι κών εί ναι  υπέρβαροι . Αντί στοι χα
υψηλά ποσοστά παχυσαρκί ας εµφανί ζονται  και  στα παι -
δι ά. Τα Ελληνόπουλα εί ναι  από τα πι ο παχύσαρκα της
Ευρώπης. Πολλοί  παράγοντες δι αδραµατί ζουν σηµαντι κό
ρόλο.

Ο σηµαντι κότερος εί ναι  η δι ατροφή. Οι  σωστές δι ατροφ-
ι κές συνήθει ες φαί νεται  να προστατεύουν από την παχυσα-
ρκί α αλλά και  από άλλες παθήσει ς (καρκί νους, καρδι αγ-
γει ακά νοσήµατα κλπ). 

Η συχνή κατανάλωση πλούσι ων σε ζάχαρη ροφηµάτων
όπως τα αναψυκτι κά υπερδι πλασι άζει  τον κί νδυνο
παχυσαρκί ας και  οδηγεί  σε µεί ωση άλλων πι ο υγι ει νών
ροφηµάτων πχ. γάλα, νερό κλπ». Σε ορι σµένες χώρες,
όπως αναφέρει  στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Κι όρτσης, έχει  θεσπι -
στεί  ή σχεδι άζεται  η υπερφορολόγηση τέτοι ων τροφί µων.
Αρκετές µελέτες στην Ευρώπη και  στι ς ΗΠΑ έχουν δεί ξει
ότι  τα τελευταί α χρόνι α το ευρύ κοι νό έχει  καλύτερη γνώση
του τι  εί ναι  υγι ει νή δι ατροφή.

Παρά το γεγονός αυτό πολλά δεδοµένα υπάρχουν που
τεκµηρι ώνουν ότι  παρατηρεί ται  µεγάλη απόσταση από την
εφαρµογή των κανόνων της υγι ει νής δι ατροφής στη συντρι -
πτι κή πλει οψηφί α του πληθυσµού. «Το γεγονός αυτό καθι -
στά αναγκαί α την λήψη αποτελεσµατι κών µέτρων γι α την
βελτί ωση της δι ατροφι κής συµπερι φοράς των ενηλί κων και
κυρί ως των παι δι ών» , καταλήγει .

Οι Έλληνες τρώµε πολύ και ανθυγιεινά: 
Από τα πιο παχύσαρκα παιδιά στην Ευρώπη τα Ελληνόπουλα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ                 

Ασπρόπυργος, 30  Νοεµβρίου
2018

Αρ. Πρωτ.:  29756       

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
για την  πλήρωση µίας (1) θέσης
Ειδικού Συν εργάτη, ως σύµβου-
λος του ∆ηµάρχου σε ν οµικά
θέµατα σχετικά µε το ∆ιοικητικό,
Ποιν ικό & Αστικό ∆ίκαιο.
Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου,
έχον τας υπόψη: 

1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-
2010) 
2.Τις διατάξεις του άρθρου 163
του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ
143/Α /́28-6-2007) 
3.Τις διατάξεις του άρθρου 1 υπό 
παρ. ΣΤ’ 1 παρ. 1 & 2 του 

Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 22/Α’/12-11-
2012) 
4. Τον Οργανισµό Εσωτε-
ρικής Υπηρεσίας ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου (ΦΕΚ 1425τ.Β /́16-06-
2011)
5. Την µε αριθµ.
29755/30-11-2018 βεβαίωση της
∆/νσης Οικονοµικών υπηρεσιών
6. Την ανάγκη πρό-
σληψης ενός Ειδικού Συνεργάτη
ως σύµβουλο του ∆ηµάρχου σε
νοµικά θέµατα σχετικά µε το ∆ιοικ-
ητικό, Ποινικό & Αστικό ∆ίκαιο.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού
Συνεργάτη ∆ηµάρχου, µε σύµβα-
ση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορι-
σµένου Χρόνου, ο/η οποίος/α θα
απασχολείται ως σύµβουλος του
∆ηµάρχου, σε νοµικά θέµατα σχε-
τικά µε το  ∆ιοικητικό, Ποινικό &
Αστικό ∆ίκαιο. Οι
ενδιαφερόµενοι/ες πρέπει να
κατέχουν τα γενικά και ειδικά
προσόντα διορισµού που προβλέ
πονται στο άρθρο 163 του Ν. 
3584/2007.

