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ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Συννεφιά και βροχές          

Η θερµοκρασία έως 12
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
3,7,11,15,19,23,27,31

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Σπυρίδων, Σπυρίδωνας, Σπύρος, 

Σπυρέτος, Σπυράκης,  Σπυριδούλα 

∆ωρεάν και ελεύθερη 
πρόσβαση στο διαδίκτυο 
για επιχειρήσεις και πολίτες 
στον ∆ήµο Φυλής 
Ο ∆ήµος Φυλής αν απτύσσει σε κεν τρικά σηµεία της

πόλης δίκτυο Social Wi-Fi. Μέσω του δικτύου, οι
πολίτες, δηµότες και επισκέπτες έχ ουν  τη δυν ατότητα
για δωρεάν  και ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

Ειδικότερα, οι εγκαταστάσεις έχ ουν  ήδη πραγµατο-
ποιηθεί στα ακόλουθα σηµεία:

∆ηµαρχ είο Άν ω Λιοσίων  πλατεία ηρώων  - Αίθουσα
συν εδριάσεων  (1 access point)

Κτήριο ∆ηµοτικών  Υπηρεσιών  ∆ήµου Φυλής (πρώην
εφορεία) (3 access points)

∆ηµοτικό κολυµβητήριο (1 access point) 
Σε επιχ ειρήσεις και χ ώρους εστίασης πέριξ της  Πλα-

τείας Ηρώων  που εκδήλωσαν  εν διαφέρον .  
Αυτό έχ ει ήδη ως αποτέλεσµα οι πολίτες που

κιν ούν ται στην  Κεν τρική πλατεία Άν ω Λιοσίων  ν α
έχ ουν  ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο 

Το συγκεκριµέν ο δίκτυο Wi Fi προσφέρεται για τη
δηµιουργία κοιν ότητας συν τήρησης και επέκτασης
(community  building). 

Τις επόµεν ες µέρες η επέκταση του Προγράµµατος
θα γίν ει στο ∆ηµαρχ είο Ζεφυρίου και σε κεν τρικούς
κοιν όχ ρηστους χ ώρους της ∆ηµοτικής Εν ότητας Ζεφ-
υρίου, στο ∆ηµαρχ είο Φυλής “Νικόλαος Λιάκος και
στην  Κεν τρική Πλατεία της ∆ηµοτικής Εν ότητας
Φυλής. 

Για τις επιχ ειρήσεις, η  συµµετοχ ή στο δίκτυο “Social
WiFi” απαιτεί µόν ο την  συµπλήρωση των  στοιχ είων
συµµετοχ ής του εν διαφεροµέν ου στην  φόρµα εκδήλω-
σης εν διαφέρον τος εδώ.

∆είτε περισσότερα για την  υπηρεσία Social Wi-Fi
της Crowdpolicy : 

https://www.slideshare.net/crowdpolicy /crowdpoli-
cy -social-wif i 

h t t p : / / c r o wd p o l i c y . c o m / s e r v i c e / s o c i a l -
wif i/?lang=el#1471786572829-f e27914f -e3a9 

Ο
∆ήµος Ελευσίν ας θα προβεί στην  πρόσληψη συν ολικά
τεσσάρων  ατόµων  για την  υλοποίηση της Πράξης “Λει-
τουργία δοµών  και υπηρεσιών  της Τοπικής Αυτο-

διοίκησης προς όφελος των  γυν αικών  και για την  καταπολέµ-
ηση της βίας- Λειτουργία Συµβουλευτικού Σταθµού Υποστήριξ-
ης γυν αικών  θυµάτων  βίας στην  Ελευσίν α”, και συγκεκριµέν α
του εξής, αν ά ειδικότητα και αριθµού ατόµων :

(1) ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(1) ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ
(1) ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΥ
(1) ΠΕ ΝΟΜΙΚΟΥ
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε έν α (1) έτος από την

υπογραφή της σύµβασης µε δυν ατότητα αν αν έωσης ή παρά-
τασης σε περίπτωση συν έχ ισης του προγράµµατος .

Εκτεταµένος χώρος πρασίνου, αναψυχής και άθλησης στον ∆ήµο Ασπροπύργου

Ολοκλήρωση του Πάρκου Γκορυτσάς
Τη δηµιουργία εν ός µεγάλου χ ώρου αστι-

κού πρασίν ου και άθλησης στον  ευρύτερο
περιαστικό χ ώρο του ∆ήµου Ασπροπύρ-
γου, εξασφαλίζει ο ∆ήµος Ασπροπύργου µε
την  υλοποίηση του έργου για την  «ολοκ-
λήρωση του Πάρκου Γκορυτσάς». 

Πρόκειται για έργο προϋπολογισµού
3.700.000 ευρώ µε ΦΠΑ, το οποίο χ ρηµα-
τοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρ-
ειας έως το ποσό των  2.000.000 ευρώ και
από πόρους του ∆ήµου για το επιπλέον
ποσό του 1.700.000 ευρώ.

Το πάρκο Γκορυτσάς (επί του επαρχ ια-
κού άξον α της Λ. Ειρήν ης - πρώην  Νάτο)
αποτελεί µια εν ιαία έκταση γης συν ολικού
εµβαδού 130 στρεµµάτων , που περιλαµβά-
ν ει κτιριακές εγκαταστάσεις (πολιτιστικό
κέν τρο), αθλητικές εγκαταστάσεις (γήπεδο
ποδοσφαίρου) και θέσεις στάθµευσης, εν ώ στο δυτικό
τµήµα του υπάρχ ει υψηλή και χ αµηλή φύτευση.

Τι περιλαµβάνει το έργο

Με το έργο για τη συν ολική αν αβάθµιση του πάρκου,
πρόκειται ν α κατασκευασθούν : 

• 4 γήπεδα αν τισφαίρισης,
• 3 γήπεδα καλαθοσφαίρισης - πετοσφαίρισης,
• µία παιδική χ αρά, 

• έν α γήπεδο ράγκµπι,
• έν α γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5, το οποίο θα

κατασκευασθεί από συν θετικό χλοοτάπητα,
• τοποθέτηση τεχ ν ητού χ λοοτάπητα στο υφι-

στάµεν ο γήπεδο ποδοσφαίρου,
• επισκευή και διάστρωση των  διαδρόµων  περι-

πάτου και ελαφράς άθλησης.
Επίσης θα πραγµατοποιηθεί εκτεταµέν η φύτευση σε

όλους τους ακάλυπτους χ ώρους του πάρκου σε µία
επιφάν εια περίπου 50 στρεµµάτων .

Ασπρόπυργος
Κολιός  Αντώνιος , Ν. 28ης Οκτωβρίου 17Α 

& Θρασυβούλου, 2105577744

Ελευσίνα 
- Ν Β ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ Τ Σ ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΟΕ 

Παγκάλου 81, 2105547602
- Παπαδοπούλου Σοφία, Κοντούλη 8 Α

210 5548208

Μάνδρα
Πέππας Ιωάννης Υψηλάντου 1 & Στρατηγού Ρόκκα

Νικολάου, 2105555236, 08:00-23:00

Άνω Λιόσια
Πρινιανάκης Γεώργιος Ι. Παναγίας Γρηγορούσης 29

-  Ζεφύρι, 2102385080 (08:00- 22:00)
Αχαρνές

ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λαθέας 56, 2102477556

Χαιδάρι 
ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ 

Καραϊσκάκη 84, 2105985845, 08:00-23:00

φφφφωωωωττττόόόό    ααααρρρρχχχχεεεείίίίοοοουυυυ    

Προσλήψεις για την Λειτουργία του Συµβουλευτικού Σταθµού 
Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας στην Ελευσίνα
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Οµορφότερο, ζεστότερο
και καλύτερο από ποτέ
το ∆ηµοτικό Θέατρο

«Μελίνα Μερκούρη» παραδόθη-
κε το πρωί της ∆ευτέρας 10
∆εκεµβρίου 2018 από τον όµιλο
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» που
είχε αναλάβει την αποκατάσταση
και την πλήρη ανακαίνισή του. 

Το ∆ηµοτικό Θέατρο Μάνδρας
ήταν ένα από τα κτίρια που είχαν
υποστεί εκτεταµένες ζηµιές από
την πληµµύρα της 15ης Νοεµ-
βρίου 2017 µε αποτέλεσµα ένα
ιστορικό κοµµάτι πολιτισµού της
πόλης να πάψει την λειτουργία
του. 

Η ∆ήµαρχος κ. Γιάννα Κριε-
κούκη απευθύνθηκε στην εταιρ-

εία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και
προσωπικά στον Πρόεδρο κ.
Ευστάθιο Τσοτσορό ο οποίος,
µε ευαισθησία και απόλυτη
κατανόηση, από την πρώτη στιγ-
µή ανταποκρίθηκε θετικά στο
αίτηµά της να αναλάβει η εταιρ-
εία την αποκατάσταση του
Θεάτρου. 

Για σχεδόν δύο µήνες τα συνε-

ργεία της εταιρείας ΑΣΠΡΟΦΩΣ
που είχαν αναλάβει το έργο
δούλεψαν πυρετωδώς καταφέρ-
νοντας αυτό που έµοιαζε
ακατόρθωτο. Το αποτέλεσµα
ήταν να επισκευάσουν όλες τις
ζηµιές, να αντικαταστήσουν τον
κατεστραµµένο εξοπλισµό και να
ανακαινίσουν όλους τους χώρο-
υς του θεάτρου. 

Το πρωί της ∆ευτέρας 10
∆εκεµβρίου 2018 στελέχη των
Ελληνικών Πετρελαίων και της
ΑΣΠΡΟΦΩΣ παρέδωσαν στη
∆ήµαρχο και τον Αντιδήµαρχο κ.
Περικλή Ρόκα το ∆ηµοτικό Θέα-
τρο «Μελίνα Μερκούρη» δίνον-
τας ταυτόχρονα και ένα µεγάλο
και αισιόδοξο µήνυµα σε όλους
τους κατοίκους. 

«Ευχαριστώ θερµά τον Πρόε-
δρο των ΕΛΠΕ που από την
πρώτη στιγµή ανταποκρίθηκε
στο αίτηµά µας. Είµαι βαθιά
συγκινηµένη που µέσα σε ένα
τόσο σύντοµο χρονικό διάστηµα
ένα ιστορικό κτίριο για τον πολι-
τισµό της Μάνδρας παραδίδεται
και πάλι στους δηµότες. Τόσο ο
κ. Τσοτσορός όσο και όλοι οι
άνθρωποι των ΕΛΠΕ βρίσκονται
πάντα δίπλα µας και στηρίζουν
τις προσπάθειές µας να κάνουµε
τον τόπο µας καλύτερο» δήλωσε
η ∆ήµαρχος Γιάννα Κριεκούκη
µετά την τελετή παράδοσης.    

