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«Μας χρωστάνε 13 εκατ. και αυτή τη στιγµή µέσα στο ναυπηγείο έχουµε εβδοµήντα άτοµα
που δεν πληρώνονται», δήλωσε ο πρόεδρος εργαζοµένων ναυπηγείων Ελευσίνας
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«∆εν πάει άλλο. Η κοροϊδία ήταν µέχρι εδώ»
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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 Τετάρτη 5 ∆εκεµβρίου 2018

Ασπρόπυργος

ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 
Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας & Παναγούλη 

- Πλατεία Ωρολογίου, 2105575614

Ελευσίνα
Μιχαήλου Αρίστη - Γαβριέλα Α. ∆ήµητρος 54,

2105549968

Μάνδρα
Ρόκας ∆ηµήτριος Π., Σαλαµίνος 7 & Αλαµάνας,

2105541344

Ανω Λιόσια
Παπασπυρόπουλος Χρήστος 

Λεωφόρος Φυλής 197, 2102474337 (08:00 - 22:00) 

Αχαρν ές
Παπαν ικολάου Γεώργιος ∆.

Θρακοµακεδόν ων  117, 2102430204

Χαϊδάρι 
Καλλέργης Άγγελος, Επαύλεως 2 & Καραϊσκάκη,

2105983427, (08:00 - 23:00) 

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Συννεφιά και κρύο          

Η θερµοκρασία έως 16
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
∆ιογένης, Σάββας, Σάβας,

Σαββούλης, Σαββούλα, Σαβίνα

Στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «∆οµή παρ-
οχής Βασικών Αγαθών, Κοινωνικό Παντοπωλείο
∆ήµου Αχαρνών µε κωδικό ΟΠΣ(MIS)5001330  του
επιχειρησιακού προγράµµατος Αττική 2014-2020»
και ύστερα από  τη τροποποίηση του Κανονισµού
Λειτουργίας του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπω-
λείου σας ενηµερώνουµε  οι ενδιαφερόµενοι που
επιθυµούν να ενταχθούν στο Κοινωνικό Παντοπω-
λείο του ∆ήµου Αχαρνών , µπορούν να προσέλθ-
ουν από   1/12/2018 - 28/12/2018 ,  και τις ώρες

9:00 π.µ.- 2:00µ.µ.  στο Κοινωνικό Παντοπωλείο,
το οποίο εδρεύει επί των οδών Αχαρνέων Ιππέων
και Μεγάλου Βασιλείου, στην περιοχή Προφήτης
Ηλίας των Εργατικών Κατοικιών, προκειµένου να
καταθέσουν  σχετική αίτηση µε πλήρη δικαιολογ-
ητικά.

Πληροφορίες: 2102463543 / 2132123128

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ε
ξαρθρώθηκε, από την Ασφάλεια Αττικής,
σπείρα ληστών που ετοίµαζε «ντου» σε
καταστήµατα και σούπερ µάρκετ ενόψει

Χριστουγέννων. 

Λόγος γίνεται για δύο κακοποιούς οι οποίοι
συνελήφθησαν την προηγούµενη εβδοµάδα στα
Βριλήσσια ενώ ο ένας εκ των δύο κατηγορείται και
για τη δολοφονία µίας γυναίκας στη Μάνδρα. 

Τα άλλα δύο µέλη της συµµορίας είναι ένας
39χρονος και µία 36χρονη οι οποίοι συνελήφθη-
σαν στην περιοχή του Νέου Κόσµου, µία µέρα
µετά τα γεγονότα της ληστείας στα Βριλήσσια.

Σηµειώνεται πως ο 39χρονος συλληφθείς είναι
δραπέτης των φυλακών ∆οµοκού και έχει καταδι-
καστεί σε 60 χρόνια φυλάκιση για συµµετοχή σε
συµµορία που έχει διαπράξει 5 απαγωγές «tiger
kidnapping» το 2012, σε κοσµηµατοπώλες,
εµπόρους χρυσού και ιδιοκτήτες µεταφορικών
εταιρειών στα δυτικά προάστια.

Οι τέσσερις αυτοί δράστες, µάλιστα, µαζί µε δύο
ακόµη που αναζητούνται από τις Αρχές, έχουν
διαπράξει 16 ένοπλες ληστείες το τελευταίο εξάµ-
ηνο σε τράπεζες, σούπερ µάρκετ και επιχειρή-
σεις.

ΕΕξξααρρθθρρώώθθηηκκεε  εεππιικκίίννδδυυννηη  σσππεείίρραα  
πποουυ  εεττοοίίµµααζζεε  ««ννττοουυ»»  σσεε  κκαατταασσττήήµµαατταα  κκααιι
σσοούύππεερρ  µµάάρρκκεεττ  εεννόόψψεειι  ΧΧρριισσττοουυγγέέννννωωνν

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις ένταξης στο Κοινωνικό 
Παντοπωλείο του ∆ήµου Αχαρνών
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To Υπουργείο Εσωτερικών κατανέµει το ποσό των 18.000.000 ευρώ
στους ∆ήµους της Χώρας από τα έσοδα της κατηγορίας «Έσοδα από
λοιπά τέλη, δικαιώµατα και παροχή υπηρεσιών» και «Τέλος Ακίνητης

Περιουσίας – κατανοµή του 15%», του προϋπολογισµού εσόδων οικονοµι-
κού έτους 2018 των δικαιούχων ∆ήµων και θα αποδοθεί σε αυτούς µε χρηµα-
τική εντολή του Υπουργείου προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων.

Τα έσοδα αυτά διατίθεται υποχρεωτικά κατά ποσοστό 50% τουλάχιστον για
την εκτέλεση έργων, καταβολή αποζηµιώσεων ρυµοτοµούµενων ή απαλλο-
τριωµένων ακινήτων και αγορά ακινήτων και το υπόλοιπο για την κάλυψη
άλλων αναγκών.

Με χρέωση του λογαριασµού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται
στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, µε τίτλο «Έσοδα υπέρ ∆ήµων &
Κοινοτήτων από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.)», τα εν λόγω ποσά
που θα αποδοθούν στους δήµους της ∆υτικής Αττικής είναι τα  εξής:

ΜΑΝ∆ΡΑΣ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: 34.960,00
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ: 53.990,00
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ  ΑΤΤΙΚΗΣ: 54.170,00
ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ: 64.320,00
ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: 73.870,00
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ: 74.900,00

ΝΝέέοο  ππιιλλοοττιικκόό  ππρρόόγγρρααµµµµαα  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  
γγιιαα  άάννεερργγοουυςς  ηηλλιικκίίααςς  4455  εεττώώνν  κκααιι  άάννωω

• Αφορά τους κατοίκους Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Μάνδρας 

Το Γραφείο Πληροφόρησης και Προώθησης της Απασχ όλησης του ∆ήµου
Ασπροπύργου, εν ηµερών ει τους εν διαφερόµεν ους ότι, άν οιξε η εφαρµογή
στην  ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.∆. για το Νέο Πιλοτικό Πρόγραµµα Απασχ όλ-

ησης Αν έργων , το οποίο απευθύν εται σε άτοµα ηλικίας 45 ετών  και άν ω, εγγεγρ-
αµµέν α πάν ω από 6 µήν ες στο µητρώο αν έργων  του Ο.Α.Ε.∆. Ελευσίν ας,
κατοίκους των  ∆ήµων , Ασπροπύργου, Ελευσίν ας και Μάν δρας.  

Οι ν έες εν εργές πολιτικές του Ο.Α.Ε.∆. είν αι έν α διαρκές πρόγραµµα µε πραγµα-
τικά κίν ητρα σε άν εργους και επιχ ειρήσεις για την  άµεση κάλυψη θέσεων
εργασίας. 