Οι υποψήφ ιοι πρέπει ν α υποβά-
λουν  µε την  αίτησή τους:
α. Βιογραφικό σηµείωµα µε τα
στοιχεία της επιστηµονικής και της
επαγγελµατικής τους δράσης
καθώς και Υπεύθυνη δήλωση του
αρθ. 8 του Ν.1599/1986, ότι σε
περίπτωση επιλογής τους, θα
προσκοµίσουν όλα τα προβλεπό-
µενα αρ. 11 έως 17 και από την
παρ. 3 του αρθ. 163 του
Ν.3584/07 έγγραφα, που πιστο-
ποιούν την κατοχή των γενικών –
ειδικών και τυπικών προσόντων
διορισµού.
β. Πτυχίο Νοµικής Σχολής ηµεδα-
πής ή της αλλοδαπής (αναγνωρι-
σµένοι τίτλοι σπουδών από το
∆ΟΑΤΑΠ)
γ. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων
του ατοµικού δελτίου ταυτότητας
δ.  Πιστοποιητικό εγγραφής  µέλο-
υς  ∆ικηγορικού Συλλόγου
ε. Αποδεδειγµένη Εµπειρία, σε
θέµατα διαχείρισης  ∆ιοικητικού,
Ποινικού & Αστικού ∆ικαίου
ζ.  Άριστη Γνώση Αγγλικών (σύµφ-
ωνα µε το παράρτηµα του ΑΣΕΠ
για απόδειξη ξένης γλώσσας)

η. Γνώση χειρισµού Η/Υ 
Η επιλογή θα γίνει από τον ∆ήµα-
ρχο, ο οποίος θα αποφασίσει κατά
την κρίση του για την καταλληλότ-
ητα του προσλαµβανοµένου (παρ.
4 του αρθ.163 του Ν. 3584/07).
Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται
όπως αποστείλουν τα δικαιολογ-
ητικά τους, εντός πέντε εργάσιµων
ηµερών από την επόµενη της
δηµοσίευσης της παρούσας στον
τύπο, στον ∆ήµαρχο Ασπροπύρ-
γου κ. Νικόλαο Ι. Μελετίου, στην
ταχυδροµική διεύθυνση Λ. ∆ηµο-
κρατίας 141, Ασπρόπυργος, Αττι-
κή Τ.Κ. 19300 ή ηλεκτρονικά στην
δ ι ε ύ θ υ ν σ η
grafeiodimarxou@aspropyrgos.gr
, µέχρι στις 11 ∆εκεµβρίου 2018.

Ο  ∆ήµαρχος Ασπροπύργου

Νικόλαος Ι. Μελετίου

Η προκήρυξη αυτή θα αναρτηθεί
στο πρόγραµµα  ∆ι@ύγεια, θα
τοιχοκολληθεί στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα και θα δηµοσιευθεί σε
µία τοπική εφηµερίδα του νοµού.
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Την Κυριακή 2 ∆εκεµβρίου 2018 για 4η
συνεχή χρονιά ο Σύλλογος Πελοποννησίων
Ελευσίνας , διοργάνωσε µια µεγάλη συνάντηση,
το 4ο Χορωδιακό Αντάµωµα φέρνοντας διαφορετι-
κές φωνές και ήχους στην Ελευσίνα.Στην αίθουσα 

του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας , ενώθηκαν
οι µουσικές νότες και γέµισαν όµορφα την ατµό-
σφαιρα.