Τ
ο Σάββατο 8 ∆εκεµβρίου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες
ασφαλτόστρωσης στην οδό Αιγαίου Πελάγους, έναν κεν-
τρικότατο δρόµο στα Άνω Λιόσια, µε βαριά κυκλοφορία,

που χρειαζόταν αναβάθµιση λόγω της µεγάλης φθοράς που
είχε υποστεί. 
Ικανοποιηµένος από την πορεία υλοποίησης των έργων
εµφανίστηκε ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς ο οποίος
το Σάββατο το πρωί, συνοδευόµενος από τον Αντιδήµαρχο
Τεχν ικών Έργων Θανάση Σχίζα,  επισκέφθηκε την οδό
Αιγαίου Πελάγους, έκανε αυτοψία στα έργα και συνοµίλησε µε
τον ανάδοχο του έργου. 
« Έχουµε σε εξέλιξη το µεγαλύτερο πρόγραµµα ασφαλτο-
στρώσεων που έχει γίνει ποτέ στο ∆ήµο µας. Αναβαθµίζουµε
τις γειτον ιές τη µία µετά την άλλη. Χαίροµαι που η εντατική
δουλειά που κάναµε µε τους συνεργάτες µου  στον τοµέα της
οδοποιίας, είχε αποτέλεσµα. Κάναµε πράξη τα έργα που
δεσµευτήκαµε και  συνεχίζουµε. Γιατί έχουµε να κάνουµε

πολλά ακόµη για τον τόπο µας» υπογράµµισε ο ∆ήµαρχος
Φυλής Χρήστος Παππούς. 
Οι εργασίες ασφαλτόστρωσης της οδού Αιγαίου Πελάγους

ξεκίνησαν την Πέµπτη 6 ∆εκεµβρίου και ολοκληρώθηκαν το
Σάββατο το µεσηµέρι. Τις εργασίες παρακολούθησαν στενά
όλο το τριήµερο ο Αντιδήµαρχος Τεχν ικών Έργων Θανάσης
Σχίζας και ο ειδικός συνεργάτης ∆ηµάρχου Γιάννης Λιάκος.
«Το έργο είχε µεγάλο βαθµό δυσκολίας. Η Τεχν ική Υπηρεσία
είχε φροντίσει νωρίτερα να τοποθετηθούν  δέκα επιπλέον
φρεάτια περισυλλογής οµβρίων υδάτων, ώστε να περιοριστεί
το πρόβληµα που υπήρχε µε το συγκεκριµένο δρόµο σε κάθε
νεροποντή» σηµείωσε ο Αντιδήµαρχος Θανάσης Σχίζας ο
οποίος υπογράµµισε πως η Τεχν ική Υπηρεσία ήδη έχει ξεκι-
νήσει « τις εργασίες στο µεγάλο αντιπληµµυρικό έργο στο βόρ-
ειο τµήµα της Αιγαίου Πελάγους από την Πήνειου έως την
Αχαρνών. Ξεκινήσαµε µε την µετατόπιση των καλωδίων και
των οπτικών ινών του ΟΤΕ. Πρόκειται για ένα έργο µε το

οποίο όταν ολοκληρωθεί  θα λύσουµε τα πληµµυρικά φαινό-
µενα, που ταλαιπωρούν επί χρόν ια τους κατοίκους της περ-
ιοχής» κατέληξε ο κ. Σχίζας.
Παράλληλα µε την Αιγαίου Πελάγους ασφαλτοστρώθηκαν -ή
έγινε η προεργασία για την ασφαλτόστρωσή τους µέσα στην
εβδοµάδα- και όλες οι παράλληλες και κάθετες οδοί απέναντι
από το κολυµβητήριο. Συγκεκριµένα τα έργα αφορούν τις
οδούς Ευρώτα, Πάρνωνος, Εθνάρχου Μακαρίου, Γ. Παπαν-
δρέου, Κυπαρισσίας, Μυστρά, Άστρους, Παναγούλη, Μάνης,
Βυτίνας, Μολάων  κ.α. 

Παραδόθηκε από τα ΕΛΠΕ το ∆ηµοτικό Θέατρο «Μελίνα Μερκούρη»

στον ∆ήµο Μάνδρας – Ειδυλλίας µετά την αποκατάσταση των
ζηµιών είχε υποστεί από τη θεοµηνία του Νοεµβρίου 2017.

ΑΑΝΝΩΩ  ΛΛΙΙΟΟΣΣΙΙΑΑ::  ΑΑσσφφααλλττοοσσττρρώώθθηηκκεε  ηη  ΑΑιιγγααίίοουυ  
ΠΠεελλάάγγοουυςς  κκααιι  όόλλοοιι  οοιι  κκάάθθεεττοοιι  κκααιι  ππααρράάλλλληηλλοοιι  δδρρόόµµοοιι
 Το έργο είχε µεγάλο βαθµό δυσκολίας. 

ΜΜεε  πποολλλλάά  ααιισσιιόόδδοοξξαα  
µµηηννύύµµαατταα    ττοο  11οο  ΤΤοουυρρννοουυάά
ΑΑκκααδδηηµµιιώώνν  ΠΠοοδδοοσσφφααίίρροουυ  
““ΓΓΙΙΑΑΝΝΝΝΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΛΛΙΙΤΤΖΖΑΑΚΚΗΗΣΣ””

σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα  

Με πολλά αισιόδοξα µηνύµατα για την παιδική ηλικία
πραγµατοποιήθηκε το 1ο Τουρνουά Ακαδηµιών Ποδο-
σφαίρου “ΓΙΑΝΝΗΣ  ΚΑΛΙΤΖΑΚΗΣ”

µε κεντρικό σύνθηµα: « Τα παιδιά και τα µάτια µας»
Η εκδήλωση έγινε το Σαββατοκύριακο  8 και 9 ∆εκεµ-

βρίου 2018, στο ∆ηµοτικό  Στάδιο της Ελευσίνας µε τη
συµµετοχή της Ε.Π.Σ.∆.Α.

Πήραν µέρος οι Ακαδηµίες Ποδοσφαίρου: Πανελευσι-
νιακός Α.Ο ,  Α.Ο Αστέρας  Μαγούλας , Π.Α.Ο Ηρακλής,
Λαµπερή Α.Σ, Πανελευσινιακή Α.Ε ,  και  Άγιοι Ανάργ-
υροι Α.Σ. Πήραν µέρος παιδιά ηλικίας 6-7-8 ετών µε
εµφανίσεις τις οποίες χορήγησε δωρεάν ο Αθλητικός
Οργανισµός του ∆ήµου Ελευσίνας .

∆όθηκαν επίσης στα παιδιά µετάλλια και  κύπελλο σε
κάθε οµάδα .

Τους αγώνες παρακολούθησαν  γονείς και φίλαθλοι
του αγαπούν το ποδόσφαιρο και κυρίως τους µικρούς
µας  µπαλαδόρους. 

Ευχή όλων να  πραγµατοποιείτε  κάθε  χρόνο .

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.∆.∆  Π.Α.Κ.Π.Π.Α
Αγριµάκης Κ. Βασίλης
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Τοποθέτηση ∆ηµήτρη Μπουραΐµη στη συνεδρίαση του ∆.Σ για
τον Προϋπολογισµό 2019 του δήµου Φυλής

Άνω Λιόσια, 10 ∆εκεµβρίου 2018

‘’Μας φέρατε έναν Προϋπολογισµό 319 εκ. ευρώ,
µέσα στον οποίο δεν αποτυπώνεται αν οι εργαζόµενοι
του ΞΕΝΙΟΥ θα µεταφερθούν ή όχι. 

Ο Προϋπολογισµός του 2019 είναι ο τελευταίος
προϋπολογισµός της θητείας σας. Το επόµενο δηµοτικό
συµβούλιο θα είναι εντελώς διαφορετικό και, αφού θα
µιλάµε για πολυκοµµατική διοίκηση, θα έπρεπε όσα
αποτυπώνονται στον προϋπολογισµό, να είναι πραγ-
µατικά και αληθή. Και η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχει
κανένα πραγµατικό έσοδο της τάξης των 200 εκατ. 

Για να εξηγήσουµε, το ποσό των 200 εκατ. αφορά
τον πρώην ∆ήµο Άνω Λιοσίων από το 2010 και πριν.
Ο ∆ήµος Άνω Λιοσίων έκανε ταµειακή υπηρεσία το
2008 και ο έλεγχος αφορούσε το 2003. Πράγµα που
σηµαίνει ότι, από το 2008 µέχρι το 2018, δε βεβαιώσα-
τε τίποτε. Έρχεστε σήµερα, στο τελευταίο δηµοτικό
συµβούλιο ενός παλιού δρόµου, και βεβαιώνετε 201
εκατοµµύρια και λέτε δήθεν ότι ενδιαφέρεστε να µην τα
βεβαιώσετε ή να έρθει το δηµοτικό συµβούλιο να τα δια-
γράψει. 

Θα έπρεπε ήδη, δήµαρχε, να είχατε δώσει εντολή
στον κ. Κλεισούρα και την αρµόδια διευθύντρια εσόδων
να µην τα εγγράψουν.

Η σηµερινή συνεδρίαση, υπό κανονικές συνθήκες,
θα έπρεπε να αποτελούσε τη βάση για µια ελπιδοφόρα
πορεία για το ∆ήµο µας, δεδοµένου ότι ο ετήσιος προϋ-
πολογισµός αποτελεί το όργανο και το µέσο άσκησης
χρηστής και ωφέλιµης διοίκησης για το λαό της περ-
ιοχής.

∆υστυχώς, όµως, η κακή παράδοση αυτής της
διοίκησης συνεχίζεται και µάλιστα επιδεινούµενη, µε
αποτέλεσµα την καθίζηση της κοινωνικής ζωής σε
φτώχεια, µιζέρια, κακοµοιριά, ανασφάλεια, αβεβαιότητα
και κατακρήµνιση όλων των οικονοµικών µεγεθών της
πόλης.

Μια µατιά στα βασικά και µόνο οικονοµικά στοιχεία
αποδεικνύει ότι ο Προϋπολογισµός του 2019 είναι
καταρχήν ελλειµµατικός, πλασµατικός, πρόχειρος, ανει-
λικρινής, αντιαναπτυξιακός.

Προβλέπει φαραωνικά έσοδα. Ή είστε ψυχοπαθής κ.
Κλεισούρα ή δεν πρέπει να είστε σε αυτήν τη θέση και
το λέω δηµόσια. Με ποιο δικαίωµα, έχετε βεβαιώσει
200 εκατ. έσοδα όταν οτιδήποτε βρουν στους ανθ-
ρώπους που τα καταλόγισαν, θα πάνε πρώτα στο κρά-
τος;

Επιδιώκετε να περάσετε την αντίληψη ότι αυτός ο
∆ήµος έχει έσοδα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, ούτε
επί Παπαδήµα. Η πραγµατική διάσταση αυτού του
Προϋπολογισµού είναι 79 εκατοµµύρια. Στην ουσία το
σύνολο των πραγµατικών εσόδων ανέρχεται σε
57.509.000 ευρώ. Το λειτουργικό κόστος του ∆ήµου
ανέρχεται σε 59 εκατ., για αυτό και λέµε ότι είναι ελλειµ-
µατικός. Πώς γίνεται τα έσοδα να είναι 57 εκατ. και το
λειτουργικό κόστος 59 εκατ. αφού ο Προϋπολογισµός
πρέπει να είναι ισοσκελισµένος; 

Επίσης, αυτή η λάσπη και η σαπίλα που ρίξατε τόσα
χρόνια στη ∆ΥΝΑΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και σε µένα
προσωπικά, δεν αποτυπώνεται πουθενά. Και ας γράφ-
ουν ο κονδυλοφόροι σας και τα blog για δήθεν
«τρύπα» 10, 12 και 20 εκατ. ευρώ. Ξέρετε, γιατί δεν
αποτυπώνεται πουθενά; Γιατί δεν έχει ελεγχθεί και
γιατί δεν υπάρχει. 

Η προχειρότητα του Προϋπολογισµού αποτυπώνεται
από την εγγραφή του χρηµατικού υπολοίπου, ύψους
11.248.000 εκ ευρώ, για το οποίο δε διευκρινίζεται ούτε
η προέλευσή του, ούτε που βρίσκεται. 

1) Μπορείτε να µας πείτε τι τοκοφορία έχει το
χρηµατικό υπόλοιπο των 11 εκατ. ευρώ και ποια δήλω-
ση φορολογίας εισοδήµατος κάνουµε;

2) Μπορείτε να µας πείτε αν τα 453 εκατ. που δια-
κανονίστηκαν σε 2.500 χρόνια έχουν τοκοφορία ή όχι;
Πείτε το να καταγραφεί, γιατί αν µας πουν αύριο ότι
έχουν τόκο, θα πούµε πάρτε τον κ. Κλεισούρα και
καταλογίστε τα σε εκείνον. 

3) Μπορείτε να µας πείτε αν ο ∆ήµος πληρώνει
φορολογία των τόκων των διαθεσίµων και των µισθω-
µάτων; Έχετε βεβαιώσει ένα µίσθωµα 90.000 ευρώ και
φέτος το µειώνετε κατά 40.000. Είναι η περιβόητη
WATT, ΕΠΑΝΑ. Αυτό είναι ανεξήγητο.

4) Μπορείτε να µας απαντήσετε πώς τα 30 εκατ. τα
οποία σας αφήσαµε ταµείο και περηφανευόσασταν, έγι-
ναν 11 εκατ.; Που και πώς τα δαπανήσατε;

Προσωπικά, ότι λέω δεν το λέω για αυτούς που κάθ-
ονται στα έδρανα της πλειοψηφίας. Τα λέω για εκείνο-
υς που παραβρίσκονται στην αίθουσα, που τυχόν παρ-
ακολουθούν, σε όλους αυτούς που θα πάµε εµείς ως
παρατάξεις να τους πούµε τα προγράµµατά µας.