Πιο συγκεκριµέν α, ο κάθε άν εργος µέσα από τη διαδικασία της συµβουλευτικής
και της επικαιροποίησης του βιογραφικού του από ειδικούς συµβούλους, θα
στοχ εύει είτε σε Επιδοτούµεν η εργασία σε Ιδιωτικές Επιχ ειρήσεις (µέχ ρι και 700
ευρώ το µήν α), είτε σε Εργασία Κοιν ωφελούς Χαρακτήρα σε ΟΤΑ, είτε σε Επιδο-
τούµεν η Κατάρτιση ή Πρακτική Άσκηση Εργασίας είτε στην  Χρηµατοδότηση για τη
∆ηµιουργία Επιχ είρησης. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι εν διαφερόµεν οι µπορούν  ν α απευθύν ον ται
στο Γραφείο Πληροφόρησης και Προώθησης της Απασχ όλησης του ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου, καθηµεριν ά από τις 9:30 έως τις 17:00, (Σαλαµίν ος 20, Ασπρόπυργος)
και στα τηλέφων α, 2132006489 - 2105576704.

Μας χρωστάνε δεκατρία εκατοµµύρια και αυτή τη στιγµή µέσα στο ναυπηγείο έχουµε εβδοµήντα άτοµα
που δεν πληρώνονται», δήλωσε ο πρόεδρος εργαζοµένων ναυπηγείων Ελευσίνας, κατα τη διάρκεια
πορείας στην Ηρώδου Αττικού όπου περίπου πενήντα εργαζόµενοι από τα ναυπηγεία Ελευσίνας,
συγκεντρώθηκαν προχθές συµβολικά στο υπουργείο Οικονοµικών δηλώνοντας ότι δεν θα φύγουν από

τους δρόµους αν δεν δοθεί οριστική λύση για το ναυπηγείο.
«∆εν πάει άλλο. Η κοροϊδία ήταν µέχρι εδώ. Πρέπει να δοθεί οριστική λύση για το ναυπηγείο. Είµαστε απλήρωτοι µε δεδουλευµένα συναδέλφων. Μας

χρωστάνε δεκατρία εκατοµµύρια και αυτή τη στιγµή µέσα στο ναυπηγείο έχουµε εβδοµήντα άτοµα που δεν πληρώνονται είναι εκτός του προγράµµατος του
πολεµικού ναυτικού. Περιµένουµε από την κυβέρνηση να κάνει αυτό που έχει δεσµευτεί να δώσει οριστική λύση», δήλωσε ο προεδρος εργαζοµένων ναυ-
πηγείων Ελευσίνας,  Αριστοτέλης Κυριαζόπουλος.Οι περίπου πενήντα διαµαρτυρόµενοι δήλωσαν ότι θα επιµείνουν στα αιτήµατα τους και ζήτησαν συνάν-
τηση µε τον κ. Φλαµπουράρη.

44 εκατ. ευρώ στους ∆ήµους από τα 
τέλη ακίνητης περιουσίας και διαφήµισης

«Μας χρωστάνε 13 εκατ. και αυτή τη στιγµή µέσα στο ναυπηγείο
έχουµε εβδοµήντα άτοµα που δεν πληρώνονται», δήλωσε ο πρόεδρος

εργαζοµένων ναυπηγείων Ελευσίνας

Πορεία εργαζοµένων των ναυπηγείων Ελευσίνας: 
«∆εν πάει άλλο. Η κοροϊδία ήταν µέχρι εδώ»

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΦΥΛΗΣ: Σε λειτουργία το πιλοτικό 
πρόγραµµα µεταφοράς φοιτητών µε πούλµαν από τα Άνω 
Λιόσια στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα 

Σ
υγκεκρι µένα, καθηµερι νά πραγµατοποι ούνται  δροµολόγι α από και  προς Καποδι στρι ακό
Πανεπι στήµι ο και  Πολυτεχνεί ο. Η αναχώρηση και  η επι στροφή πραγµατοποι ούνται  στον
κορµό των λεωφορεί ων και  στον σταθµό του προαστι ακού στα Άνω Λι όσι α.

Το πρόγραµµα απευθύνεται  µόνο σε φοι τητές ανεξαρτήτως έτους και  ήδη περι σσότεροι  από
112 φοι τητές εξυπηρετούνται  σε µόνι µη βάση.

Η πρόεδρος του Συλλόγου Νέων Φυλής, Φωτει νή Κόκκι νου, δήλωσε τα εξής:«Η µετακί νηση των
φοι τητών µε πούλµαν εί ναι  µι α δράση που θέσαµε σαν στόχο από την ηµέρα ί δρυσης του συλλό-
γου µας. Φέτος, το καταφέραµε!Πραγµατοποι εί ται  σε πολλούς δήµους της χώρας και  αποτελεί
στήρι γµα γι α όλους τους φοι τητές που ταλαι πωρούνται  γι α να έχουν πρόσβαση στη σχολή τους.

Κάθε φοι τητής στη θέση του,
µε δυνατότητα µελέτης,
χωρί ς καθυστερήσει ς,
χωρί ς ταλαι πωρί α στην
Αθήνα».

Γι α πληροφορί ες και
εγγραφές στο πρόγραµµα,
µπορεί τε να επι κοι νωνεί τε
στο 6979387914 ή καθηµερι -
νά στο Κέντρο Νεολαί ας και
Πολι τι σµού του συλλόγου
Νέων στην οδό Εµµανουήλ
Ξάνθου και  Μι χαήλ Βόδα
στα Άνω Λι όσι α (πί σω από
το ΙΚΑ).

fylikanea.gr
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Γιατροί που είχ αν  «πειράξει» τους βαθµούς στα
πτυχ ία τους (πάλι καλά που είχ αν  πτυχ ίο!) και συν ά-
δελφός τους που πραγµατοποιούσε επί µια 3ετία
παράν οµες συν ταγογραφήσεις βάζον τας «φέσι» ύψους
6,2 εκατ. ευρώ στον  ΕΟΠΥΥ, είν αι τα σκάν δαλα που
είδαν  και πάλι το φως της δηµοσιότητας το τελευταίο
3ήµεροI

Υπόθεση παράν οµων  συν ταγογραφήσεων  από για-
τρό δηµόσιου ν οσοκοµείου της βορίου Ελλάδος διερευ-
ν ήθηκε από την  Υποδιεύθυν ση Εσωτερικών  Υποθέ-
σεων  Βορείου Ελλάδος. Η συν ολική ζηµιά σε βάρος
του ΕΟΠΥΥ αν έρχ εται στα 6.204.334 ευρώ.

∆ιαβάστε παρακάτω την  αν αλυτική αν ακοίν ωση της
ΕΛΑΣ:

«Από την  Υποδιεύθυν ση Εσωτερικών  Υποθέσεων
Βορείου Ελλάδος, στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτα-
σης που διεν εργήθηκε κατόπιν  παραγγελίας της αρµό-
διας Εισαγγελίας Πρωτοδικών , διακριβώθηκε η
συστηµατική παραβατική συµπεριφορά γιατρού περιφ-
ερειακού δηµόσιου Νοσοκοµείου, στο πεδίο των
παράν οµων  συν ταγογραφήσεων .

Σύµφων α µε τα στοιχ εία της έρευν ας ο γιατρός φέρε-
ται ότι προέβη σε σωρεία παράτυπων  και καταχ ρη-
στικών  συν ταγογραφήσεων  ειδικών  φαρµακευτικών
σκευασµάτων , την  τριετία 2015, 2016 και 2017, µε τη
συν ολική ζηµιά σε βάρος του Εθν ικού Οργαν ισµού
Πρωτοβάθµιων  Υπηρεσιών  Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ν α
προσδιορίζεται στα 6.204.334 ευρώ.

Η δικογραφία που σχηµατίστηκε για την  υπόθεση
υποβλήθηκε αρµοδίως».

