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ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Συννεφιά και βροχές          

Η θερµοκρασία έως 11
βαθµούς Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αριανός,Αρριανή, Αριάνα, Λεύκιος,
Λεύκης, Λεύκος, Λεύκας, Λευκός,

Λευκή, Λευκάδα

Το εµπορευµατικό κέντρο στο Θριάσιο
Πεδίο αναλαµβάνει η εταιρεία Μυτιληναίος

Η
εταιρεία Μυτιληναίος
θα αναλάβει την κατασ-
κευή των υποδοµών

του εµπορευµατικού κέντρου
στο Θριάσιο Πεδίο, αξίας περί τα
120 εκατοµµύρια ευρώ.

Η Goldair θα είναι µεταξύ
εκείνων που είτε αυτόνοµα είτε
σε συνεργασία µε την ΕΤΒΑ-
ΒΙΠΕ ή άλλους ενδιαφερόµενο-
υς θα διεκδικήσει και την Σ∆ΙΤ
(σύµπραξη δηµοσίου –ιδιωτικού
τοµέα) που θα προκηρύξει µέσα
στο Γενάρη ο ΟΣΕ για το οικό-
πεδο των 1.650 στρεµµάτων που βρίσκεται πλησίον του εµπορευµατικού κέντρου. Όπως αναφέρουν στελέχη της
εταιρείας το τελικό σχήµα και τα ποσοστά συµµετοχής δεν έχουν καθοριστεί καθώς επί του παρόντος δεν είναι ξεκά-
θαρο τι είδους υποδοµές µπορεί να φιλοξενηθούν στο χώρο και ποιες είναι οι χρήσεις γης.

Το σχέδιο για τη Σ∆ΙΤ, προβλέπει την συµµετοχή στο σχήµα και του Οργανισµού Σιδηροδρόµου, το οποίο όπως
τόνισε  σε ηµερίδα για ταlogistics ο πρόεδρος του ΟΣΕ Γιώργος Κακουλάκης, βάζει ξανά στα σιδηροδροµικά δρώµε-
να τον Οργανισµό, δήλωση που σηκώνει πολλές ερµηνείες.

Αρχικά, η συµφωνία των αναδόχων περιελάµβανε την υλοποίηση των τεχνικών εργασιών από την εταιρεία Αρχικά,
ωστόσο η τελευταία εµφανίζεται να δήλωσε αδυναµία και η κοινοπραξία αποφάσισε να αναθέσει το µεγάλο ιδιωτικό
έργο  στην Μυτιληναίος.

Η σύµβαση για το Θριάσιο κυρώθηκε πρόσφατα από την βουλή και η µόνη εκκρεµότητα σήµερα είναι η έγκριση
της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανταγωνισµού (DG COMP) για να επαληθεύσει ότι δεν υπάρχουν κρατικές ενισχύσεις. Αφού
δοθεί το πράσινο φως από την Κοµισιόν στόχος είναι εντός του πρώτου τριµήνου να έχουν ολοκληρωθεί µε διαδι-
κασίες fast track που θα τρέξει αρµόδια επιτροπή όλες οι αδειοδοτήσεις ώστε αµέσως µετά να ξεκινήσουν οι κατασ-
κευαστικές εργασίες.

Στον τοµέα των σιδηροδροµικών µεταφορών η Rail Gargo Goldair (σύµπραξη της Goldair µε τους Αυστριακούς σιδ-
ηροδρόµους στις εµπορευµατικές µεταφορές) ακολουθεί ένα προσεχτικό βηµατισµό. Έχει ξεκινήσει τα δροµολόγια
Θεσσαλονίκη –Βουλγαρία και Θεσσαλονίκη – Σκόπια, µολονότι το τελευταίο δροµολόγιο συναντά σοβαρά εµπόδια
στη γείτονα χώρα.Αρµόδιες πηγές της εταιρείας αναφέρουν ότι η Rail Gargo Goldair, έχασε πρόσφατα ένα µεγάλο
πελάτη διακίνησης εµπορευµατοκιβωτίων, εξαιτίας της άρνησης των Σκοπιανών να πιστοποιήσουν τους οδηγούς που
εισέρχονται στην χώρα τους, απαιτώντας άδειες από την αστυνοµία και άλλες αρχές της χώρας.

economico,gr

Ασπρόπυργος
Παπαγιαννοπούλου Αφροδίτη Π. Καποδιστρίου 27

& Μιαούλη Ανδρέα, 2105570007

Ελευσίνα 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ∆ΑΡΡΑ
ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Βενιζέλου Ελευθερίου 79, 2105544246

Μάνδρα
Ασηµάκης Γρηγόριος Κ. 