Και τα λέω, γιατί πραγµατικά περισσεύει η υποκρισία
από την παράταξη της πλειοψηφίας. ∆εν εννοείτε αυτό
που ψηφίζετε. Αυτή η υποκρισία θα είναι πραγµατικό
τέλος για το ∆ήµο γιατί θα δηµιουργήσει ανυπέρβλητα
προβλήµατα.

Είναι αλητεία αυτό που γίνεται σήµερα από ανθ-
ρώπους που έχουν εισπράξει από το ∆ήµο Άνω
Λιοσίων και το σηµερινό ∆ήµο Φυλής και δεν έχουν
δώσει ούτε τον πυρετό τους. Ο κ. Κλεισούρας δε µένει
καν εδώ. Και όµως στιγµατίζει µια ολόκληρη ιστορία του
∆ήµου, επικαλούµενος δήθεν ότι εφαρµόζει το νόµο.
Να εφαρµόσει το νόµο στις κακουργηµατικές πράξεις
που έχει διαπράξει µε τη σύνταξη αυτού του Προϋπο-
λογισµού.

Κάνετε έναν προϋπολογισµό στον οποίο βεβαιώνετε
ανύπαρκτα έσοδα ενώ πραγµατικές οφειλές που έχετε
δεν τις βεβαιώνετε. Έπρεπε σήµερα να αποτυπωθεί η
πραγµατικότητα του ∆ήµου.

Πιστεύω ότι στον κόσµο εκεί έξω υπάρχει υπερηφά-
νεια και αξιοπρέπεια, οι οποίοι αντιλαµβάνονται ότι
αυτά τα 4,5 χρόνια έχουν φτωχοποιηθεί τα πάντα. Αντι-
λαµβάνονται την πραγµατικότητα.

Γιατί αν γίνει αυτό που είπε, εµµέσως πλην σαφώς, ο
∆ήµαρχος, ο προϋπολογισµός δηλαδή να µην είναι 319
εκατ. αλλά 79 εκατ., τότε είστε συνεργοί, υποκριτές,
ψεύτες, ανίκανοι ή αφελείς. Γιατί πανηγυρίζετε το
γεγονός έχετε πάει σαν προδοτάκια του αισχίστου είδο-
υς στο Παρατηρητήριο και έχετε στείλει τα 200 εκατ. 

Σας παρακαλώ, αν έχετε υπερηφάνεια και αξιοπρέ-
πεια, σταµατήστε τώρα αυτό το θέµα, γιατί θα είναι
αργά. ∆εν έχετε κανένα δικαίωµα. Το δικαίωµα το έχει
το κράτος.

Κλείνοντας, θέλω να πω ότι θεωρώ πραγµατικά
αίσχος, αν αυτό το δηµοτικό συµβούλιο στο κύκνειο
άσµα του, γίνει ο προδότης της ιστορίας του τόπου,
βεβαιώνοντας έναν καταλογισµό χωρίς να έχει
υποχρέωση να το κάνει.΄΄

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1,5% παρουσιάζει
ο δείκτης µισθολογικού κόστους
Αύξηση 1,5% παρουσιάζει ο δείκτης µισθολογικού

κόστους χ ωρίς καµία διόρθωση (εποχ ική ή διόρθωση
ως προς τον  αριθµό των  εργασίµων  ηµερών ) στο
σύν ολο της οικον οµίας, εκτός από τον  πρωτογεν ή
τοµέα και τις δραστηριότητες των  ν οικοκυριών , το γ'

τρίµην ο εφέτος σε σύγκριση µε τον  αν τίστοιχ ο δείκτη
του γ' τριµήν ου 2017, έν αν τι µείωσης 1,3% κατά την
αν τίστοιχ η σύγκριση το 2017 προς το 2016.

Σύµφων α επίσης µε την  ΕΛΣΤΑΤ

*Ο δείκτης µισθολογικού κόστους µε εποχ ική διόρθω-
ση αλλά χ ωρίς διόρθωση ως προς τον  αριθµό των
εργασίµων  ηµερών , παρουσιάζει αύξηση 4,6% σε

σύγκριση µε τον  αν τίστοιχ ο δείκτη του γ' τριµήν ου
2017, έν αν τι µείωσης 0,7% κατά την  αν τίστοιχ η
σύγκριση το 2017 προς το 2016.

*Ο δείκτης µισθολογικού κόστους µε διόρθωση ως
προς τον  αριθµό των  εργασίµων  ηµερών  αλλά χ ωρίς
εποχ ική διόρθωση, παρουσιάζει αύξηση 1,5%, έν αν τι
µείωσης 1,8% κατά την  αν τίστοιχ η σύγκριση το 2017
προς το 2016.
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Η
οικον οµική επ ιτροπή της
Περιφέρειας Αττικής, εν έκρι-
ν ε δαπάν η 200.000,00 ευρώ

για το έργο «Μελέτη για την  Βελτίω-
ση Μον οπατιών  στους Ορειν ούς
Όγκους της ∆υτικής Αττικής»,
συν ολικού µήκους 150 km.

Η µελέτη θα στοχ εύει στα
πλαίσια της τουριστικής αν άπτυξης
και ποιοτικής αν αβάθµισης της
ζωής των  κατοίκων  της περιοχ ής.
Θα περιλαµβάν ει την  αν άλυση της
υφιστάµεν ης κατάστασης, προ-
τείν ον τας τον  σχ εδιασµό περιπατ-
ητικών  και ποδηλατικών  διαδρ-
οµών , µε γν ώµον α την  αν άπτυξη
µιας εν αλλακτικής µορφής τουρι-
σµού, καλύπτον τας τις αν άγκες
εξυπηρέτησης των  περιπατητικών
διαδροµών  και τις αν άγκες διαχ είρι-
σης και διακίν ησης των  επισκεπτών  της περιοχ ής,
ευν οών τας έτσι την  περαιτέρω αν άπτυξη 

υποδοµών  εν αλλακτικού τουρισµού, τον  εµπλουτι-
σµό του τουριστικού προϊόν τος, τη διεύρυν ση της

τουριστικής περιόδου, καθώς και την  αν ά-
πτυξη ήπιων  µορφών  τουρισµού.         

Η εκπόν ηση της µελέτης θα ακολουθήσει
τις τεχ ν ικές προδιαγραφές χ άραξης, σήµαν -
σης, διάν οιξης και συν τήρησης των  ορειβα-
τικών - πεζοπορικών  µον οπατιών  στο ήδη
υπάρχ ον  δίκτυο. 

Πρόκειται για µον οπάτια θεµατικού και ειδι-
κού τύπου, στο σύν ολο των  ορειν ών
όγκων  της περιοχ ής όπως : Αρχ αιολογικά,
Γεωλογικά, Θρησκευτικά, Φυσιογν ωστικά,
Ποδηλασίας, Αν αρρίχ ησης, καθώς και ειδι-
κές διαδροµές για ΑΜΕΑ.

Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή
Εν ότητα ∆υτικής Αττικής, δηµιουργεί
πυλών ες αξιοποίησης του φυσικού πλούτου
και οµορφιάς των  ορειν ών  όγκων  της περ-
ιοχ ής, το οποίο σε συν δυασµό µε την  αν ά-
δειξη της Ελευσίν ας, Πολιτιστική Πρωτεύου-
σα της Ευρώπης για το 2021, θα συµβάλλει

στην  περαιτέρω αν αβάθµιση και αν άπτυξη της
ευρύτερης περιοχ ής της ∆υτικής Αττικής. 

Η Περιφέρεια Αττικής συµβάλει ενεργά στην ανάδειξη 
και αξιοποίηση του φυσικού κάλους της ∆υτικής Αττικής

Ενέκρινε δαπάνη 200.000,00 ευρώ για «Μελέτη για την Βελτίωση Μονοπατιών στους Ορεινούς Όγκους»,  µήκους 150 km.

Σ
ε µια πολύ όµορφη και ζεστή ατµόσφαιρα µε
αρκετούς Μαθητές - Μέλη αλλά και Φίλους της η
∆ηµοτική Βιβλιοθήκη του Πν ευµατικού Κέν τρου

Ασπροπύργου γιόρτασε τα 20 χ ρόν ια λειτουργίας της. 
20 χ ρόν ια προσφοράς σε µαθητές, φοιτητές, ξεν α-

γούς, µέλη και φίλους, αλλά και έν τον ης δραστηριότ-
ητας, όπως τα καλοκαιριν ά προγράµµατα σε συν ερ-
γασία µε την  Εθν ική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και το
Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχ ος. Η Εθν ική Βιβλιοθήκη της
Ελλάδος και το ∆ίκτυο Ελλην ικών  Βιβλιοθηκών , επιχ ει-
ρούµε ώστε µακροπρόθεσµα ν α αν αδείξουµε τις
δυν ατότητες των  βιβλιοθηκών  ως κέν τρα παιδείας και
εκπαίδευσης, όπου η γν ώση είν αι έν α διαρκές πεδίο
εξερεύν ησης και αν ακάλυψης.

Σταθερή προτεραιότητα η ενίσχυση της 
φιλαναγνωσίας στις ευαίσθητες µικρές ηλικίες

Η Βιβλιοθήκη έχ ον τας σταθερά ως προτεραιότητά της
την  αν άπτυξη της αν αγν ωστικής συµπεριφοράς, και
των  συν αισθηµάτων  του παιδιού, τα τελευταία χ ρόν ια
λειτουργεί µε επιτυχ ία το πρόγραµµα «ΠΑΙ∆Ι ΚΑΙ
ΒΙΒΛΙΟ», µε σκοπό, την  εν ίσχ υση της φιλαν αγν ωσίας
στις ευαίσθητες µικρές ηλικίες, τα παιδιά κάν ουν  έν α
διαδραστικό παιχ ν ίδι πάν ω στα βιβλία που έχ ουν  επι-
λέξει, και το παρουσιάζουν  παρουσία του συγγραφέα.

Η δραστηριότητα µας συν εχ ίζεται µε το Αν οιχ τό
Λαϊκό Παν επιστήµιο, οι διαλέξεις του οποίου ξεκιν ούν
την  πρώτη ∆ευτέρα του Νοεµβρίου και σταµατούν  την
τελευταία ∆ευτέρα του Μαΐου.

Τέλος ν α αν αφερθώ σ΄ έν α άλλο σηµαν τικό και επιτ-
υχ ηµέν ο θεσµό, τη Λέσχ η Αν άγν ωσης Φίλων  ∆ηµοτι-
κής Βιβλιοθήκης Ασπροπύργου, όπου µία παρέα εδώ
και αρκετά χ ρόν ια συν αν τιόµαστε την  τελευταία
Τετάρτη κάθε µήν α, επιλέγουµε βιβλία ν α διαβάσουµε
και παρουσία του συγγραφέα συζητάµε τις εν τυπώσεις
µας, µαζί του. Αξίζει ν α αν αφερθεί ότι από τη Λέσχ η
Αν άγν ωσης έχ ουν  περάσει διακεκριµέν οι Ποιητές και
Λογοτέχ ν ες, όπως η µεγάλη ποιήτρια Κατερίν α Αγγε-
λάκη Ρούκ, ο ποιητής Μιχ άλης Γκαν άς, ο Αείµν ηστος
Μάν ος Ελευθερίου, η κ. Μαρία Λαµπαδαρίδου Πόθου,
ο κ. Θοδωρής Παπαθεοδώρου και άλλοι πολλοί κατα-
ξιωµέν οι συγγραφείς.

Σ΄ αυτή τη µεγάλη γιορτή που διοργαν ώσαµε βρα-
βεύσαµε και όλους αυτούς που αν αγν ωρίζουν  την
προσφορά της Βιβλιοθήκης, προς όλους τους ∆ηµότες
και όχ ι µόν ο, και έχ ουν  συµβάλει στον  εµπλουτισµό

της, είτε µε βιβλία είτε µε εξοπλισµό, διευκολύν ον τας
έτσι τη σωστή λειτουργία της Βιβλιοθήκης.