Αύξηση βαθµού σε πτυχία

Σε αν αλυτικό ρεπορτάζ της «Εφηµερίδας των
Συν τακτών » για τις υποθέσεις πλαστών  πτυχ ίων  που
δεν  οδήγησαν  στη φυλάκιση του δράστη, αν αφέρεται
και η περίπτωση 6 γιατρών  από την  Κρήτη που φέρ-
ον ται ν α έχ ουν  πλαστογραφήσει τους βαθµούς των
πτυχ ίων  τους προς τα πάν ωI

Αν αφέρεται αν αλυτικά
στο εν  λόγω ρεπορτάζ:

Πρόσφατα στην  Κρήτη
αποκαλύφθηκαν  ακόµα
έξι περιπτώσεις «πειραγ-
µέν ων » πτυχ ίων  και
µάλιστα όχ ι από καθα-
ρίστριες ή απλούς υπαλ-
λήλους, αλλά από γιατρ-
ούς στους οποίους οι
πολίτες εµπιστεύον ται
την  υγεία τους. Συν ολικά
έξι γιατροί (δύο σε κέν τρα
Υγείας του Ηρακλείου και
των  Χαν ίων , τρεις από το
Βεν ιζέλειο και έν ας από
το Παν επιστηµιακό
Νοσοκοµείο) βρέθηκαν
εκτός υπηρεσίας καθώς
είχ αν  πλαστογραφήσει
τις βαθµολογίες των

πτυχ ίων  τους (προφαν ώς προς τα πάν ω), χ ωρίς όµως
προς το παρόν  ν α τους έχ ει ασκηθεί κάποια ποιν ική
δίωξη, εν ώ οι ίδιοι έχ ουν  προσφύγει ακόµα και κατά
της απόφασης απόλυσής τους, ζητών τας ν α επαν έλθ-
ουν  στις υπηρεσίες τους.

Πηγή: iatropedia

ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ «ΠΕΙΡΑΓΜΕΝΩΝ» ΠΤΥΧΙΩΝ ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟΥΣ  

Εκδήλωση αγάπης και προσφοράς από το θεατρ-
ικό Εργαστήρι του Συλλόγου ΑΜΕΑ «Ανοιχτή Αγκα-

λιά» την Κυριακή 9 ∆εκεµβρίου
στο Πνευµατικό Κέντρο Θρακοµακεδόνων
Μια πρωτοβουλία του "Συλλόγου Γυναικών

Θρακοµακεδόνων".
Με αγάπη στους συνανθρώπους µας, 

γιορτάζουµε την ηµέρα των ΑΜΕΑ.
9 ∆εκεµβρίου 2018 και ώρα 19:00 

στο Πνευµατικό Κέντρο Θρακοµακεδόνων.

Σ
τη ∆ιεθν ή Καταν αλωτική Έκθεση
Τροφίµων  και Ποτών  «Food &
Lif e 2018» που ραγµατοποιήθη-

κε από τις 28 Νοεµβρίου έως τις 2
∆εκεµβρίου 2018 στο Μόν αχ ο, µετείχ ε
για πρώτη φορά η Περιφέρεια Αττικής µε
στόχ ο την  προβολή και την  προώθηση
του αγροτοδιατροφικού της τοµέα. Στο
περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής φιλο-
ξεν ήθηκαν  επιχ ειρήσεις και παραγωγοί
που δραστηριοποιούν ται στην  παραγω-
γή και επεξεργασία ποιοτικών  αγροτο-
διατροφικών  προϊόν των , µε επιδότηση
της συµµετοχ ής τους κατά 60%. 

Αξίζει ν α σηµειωθεί ότι η συγκεκριµέν η έκθεση πραγµατοποιείται κάθε χ ρόν ο και αποτελεί τη µεγαλύτερη κατα-
ν αλωτική έκθεση (B2C) τροφίµων  και ποτών  της Βαυαρίας, στην  οποία λαµβάν ουν  µέρος αποκλειστικά παρα-
γωγοί και εταιρείες µε προϊόν τα και σπεσιαλιτέ αν ώτερης γευστικής ποιότητας, µη βιοµηχ αν οποιηµέν α, µη γεν ε-
τικά τροποποιηµέν α, καθώς και µε βιολογικά προϊόν τα. Απευθύν εται δε κατά κύριο λόγο στον  τελικό καταν α-
λωτή, αλλά την  επισκέπτον ται και εµπορικοί επισκέπτες από εταιρείες χ ον δρικής, µικρές αλυσίδες, εστιατόρια
κ.ά.. Η ελλην ική συµµετοχ ή στην  έκθεση πραγµατοποιήθηκε µε την  υποστήριξη του Ελλην ογερµαν ικού Εµπο-
ρικού και Βιοµηχ αν ικού Επιµελητηρίου και υπό την  αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Αν άπτυξης και Τροφίµων . 

Στο επίκεντρο η εξωστρέφεια και η αύξηση των εξαγωγών των προϊόντων του αγροτοδιατροφικού
τοµέα

Με γν ώµον α την  εν ίσχ υση της εξωστρέφειας πραγµατοποιήθηκε στις 30 Νοεµβρίου επιχ ειρηµατικό δείπν ο
γν ωριµίας των  εκθετών  της ελλην ικής συµµετοχ ής µε επιχ ειρηµατίες του κλάδου από τη Γερµαν ία, την  Τουρκία,
το Ισραήλ και την  Ελλάδα που δραστηριοποιούν ται στη Γερµαν ία και σε άλλες χ ώρες, προκειµέν ου ν α αν α-
πτύξουν  διεθν είς συν εργασίες και ν α επιτύχ ουν  εµπορικές συµφων ίες για την  εξαγωγή των  προϊόν των  τους. 

Η Περιφέρεια Αττικής συµβάλλει, στο πλαίσιο των  δυν ατοτήτων  της, στην  εξωστρέφεια και στην  αύξηση των
εξαγωγών  των  προϊόν των  του αγροτοδιατροφικού τοµέα και ήδη το πρώτο 9µην ο του 2018 είχ αµε αύξηση 9,1%
σε σχ έση µε το αν τίστοιχ ο 9µην ο του 2017, η οποία οφείλεται κυρίως στην  αύξηση της εξαγωγής του ελαιόλα-
δου.

∆υναµικό «παρών» στη ∆ιεθνή Καταναλωτική Έκθεση Τροφίµων και
Ποτών «Food & Life 2018» στο Μόναχο

Η Περιφέρεια Αττικής προβάλλει τα προϊόντα της Αττικής γης
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ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΤΟΥΣ 
Αθλητικό υλικό στα Τµήµατά του και σε Συλλόγους διένειµε το ΝΠ∆∆ «Η Πάρνηθα»

Α
θλητικό υλικό διανείµει στα Τµήµατα του το
Νοµικό Πρόσωπο του Οργανισµού Πολιτι-
σµού και Αθλητισµού ∆ήµου Φυλής «Η

Πάρνηθα», υπό τον Πρόεδρο Γιώργο Μαυροειδή.
Το Νοµικό Πρόσωπο στοχεύοντας στην ανάπτυξη

και την καλύτερη οργάνωση των Τµηµάτων του,
καθώς και στην ανταποδοτικότητα των παροχών
προς τα µέλη του, και θέλοντας να παρέχει προς
όλους τους αθλητές (παιδιά και ενήλικες) υλικό για
τις προπονήσεις τους και ενιαία εµφάνιση στις παρ-
ουσιάσεις τους, διένειµε µπλούζες - φούτερ και
σάκους.

Η διανοµή υλικού ξεκίνησε από τα Τµήµατα
Ενόργανης Γυµναστικής και Αεροβικής Γυµναστι-
κής στην Ενότητα Φυλής, θα συνεχιστεί µε τα τµή-
µατα του Κολυµβητηρίου και σταδιακά θα πραγµα-
τοποιηθεί σε όλα τα Τµήµατα.

Παράλληλα, «Η Πάρνηθα» διένειµε αθλητικό
υλικό προς Συλλόγους του ∆ήµου που είχαν αιτ-
ηθεί και ανάλογα µε τις ανάγκες τους.

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΕΙΣΜΑ
ΣΤΟΛΙΖΟΥΝ ΤΟ ∆ΕΝΤΡΟ ΤΟΥ

∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ

Την Παγκόσµια Ηµέρα Ατόµων µε Αναπ-
ηρία, ο ∆ήµος Χαϊδαρίου µαζί µε τα δικά
µας παιδιά από το ΕΡΕΙΣΜΑ, Κέντρο

∆ηµιουργικής Απασχόλησης για παιδιά µε ειδι-
κές ανάγκες του ∆ήµου, επιλέξαµε να στολίσο-
υµε το ∆έντρο του ∆ηµαρχείου. 