Στρατηγού Ρόκκα  114, 2105550323

Άνω Λιόσια
Μπουρούνη Αθηνά ∆. 

Πίνδου 42 & Χαλκίδας 1 - ∆ροσούπολη, 
2102470650 (08:00- 22:00)

Αχαρνές
Κοντογιάννη Μαγδαληνή Κ.,  Αγίας Τριάδος 35 

& Σπετσών, 2102464226

Χαιδάρι 
Σακόπουλος Θεόδωρος Κ.) 

Παπανδρέου Γεωργίου 4 - ∆άσος
Χαϊδαρίου, 2105813912, 08:00-23:00

To
Χριστουγεννιάτικο
Χωριό είναι µια

κοινωνική παροχή της
Κ ο ι ν ω φ ε λ ο ύ ς
Επιχείρησης του ∆ήµου
Ελευσίνας, µε στόχο να το
το κάνει πόλο έλξης τόσο
για τους κατοίκους της
πόλης, όσο και για τους
δηµότες άλλων περιοχών
που φτάνουν στην
Ελευσίνα, για να χαρούν
τις εκδηλώσεις.

Οι διοργανωτές αναφέρουν πως: «Στην επίσηµη
έναρξη σηµειώθηκε το αδιαχώρητο, ενώ συναυλία
έδωσε το συγκρότηµα Burger Project µε τίτλο «Ένα
τρελό κοντσέρτο». Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του
Χριστουγεννιάτικου Χωριού, ξεχωρίζουν η συναυλία του
Μιχάλη Χατζηγιάννη στις 15 ∆εκεµβρίου, καθώς και της
ορχήστρας Academica στο δηµαρχείο Ελευσίνας στις 21
∆εκεµβρίου σε µουσική διεύθυνση Νίκου Αθηναίου, µε
έργα εορταστικού χαρακτήρα των Μότσαρτ και Χέντελ.

Επίσης ήρωες των παραµυθιών ζωντανεύουν µέσα
από αφηγήσεις και θεατρικές παραστάσεις, χαρούµενες
µελωδίες και συναυλίες ταξιδεύουν τους επισκέπτες στο
πνεύµα των ηµερών. Τα παιδιά διασκεδάζουν µε το
µαγικό καρουζέλ και το γιορτινό παγοδρόµιο.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται πως: «Την
τιµητική τους φέτος έχουν τα άστρα! Το Φορητό Ψηφιακό
Πλανητάριο, µοναδικό στο είδος του – µια ειδική
ηµιµόνιµη φορητή κατασκευή σταθερού θόλου µε
καρέκλες για τους θεατές, έρχεται στο εορταστικό χωριό
της Ελευσίνας, για να προσφέρει στους θεατές µία

µοναδική οπτικοακουστική
διδακτική εµπειρία από τις
22 ∆εκεµβρίου µέχρι και τις
29 ∆εκεµβρίου. Κυρίαρχο
χαρακτηριστικό του είναι η
ηµισφαιρική οθόνη
προβολής διαµέτρου 6
µέτρων και µε επιφάνεια
εµβαδού 57 τετραγωνικών
µέτρων! 

Μία Εκδήλωση
Αστρονοµίας περιλαµβάνει
προβολές µέσα στο Φορητό
Ψηφιακό Πλανητάριο και

παρατήρηση µε τηλεσκόπιο του Ηλίου κατά τη διάρκεια
της ηµέρας και του έναστρου ουρανού το βράδυ, εφόσον
το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες.

Ο αγαπηµένος µας Άγιος Βασίλης, πανταχού παρών
και τα πάντα πληρών, ανοίγει την αγκαλιά του και
συντροφεύει µικρούς και µεγάλους.

Τα εργαστήρια καθ’ όλη τη διάρκεια του
Χριστουγεννιάτικου Χωριού, θα κρατήσουν αµείωτο το
ενδιαφέρον των µικρών επισκεπτών, που έχουν τη
δυνατότητα να κατασκευάσουν ξεχωριστές και
πρωτότυπες δηµιουργίες.Οι φορείς και οι σύλλογοι της
πόλης θα παρουσιάσουν έθιµα και παραδόσεις, ενώ
θέλοντας να ενισχύσουν κοινωφελείς σκοπούς
διοργανώνουν δράσεις και Bazaar.