Από Κέρκυρα , Τρίπολη, Κόρινθο, Μέγαρα ,
Πετρούπολη, Κερατέα ήρθαν χορωδιακά σχήµατα 

που κράτησαν συντροφιά τους παρευρισκόµε-
νους σε ένα δίωρο πρόγραµµα . Τις χορωδίες
συνόδευσαν και µουσικά παραδοσιακά όργανα.
Επίσης έγινε κέρασµα και  απονοµή αναµ-
νηστικών. 

Σύλλογος Πελοποννησίων Ελευσίνας: Η µουσική µας ενώνει! 
Ενώθηκαν οι φωνές κι οι ήχοι από χορωδιές διαφορετικών πόλεων 

Συνεχί ζεται  από τη σελ. 2

Η πλατφόρµα που σχεδιάστηκε θα συµβάλλει
στην επίτευξη των στόχων του προγράµµατος,
ειδικά θα βοηθήσει µαθητές µειονοτήτων οι
οποίοι αντιµετωπίζουν γλωσσικές δυσκολίες
που µπορεί µακροπρόθεσµα να τους ωθήσουν
να εγκαταλείψουν το σχολείο.

Επιπλέον κατά την διάρκεια των εργασιών,
προβλήθηκε η αξιολόγηση του πρώτου έτους
δράσης του προγράµµατος (2017-2018) και έγινε
επαναπροσδιορισµός των δραστηριοτήτων και
δράσεων που πρόκειται να γίνουν κατά το σχο-
λικό έτος 2018-2019.

Τις ξένες αποστολές χαιρέτισε ο ∆ήµαρχος της
Ελευσίνας κος Τσουκαλάς Γιώργος, ο οποίος
επισκέφθηκε το Εργαστηριακό Κέντρο ∆υτικής
Αττικής στο οποίο γίνονταν οι εργασίες του σεµι-
ναρίου και τόνισε την ανάγκη και συµβολή τέτοιων
Ευρωπαϊκών προγραµµάτων για την ανάπτυξη της 

τοπικής κοινωνίας. Στο πλαίσιο  πολιτιστικών
δραστηριοτήτων, οι αποστολές επισκέφθηκαν και
ξεναγήθηκαν στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευ-
σίνας, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το Μου-
σείο της Ακρόπολης, τον Παρθενώνα και την
πόλη του Ναυπλίου.

Επίσης οι συνάδερφοι εκπαιδευτικοί επισκέφ-
θηκαν τον Σύλλογο Ποντίων Ελευσίνας, όπου η
Πρόεδρος του Συλλόγου κα Κοσµίδη Σοφία τους
µίλησε για τον Ελληνισµό του Πόντου, την ιστορία
και τις παραδόσεις τους, ενώ είχαν την ευκαιρία
να γνωρίσουν την Ποντιακή γαστρονοµία και να
χορέψουν Ποντιακούς παραδοσιακούς χορούς.

Η δραστηριότητα κρίθηκε απόλυτα επιτυχής και
οι Ευρωπαίοι συνάδερφοι έµεναν ικανοποιηµέ-
νοι. 

Η πλατφόρµα που κατασκευάστηκε και τα µαθή-
µατα που σχεδιάστηκαν κρίθηκαν ως παραπάνω
από επαρκή και η εφαρµογή στις τάξεις συµφω-
νήθηκε να αρχίσει αµέσως µετά τις διακοπές των
Χριστουγέννων. ΧΧΧΧααααιιιιρρρρεεεεττττιιιισσσσµµµµόόόόςςςς    ααααππππόόόό    ττττοοοονννν    ∆∆∆∆ννννττττηηηη    1111οοοουυυυ    ΕΕΕΕΠΠΠΠΑΑΑΑΛΛΛΛ

ΕΕΕΕππππίίίίσσσσκκκκεεεεψψψψηηηη    σσσσεεεε    ΣΣΣΣύύύύλλλλλλλλοοοογγγγοοοο    ΠΠΠΠοοοοννννττττίίίίωωωωνννν    ΕΕΕΕλλλλεεεευυυυσσσσίίίίννννααααςςςς
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ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 

Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη ∆ιε-
θνών Μεταφορών
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχος
ΤΕΙ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Πρόσθετα προσόντα: Πιστοποιη-
τικό Ελεγκτή Οχηµάτων από ΥΜΕ
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά 
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

5 ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη σε
αποθήκη κατάψυξης
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

5 ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ-
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη 
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

3 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ-
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

2 ΒΟΗΘΟΙ ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 45 ετών

Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Γνώσεις: Ηλεκτροσυγκόλλησης 
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

3 ΤΕΧΝΙΤΕΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

ΕΠΕΝ∆ΥΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-
ΤΑΠΕΤΣΙΕΡΗ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή όχι Απα-
ραίτητη 
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του
Εκπληρωµένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις

20 ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση
Picking & Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

10  ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ
Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

10 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ Α∆ΕΙΑ)
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

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

ρρχχεείίοουυ..  ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  
ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr
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ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

Το Ευρωπαϊκό Κοιν οβούλιο στις Βρυξέλλες επισ-
κέφθηκε, κατόπιν  πρόσκλησης τουΕυρωβου-
λευτή  κ. Θεόδωρου Ζαγοράκη, ο Σεβασµιώτα-

τος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχ αρν ών  και Πετρουπόλεως
κ. Αθην αγόρας µαζί µε µικρή οµάδα συν εργατών  του,
από τις 19 έως τις 21 Νοεµβρίου 2018.

Ο κ. Αθην αγόρας  µε την  ευκαιρία της προγραµµα-
τισµέν ης αυτής επίσκεψης πραγµατοποίησε κύκλο
επαφών  µε στελέχ η του Ευρωπαϊκού Κοιν οβουλίου
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Commission), µε
σκοπό την  προώθηση ζητηµάτων  κοιν ων ικοπρον οι-
ακής υποστήριξης ευαίσθητων  πληθυσµιακών  οµά-
δων  της Μητροπολιτικής µας περιφέρειας, δίν ον τας
ιδιαίτερη έµφαση στα θέµατα που αφορούν  τους
Έλλην ες Τσιγγάν ους, καθώς και τους συν αν θρώπους
µας που λόγω της παρατεταµέν ης οικον οµικής κρίσης

.
ζουν  περιθωριοποιηµέν οι κάτω από συν θήκες ακρ-

αίας φτώχ ιας. Ο Σεβασµιώτατος έθιξε επίσης το πρόβ-
ληµα της εν δοοικογεν ειακής βίας, εν ηµερών ον τας
τους αρµοδίους για τις πρόσφατες παρεµβάσεις της
Εκκλησίας µας, που σκοπό έχ ουν  την  εκτόν ωση του
φαιν οµέν ου. 

Οι θέσεις του Μητροπολίτη µας επί των  παραπάν ω
θεµάτων , καθώς και η σταθερή του επιδίωξή για πολ-
υεπίπεδη συν εργασία της τοπικής µας Εκκλησίας µε
τα θεσµικά όργαν α της Ευρωπαϊκής Έν ωσης προς
όφελος του ποιµν ίου µας, βρήκαν  µεγάλη αποδοχ ή
από τους εκπροσώπους των  ευρωπαϊκών  οργάν ων
και ήδη έχ ουν  δροµολογηθεί και αν αµέν εται ν α αν α-
κοιν ωθούν  άµεσα κοιν ές δράσεις, των  οποίων  η υλο-
ποίηση στη βάση άρτια δοµηµέν ων  σχ εδιασµών  θα
αν ακουφίσει τους δοκιµαζόµεν ους αν θρώπους της
περιοχ ής µας.