Μια γιορτή έντονου συµβολισµού που στέλνει
ηχηρό µήνυµα στην κεντρική διοίκηση ότι όλοι
έχουν θέσει και ρόλο στην κοινωνία και η πολι-
τεία το κράτος έχει την υποχρέωση να παρέχει
όλα τα εφόδια που έχει κάθε άνθρωπος ανάγκη
για την κοινωνική του ένταξη.

Τη ∆ευτέρα 3/12 στις 5:30 µµ το ∆έντρο του
∆ηµαρχείου στολίσθηκε  µε χειροποίητα
στολίδια που έφτιαξαν µε όλη τους τη µαστοριά τα
παιδιά από το ΕΡΕΙΣΜΑ και σε αυτά έκλεισαν
την αγάπη τους και τις ευχές τους για καλές γιο-
ρτές µε υγεία και ευτυχία για όλο τον κόσµο.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΕ
ΟΛΟΥΣ!

Το Τµήµα Κοινωνικής Πολιτι-
κής του ΝΠ∆∆ ΠΑΚΠΠΑ, σε
συνεργασία µε το Κέντρο Υγείας
Ελευσίνας, διοργάνωσε ενηµέρ-
ωση των µελών του ΚΑΠΗ και
των τριών παραρτηµάτων, στα
πλαίσια του εθνικού προγράµ-
µατος «ΗΠΙΟΝΗ», µε σειρά οµι-
λιών από τις επισκέπτριες
υγείας:

•Παπαζωγράφου Γιούλα
•Κωνσταντοπούλου Βούλα
•Γεωργάκη Κική
•Κατσαµπούλα Κωνσταντίνα
•Κοντοπίδου Μαίρη
σχετικά  µε τον «Καρκίνο του
πεπτικού συστήµατος».
Τα µέλη του ΚΑΠΗ, άκουσαν µε
µεγάλο ενδιαφέρον τις επισκέ-
πτριες υγείας και στο τέλος της 

ενηµέρωσης, οι ερωτήσεις τους 
ήταν ενδιαφέρουσες και καίριες
για την πρόληψη.

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΙΑΤΡΟΣ ΚΑΠΗ
ΜΠΙ∆ΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΗ
ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

Σειρά οµιλιών από επισκέπτριες υγείας στα ΚΑΠΗ Ελευσίνας 
Σχετικά µε τον «Καρκίνο του πεπτικού συστήµατος»
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Μ
ια ενδιαφέρουσα εκδήλω-
ση πραγµατοποιήθηκε το
Σάββατο 1 ∆εκέµβρη στην

αίθουσα εκδηλώσεων του 7ου
∆ηµοτικού Σχολείου Άνω
Λιοσίων.Η οµάδα κούκλας-µαριονέ-
τας της µονάδας  απεξάρτησης
18ΑΝΩ ,ανταποκρινόµενη στη
πρόσκληση του Παραρτήµατος του
Ε.ΣΥ.Ν παρουσίασε το έργο"
ΒIRDY".Μετά την παράσταση ακο-
λούθησε συζήτηση µε τους συντελε-
στές της εκδήλωσης και τους παρε-
υρισκόµενους.Μέσα από τη συζήτ-
ηση αναδείχθηκε ότι το ζήτηµα της
τοξικοεξάρτησης είναι  κοινωνικό
φαινόµενο.

Έγινε αναφορά στην  αναποτελε-
σµατικότητα των προγραµµάτων
υποκατάστασης γιατί συντηρούν τη
χρήση και  στις  ενέργειες στις
οποίες προβαίνει   και υλοποιεί η
κυβέρνηση, όπως οι χώροι επο-
πτευόµενης χρήσης και το νοµοσχέ-
διο για τη "φαρµακευτική "κάνναβη
που αποσκοπούν στη γκετοποίηση
των χρηστών και την  εξοικείωση της
κοινωνικής συνείδησης µε τη
χρήση µιας εθιστικής ουσίας
.Τέλος  υπογραµµίστηκε το νέο
επίπεδο κερδών που αποφέρουν
οι µπίζνες µε τη κάνναβη στις εται-
ρίες που δραστηριοποιούνται σε
αυτή την κατεύθυνση.

ΕΣΥΝ Παράρτηµα Αχαρνών-Φυλής
Η οµάδα κούκλας-µαριονέτας της µονάδας 

 απεξάρτησης 18ΑΝΩ παρουσίασε το έργο" ΒIRDY"

"ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ"
1ο Τουρνουά Ακαδηµιών Ποδοσφαίρου

«ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΙΤΖΑΚΗΣ» 

Ο ∆ήµος Ελευσίν ας και το Τµήµα Αθλητισµού του ΝΠ∆∆ ΠΑΚΠΠΑ,
σας καλεί στο 1ο Τουρν ουά Ακαδηµιών  Ποδοσφαίρου «ΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΑΛΙΤΖΑΚΗΣ», στο ∆ηµοτικό Στάδιο Ελευσίν ας, µε κεν τρικό σύν θηµα
"ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ"
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Μεγάλη συµµετοχή στις διήµερες δωρεάν εξετάσεις του ∆ήµου 
Φυλής µε τη στήριξη των «Γιατρών της Αγάπης»

Με µεγάλη συµµετοχή δηµοτών, ολοκ-
ληρώθηκε την Κυριακή 2 ∆εκεµβρίου,
το διήµερο των δωρεάν προληπτικών

εξετάσεων που οργάνωσε η Κοινωνική Υπηρεσία
και τα ΚΑΠΗ Φυλής µε την  αφιλοκερδή και ευγε-
νική στήριξη των «Γιατρών της Αγάπης». 

Περισσότεροι από 250 δηµότες όλων των ηλι-
κιών, επισκέφθηκαν το Σαββατοκύριακο, τα ΚΑΠΗ
Άνω Λιοσίων και Ζεφυρίου και το ∆ηµαρχείο
«Νικόλαος Λιάκος» στη Φυλή, όπου καταξιωµένοι
γιατροί από έξι διαφορετικές ειδικότητες τους εξέ-
τασαν δωρεάν και τους έδωσαν τις απαιτούµενες
οδηγίες για την ίαση ή την πρόληψη του προβλή-
µατος τους.

Την µεγάλη προσφορά των «Γιατρών της Αγάπ-
ης», που απλώνεται σε ολόκληρη τη χώρα εξήρε ο
∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς. «Είναι η
δεύτερη φορά, αυτή τη χρονιά, που είστε δίπλα
στους δηµότες µας και προσφέρετε πολύτιµες

ιατρικές υπηρεσίες. Σας ευχαριστώ από καρδιάς,
που είστε και πάλι εδώ και σας συγχαίρω θερµά
για το έργο σας» υπογράµµισε ο Χρήστος Παπ-
πούς στη συνάντηση που είχε -το Σάββατο 1
∆εκεµβρίου-στο γραφείο του µε τους «Γιατρούς
της Αγάπης».

Ο ∆ήµαρχος Φυλής στη συζήτηση που είχε µε
τους γιατρούς τους ενηµέρωσε πως « Ο ∆ήµος
µας, µέσω της Κοινωνικής Υπηρεσίας,  τα τελευ-
ταία τέσσερα χρόνια, οργανώνει  σταθερά, τακτικά
και στοχευµένα πολύπλευρες δράσεις στον τοµέα
της ιατρικής πρόληψης. 

Θα συνεχίσουµε, για όσο χρονικό διάστηµα το
χρειάζεται η κοινωνία που υπηρετούµε» τόνισε ο
Χρήστος Παππούς προσθέτοντας πως «Εσείς µε
την προσφορά σας αυτή τη χρονιά στο ∆ήµο µας,
γίνατε πλέον οι «Γιατροί της Καρδιάς µας» και σας
θέλουµε δίπλα µας». 

Την ικανοποίηση του για τη συµµετοχή των
δηµοτών στο πρόγραµµα των δωρεάν προλ-
ηπτικών εξετάσεων εξέφρασε ο Αναπληρωτής
∆ήµαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Γιώργος Αντωνό-
πουλος. «Η µεγάλη συµµετοχή των δηµοτών αυτό
το διήµερο, δικαιώνει την επιλογή µας αλλά και την
επιµονή µας στην συνεχή διοργάνωση δράσεων
για την πρόληψη και την αγωγή της υγείας» υπο-

γράµµισε ο Γιώργος Αντωνόπουλος και ευχα-
ρίστησε τους Γιατρούς της Αγάπης «για την εθε-
λοντική προσφορά τους» .