Στην  εκδήλωσή µας ευχ αριστήσαµε θερµά επιδίδον -
τας τους, αν αµν ηστικές πλακέτες, στην  ∆ιευθύν τρια
Εταιρικής Ευθύν ης του Οµίλου Ελλην ικά Πετρέλαια κ.
Ράν ια Σουλάκη, που στέκεται αρωγός πάν τα δίπλα
µας, ιδιαιτέρως ευχ αριστούµε για τον  εξοπλισµό του
παιδικού εφηβικού Τµήµατος µε τραπέζια καρέκλες και
βιβλιοθήκες, έν α πολύχ ρωµο και χ αρούµεν ο κοµµάτι
της Βιβλιοθήκης, όπου τα παιδιά πραγµατοποιούν  τις
διάφορες δραστηριότητές τους µε µεγάλη ευχ αρίστηση.

Επίσης την  κ. Γωγώ ∆ηµητροπούλου Επικεφαλή ΕΚΕ
και Σχ έσεων  µε τοπικές κοιν ων ίες της Ν. Ελλάδος, του
Οµίλου Ελλην ικά Πετρέλαια, για τη επαν ειληµµέν η
χ ορηγία µεγάλου αριθµού χ ριστουγεν ν ιάτικων  δώρων ,
για την  πραγµατοποιήσει της Χριστουγεν ν ιάτικης παι-
δικής γιορτής της Βιβλιοθήκης.

Ευχ αριστούµε Θερµά τον  κ. Αν τών η Γιαν ν όπουλο
Λογοτέχ ν η και Πρόεδρο του πειθαρχ ικού των  Ελλή-
ν ων  Λογοτεχ ν ών , για έν α σηµαν τικό αριθµό βιβλίων
που προσέφερε στη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη.

Να ευχ αριστήσουµε για την  παρουσία τους, το ∆ήµα-
ρχ ο Ασπροπύργου & Μέλος της Κ.Ε.∆.Ε κ. Νικόλαο Ι.
Μελετίου, 

τον  Πρόεδρο του Πν ευµατικού Κέν τρου κ. Μελέτιο
Μπουραν τά, 

τον  Εν τεταλµέν ο ∆ηµοτικό Σύµβουλο Αν τιπρόεδρο

της Κ.Ε.∆.Α κ. Αν τών η Κον αξή
το Μέλος του ∆.Σ. του Πν ευµατικού Κέν τρου κ. Γεω-

ργία Πηλιχ ού
Τον  Πρόεδρο της Παν ελλήν ιας ΄Έν ωσης Λογοτεχ ν ών

κ. Τάσο Λέρτα 
Τον  Πρόεδρο του Αθλητικού Συλλόγου «ΟΛΥΜΙΟΣ

∆ΙΑΣ ΑΣΠΡΌΠΥΡΓΟΥ», κ. Νικόλαο Ματθαίου
Την  Πρόεδρο του Ελλην ορουµαν ικού Συλλόγου

Ασπροπύργου κ. Μαριάν ν α Κον τουράρου
Τον  Πρόεδρο του Συλλόγου Γον έων  και Κηδεµόν ων

του 6ου ∆ηµοτικού Σχ ολείου Νεοκτίστων
Και την  εκπρόσωπο του εξωραϊστικού Συλλόγου Ήµε-

ρου Τόπου κ. Αλεξάν δρα Καρακατσούλα
Επίσης ν α ευχ αριστήσουµε τη Νεαν ική Παιδική Χορ-

ωδία του ∆ηµοτικού Ωδείου του Πν ευµατικού Κέν τρου
και την  υπεύθυν η κ. Αθαν ασία Καπρούλια, για την
ευχ άριστη µουσική ν ότα που περιέβαλλε την  εκδήλω-
σή µας.

Για όλους τους παρευρισκόµεν ους είχ αµε ετοιµάσει
έν α µικρό µπουφέ.

Κλείσαµε τη ευχ άριστη βραδιά µας αν ταλλάσσον τας
ευχ ές για καλές γιορτές!

Με εκτίµηση,
Ασηµίν α Φούφα-Κορών η

Υπεύθυν η ¨Αν οιχ τού - Λαϊκού Παν επιστηµίου¨ &
∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης ∆ήµου Ασπροπύργου

ΓΓΙΙΟΟΡΡΤΤΑΑΣΣΕΕ  ΤΤΑΑ  2200  ΧΧΡΡΟΟΝΝΙΙΑΑ  ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΗΗ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΗΗ
ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΟΟΘΘΗΗΚΚΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΝΝΕΕΥΥΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ
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...φύλαξέ µου τον κόσµο,...φύλαξέ µου τον κόσµο,
εσύ, που ήσουν παρών και προσκύνησες το θαύµα

της γέννησης και οραµατίστηκες ένα µέλλον ευοίωνο
για το παιδί σου, απευθύνσου πρώτα στον εαυτό σου
κι έπειτα ας φτιάξουµε όλοι µαζί την ανθρώπινη
εκείνη αλυσίδα που θα µας δέσει µε όρκο ιερό σ' αυτή
µας την προσπάθεια, ας το κάνουµε µύνηµα και ας το
διαδώσουµε, ας το κάνουµε ευχή στην προσευχή
µας. 

Η µουσική του Jean Michel Jarre αποκωδικοποιεί
το σύµπαν - του µικρόκοσµου και του µακρόκοσµου -
η ποίηση του Νικηφόρου Βρεττάκου το αποκρυπτο-
γραφεί ... η συνύπαρξή τους µας αποκαλύπτει την
απόλυτη οµορφιά τής ∆ηµιουργίας και η ψυχή και η
καρδιά µας αναφωνεί εντός µας “ ... φύλαξέ µου τον
κόσµο. Αµήν.”

Απαγγελία: Πόπη Παπαγγελή - ∆ηµήτρης Θεοδώρ-
ου

Συνθεσάιζερ - (ενορχήστρωση-προγραµµατισµός-
εκτέλεση) Πιάνο: Χρήστος Κούλης

Μικτή χορωδία του Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου
Ελευσίνας

∆ιεύθυνση: Ευαγγελία Παπανικολάου
Επιµέλεια και παρουσίαση videos και διαφανειών: 
Βούλα Ανδρώνη - ∆ηµήτρης Ανδρώνης

Σάββατο 15 ∆εκεµβρίου στις 8:30 µ.µ. 
Στην Θριάσιο Μουσική Σχολή
∆ραγούµη 31 (πεζόδροµος) - παραλία Ελευ-

σίνας
Είσοδος ελεύθερη

--  ΚΚΑΑΛΛΛΛΙΙΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ
‘‘’’ΦΦύύλλααξξέέ  µµοουυ  ττοονν  κκόόσσµµοο’’’’  

Επίσκεψη µελών του Λαϊκού 
Πανεπιστηµίου Ελευσίνας 
στο µουσείο Μπενάκη
Την  Κυριακή 02 ∆εκεµβρίου 2018, στο πλαίσιο των

παράλληλων  δράσεων  του θεσµού του Λαϊκού Παν ε-
πιστηµίου του ∆ήµου Ελευσίν ας που δηµιούργησε
και λειτουργεί το τµήµα Πολιτισµού του ΝΠ∆∆
ΠΑΚΠΠΑ, είχ αν  την  ευκαιρία τα µέλη του, ν α επισ-
κεφθούν  στο µουσείο Μπεν άκη την  έκθεση του
ζωγράφου Γιάν ν η Μόραλη και στην  συν έχ εια, την
Αρχ αία Αγορά της Αθήν ας.

Περίπου 60 µέλη, παρακολούθησαν  τις ξεν αγήσεις
στους αν ωτέρω χ ώρους πολιτισµού. Στο µουσείο
Μπεν άκη για τον  εξαιρετικό καλλιτέχ ν η, υπήρχ αν
εκθέµατα του πολύπλευρου ταλέν του του, τα οποία
θαύµασαν  και τους δόθηκε η δυν ατότητα ν α
γν ωρίσουν  από κον τά την  πορεία του έργου του.

Στην  Αρχ αία Αγορά της Αθήν ας µε την  εξαιρετικά
αν αλυτική ξεν άγηση της ειδικής ξεν αγού Κυρίας
Παπαδοπούλου, τα µέλη ν οερά µεταφέρθηκαν  στο
χ ρόν ο που η αγορά ήταν  γεµάτη ζωή και παράλληλα
πληροφορήθηκαν  τις µεταµορφώσεις της µέσα στο
πέρασµα των  αιών ων .

Μετά το πέρας των  ξεν αγήσεων , τσούγκρισαν  όλοι
µαζί τα ποτηράκια τους και επέστρεψαν  ευχ αρι-
στηµέν οι.

Ξ
εκίν ησαν  οι Χριστουγεν ν ιάτικες εκδηλώσεις
στον  ∆ήµο Μάν δρας – Ειδυλλίας, οι οποίες θα
πραγµατοποιηθούν  σε όλες τις ∆. Ε. 

Το πρόγραµµα των  Χριστουγέν ν ων  ξεκίν ησε από
την  ∆Ε Βιλίων  όπου την  Παρασκευή 7 ∆εκεµβρίου
πραγµατοποιήθηκε το άν αµµα του Χριστουγεν ν ιάτικου
δέν τρου στην  πλατεία της Αγοράς και εκδήλωση για όλα
τα παιδιά. 

Στη συν έχ εια µε τη «συν οδεία» των  Ξωτικών  τα παι-
διά έφθασαν  στο Πν ευµατικό Κέν τρο και παρακο-
λούθησαν  την  θεατρική παράσταση «Ο Άγιος Βασίλης
και η Καλικατζαρούλα».

Μετά το τέλος της παράστασης τα παιδιά έφτιαξαν
τα δικά τους γλυκά τα οποία πήραν  µαζί τους σε ειδική
συσκευασία ώστε ν α τα ψήσουν  σπίτι τους µαζί µε τα
γλυκά της µαµάς.  

Στην  εκδήλωση παραβρέθηκαν  οι Αν τιδήµαρχ οι κ.κ.
Σπύρος ∆ρίκος και Αγγελική Παπακων σταν τίν ου και οι
Πρόεδροι του ∆ΟΚΑΠ κ. Αλεξία Νερούτσου και της
Σχ ολικής Επιτροπής Β/θµιας Εκπαίδευσης κ. Τάσος
∆ούκας. 

Άναψε το ∆έντρο στα Βίλια
Παιδικό πρόγραµµα και θεατρική παράσταση για όλα τα παιδιά
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Άκρως πετυχηµένη η χοροεσπερίδα του Συλλόγου της Ζωφριάς 
Φιλόξενη και διεκδικητική όπως πάντα η Πρόεδρος Ευαγγελία Κωβαίου 

Μ
ε επιτυχία και τις εγκάρδιες ευχές του
∆ηµάρχου Φυλής Χρήστου Παππού
πραγµατοποιήθηκε η χοροεσπερίδα του

Συλλόγου της Ζωφριάς, την Κυριακή 2 ∆εκεµβρίου
στο κατάµεστο από κόσµο Κέντρο ∆ιασκέδασης
«Κάκιας» στη ∆ηµοτική Ενότητα Φυλής. 

Φιλόξενη και διεκδικητική όπως πάντα η Πρόεδρ-
ος Ευαγγελία Κωβαίου ευχαρίστησε τον ∆ήµαρχο
για την άρτια  συνεργασία σε όλους τους τοµείς και
του έθεσε τα νέα αιτήµατα του Συλλόγου, στα
οποία κι έλαβε θετικές απαντήσεις. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το χορευτικό του Συλλό-
γου έδωσε επί σκηνής τον καλύτερό του εαυτό
παρασύροντας τον κόσµο και τον ∆ήµαρχο στον
κύκλο του χορού, ενώ ο ∆ηµήτρης ∆αµάσκος, η
Ιωσηφίνα,  ο Λευτέρης Μακρής και ο Κώστας Χατ-
ζόπουλος  διασκέδασαν άπαντες µε τις πολύ καλές
επιλογές κι  ερµηνείες των τραγουδιών.

Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους, ο
∆ήµαρχος Φυλής . Χρήστος Παππούς, ο Αντιδήµα

ρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Σχίζας Αθανάσιος, ο
Αντιδήµαρχος Ζεφυρίου Μαυροειδάκος Γιάννης, ο
Αντιδήµαρχος Καθαριότητας και περιβάλλοντος
Οικονοµάκης Μιχάλης , ο πρόεδρος του Ν.Π.∆.∆.
"η Πάρνηθα"  Μαυροειδής Γιώργος, ο Πρόεδρος
των Παιδικών σταθµών  Άνω Λιοσίων κ Καµαρινό

πουλος Παναγιώτης, ο Αναπληρωτής ∆ήµαρχος
Κοινωνικής Πολιτικής Γιώργος Αντωνόπουλος, η
∆ηµοτική  Σύµβουλος Κουράση Χρυσούλα, 

ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος  Κρητικός Γιώργος, ο
∆ηµοτικός Σύµβουλος Γιώργος Σονίδης , ο Πρόε-
δρος του Συλλόγου Γονέων και κηδεµόνων του 3ου
∆ηµ. Σχολείου Ζωφριάς Ζαρκογιάννης Αθανάσιος,
µέλη του συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του 4ου
Γυµνασίου Ζωφριάς και µέλη του Συλλόγου του
Α΄Λυκείου Ανω Λιοσίων.

Παρασκευή 14 ∆εκέµβρη  Εθελοντική Αιµοδοσία
στην Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου Ελευσίνας 

Παρασκευή 14 ∆εκέµβρη έχ ουµε Εθελον τική Αιµο-
δοσία. Μέσα στις γιορτές οι  αν άγκες για αίµα είν αι
αυξηµέν ες, ποτέ δεν  ξέρεις τι θα σου συµβεί, κάν ε
έν α δώρο στον  εαυτό σου, στην  οικογέν εια σου,
στην  κοιν ων ία. Κάν ε το σήµερα που µπορείς!!!
Όπως πάν τα στο κτήριο της Κοιν ων ικής Υπηρ-
εσίας του ∆ήµου Ελευσίν ας, Εθν ικής Αν τιστάσεως
& Ελευθερίου Βεν ιζέλου από τις 09:00 έως και τις
13:30.
Το αίµα σου αναπληρώνεται σε 10 λεπτά...Η
ανθρώπινη ζωή ΟΧΙ. ∆ΩΣΕ ΚΑΙ ΣΩΣΕ!!!

Το Χριστουγεννιάτικο χωρίο στην Ελευσίνα
µε πάνω από 100 εκδηλώσεις
Το Χριστουγεννιάτικο
Χωριό Ελευσίνας άνοιξε
τις πύλες του στην πλατεία
Ηρώων, καλωσορίζοντας
µικρούς και µεγάλους, σε
ένα µοναδικό πρόγραµµα
ψυχαγωγίας και χαράς
που θα διαρκέσει µέχρι
και την Πρωτοχρονιά!
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OOppeenn  DDaayy  στο Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας
Κυριακή 16.12.2018 ώρα 11:00Κυριακή 16.12.2018 ώρα 11:00
Παραµένουµε ο τρίτος γονιός για τα παιδιά σε 
ανάγκη του Θριασίου Πεδίου

Σε µια ηµέρα γιορτής ,το Κέντρο
Αγάπης Ελευσίνας ανοίγει τις
πόρτες του και καλεί τους πολίτες

και τον εταιρικό κόσµο που θέλουν να
υποστηρίξουν τη δράση του για τα παιδιά
σε ανάγκη της ∆υτικής Αττικής να συµµε-
τέχουν σε µια Open Day για µικρούς και
µεγάλους. Στην εκδήλωση, η οποία θα
πραγµατοποιηθεί την Κυριακή 16 ∆εκεµ-
βρίου στις 11:00,θα παρουσιαστούν όλες
οι δράσεις του 2018, καθώς και οι στόχοι
του Κέντρου Αγάπης για το 2019.

Οι µικροί επισκέπτες θα έχουν την
ευκαιρία να γνωριστούν µε τα παιδιά που
υποστηρίζει το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας
και να συµµετάσχουν στις δραστηριότ-
ητες δηµιουργικής απασχόλησης (χειρο-
τεχνίες, κατασκευές, οµαδικά παιχνίδια
κ.ά.), που µε πολύ κέφι θα οργανώσουν
και θα συντονίσουν οι παιδαγωγοί και οι
εθελοντές του Κέντρου. Οι ενήλικες, θα
ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις του και
θα ενηµερωθούν για το πολύπλευρο κοι-
νωνικό έργο που παρέχει στα παιδιά και
τις οικογένειες της Ελευσίνας και του
Θριασίου Πεδίου για περισσότερα από 60
χρόνια. 

Η µέρα θα ολοκληρωθεί µε το καθιερω-
µένο Κυριακάτικο «γεύµα αγάπης», ενώ
δεν θα λείψουν οι εορταστικές εκπλήξεις,

µέσα από ψυχαγωγικά και µουσικά
δρώµενα στον χώρο.

«Το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας είναι
ένα µεγάλο “σπιτικό”, το οποίο προσφέρ-
ει αγάπη, προστασία και συµπαράσταση
στα παιδιά. Εδώ δεν υπάρχουν οι ρόλοι
του “ωφελούµενου” και του “προσφέρον-
τα”, αλλά όλοι µας, εκπαιδευτικό προσω-
πικό, εθελοντές και παιδιά, είµαστε µια
µεγάλη οικογένεια, στην οποία σεβόµα-
στε και φροντίζουµε ο ένας τον άλλον,
µαθαίνουµε κι αναπτυσσόµαστε µέσα
από τη συνύπαρξη αυτή. Γι’  αυτό, άλλω-
στε, λέµε ότι το Κέντρο αποτελεί “τον
τρίτο γονέα” για τα παιδιά σε ανάγκη. Σας
καλούµε όλους να έρθετε να γίνετε κι
εσείς µέλη αυτής της οικογένειας», δήλω-
σε ο Πρόεδρος του Κέντρου Αγάπης
Ελευσίνας Μπάµπης Πυρουνάκης.

Η λειτουργία του Κέντρου Αγάπης
Ελευσίνας, στηρίζεται τόσο στους ειδι-
κούς επιστήµονές του, όσο και στους
περίπου 80 εθελοντές που στηρίζουν την
καθηµερινή λειτουργία του. Οι πόροι του
προέρχονται αποκλειστικά από δωρεές –
εισφορές από το ευρύ κοινό, τον εταιρικό
χώρο και τα κοινωφελή ιδιωτικά ιδρύµατα,
χωρίς καµία κρατική επιχορήγηση. Το
Κέντρο υποστηρίζει παιδιά και οικογένει-
ες µε προβλήµατα προσαρµογής και

ένταξης στο κοι-
νωνικό περιβάλ-
λον, (πχ. ανεργία,
φτώχεια, πολιτικοί
πρόσφυγες, οικο-
νοµικοί µετανά-
στες). 

Στους χώρους
του Κέντρου
π ρ α γ µ α τ ο π ο ι -
ούνται καθηµερινά
πολλά και οργα-
νωµένα εκπαιδευ-
τικά προγράµµατα
καθώς και δράσεις ψυχοκοινωνικής υπο-
στήριξης για τα παιδιά και τις οικογένειες
τους. 

Το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας µεριµνά,
επίσης, για την υλική υποστήριξη στα
παιδιά και τις οικογένειες, µέσω της παρ-
οχής γευµάτων, τροφίµων, τη λειτουργία
ιµατιοθήκης κ.λπ.

Στο σηµερινό πλαίσιο, της παρατετα-
µένης οικονοµικής κρίσης, όπου οι κοινω-
νικά ευάλωτες οικογένειες της περιοχής
του Θριασίου Πεδίου αντιµετωπίζουν
πολλαπλές προκλήσεις και δυσκολίες
επιβίωσης, η υποστήριξη των δράσεων
του Κέντρου Αγάπης Ελευσίνας αποτελεί
σηµείο – κλειδί για τη συνέχιση και επέκ

ταση των δράσεων υποστήριξής τους.
Το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας είναι ένα

Ανοιχτό Κέντρο Προστασίας Παιδιού και
Οικογένειας. Ιδρύθηκε το 1964 από τον
Πρωτοπρεσβύτερο Ελευσίνας και καθη-
γητή θεολόγο Γεώργιο Πυρουνάκη και
αποτελεί µη κερδοσκοπικό σωµατείο.

Για περισσότερες πληροφορίες και
συνεντεύξεις µπορείτε να επικοινωνήσετε
στα ακόλουθα στοιχεία:

Γιώργος Πυρουνάκης  Υπεύθυνος Επι-
κοινωνίας Κέντρου Αγάπης

τηλ.: 210 5543186, 6974 523810,
email: kentroag@yahoo.gr

https://www.kentroagapis.gr

Τ
ο υπουργείο Εσωτερικών ανταπο-
κρινόµενο σε αιτήµατα που υπέβα-
λαν οι κάτωθι δήµοι της χώρας,

ενέκρινε επιχορήγηση συνολικού ποσού
2.884.142,33 ευρώ, αποκλειστικά και
µόνο για την εξόφληση υποχρεώσεών
τους που προέρχονται από δικαστικές
αποφάσεις και διαταγές πληρωµής που
έχουν καταστεί τελεσίδικες έως 19/7/2018
και αφορούν σε αξιώσεις από προµήθειες
αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση
έργων.

Με χρέωση του λογαριασµού του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταµείο
Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε τον τίτλο
«Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των ∆ήµων»,
εντός του πλαισίου του Προγράµµατος
Αυτοδιοίκηση Κοινωνική Συνοχή - Ισόρρ-
οπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ), τα εν λόγω ποσά
αποδίδονται ως εξής:
ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 45.511,09
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 124.354,53

ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 192.202,97
ΧΑΛΚΙ∆ΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 175.547,40
ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 386.007,17
ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 73.279,57
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 337.099,81

ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ
ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 94.429,10
ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 90.753,51
ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
484.624,67

ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 3.090,60
ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 452.793,97
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 173.639,12
ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 250.808,82

Η διαδικασία που οφείλουν να ακολουθή-
σουν οι επιχορηγούµενοι ∆ήµοι και οι σχε-
τικές προϋποθέσεις για την εξόφληση των
συγκεκριµένων υποχρεώσεων, ορίζεται
στην υπ’ αριθµ. 42266/13-08-2018 απόφα-
ση του Υπουργού Εσωτερικών.

Πρόγραµµα ΑΚΣΙΑ: 2,8 εκατ. ευρώ σε 
∆ήµους για την εξόφληση υποχρεώσεων

Ληστής µπούκαρε σε τράπεζα
στο Χαϊδάρι µε χειροβοµβίδα

Τον πανικό σκόρπισε άγνωστος δράστης χθες το πρωί σε
υποκατάστηµα τράπεζας στη συµβολή των οδών Καραϊσκάκη
και Κερασούντος, στο Χαϊδάρι.

Ο ληστής εισέβαλε στην τράπεζα κρατώντας µία χειροβοµ-
βίδα στο χέρι και υπό την απειλή αυτής ακινητοποίησε τους
έντροµους υπαλλήλους και πελάτες και άδειασε τα ταµεία απ’
όσα χρήµατα είχαν.

Στη συνέχεια βγήκε έξω και τράπηκε σε φυγή, ενώ είναι
άγνωστο αν τον ανέµενε τυχόν συνεργός του έξω από το κατά-
στηµα.