Τέλος, αξιοσηµείωτη ήταν  η σύµπλευση απόψεων
µεταξύ του Ποιµεν άρχ η µας και του Ευρωβουλευτή κ.
Θεόδωρου Ζαγοράκη σε µια σειρά αν τικειµέν ων  που
αφορούν  την  παιδεία, τον  πολιτισµό και τον  αθλητι-
σµό. Πάν ω στα αν τικείµεν α αυτά πρόκειται ν α συν -
εργαστούν  το επόµεν ο διάστηµα, ώστε ν α προ-
τείν ουν  από κοιν ού δράσεις και πρωτότυπες παρεµ-
βάσεις µε στόχ ο την  πολύπλευρη υποστήριξη της
ν εότητας, για την  οποία αγων ιούµε και στο µέλλον  της
βασίζουµε τις ελπίδες µας για την  πολυαν αµεν όµεν η
κοιν ων ική αν άταση που έχ ει αν άγκη ο τόπος µας. 

Τον  Σεβασµιώτατο Μητροπολίτη µας συν όδευσαν
στο ταξίδι αυτό ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητρ-
οπόλεως Αρχ ιµ. Νικόδηµος Αθαν ασίου, ο Ιερολ. ∆ιά-
κον ος π. Ιωάν ν ης Ράπτης και ο Επιστηµον ικός
Συν εργάτης της Ιεράς Μητροπόλεως κ. ∆ηµήτριος
Αν υφαν τάκης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  επισκέφθηκε, κατόπιν πρόσκλησης του Ευρωβουλευτή, Θεόδωρου Ζαγοράκη,
ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας 

Πραγµατοποίησε κύκλο επαφών µε
στελέχη του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (Commission), µε σκοπό

την προώθηση ζητηµάτων
κοινωνικοπρονοιακής υποστήριξης

ευαίσθητων πληθυσµιακών οµάδων
της Μητροπολιτικής του περιφέρειας 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.  2421/3-12-2018 

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ
ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ

O Πρόεδρος του Ν.Π.∆.∆.
«ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ
∆ΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» προκ-
ηρύσσει  την πλήρωση  θέσεων, µε
σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού
∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου και µε
ωροµίσθια  αποζηµίωση, για τα
γενικά και ειδικά προγράµµατα
άθλησης για όλους µε την συνερ-
γασία της Γενικής Γραµµατείας
Αθλητισµού για την περίοδο 2018-
2019:

1. ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ     Θέσεις δύο  (2).
2. Π.Ε ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΜΕΑ
Θέσεις µία(1).
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν
ηλικία από 23 έως 60 ετών.

Τυπικά προσόν τα που απαι-
τούν ται είν αι:
Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής.

Η αίτηση απευθύνεται στο Νοµικό
Πρόσωπο «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ
ΠΟΛΙΤ ΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ ΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» (Κίµωνος 11 & Παγ-
κάλου  Ελευσίνα TK.19200 τηλ.
210-5565619 Βουκουβαλίδης
Κλεάνθης ) 
Η ανακοίνωση είναι αναρτηµένη &
και  στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
Ελευσίνας.  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Κατάλογος των απαραίτητων δικαι-
ολογητικών τα οποία οι υποψήφιοι
πρέπει να υποβάλουν µαζί µε την
αίτησή τους:
1.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων
του ατοµικού δελτίου ταυτότητας.
ή άλλο δηµόσιο       έγγραφο από
το οποίο να προκύπτουν τα
στοιχεία της ταυτότητας.  
2.Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν
κώλυµα κατά το άρθρο 22 του
υπαλληλικού κώδικα(καταδίκη,
υποδικία,  δικαστική αντίληψη,
δικαστική απαγόρευση)..
3.    Πτυχίο Φυσικής αγωγής αναγ-
νωρισµένο από την Ελλάδα.
4.    Βεβαίωση ΟΑΕ∆ ή/και βεβαίω-
ση ΚΕΚ (για την απόδειξη του
χρόνου ανεργίας).
5.    Τα κατά περίπτωση (π.χ.
µισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελ-

µατίες, απασχολούµενοι στο δηµό-
σιο κ.λπ.)       
δικαιολογητικά απόδειξης εµπει-