Οι γιατροί από την πλευρά τους ευχαρίστησαν
το ∆ήµαρχο Φυλής και τον Αναπληρωτή ∆ήµαρχο
Κοινωνικής Πολιτικής για τη φιλοξενία, υπογράµµι-
σαν την αρτιότητα των εγκαταστάσεων που χρησι-
µοποιήθηκαν ως εξεταστικά κέντρα και δήλωσαν
ενθουσιασµένοι από τη συµµετοχή του κόσµου.

Συγκεκριµένα στο κλιµάκιο των γιατρών που
εξέτασαν αφιλοκερδώς τους δηµότες Φυλής
συµµετείχαν : ο κ. Πάνος Βραχνός, Γενικός Χειρο-
υργός ∆ιευθυντής Β΄ Χειρουργικής κλινικής ΚΑΤ,
Νατάσα Γούναρη ΟΡΛ Επιµελήτρια Α’ στο νοσοκο-
µείο Παίδων Πεντέλης, Κων/νος Πετρακογιάννης,
∆ερµατολόγος ∆ιευθυντής στο Νοσοκοµείο ΚΑΤ,
Φαρούκ Μπισαράτ, Ουρολόγος ∆ιευθυντής στο
Νοσοκοµείο ΚΑΤ, Γιούλα Μπάρλα, Οφθαλµίατρος
και Λουΐζα Κοσµίδου Καρδιολόγος και Αντιδήµα-
ρχος ∆ιοικητικών Υπηρεσιών Αχαρνών. 

Παρών ήταν και αυτή τη φορά και ο γνωστός
ερµηνευτής Γιώργος Υδραίος ο οποίος  αποτελεί
βασικό κρίκο της αλυσίδας των «Γιατρών της
Αγάπης» και προσφέρει αφιλοκερδώς τις υπηρ-
εσίες του –στον οργανωτικό τοµέα - σε όλες τις
αποστολές των γιατρών ανά την Ελλάδα.
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Η
πρωτοβουλία της αρµόδιας για
θέµατα Ισότητας Φύλων  Υφυ-
πουργού Εσωτερικών , κ. Μ.

Χρυσοβελών η, ν α υπογραφεί συµφων ία
καταρχ άς µε τον  Πρόεδρο της ΚΕ∆Ε, κ.
Γ. Πατούλη, µε σκοπό την  δηµιουργία
εν ός µεγάλου δικτύου για την  υποστήρ-
ιξη των  θεµάτων  που αφορούν  την
Ισότητα των  Φύλων , αλλά και την  έµφυ-
λη βία, γίν εται πραγµατικότητα.

Στις 3/12 κατά την  έν αρξη του Τακτι-
κού Συν εδρίου της ΚΕ∆Ε, που έγιν ε
στο Μέγαρο Μουσικής Αθην ών , ο Πρόε-
δρος κ. Γ. Πατούλης - παρουσία της
Υφυπουργού - αν ακοίν ωσε την  απο-
δοχ ή της πρότασης και την  συν υπογρ-
αφή σχ ετικής συµφων ίας.

Την  Τετάρτη 05/12 στην  αίθουσα
«Oly mbia» του ξεν οδοχ είου DIVANI
CARAVEL (17:00 – 19:00), κατά την

προγραµµατισµέν η θεµατική συζήτηση
για την  γυν αικεία επιχ ειρηµατικότητα
και την  οικογέν εια που θα πραγµατο-
ποιηθεί στο πλαίσιο του συν εδρίου, θα
υπογραφεί το σχ ετικό σύµφων ο.

Υπεν θυµίζεται ότι την  Πέµπτη 29/12
µε πρωτοβουλία της Υφυπουργού Εσω-
τερικών  είχ ε πραγµατοποιηθεί στο
Υπουργείο Εσωτερικών  συν άν τηση µε
τον  Πρόεδρο της ΚΕ∆Ε κ. Γ. Πατούλη
και στελέχ η. Στην  συν άν τηση αυτή
είχ ε παρουσιαστεί η σχ ετική πρόταση
εκ µέρους της Υφυπουργού κ. Μ. Χρυ-
σοβελών η, η οποία συν δέεται άµεσα µε
το Νοµοσχ έδιο για την  Ισότητα των
Φύλων  και την  έµφυλη βία, το οποίο
εισάγεται τις επόµεν ες ηµέρες στην
Βουλή. Ο κ. Γ. Πατούλης εξαρχ ής απο-
δέχ τηκε πλήρως την  πρόταση και 

εκδήλωσε την  βούληση του ν α υπο-
στηρίξει την  πρωτοβουλία συν εργασίας
εκ µέρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’
βαθµού.

Με την  ευκαιρία της θετικής αυτής εξέ-
λιξης, η Υφυπουργός Εσωτερικών  κ. Μ.
Χρυσοβελών η δήλωσε: «Σήµερα έγιν ε το
πρώτο µεγάλο βήµα για ν α υπάρξει στην
χ ώρα µας για πρώτη φορά, έν α µεγάλο
δίκτυο για τα θέµατα της Ισότητας των
Φύλων , για την  υποστήριξη των
γυν αικών , για την  καταπολέµηση της 

έµφυλης βίας, φαιν όµεν ο που τα
τελευταία χ ρόν ια εν τείν εται. Έν α δίκτυο
που θα προστεθεί στην  επιτυχ ηµέν η
λειτουργία των  ∆οµών  της ΓΓΙΦ και του
Κ.Ε.Θ.Ι. Φιλοδοξία µας είν αι σε κάθε
µεγάλη πόλη της χ ώρας ν α υπάρχ ει
έν ας αποτελεσµατικός οργαν ισµός υπο-
στήριξης γι’ αυτά τα θέµατα. 

Οι φυσικοί µας σύµµαχ οι σε αυτήν
την  προσπάθεια είν αι οι δήµοι της
χ ώρας, µε τους οποίους ξεκιν άµε συν ε-
ργασία. Ευχ αριστώ πολύ τον  κ. Γ.
Πατούλη και την  ΚΕ∆Ε».

ΣΣΣΣττττηηηηνννν    κκκκοοοορρρρυυυυφφφφααααίίίίαααα    ττττοοοουυυυρρρριιιισσσσττττ ιιιικκκκήήήή    έέέέκκκκθθθθεεεεσσσσηηηη    TTTTOOOOUUUURRRRIIIISSSSMMMM    EEEEXXXXPPPPOOOO
µε δικό του περίπτερο ο ∆ήµος Φυλής

Μ
ε τη συµµετοχή του στην 5th
Athens International Tourism
Expo ολοκληρώνει τις φετινές

δράσεις τουριστικής προβολής ο ∆ήµος
Φυλής. 

Στην έκθεση ο ∆ήµος θα πάρει µέρος,
όπως και πέρσι, µε δικό του περίπτερο,

στο οποίο θα προβάλει όλες τις µορφές
τουρισµού τις οποίες µπορεί να προσφ-
έρει στον επισκέπτη η Φυλή. 

Ειδικότερα θα δοθεί έµφαση στον
πολιτιστικό, στο γαστρονοµικό, στο
θρησκευτικό, στο φυσιολατρικό και
στον εναλλακτικό τουρισµό. 

Πρόκειται για την κορυφαία
προωθητική τουριστική δράση του
∆ήµου Φυλής µέσα στη χρονιά. 

Αποτελεί το επιστέγασµα σηµαν-
τικών δράσεων, όπως το Αναρρ-
ιχητικό Φεστιβάλ, η τηλεοπτική
προβολή της παράδοσης του
τόπου το Πάσχα, µέσω του BLUE
SKY, το Συνέδριο για τη ∆ηµοκρ-
ατία, ο ορεινός αγώνας «Άρµα
Πάρνηθας» και το ράλι κλασικών
αυτοκινήτων. 