Στην περιοχή ακολούθησε ανθρωποκυνηγητό από την
Αστυνοµία, δίχως όµως να καταστεί εφικτός ο εντοπισµός του
δράστη ή των δραστών.
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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

ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                          
∆ Η Μ Ο Σ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ                                                                 
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
∆/ν ση: ∆ήµητρας & Χατζηδάκη 
Τ.Κ.:  19200
ΤΗΛ: 2105537215/2105537240
ΦΑΞ: 2105537259

Ελευσίν α , 2/8/2018            
Αρ.Πρωτ.10381

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2018
για τη σύν αψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ

Ο ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.
2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης
αρχής για την επιλογή προσωπικού
και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ
28/τ.Α /́3-3-1994), όπως έχουν τροπο-
ποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασµό µε
τις διατάξεις της παρ. 9 του  άρθρου 25
του Ν. 4440/2016  (ΦΕΚ 224/τ.Α /́2-
12-2016).
2.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρό-
γραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87/τ.Α /́7-6-2010), όπως έχουν τροπο-
ποιηθεί και ισχύουν.
3.Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του
Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό ∆ίκαιο
∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών
Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» (ΦΕΚ
54/τ.Α /́14-3-2012).
4.Τις διατάξεις του Ν.4314/2014 «Α)
Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την
εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβά-
σεων για την προγραµµατική περίοδο
2014-2020, Β) Ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
156/16.6.2012) στο Ελληνικό ∆ίκαιο,
τροποποίηση του Ν.3419/2005 (Α
297) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ
265/τ.Α /́ 23.12.2014).
5.Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.
4342/2015 για τη «Συνέχιση λειτο-
υργίας δοµών για την υποστήριξη
γυναικών θυµάτων βίας» (ΦΕΚ
143/τ.Α'/09-11-2015).
6.Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου
14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ
125/τ.Α'/7-7-2016).
7.Την µε αριθµ. πρωτ.  2464/17-07-
2017 (Α∆Α: 7ΣΝΒ7Λ7-Ο68) Πρόσ-
κληση (Κωδικός Πρόσκλησης:
ATT061, A/A OΠΣ: 2278), της Ειδικής
Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρει-
ας Αττικής, για την υποβολή προτά-
σεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
«ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 - Άξονας Προ-
τεραιότητας 09, ο οποίος συγχρηµα-
τοδοτείται από το ΕΚΤ, µε τίτλο «Λει-
τουργία δοµών και υπηρεσιών της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος
των γυναικών και για την καταπολέµ-
ηση της βίας – Λειτουργία Συµβουλευ-
τικού Σταθµού Υποστήριξης γυναικών
θυµάτων βίας στην Ελευσίνα». 
8.Την µε αριθµ. 465/02-11-2017
(Α∆Α: 6∆Ω∆ΩΡΒ-Υ86) απόφαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου
Ελευσίνας µε 1o θέµα: «Έγκριση Προ-
γραµµατικής Συµφωνίας µεταξύ της
Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των
Φύλλων, του ∆ήµου Ελευσίνας και
του Κέντρου Ερευνών για Θέµατα
Ισότητας, καθώς και την υποβολή
πρότασης χρηµατοδότησης στο
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική
2014-2020» µε τίτλο «Λειτουργία
∆οµών και υπηρεσιών της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης προς όφελος των
γυναικών και για την καταπολέµηση
της βίας-Λειτουργίας Σταθµού Συµβου-
λευτικής Υποστήριξης γυναικών θεµά-
των βίας στην Ελευσίνα».
9.Την µε αριθµ. πρωτ. ΟΙΚ. 1566/26-
01-2018 «ΑΙΤΗΣΗ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ» του ∆ήµου
Ελευσίνας, προς την Ειδική Υπηρεσία
∆ιαχείρισης Ε.Π «Αττική 2014-2020»,
για την υποβολή προτάσεων στο
πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 09 
του Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 ΚΩ∆.
16.
10.Το από 23-03-2018 ελεγµένο 

Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης/MIS (ΟΠΣ)
5021585.
11.Την µε αριθµ. πρωτ. 323/29-03-
2018 (Α∆Α: ΩΛΝΜ7Λ7-ΖΑ2) απόφα-
ση της Περιφερειάρχη Αττικής, µε
θέµα: «Ένταξη της Πράξης “Λειτουργία
δοµών και υπηρεσιών της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης προς όφελος των
γυναικών και για την καταπολέµηση
της βίας-Λειτουργία Συµβουλευτικού
Σταθµού Υποστήριξης γυναικών
θυµάτων βίας στην Ελευσίνα” µε
Κωδικό ΟΠΣ 5021585 στο Επιχειρη-
σιακό Πρόγραµµα “Αττική  2014-
2020”».
12.Την υπ’ αριθµ. 184/03-05-2018
(Α∆Α:ΩΗ69ΩΡΒ-ΕΓΨ)  απόφαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  του
∆ήµου Ελευσίνας µε θέµα: «Λήψη
απόφασης για την ανάγκη πρό-
σληψης έκτακτου προσωπικού τεσ-
σάρων (4) ατόµων που θα στε-
λεχώσουν τον Συµβουλευτικό Σταθµό
Υποστήριξης Γυναικών Θυµάτων Βίας
στην Ελευσίνα».
13.Την υπ’ αριθµ. 352/31-07-2018
(Α∆Α: 7∆ΕΙΩΡΒ-Ζ∆Θ)  απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου  του  ∆ήµου
Ελευσίνας µε θέµα 1ο έκτακτο «Λήψη
απόφασης για την έγκριση της απόφ-
ασης υλοποίησης µε Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ)
της πράξης «Λειτουργία δοµών και
υπηρεσιών της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης προς όφελος των γυναικών
και για την καταπολέµηση της βίας-Λει-
τουργία Συµβουλευτικού Σταθµού
Υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας
στην Ελευσίνα” µε Κωδικό ΟΠΣ
5021585 στο Επιχειρησιακό Πρόγρ-
αµµα “Αττική  2014-2020”».
14.Την υπ΄αριθµ. πρωτ.
10485/06-08-2018 απόφαση
∆ηµάρχου µε θέµα: «Απόφαση
υλοποίησης µε ίδια µέσα του
Υποέργου (1) «Λειτουργία δοµών
και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης προς όφελος των
γυναικών και για την καταπολέµ-
ηση της βίας-Λειτουργία Συµβου-
λευτικού Σταθµού Υποστήριξης
γυναικών θυµάτων βίας στην
Ελευσίνα» της Πράξης «Λειτο-
υργία Συµβουλευτικού Σταθµού
Υποστήριξης γυναικών θυµάτων
βίας στην Ελευσίνα» µε κωδικό
ΟΠΣ (ΜΙΣ) 5021585».
15.Τον Οργανισµό Εσωτερικής
Υπηρεσίας ∆ήµου Ελευσίνας
(ΦΕΚ 2532/τ.Β΄/07-11-2011)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
16.Την υπ’ αριθµ. πρωτ.
15857/19-11-2018 βεβαίωση της
∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
του ∆ήµου Ελευσίνας, περί ύπα-
ρξης πιστώσεων για την κάλυψη
της δαπάνης µισθοδοσίας του
υπό πρόσληψη προσωπικού της
παρούσας ανακοίνωσης.
17.Το υπ΄ αριθµ. πρωτ.
16003/21-11-2018  έγγραφο του
∆ήµου Ελευσίνας µε διευκρινιστι-
κά στοιχεία ως προς την διαµόρφ-
ωση των προσόντων της παρ-
ούσας  Ανακοίνωσης.  

Αν ακοιν ών ει

Την  πρόσληψη, µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σµέν ου χρόν ου, συν ολικά τεσ-
σάρων  (4) ατόµων  για την  υλο-
ποίηση της Πράξης “Λειτουργία
δοµών  και υπηρεσιών  της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς
όφ ελος των  γυν αικών  και για
την  καταπολέµηση της βίας-Λει-
τουργία Συµβουλευτικού Σταθ-
µού Υποστήριξης γυν αικών
θυµάτων  βίας στην  Ελευσίν α”,
στο πλαίσιο του  Επιχειρησια-
κού Προγράµµατος «Αττική
2014-2020», ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09
«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ
∆ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ»,
στο ∆ήµο Ελευσίν ας, που εδρ-
εύει στην  Ελευσίν α και συγκε-
κριµέν α του εξής, αν ά υπηρ-
εσία, έδρα, ειδικότητα και διάρ-
κεια σύµβασης, αριθµού ατό-
µων  (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα
αν τίστοιχα απαιτούµεν α (τυπι-
κά και τυχόν  πρόσθετα)
προσόν τα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα ∆ιάρκεια σύµβασης Αριθµός
ατόµων

101 ∆ΗΜΟΣ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
(Για τη στελέχωση της δοµής) «Λειτουργία
Συµβουλευτικού Σταθµού  Υποστήριξης
γυν αικών  θυµάτων  βίας στην  Ελευσίν α») 

Ελευσίν α ΠΕ 
ΝΟΜΙΚΟΥ

Έν α (1) έτος από την  υπογραφ ή
της σύµβασης µε δυν ατότητα αν α-
ν έωσης  ή παράτασης σε περίπτω-
ση συν έχισης του προγράµµατος.

1

102 ∆ΗΜΟΣ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
(Για τη στελέχωση της δοµής) «Λειτουργία
Συµβουλευτικού Σταθµού  Υποστήριξης
γυν αικών  θυµάτων  βίας στην  Ελευσίν α»)

Ελευσίν α ΠΕ/ΤΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Έν α (1) έτος από την  υπογραφ ή
της σύµβασης µε δυν ατότητα αν α-
ν έωσης  ή παράτασης σε περίπτω-
ση συν έχισης του προγράµµατος.

1

103 ∆ΗΜΟΣ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
(Για τη στελέχωση της δοµής) «Λειτουργία
Συµβουλευτικού Σταθµού  Υποστήριξης
γυν αικών  θυµάτων  βίας στην  Ελευσίν α»)

Ελευσίν α ΠΕ 
ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ

Έν α (1) έτος από την  υπογραφ ή
της σύµβασης µε δυν ατότητα αν α-
ν έωσης  ή παράτασης σε περίπτω-
ση συν έχισης του προγράµµατος.

1

104 ∆ΗΜΟΣ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
(Για τη στελέχωση της δοµής) «Λειτουργία
Συµβουλευτικού Σταθµού  Υποστήριξης
γυν αικών  θυµάτων  βίας στην  Ελευσίν α»)

Ελευσίν α ΠΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓ
ΟΥ

Έν α (1) έτος από την  υπογραφ ή
της σύµβασης µε δυν ατότητα αν α-
ν έωσης  ή παράτασης σε περίπτω-
ση συν έχισης του προγράµµατος.

1

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

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (αν ά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης

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

101 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1) Πτυχίο ή δίπλωµα Νοµικής ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπου-
δών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας,
2) *Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών τουλάχιστον ενός έτους σε θέµατα φύλου και ισότητας ή ανθρωπίνων δικαιωµάτων,
3) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α  ́ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο µε τα ανωτέρω προσόντα) 
1) Πτυχίο ή δίπλωµα Νοµικής ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπου-
δών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας,
2) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

102 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1) Πτυχίο ή δίπλωµα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής ∆ιοίκησης µε κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής ∆ιοίκησης και Πολιτικής Επι-
στήµης -  Κοινωνικής ∆ιοίκησης µε κατεύθυνση  Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας 
ή      Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ

ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών
της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2)  Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις για την
άσκηση του επαγγέλµατος Κοινωνικού Λειτουργού,
3) Ταυτότητα µέλους του Συνδέσµου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος  (ΣΚΛΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφής – υποβολής ετή-
σιας δήλωσης στοιχείων Κοινωνικού Λειτουργού στον ΣΚΛΕ (άρθρο 78 & 110  του ν.4488/2017 (Α 1́37), η οποία να είναι σε ισχύ µέχρι το τέλος
Φεβρουαρίου του επόµενου έτους από την έκδοσή της,
4) Εξειδικευµένη εµπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους, στην παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ή/και συµβουλευτικής σε
γυναίκες/γυναίκες θύµατα βίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ΈΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο µε τα ανωτέρω προσόντα) 
1) Πτυχίο ή δίπλωµα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής ∆ιοίκησης µε κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής ∆ιοίκησης και Πολιτικής Επι-
στήµης -  Κοινωνικής ∆ιοίκησης µε κατεύθυνση  Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας 

ή      Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ
ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών
της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2)  Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις για την
άσκηση του επαγγέλµατος Κοινωνικού Λειτουργού,
3) Ταυτότητα µέλους του Συνδέσµου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος  (ΣΚΛΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφής – υποβολής ετή-
σιας δήλωσης στοιχείων Κοινωνικού Λειτουργού στον ΣΚΛΕ (άρθρο 78 & 110  του ν.4488/2017 (Α 1́37), η οποία να είναι σε ισχύ µέχρι το τέλος
Φεβρουαρίου του επόµενου έτους από την έκδοσή της.

103 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1) Πτυχίο ή δίπλωµα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας µεειδίκευση στην Ψυχολογία ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλω-
µα Ελληνικού ΑνοικτούΠανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ τηςηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών
της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
2) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλµατος του
Ψυχολόγου.
3) Εξειδικευµένη εµπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους, στην παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ή/και συµβουλευτικής σε γυναίκες/
γυναίκες θύµατα βίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α  ́ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο µε τα ανωτέρω προσόντα) 
1) Πτυχίο ή δίπλωµα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας µε ειδίκευση στην Ψυχολογία ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλω-
µα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών
της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
2) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλµατος του
ψυχολόγου. 