ρίας
6     Πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης (για την απόδειξη
ύπαρξης ανήλικων τέκνων).
7     Βιογραφικό σηµείωµα.
8.  Έγγραφα που να αποδεικ-
νύουν την ιδιότητα  του πολυτέκ-
νου ή του γονέα µονογονεικής
οικογένειας        σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παραπάν ω κατά-
λογος δικαιολογητικών  είν αι
συν οπτικός.  Σε κάθε περίπτω-
ση  οι υποψήφ ιοι πρέπει ν α δια-
βάσουν  πλήρως και µε προσοχή
την  αν ακοίν ωση προκειµέν ου
ν α εν ηµερωθούν  λεπτοµερώς
και µε ακρίβεια για το σύν ολο
των  δικαιολογητικών  που απαι-
τούν ται για την  απόδειξη των
προσόν των  που επικαλούν ται. 

Η προθεσµία υποβολής της
αίτησης είναι δέκα µέρες  ήτοι από
5-12-2018 έως  14-12-2018.

Για πληροφορίες στο τηλ.  210-
5565619 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ   ΤΟΥ Ν.Π
ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ Κ. ΒΑΣΙΛΗΣ 
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός
χώρος (ισόγειο) στη δια-
σταύρωση Ασπροπύργου
(πλησίον ΙΚΑ και στάσης λε-
οφωρείου), 126 τεραγωνικά
µέτρα, κατάλληλο για φαρ-
µακείο.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος ορο-
φος) στη διασταύρωση
Ασπροπύργου κοντά στο
ΙΚΑ 86 τετραγωνικά µέτρα,
σε οικογένεια που να έχει
σταθερή εργασία
∆ιατίθεται και για επαγγε-
λµατικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.18)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυρ-
γο Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222,
επαγγελµατικός χώρος (1ος
όροφος) 160τ.µ. για κέντρο
ξένων γλωσσών. Τιµή
συζητήσιµη. 
Βασιλική, τηλ. επικοινωνίας 
6970878514, 2105598748

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατίας και πωλείται ο
επαγγελµατικός εξοπλισµός
του. Τηλέφωνο επικοινωνίας
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 Νεόκ-
τιστα Ασπροπύργου στη θέση
∆εµερτζή 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 µονοκατοικία 80
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ

, 
κατασκευή

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΓΚΟΡΥΤΣΑ,
υπό κατασκευή γκαρσονιέρα 35
τ.µ., στον ηµιώροφο, 1 υ/δ
master, κατασκευή '17, µπάνιο,
προκασκευασµενο, µεταφέρεται
στο χωρο σας, τιµή 6.500€,
συζητήσιµη , 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 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 γκαρσο-
νιέρα 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 οικόπε-
δο 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 & Ελευ-
σίνα. 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

Ελληνίδα αποκλειστική
µε πείρα ζητά εργασία για
φροντίδα ηλικιωµένων στην
περιοχή του Θριασίου
Πεδίου.
Τηλ. 6971700804

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 Ασπρ-
όπυργος.
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@g-
mail.com  

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 ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΤΗΛ. 210 5570555, 6939115146

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 προϊόν-
των 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 στον Ασπρόπυργο 
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222, επαγγε-

λµατικός χώρος 
(1ος όροφος) 160τ.µ. 

για κέντρο ξένων γλωσσών.
Τιµή συζητήσιµη. Βασιλική, 

τηλ. επικοινωνίας 6970878514,
2105598748

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος
-  Περιοχή  Ασπρόπυργος

Ενοικιάζεται Επαγγελµατικός Χώρος 1ου Ορόφου, 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

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

ΚΥΡΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ
ΟΙΚΙΑ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝ
ΤΑΣ ΤΗ

ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

ΤΗΛ.
6995524143 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Η ΘΕΣΗ

ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΙΕΡΟΨΑΛΤΟΥ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ 15/12/2018

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6944475939 (ΩΡΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 18:00-20:00µµ)
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 ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ  ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΦΟΣ 
6,60 Μ. ΜΗΚΟΣ,

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ, ΞΥΛΙΝΟ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΜΕ
ΜΗΧΑΝΗ 46 HP,

Y∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΡΕΒΕΡΣΑ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ

6979578032 

48

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

6947264784 και 6985066463>>
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