Το συντονισµό της παρουσίας
του ∆ήµου Φυλής στην έκθεση έχει
ο Αντιδήµαρχος Σπύρος Μπρέµ-
πος, µε τη συνεργασία των πολιτι-
στικών και αθλητικών φορέων της

Φυλής.
«Με τη συµµετοχή µας στην Τουριστική

Έκθεση κλείνουµε µε επιτυχία τη φετινή
καµπάνια τουριστικής προβολής του
τόπου µας. 

Κάνουµε πράξη τη δέσµευση του Χρή-
στου Παππού να γίνει η Φυλή τουριστικός

προορισµός. Ευχαριστώ τους πολιτιστι-
κούς και αθλητικούς φορείς για τη βοήθ-
ειά τους στην επίτευξη του µεγάλου αυτού
στόχου. 

Μαζί µπορούµε να αλλάξουµε τη
φυσιογνωµία του ∆ήµου µας και να αξιο-
ποιήσουµε το φυσικό του κάλλος, την
Ιστορία και την Παράδοσή του» τόνισε
χαρακτηριστικά ο Σπύρος Μπρέµπος. 

Η 5η Athens International Tourism
Expo 2018 οργανώνεται από  7-9 ∆εκεµ-
βρίου 2018, στο Metropolitan Expo, στο
Αεροδόµιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και
παρουσιάζει το πρόσωπο της Ελλάδας
στον τουρισµό. 

Θα φιλοξενήσει περισσότερους από
150 κορυφαίους ∆ιεθνείς Hosted Buyers
από Ευρώπη, ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία,
Μ. Ανατολή, Ινδία και ευρύτερη Ασία και οι
οποίοι θα έχουν 8.000 περίπου Β2Β
συναντήσεις µε τους εκθέτες και θα
καλύψουν πλήρως όλες τις επαγγελµατι-
κές κατηγορίες της έκθεσης.

Έγινε το πρώτο βήµα να υπάρξει, για πρώτη φορά,
στην Ελλάδα ένα µεγάλο δίκτυο για τα θέµατα της

Ισότητας των Φύλων & της έµφυλης βίας

ΞΕΚΑΘΑΡΗ Η ΒΟΥΛΗΣΗ  ΑΠΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΘΕΙ Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
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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

τάξεωνδηµοτικού 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 µαθη-

τών.
Συµµετοχή των γονέων των µαθητών µας κατά προτεραιότητα στη Σχολή

Γονέων 
Ασπροπύργου που ιδρύθηκε από την Ένωση Επιστηµόνων Αττικής. 

Ελάτε ν α προχωρήσουµε µαζί πέρα από τα όρια που µας επιβάλλει 
η ρουτίν α και η κρίση των  καθηµεριν ών  σχέσεων . 

Για ν α γν ωρίσετε 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

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ.

∆∆ΙΙΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΣΣΕΕΜΜΙΙΝΝΑΑΡΡΙΙΟΟΥΥ  
Ο Σ.Ε.Ε.Λ.Φ. ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ &
ΠΕΡΙΞ διοργανώνει επίκαιρο σεµινάριο
µε θέµα : 
1.   “Ο 1.   “Ο GDPR GDPR ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ  ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ  
ΓΡΑΦΕΙΑ”ΓΡΑΦΕΙΑ”

2.   “Το υφιστάµεν ο εργασιακό   2.   “Το υφιστάµεν ο εργασιακό   
πλαίσιο µετά τις τελευταίες πλαίσιο µετά τις τελευταίες 
ν οµοθετικές ρυθµίσεις”ν οµοθετικές ρυθµίσεις”

Εισηγητές του σεµιναρίου θα είναι :
-   Μεϊν τής  Σ.  Κων σταν τίν ος, Νοµικός-Επικεφαλής Νοµικού τµήµατος

TQS Group 
-   Ραπαν άκης  Γ. Πέτρος, Οικονοµολόγος ,Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π. ,

Σύµβουλος επιχειρήσεων σε θέµατα εργατικής νοµοθεσίας & ανθρώπινου
δυναµικού, Εισηγητής,Συγγραφέας.

Η διεξαγωγή του σεµιναρίου θα γίνει την ΠΕΜΠΤΗ 6 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
και ώρα 16:00 στο Αµφιθέατρο του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ, Τραπεζούντος και ∆ιγενή Ακρίτα, Ελευσίνα. 

( “ ΚΤΙΡΙΟ  TUV” ΠΑΡΑ∆ΡΟΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ – ΚΟΜΒΟΣ
ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟΥ)

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 2105574433 – 2105549191 
FAX : 2105580000  EMAIL : mouzacas@otenet.gr.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 20,00 ευρώ 

ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ. 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΛΙΓΓΙΝΗ ΜΑΡΙΑ
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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

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Π Ε Ρ Ι ΦΕ Ρ Ε Ι Α

ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                               
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ   & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Γραµµατεία Περιφερειακού

Συµβουλίου                                             
Ταχ. ∆/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-

17
Τ.κ. 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. : 213 2063534
Φαξ: 213 2063533 
E-mail: ssona@patt.gov.gr  

Αθήν α,   4-12-2018
Aρ. Πρωτ.: 241663

Αν ακοίν ωση

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της
µε αριθµ.οικ.1649/45 ΚΥΑ Υπο-
υργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ
(ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται
ότι: 
Στο Περιφερειακό Συµβούλιο

Αττικής διαβιβάστηκε από τη
∆/νση Περιβαλλοντικού και Χωρι-

κού Σχεδιασµού της Αποκεντρω-
µένης ∆ιοίκησης Αττικής µε το µε
αρ. πρωτ. 105773/6159/18 έγγρ-
αφο η µελέτη τροποποίησης/
συµπλήρωσης/ διόρθωσης
Απόφασης Έγκρισης Περιβαλ-
λοντικών Όρων µε:
Α) τίτλο έργου: «Μονάδα αποθή-

κευσης εύφλεκτων υλικών (ναυτι-
λιακών χρωµάτων, βερνικιών και
διαλυτών)  και επαγγελµατικού
εργαστηρίου σύνθεσης
αποχρώσεων µε βάση τα ναυτι-
λιακά χρώµατα», υποκατηγορία
Α2, οµάδα 9η µε α/α: 204 (Χερ-
σαίες εγκαταστάσεις παντός είδο-
υς αποθήκευσης επικίνδυνων
προϊόντων µ.α.κ. που χαρακ-
τηρίζονται ως: α) οξείας τοξικότ-
ητας κατηγορίας 1,2 για την κατά-
ποση και το δέρµα και κατηγο-
ρίας 1,2,3 για την εισπνοή, β) καρ-
κινογόνα, µεταλλαξιογόνα ή
επικίνδυνα για την αναπαραγωγή
κατηγορίας 1,2 γ) επικίνδυνα για
το υδατικό περιβάλλον κατηγο-
ρίας 1,2) & α/α: 98 (Παραγωγή
χρωµάτων, βερνικιών και παρό-
µοιων επιχρισµάτων, µελανών
τυπογραφίας και µαστιχών- στό-
κου) 
Β) θέση δραστηριότητας: θέση

Τρύπιο Λιθάρι της ∆.Κ. Μάνδρας,

στο ∆ήµο Μάνδρας- Ειδυλλίας,
στην Περιφερειακή Ενότητα ∆υτι-
κής Αττικής, της Περιφέρειας Αττι-
κής..
Γ) φορέα έργου την: ‘’ΓΙΟΤΟΥΝ

ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.’’
∆) αρµόδια για τη δραστηριότητα

περιβαλλοντική αρχή τη ∆/νση
Περιβαλλοντικού και Χωρικού
Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Αττικής
Ε) αρµόδια υπηρεσία της Περιφ-

έρειας Αττικής για την παροχή
σχετικών περιβαλλοντικών πληρ-
οφοριών, στην οποία  καλείται το
κοινό να ενηµερωθεί, τη ∆/νση
Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττι-
κής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα,
υποδοχή κοινού: ∆ευτέρα- Παρ-
ασκευή, 9:00-15:00, τηλ. 210-
6984302)
ΣΤ) στα πλαίσια της τροπο-

ποίησης της µε αρ. απόφασης
88878/5251/18/23-10-18
Ζ) εφηµερίδα δηµοσίευσης τη

«Θριάσιο» και link δηµοσίευσης
το www.patt.gov.gr.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

∆ΙΠΛΑΣΙΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ 
Ενισχύθηκε η συµµετοχή µετά την φονική πυρκαγιά στο Μάτι  

Μ
ε 530 υποψήφιους σε όλη την  Ελλάδα ξεκίν ησε πριν  λίγες ηµέρες η 8η Εκπαιδευτική
Σειρά της Σχ ολής Εθελον τών  Πυροσβεστών  έτους 2018-2019 η οποία και αν αµέν εται ν α
ολοκληρωθεί τέλη Φεβρουαρίου.