104 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1) Πτυχίο ή δίπλωµα Κοινωνιολογίας  ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής
ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας µε κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής ∆ιοίκησης  ή  Ιστορίας - Αρχαιολογίας - Κοι-
νωνικής Ανθρωπολογίας µε κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής ∆ιοίκησης και  Πολιτικής Επιστήµης - Κοινωνικής ∆ιοίκησης ΑΕΙ
ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ηµε-
δαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2) Εξειδικευµένη εµπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους, στην παροχή υπηρεσιών δικτύωσης κοινωνικών φορέων.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α  ́ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο µε τα ανωτέρω προσόντα) 
Πτυχίο ή δίπλωµα Κοινωνιολογίας  ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής ή
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας µε κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής ∆ιοίκησης  ή  Ιστορίας - Αρχαιολογίας - Κοινωνι-
κής Ανθρωπολογίας µε κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής ∆ιοίκησης και  Πολιτικής Επιστήµης - Κοινωνικής ∆ιοίκησης ΑΕΙ ή
το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ηµεδα-
πής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΚΩ∆ΙΚΟ
ΘΕΣΗΣ 101:

* Οι υποψήφιοι για τη
θέση µε κωδ. 101 κάτοχοι µετα-
πτυχιακού διπλώµατος, ετήσιας
τουλάχιστον φοίτησης, στο
ζητούµενο γνωστικό αντικείµενο,
πρέπει να υποβάλουν τα αναφερ-
όµενα, κατά περίπτωση, στο
Παράρτηµα Ανακοινώσεων
Συµβάσεων Εργασίας Ορισµένου
Χρόνου (ΣΟΧ) µε σήµανση έκδο-
σης «30/03/2017», ΚΕΦΑΛΑΙΟ
II, στοιχείο 5., δικαιολογητικά.

Οι υποψήφ ιοι όλων  των  ειδι-

κοτήτων   πρέπει ν α είν αι
ηλικίας από 18 έως 65 ετών .

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να
συµπληρώσουν την αίτηση µε
κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6
και να την υποβάλουν, είτε αυτο-
προσώπως, είτε µε άλλο εξου-
σιοδοτηµένο από αυτούς πρόσω-
πο, εφόσον η εξουσιοδότηση
φέρει την υπογραφή τους θεωρ-
ηµένη από δηµόσια αρχή, είτε
ταχυδροµικά µε συστηµέν η επι-
στολή, στα γραφεία της υπηρ-
εσίας µας στην ακόλουθη διεύθυ-
νση: ∆ήµος Ελευσίν ας, Χατ-
ζηδάκη 41 & ∆ήµητρος,  Τ.Κ.
19200 Ελευσίν α, απευθύν ον -

τάς της στο Γραφ είο Προσωπι-
κού, υπόψη κας Ζαχοπούλου
∆.(τηλ. επικοιν ων ίας:
2105537215) ή κας  Κόλλια Α. (
τηλ. επικοιν ων ίας:
2105537240).
Στην περίπτωση αποστολής των

αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρ-
όθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε
βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο
φάκελος αποστολής, ο οποίος
µετά την αποσφράγισή του επι-
συνάπτεται στην αίτηση των
υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να

υποβάλει µία µόν ο αίτηση και
για θέσεις µίας µόν ο κατηγορίας
προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ). 

Η σώρευση θέσεων διαφορετικών
κατηγοριών προσωπικού σε µία ή
περισσότερες αιτήσεις συνεπάγε-
ται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτω-
ση ακύρωση όλων των αιτήσεων
και αποκλεισµό του υποψηφίου
από την περαιτέρω διαδικασία. 
Η προθεσµία υποβολής των

αιτήσεων είν αι δέκα (10) ηµέρες
(υπολογιζόµενες ηµερολογιακά)
και αρχίζει από την επόµενη
ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευ-
σης της παρούσας σε τοπικές
εφηµερίδες ή της ανάρτησής της
στο χώρο των ανακοινώσεων του
δηµοτικού καταστήµατος του
∆ήµου Ελευσίνας, εφόσον η
ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστε-

ρη της δηµοσίευσης στις εφηµε-
ρίδες. 
Η ανωτέρω προθεσµία λήγει µε

την παρέλευση ολόκληρης της
τελευταίας ηµέρας και  εάν αυτή
είναι, κατά νόµο, εξαιρετέα  (δηµό-
σια αργία) ή µη εργάσιµη,  τότε η
λήξη της προθεσµίας µετατίθεται
την επόµενη εργάσιµη ηµέρα. 
Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζ-

ητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:
α) στην υπηρεσία µας στην ανω-
τέρω διεύθυνση• β) στο δικτυακό
τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)
και συγκεκριµένα ακολουθώντας
από την κεντρική σελίδα τη διαδρ-
οµή: Πολίτες �� Έν τυπα – ∆ιαδι-
κασίες �� ∆ιαγων ισµών

Φορέων  �� Ορ. Χρόν ου ΣΟΧ γ)
στα κατά τόπους Κέν τρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών  (ΚΕΠ)
αλλά και στην  ηλεκτρον ική τους
διεύθυν ση (www.kep.gov .gr),
απ' όπου µέσω της διαδροµής:
Σύν δεσµοι �� Αν εξάρτητες και
άλλες αρχές �� ΑΣΕΠ θα οδηγηθ-
ούν  στην  κεν τρική σελίδα του
δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και
από εκεί θα έχουν  πρόσβαση
στα έν τυπα µέσω της διαδρο-
µής: Πολίτες �� Έν τυπα – ∆ιαδι-
κασίες �� ∆ιαγων ισµών
Φορέων  �� Ορ. Χρόν ου ΣΟΧ.

Ο ∆ήµαρχος Ελευσίν ας 
Γεώργιος Τσουκαλάς
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12-θριάσιο Τετάρτη 12 ∆εκεµβρίου 2018

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

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆ιασχολικό Πρωταθλήµα Σκακιού 2018

Ο Οργαν ισµός Άθλησης και Φρον τίδας, Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας του ∆ήµου
Ασπροπύργου σε συν εργασία µε τον  Α.Σ ¨ΑΣΠΡΟ ΠΥΡΓΟ¨ διοργαν ών ουν  

Ατοµικό και Οµαδικό Πρωτάθληµα Σκακιού µαθητών  και µαθητριών  Πρωτοβάθµιας
και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, στις 15 ∆εκεµβρίου 2018 στη Λέσχ η 
Γκορυτσάς, που βρίσκεται στην  Πλατεία Γεν οκτον ίας στις 10:00π.µ. 

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

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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Άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια σε 
λεωφορείο του ΚΤΕΛ στην Αθήνα

Επίθεση µε αυτοσχέδιο εµπρηστικό µηχανισµό,
σηµειώθηκε στις 2 τα ξηµερώµατα της Τρίτης στην
αφετηρία των υπεραστικών λεωφορείων του
ΚΤΕΛ, στη συµβολή των οδών Πατησίων και Αλε-
ξάνδρας, σύµφωνα µε το eleftherostypos.gr.

Άγνωστοι τοποθέτησαν 4 γκαζάκια σε λεωφορ-
είο, ενώ από την έκρηξη εκδηλώθηκε στο όχηµα
µικρή φωτιά, που κατασβέστηκε άµεσα από τον
φύλακα του σταθµού.

Στο σηµείο βρέθηκαν υπολείµµατα από τον
εµπρηστικό µηχανισµό, τα οποία εστάλησαν στα
εγκληµατολογικά εργαστήρια για έρευνα.

Μέχρι το τέλος του χρόνου πρέπει 
οι εργοδότες να χορηγήσουν την 
οφειλόµενη άδεια στους εργαζοµένους

Η ΓΣΕΕ µέσω του Κέντρου Πληροφόρησης
Εργαζοµένων & Ανέργων της Συνοµοσπονδίας
(ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ, h-p://www.kepea.gr/) ενηµε-
ρώνει τους εργαζόµενους του ιδιωτικού τοµέα
σχετικά µε τη χορήγηση άδειας του τρέχοντος
έτους 2018.

Ολόκληρη η οφειλόµενη ετήσια άδεια ανάπαυ-
σης και το επίδοµα αδείας πρέπει να χορηγηθούν
έως τις 31 ∆εκεµβρίου του 2018.

Βία, ρατσισµό και εκµετάλλευση
βιώνουν οι µετανάστες εργάτες στον αγρο-
τικό τοµέα σε Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία

Επεισόδια βίας και ρατσισµού, κοιν ων ική εχ θρότ-
ητα, περιθωριοποίηση, ελαστικές σχ έσεις εργασίας.
Με όλα αυτά είν αι αν τιµέτωποι οι µεταν άστες που
εργάζον ται στον  αγροτικό τοµέα στην  Ελλάδα, την
Ιταλία και την  Ισπαν ία.

Αυτό προκύπτει από έρευν α του Ευρωπαϊκού
Παν επιστηµιακού Ιν στιτούτου της Φλωρεν τίας, µε
την  οικον οµική υποστήριξη του Open Society
Foundations στις Βρυξέλες.

Οι ερευν ητές µελέτησαν  την  απασχ όληση µεταν α-
στών  στον  αγροτικό τοµέα στη ν ότια Ιταλία, όπου η
παρουσία τους είν αι υψηλότερη αριθµητικά σε σχ έση
µε την  υπόλοιπη χ ώρα, και στη συν έχ εια προχ ώρη-
σαν  σε σύγκριση των  δεδοµέν ων  αυτών  µε την  κατά-
σταση στην  Ελλάδα και την  Ισπαν ία. Το κοιν ό και
στις τρεις χ ώρες είν αι πως η κυριαρχ ία των  µεσογει-
ακών  προϊόν των  συν επάγεται έν τον η ζήτηση για
εποχ ική εργασία. Επιπλέον , οι τρεις χ ώρες χ αρακ-
τηρίζον ται από µια περισσότερο εδραιωµέν η παράδο-
ση µεταν άστευσης.

Οι µετανάστες το 90% της µισθωτής εργασίας
στη γεωργία

Στην  Ελλάδα, σύµφων α µε τα πιο πρόσφατα
στοιχ εία, υπολογίζεται ότι οι µεταν άστες αποτελούν
το 90% της συν ολικής µισθωτής εργασίας στη γεωργία.

Για το 2015 τα στοιχ εία δείχ ν ουν  ότι στην  Ιταλία
περίπου το 48% του εργατικού δυν αµικού στην  αγρ-
οτική παραγωγή ήταν  αλλοδαποί. Επίσης, υπολογίζε-
ται ότι πάν ω από το 50% των  εργαζόµεν ων  στον
τοµέα απασχ ολούν ταν  χ ωρίς επίσηµη σύµβαση. Το
80% αυτών  ήταν  ξέν οι υπήκοοι.

Οσο για την  Ισπαν ία, οι µεταν άστες εργαζόµεν οι
εκτιµάται ότι αποτελούν  το 23,2% του συν όλου του
αγροτικού εργατικού δυν αµικού. Ωστόσο, ο αριθµός
αυτός είν αι µικρότερος από την  πραγµατικότητα,
καθώς δεν  υπολογίζον ται οι συµβάσεις προσωριν ής
απασχ όλησης.

Βία και ρατσισµός
Το κοιν ό στοιχ είο που εν τοπίζεται και στις τρεις

χ ώρες είν αι τα επαν αλαµβαν όµεν α επεισόδια βίας ή
ρατσισµού από τοπικούς πληθυσµούς σε εποχ ικούς
εργαζόµεν ους. Όπως σηµειών ουν  οι ερευν ητές, οι
περιπτώσεις του Ελ Ετζίν το στην  Ισπαν ία το 2001,
του Ροζάρν ο στην  Ιταλία το 2010 και της Μαν ωλάδας
στην  Ελλάδα το 2013 υπογραµµίζουν  «τη διφορ-
ούµεν η συν ύπαρξη της οικον οµικής απαίτησης για
µεταν άστες εργαζόµεν ους στα χ ωράφια και της κοι-
ν ων ικής εχ θρότητας απέν αν τι στην  παρουσία τους
στους δρόµους». 

Επίσης, οι µισθολογικές διαφορές, η επισφάλεια και
η περιθωριοποίηση εµφαν ίζον ται και στις τρεις µεσο-
γειακές χ ώρες.