Ο αριθµός αυτός αγγίζει το διπλάσιο του µέσου όρου των  υποψηφίων  που εκπαιδεύον ται κάθε
χ ρόν ο προκειµέν ου ν α υπηρετήσουν  στο Πυροσβεστικό Σώµα ως Εθελον τές Πυροσβέστες.

Ειδικότερα στην  Αττική, οι υποψήφιοι έφτασαν  τους 150, γεγον ός που σύµφων α µε την  Παν ελ-
λήν ια Έν ωση Εθελον τών  Πυροσβεστικού Σώµατος, καταδεικν ύει, µετά και τα τραγικά γεγον ότα
της φον ικής πυρκαγιάς στο Μάτι, τόσο την  εµπιστοσύν η των  συµπολιτών  µας προς το Πυρο-
σβεστικό Σώµα, όσο και την  θέλησή τους ν α υπηρετήσουν  εθελον τικά και άµισθα σε αυτό, αν τι-
µετωπίζον τας τους ίδιους κιν δύν ους και µοιράζον τας τις ίδιες αγων ίες µε το µόν ιµο, πεν ταετές και
συµβασιούχ ο πυροσβεστικό προσωπικό.

Από την  πλευρά της Παν ελλήν ιας Έν ωσης Εθελον τών  Πυροσβεστικού Σώµατος καλεί το Υπο-
υργείο Προστασίας του Πολίτη ν α προχ ωρήσει άµεσα σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες που
ορίζει η ν οµοθεσία προκειµέν ου, µε την  ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, ν α δοθεί στους ν έους Εθε-
λον τές Πυροσβέστες ο απαραίτητος και αν αγκαίος προστατευτικός εξοπλισµός για την  εκτέλεση
των  καθηκόν των  τους, καθώς επίσης ν α χ ορηγηθούν  Μέσα Ατοµικής Προστασίας και στους ήδη
2000 υπηρετούν τες Εθελον τές Πυροσβέστες στο Πυροσβεστικό Σώµα, οι οποίοι έχ ουν  σοβαρές
ελλείψεις και αδυν ατούν  ν α ασκήσουν  µε ασφάλεια τα καθήκον τά τους.

Α∆Α:ΨΞΛΦΩΞ1-ΝΧ5                                     
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Περικλέους 55, 155 61
ΧΟΛΑΡΓΟΣ

Χολαργός 3/12/2018 
Αριθ. πρωτ.: 27819 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ∆ήµαρχος Παπάγου-Χολαργού
Αττικής
Προκηρύσσει τη διενέργεια συνο-
πτικού διαγωνισµού µε σφραγισµέ-
νες προσφορές µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρ-
ουσα από οικονοµικής άποψης
προσφορά βάσει τιµής, για την
προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια
οργάν ων  αν αψυχής για Παιδι-
κούς Σταθµούς και Νηπιαγωγεία
∆ήµου Παπάγου – Χολαργού»
συνολικού προϋπολογισµού
9.982,00 € (εννέα χιλιάδων εννια-
κοσίων ογδόντα δύο ευρώ),
συµπεριλαµβανοµένου του
Φ.Π.Α., όπως περιγράφονται στην
υπ’ αριθ. 2018233 µελέτη της
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του ∆ήµου (CPV 37535200-9).

Η δαπάνη της σύµβασης για την εν
λόγω προµήθεια θα βαρύνει το ΚΑ
15.7135.0003, οικονοµικού έτους
2018, όπου έχει προβλεφθεί και
διατεθεί σχετική πίστωση. Σε
περίπτωση που ο διαγωνισµός δεν
τελεσφορήσει εντός του οικονοµι-
κού έτους 2018, ο ∆ήµος δεσµεύε-
ται να προβλέψει και να διαθέσει
αντίστοιχη πίστωση στο προϋπο-
λογισµό  οικονοµικού έτους 2019. 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την
17η  ∆εκεµβρίου 2018 ηµέρα ∆ευ-
τέρα  και από ώρα 10.00 π.µ. έως
10.30 π.µ. (ώρα λήξης παράδο-
σης των προσφορών), ενώπιον της
αρµόδιας επιτροπής διαγωνισµού
η οποία ορίσθηκε µε την υπ’ αριθ.
28/2018 διαγωνισµού και συγκε-
κριµένα στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα
της ∆.Κ. Παπάγου- Αν αστάσεως
90, 15669 Παπάγου, τηλ.: 213
2027126/121/195, (µελετήτρια
Τσαρδακλή τηλ. 213 2027126 &
e - m a i l :
ptsardakli@dpapxol.gov.gr  –
Πρόεδρος Επιτροπής ∆ιαγωνι-
σµού Π. Τσαρδακλή τηλ. 213
2027126 &  e-mail:
ptsardakli@dpapxol.gov.gr). Σε
περίπτωση που δεν διεξαχθεί ο
διαγωνισµός στις   17/12/2018
λόγω απεργίας ή ανωτέρας βίας,
θα διενεργηθεί στις 20/12/2018
ηµέρα Πέµπτη την ίδια ώρα, χωρίς
προηγούµενη δηµοσίευση ή ειδο-
ποίηση.
Στον διαγωνισµό µπορούν να
λάβουν µέρος όσοι διαθέτουν τα

προσόντα και τα δικαιολογητικά
συµµετοχής, που προβλέπονται
στη διακήρυξη. ∆εν απαιτείται
εγγύηση για τη συµµετοχή στο
διαγωνισµό.
Για την καλή εκτέλεση των όρων
της σύµβασης, o προµηθευτής
υποχρεούται να καταθέσει πριν ή
κατά την υπογραφή της σύµβα-
σης εγγυητική επιστολή που θα
καλύπτει ποσό ίσο µε ποσοστό
πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας
της σύµβασης χωρίς να υπολογίζε-
ται ο Φ.Π.Α. 
Η σύµβαση θα έχει ισχύ από την

υπογραφή της και για διάστηµα
έως  εξήντα  (60) ηµέρες. 
Οι τιµές της προσφοράς του
αναδόχου  θα είναι  σταθερές  και
αµετάβλητες σ’ όλη τη διάρκεια
της σύµβασης. ∆εκτές προσφορές
για το σύνολο των ειδών του προϋ-
πολογισµού. 
Τα σχετικά τεύχη της δηµοπρ-
ασίας δύνανται να λάβουν οι ενδια-
φερόµενοι από το Γραφείο Προµ-
ηθειών του ∆ήµου Παπάγου-
Χολαργού (Περικλέους 55), κατά
τις εργάσιµες µέρες και ώρες (τηλ.
2132002841-2/859) όπως ορίζει  η
διακήρυξη του διαγωνισµού.

Ο ∆ήµαρχος
Παπάγου-Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος

Εσωτερική ∆ιανοµή: Επιτροπή
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού

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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Το Τµήµα Πολιτιστικής Εκπαίδευσης της
∆ιεύθυνσης Παιδείας Πολιτισµού Αθλητισµού και
Νέας Γενιάς του ∆ήµου Αχαρνών, διοργανώνει,
Εβδοµάδα ανταλλαγής βιβλίων, από 3 ∆εκεµ-
βρίου έως τις 8 ∆εκεµβρίου 2018, στη ∆ηµοτική
Πινακοθήκη "Χρήστος Τσεβάς" (Λιοσίων 18,
έναντι Ιερού Ναού Κοιµήσεως Θεοτόκου).

∆ηµιουργούµε µια "ανοιχτή" βιβλιοθήκη για
όλους και σας προσκαλούµε να συµµετέχετε στην
Εβδοµάδα Ανταλλαγής Βιβλίων, φέρνοντας µαζί
σας ένα βιβλίο, για να το ανταλλάξετε µε κάποιο
άλλο!