Στην  Ελλάδα οι µεταν άστες έχ ουν  καλύψει τα κεν ά
στην  τοπική απασχ όληση και κρατούν  τους µισθούς
στη γεωργία σε χ αµηλά επίπεδα, συµβάλλον τας στη
µείωση του κόστους παραγωγής και στη διατήρηση και
επέκταση της γεωργίας, επισηµαίν ει η έρευν α, σύµφ-
ων α µε το ΑΠΕ. Ορισµέν ες διµερείς συµφων ίες διευ-
κόλυν αν  τη διαδικασία της εποχ ικής µετακίν ησης
από την  Αλβαν ία, τη Βουλγαρία και την  Αίγυπτο. Η
καθιέρωση της τρίµην ης βίζας για τους Αλβαν ούς τους
διευκόλυν ε ν α αν αλάβουν  εποχ ιακές εργασίες σε
περιόδους αιχ µής. ∆ιαδοχ ικοί ν όµοι για τη µεταν ά-
στευση περιλαµβάν ουν  ειδικές διατάξεις για τους
εποχ ικούς εργάτες. Κάθε δύο χ ρόν ια κοιν ή υπουργι-
κή απόφαση καθορίζει το µέγιστο αριθµό θέσεων  για
εποχ ιακή απασχ όληση αν ά περιφέρεια και τοµέα.

Οι πολίτες εκτός της ΕΕ µπορούν  ν α εισέλθουν  στη
Ελλάδα για ν α εργαστούν  για έν α µέγιστο διάστηµα έξι
µην ών  µέσω πρόσκλησης ή µετάκλησης, η οποία
όµως είν αι δύσκολο ν α εφαρµοστεί. Τον  Απρίλιο του
2016 ο ν όµος τροποποιήθηκε ώστε οι εργοδότες στον
αγροτικό τοµέα στις περιοχ ές όπου υπάρχ ουν  και
έχ ουν  εγκριθεί εποχ ικές θέσεις εργασίας ν α µπορούν
ν α προσλαµβάν ουν  παράτυπους υπηκόους τρίτων
χ ωρών  ή αιτούν τες άσυλο που ήδη ζουν  στην  Ελλά-
δα παρέχ ον τάς τους έτσι µια προσωριν ή άδεια διαµο-
ν ής έξι µην ών .

Από πού προέρχονται οι µετανάστες
Η γεωγραφική εγγύτητα καθορίζει την  απασχ όληση

των  µεταν αστών  στη γεωργία, σύµφων α µε την  έρευ-
ν α που δηµοσίευσε το ΑΠΕ.

Στην  Ελλάδα οι µεταν άστες εργάτες, κυρίως Αλβα-
ν οί, Βούλγαροι και Ρουµάν οι, εν ώ αύξησαν  τη γεωγρ-
αφική κιν ητικότητά τους µεταξύ των  διαφόρων  αγρο-
τικών  περιοχ ών  για ν α αν τιµετωπίσουν  την  εργασια-
κή αν ασφάλεια και τη χ αµηλή κοιν ων ικοοικον οµική
κατάστασή τους. Επιπλέον , οι µεταν άστες από την
Ασία µετακιν ούν ται από τις αστικές στις αγροτικές
περιοχ ές για βραχ υπρόθεσµη απασχ όληση.

∆υο τελικά οι πληρωµές 
Στις 21 ∆εκεµβρίου θα κλείσουν οι

αιτήσεις στο koinonikomerisma.gr.
Όσον  αφορά στις αιτήσεις που θα έχ ουν  εγκριθεί µέχ ρι
και  Τρίτη 11 ∆εκεµβρίου, το κοιν ων ικό µέρισµα θα
καταβληθεί στους λογαριασµούς των  δικαιούχ ων  την
Παρασκευή 14 ∆εκεµβρίου.
Τέλος, σχ ετικά µε τις αιτήσεις που θα εγκριθούν  από
µεθαύριο, Τετάρτη 12 ∆εκεµβρίου έως και την  καταλ-
ηκτική προθεσµία, το κοιν ων ικό µέρισµα θα καταβληθ-
εί στους λογαριασµούς των  δικαιούχ ων  την  Παρασκευή
28 ∆εκεµβρίου.

Υποστήριξη πολιτών – Υποβολή ερωτηµάτων

Οι πολίτες πρέπει ν α απευθύν ον ται:
Σε ΚΕΠ για εν ηµέρωση/διόρθωση ΑΜΚΑ
Στον  ΕΦΚΑ για θέµατα ασφάλισης
Στον  ΟΑΕ∆ για θέµατα αν εργίας
Σε κάθε περίπτωση για όποιες αλλαγές συµβαίν ουν , το
σύστηµα του κοιν ων ικού µερίσµατος, είτε εν ηµερών ε-
ται αυτόµατα, είτε τα ΚΕΠ και ο ΕΦΚΑ εν ηµερών ουν
υπηρεσιακά την  Η∆ΙΚΑ.
Η Η∆ΙΚΑ είν αι αν αρµόδια και δεν  έχ ει γραφείο για ν α 

µπορεί ν α εξυπηρετήσει κοιν ό και µεµον ωµέν ες περι-
πτώσεις. Είν αι µηχ αν ογραφικό κέν τρο όπου βελτιών ει
ή διορθών ει συν ολικά το σύστηµα ώστε ν α αν τιµε-
τωπίζον ται περιπτώσεις που συν ήθως λύν ουν  µαζικά
κάποια θέµατα που αγγίζουν  πολλούς πολίτες.
Για τεχ ν ικά θέµατα των  αιτήσεων , που δεν  αφορούν
τις παραπάν ω περιπτώσεις και δεν  καλύπτον ται από
τις Ερωτήσεις και Απαν τήσεις (FAQ), µπορείτε ν α επι-
κοιν ων είτε στο τηλέφων ο 213-2168380.
Τα τεχ ν ικά προβλήµατα θα επιλύον ται το συν τοµότερο
δυν ατό, οπότε και οι πολίτες που δεν  κατάφεραν  ν α
ολοκληρώσουν  την  αίτησή τους θα πρέπει ν α δοκιµά-
σουν  ν α την  επαν υποβάλλουν  µετά από µερικές
µέρες, και εν τός πάν τα της σχ ετικής προθεσµίας υπο-
βολής αιτήσεων .
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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 

<<Ενοικιάζεται
ισόγειο  κατάστηµα

63µ² επί της 
οδού Φυλής 8Α.
Πληροφορίες στα

τηλέφωνα 
6947264784 και
6985066463>>

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)

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
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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
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1100οο  ΧΧρριισσττοουυγγεεννννιιάάττιικκοο  ΦΦιιλλααννθθρρωωππιικκόό  ΠΠααζζάάρριι  ∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  

14-15-16 ∆εκεµβρίου 2018, στο ∆ηµοτικό Κλειστό Γυµναστήριο «Γεώργιος Θ. Τσόκας»

Ο
∆ήµαρχος Ασπροπύργου και Μέλος του ∆.Σ.
της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας
(Κ.Ε.∆.Ε.), κ. Νικόλαος Μελετίου και ο Εντετα-

λµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος Κοινωνικών ∆οµών, κ.
∆ηµήτριος Καγιάς ενηµερώνουν όλους τους ∆ηµότες
ότι, για δέκατη (10η) συνεχόµενη χρονιά το Κοινωνικό
Κατάστηµα Αλληλεγγύης, του ∆ήµου Ασπροπύργου,
«Ο Πλησίον», πραγµατοποιεί το Χριστουγεννιάτικο
Φιλανθρωπικό Παζάρι, στις 14-15 &16 ∆εκεµβρίου
2018, στο ∆ηµοτικό Κλειστό Γυµναστήριο του ∆ήµου
Ασπροπύργου, «Γεώργιος Θ. Τσόκας». 

Τα εγκαίνια του Χριστουγεννιάτικου Φιλανθρωπικού
Παζαριού θα πραγµατοποιηθούν την Παρασκευή, 14
∆εκεµβρίου 2018 στις 19:00 από το µουσικό συγκρότ-
ηµα “VEGAS” και έπειτα από την ολοκλήρωση των δρά-
σεων της πρώτης µέρας του Παζαριού, όλοι µαζί στις
21:00 θα ανάψουµε το Χριστουγεννιάτικο ∆έντρο της
πόλης, στην Πλατεία ∆ηµαρχείου απολαµβάνοντας
συναυλία από τους “VEGAS”.   

Όπως κάθε χρόνο, το Κοινωνικό Κατάστηµα
Αλληλεγγύης «Ο Πλησίον» θα διατηρεί πάγκο προσφ-
έροντας παραδοσιακές λουκουµάδες, οινόµελο – ρακό-
µελο, ποπ κορν  και διάφορα άλλα γλυκίσµατα, µε
στόχο την ενίσχυση αυτής της πολυεπίπεδης κοινωνι-
κής πρωτοβουλίας, που συνδράµει τον Συνάνθρωπο
και προασπίζεται την κοινωνική συνοχή. 

Στο Παζάρι θα συµµετέχουν εκθέτες και θα υπάρχουν
πολλές δραστηριότητες για τους µικρούς και µεγάλους
φίλους.

Αναλυτικά το πρόγραµµα των τριών (3) Ηµερών: 

Παρασκευή,  14 ∆εκεµβρίου
• 19:00 – Εγκαίνια – Παρου-
σίαση από το µουσικό συγκρότ-
ηµα “VEGAS”
• 19:30 – Παιδική Χορωδία
Πνευµατικού Κέντρου.
• 20:00 – «Μουσικές ευχές
για τη νύχτα των Χριστουγέννων»,
συµµετέχουν τα π αιδιά των
τµηµάτων Παραδοσιακών, Μον-
τέρνων Χορών & Παιδικής Χορ-
ωδίας των Κ.∆.Α.Π.           Ασπρ-
οπύργου.
• 21:00 – Άναµµα Χριστου-
γεννιάτικου ∆έντρου στην Πλατεία
∆ηµαρχείου µε συναυλία από το
µουσικό συγκρότηµα “VEGAS”. 
Σάββατο, 15 ∆εκεµβρίου 

• 13:00-15:00: Θεατρική
Παράσταση από την εργαστηρια-
κή οµάδα θεάτρου ΑΦΥΠΝΙΣΙΣ
«ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ» του Τσαρλς
Ντίκενς, µε ενεργή συµµετοχή των
παιδιών. 
(Εξωραϊστικός Σύλλογος Ήµερου
Τόπου)
• 16:00 - 17:30: ∆ιαδραστική
π αρουσίαση του π αιδικού βιβ-
λίου: «Τα όνειρα της γιαγιάς

παραµυθούς», της Καλλιόπης
Γιαννάκου. 
• 19:00 - 20:00: Χορευτική
Παράσταση της Σχολής «Τρούντι
Εµιλιανού».
• 20:30 – 21:00: Χορευτική

Οµάδα του Συλλόγου «Οι Ακρίτες
του Πόντου». 

Κυριακή, 16 ∆εκεµβρίου
• 11:00 – 13:00: ∆ηµιουργι-
κή απ ασχόληση «ΜΙΚΡΟΙ
ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΕΣ» µε συντονίστρια την
Κωνσταντίνα Ντάρα. 
• 16:00 – 17:00: Χριστου-
γεννιάτικη διασκεδαστική – διαδρ-
αστική παράσταση 
« Ο ΑΓΙΟΣ      ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΗΝ
ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ ΚΑΙ Η
ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΥΛΑ». 
• 17:30 – 19:00: CAKE
POPS µε τον ΣΕΦ ΓΙΩΡΓΟ
ΤΣΟΥΛΗ. 
(Σύλλογος Γυναικών Ασπ ρ-

οπύργου «Η Κροκωνίς»)
• 19:00 – 20:00: Χορευτική
Παράσταση της Σχολής «Dance
Soul». 

• 20:00 – 20:30: Τµήµα Παρ-
αδοσιακών Χορών του Πνευµατι-
κού Κέντρου ∆ήµου  Ασπροπύρ-
γου
• 20:30 – 21:00: Χορευτική
Οµάδα ΚΑΠΗ
• 21:00 – 21:30: Η ΝΥΧΤΑ
ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ, απ ό την οµάδα
H A N D B A L L
«ΟΛΥΜΠΙΟΣ ∆ΙΑΣ» Ασπροπύρ-
γου.