(ώρες λειτουργίας: καθηµεριν ά 9.00-14.00,
Σάββατο 16.00-20.00) στις 5:57:00 µ.µ. 

Εβδοµάδα ανταλλαγής βιβλίων 3-8 ∆εκεµβρίου 2018 στη 
∆ηµοτική Πινακοθήκη "Χρήστος Τσεβάς"

ΤΤΤΤοοοονννν    φφφφόόόόββββοοοο    ττττοοοουυυυςςςς    γγγγιιιιαααα    ««««λλλλοοοουυυυκκκκέέέέττττοοοο»»»»    σσσσεεεε    ΣΣΣΣχχχχοοοολλλλεεεείίίίαααα
∆∆∆∆εεεεύύύύττττεεεερρρρηηηηςςςς    ΕΕΕΕυυυυκκκκααααιιιιρρρρίίίίααααςςςς    εεεεκκκκφφφφρρρράάάάζζζζοοοουυυυνννν    44448888    δδδδιιιιεεεευυυυθθθθυυυυννννττττέέέέςςςς

Ο
ι 48 διευθυντές Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας
εξέφρασαν µε επιστολή τους στο Υπουργείο Παιδείας
τον φόβο τους για το κλείσιµο των εν λόγω

εκπαιδευτικών µονάδων εξαιτίας της άθλιας κατάστασης στην
οποία βρίσκονται. 

Πιο αναλυτικά, αναφέρουν σε επιστολή τους: «Βρισκόµαστε
στα τέλη του Νοέµβρη και, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η
απαραίτητη χρηµατοδότηση του καινοτόµου αυτού θεσµού είναι
απόλυτα µηδενική!», τονίζουν οι ∆ιευθυντές των Σ∆Ε και
υπογραµµίζουν σε επιστολή και εστιάζουν: «Ανύπαρκτη
χρηµατοδότηση: Στα ήδη οξυµµένα οικονοµικά προβλήµατα µε
τις ελλείψεις κονδυλίων των προηγούµενων δύο χρόνων, έρχεται
να προστεθεί η ανύπαρκτη χρηµατοδότηση της τρέχουσας,
µέχρι σήµερα τουλάχιστον χρονιάς. Απαγορευτική κι αδύνατη η
συνέχιση λειτουργίας των Σ∆Ε: Καθηµερινά ερχόµαστε
αντιµέτωποι µε σωρεία οικονοµικών δυσχερειών οι οποίες
σύντοµα θα καταστήσουν τη λειτουργία των Σ.∆.Ε.
απαγορευτική κι αδύνατη καθώς σε πάρα πολλές περιπτώσεις
λειτουργούν αποκλειστικά χάρη στο φιλότιµο και τον εθελοντισµό
των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευοµένων».

Σηµειώνουν, δε, πως «Εµείς χρηµατοδοτούµε τη λειτουργία
των Σ∆Ε: Η χρηµατοδότηση για τις άµεσες λειτουργικές ανάγκες
(φωτοτυπικό χαρτί, µελάνια, µαρκαδόρους, είδη υγιεινής και
καθαρισµού) γίνεται σε πολλές περιπτώσεις από εµάς τους 

ίδιους τους ∆ιευθυντές, τους εκπαιδευτικούς και τους
εκπαιδευοµένους!».

Όσον αφορά τα νεοσύστατα Σ∆Ε που ιδρύθηκαν φέτος,
ζητείται να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους χωρίς να έχουν την
παραµικρή αρχική χρηµατοδότηση.

Στην υπογραµµίζεται, µάλιστα, πως «Φρονούµε ότι ένα
σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστηµα, που ευαγγελίζεται πως
λειτουργεί κάτω από την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είχε
κατορθώσει να επιλύσει καθηµερινά προβλήµατα που όχι απλά
παρακωλύουν την απρόσκοπτη λειτουργία αλλά προσβάλλουν
και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ενδεικτικά αναφέρουµε την
απουσία υπαλλήλων καθαριότητας σε αρκετά από τα σχολεία
µας!

Καλούµαστε καθηµερινά να θέσουµε σε λειτουργία την
απαρχαιωµένη τεχνολογική υποδοµή (φορητοί υπολογιστές,
προβολικά µηχανήµατα, εκτυπωτές, φωτοτυπικά) και να
επιστρατεύουµε όλη µας την εφευρετικότητα για να δώσουµε
εµβαλωµατικές λύσεις.

Οι εκπαιδευόµενοί µας προερχόµενοι από µειονεκτικές
κοινωνικές οµάδες νοιώθουν ότι η φροντίδα του Κράτους προς
αυτούς είναι για άλλη µια φορά ανύπαρκτη και αισθήµατα
ανασφάλειας κι αγωνίας για την συνέχιση της λειτουργίας των
Σ∆Ε τους κατακλύζουν».

Ως την άλλη Τρίτη θα έχει ψηφιστεί η
µη περικοπή των συντάξεων

Εν τός της εβδοµάδας
αν αµέν εται ν α κατατεθεί
στην  Βουλή η σχ ετική
ρύθµιση για την  µη περι-
κοπή των  συν τάξεων , µε
στόχ ο ν α ψηφιστεί απο
την  Ολοµέλεια ως την  άλλη
Τρίτη, 11 ∆εκεµβρίου.

Σύµφων α µε πληροφο-
ρίες του dikaiologitika.gr το ν οµοσχ έδιο αν αµέν εται
ν α κατατεθεί άµεσα και θα εισαχ θεί µε την  διαδικασία
του επείγον τος, ώστε έως την  άλλη Τρίτη ν α έχ ει
ολοκληρωθεί η ψήφισή του.

Στα 41 εκατ. ευρώ το κονδύλι 
οικονοµικής κρατικής ενίσχυσης προς
τους κτηνοτρόφους

Tα 41 εκατ. ευρώ θα αγγίξει το κον δύλι της οικον ο-
µικής κρατικής εν ίσχ υσης (de minimis) των  κτην οτρ-
όφων  σύµφων α µε απόφαση που υπεγράφη από τον
υπουργό Αγροτικής Αν άπτυξης, Σταύρο Αραχ ωβίτη.

Αν αλυτικότερα σύµφων α µε την  απόφαση
εγκρίν ον ται 41 εκατ. ευρώ για την  «κάλυψη δαπάν ης,
η οποία θα προέλθει από την  έκδοση ΚΥΑ, σύµφων α
µε τον  Καν ον ισµό (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1408/2013 της επιτρο-
πής για τη χ ορήγηση εν ισχ ύσεων  ήσσον ος σηµασίας
(DE MINIMIS) σε αιγοπροβατοτρόφους της επικράτει-
ας».

Αξίζει ν α σηµειωθεί πως σε συν άν τηση που έγιν ε
τον  Οκτώβριο, µεταξύ του αρµόδιου υπουργού και
εκπροσώπων  του κλάδου, ο κ. Αραχ ωβίτης είχ ε αν α-
φέρει πως οι εν ισχ ύσεις θα αν έλθουν  στα 30 εκατ.
ευρώ και όχ ι τα 41 εκατ. ευρώ που τελικά εγκρίθηκαν .

«Αυτήν  την  ώρα είν αι το ελάχ ιστο που µπορούµε
ν α κάν ουµε, προκειµέν ου οι άν θρωποι ν α µπορέ-
σουν  ν α διατηρήσουν  τις εκµεταλλεύσεις τους και αφε-
τέρου ν α µπορέσουν  ν α αποδώσουν  τα υπόλοιπα
µέτρα, τα οποία σχ εδιάζουµε έτσι ώστε ν α φέρουµε
πραγµατικά αποτελέσµατα για το εισόδηµά τους», είχ ε
πει χ αρακτηριστικά ο υπουργός.
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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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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, επαγγελµατικός

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

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)

<<Ενοικιάζεται
ισόγειο  κατάστηµα

63µ² επί της 
οδού Φυλής 8Α.
Πληροφορίες στα

τηλέφωνα 
6947264784 και
6985066463>>
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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

48

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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