«Η Κοινωφελής Επιχείρηση συνεχίζει την παράδοση
της κοινωνικής προσφοράς διοργανώνοντας εκδηλώσεις
υψηλού καλλιτεχνικού αλλά και επιστηµονικού επιπέδου,
µε ελεύθερη είσοδο», σηµειώνει η πρόεδρος της ΚΕ∆Ε
Κωνσταντίνα Μαρούγκα και µας προσκαλεί όλους στις
εκδηλώσεις του Χριστουγεννιάτικου Χωριού Ελευσίνας».

ΠΟΛΟΣ ΕΛΞΗΣ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Την τιµητική τους φέτος έχουν τα άστρα!
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ 
ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ 

Ε
γκρίθηκε, µε Απόφαση του Υπουργού Υπο-
δοµών  Χρήστου Σπίρτζη η σύµβαση του ∆ήµου
Φυλής µε τον  ΟΑΣΑ για τη λειτουργία ∆ηµοτικής

Συγκοιν ων ίας. 
Η ∆ηµοτική Συγκοιν ων ία θα περιλαµβάν ει δύο ν έες

λεωφορειακές γραµµές, τη Γραµµή 1 «ΖΩΦΡΙΑ ΑΓ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΖΕΦΥΡΙ» και τη Γραµµή 2 «ΚΕΝΤΡΟ-
∆ΡΟΣΟΥΠΟΛΗ-ΛΙΜΝΗ», οι οποίες και θα λειτουργούν
παράλληλα µε τις υπάρχ ουσες λεωφορειακές γραµµές. 

Στόχος του σχεδίου είναι να ενώσει τις ∆ηµοτι-
κές Ενότητες και τις συνοικίες µε το ∆ιοικητικό
Κέντρο του ∆ήµου, αλλά και περιµετρικά µεταξύ
τους. 

Οι δύο γραµµές θα είν αι κυκλικές και θα περν ούν
από τους Σταθµούς του Προαστιακού Άν ω Λιοσίων  και
Ζεφυρίου. Οι επιλογή των  διαδροµών  έγιν ε µετά από
δηµόσια διαβούλευση που πραγµατοποιήθηκε το 2017.
Ωστόσο, µετά την  εφαρµογή του σχ εδίου θα µελετηθεί
η λειτουργικότητά του κι αν  χ ρειαστεί, θα γίν ουν  διορ-
θωτικές παρεµβάσεις, µε σκοπό τη βέλτιστη εξυπηρέτ-
ηση των  πολιτών . 

Η ∆ηµοτική  Συγκοιν ων ία έρχ εται ως συν έχ εια των
κιν ήσεων  για τη βελτίωση της συγκοιν ων ιακής
εξυπηρέτησης που έχ ει κάν ει ο ∆ήµος, σε συν εργασία
µε τον  ΟΑΣΑ. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα:

1.η επαν αλειτουργία της γραµµής 735 (Ζεφύρι- Κάτω
Πατήσια)

2.η διατήρηση της γραµµής 711 (Ζωφριά- Αττική).
3.Η διατήρηση της γραµµής 712 (Παν όραµα-Εργατι-

κές Κατοικίες-Αχ αρν ές).
4.Η σύν δεση της γραµµής 713 (Παν όραµα- Σταθµός

Προαστιακού) µε το Σταθµό του Προαστιακού Άν ω
Λιοσίων .

5.Η λειτουργία των  γραµµών  715 και 716 (Ζωφριά
ΜΑΚ –Άν ω Λιόσια Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟ) για την  εξυπηρέτηση
των  µαθητών  της πόλης.

6. Η σύν δεση της γραµµής 749 (Οικισµός Γεν -
ν ηµατά 2- Προαστιακός) µε το Σταθµό του Προαστια-
κού Άν ω Λιοσίων .

7. Θα πρέπει επίσης ν α αν αφερθεί ότι ο ∆ήµος
Φυλής, σε συν εργασία µε το Σύλλογο ∆ροσούπολης,
έχ ει ζητήσει τη σύν δεση της γραµµής 709 µε το Σταθµό
του Προαστιακού Άν ω Λιοσίων , κίν ηση που µελετά ο
ΟΑΣΑ.

Η ∆ηµοτική Συγκοιν ων ία αν αµέν εται ν α λειτουργή-
σει από τις αρχ ές του ν έου χ ρόν ου και το κόστος της 

θα καλυφθεί, αποκλειστικά, από το ∆ήµο Φυλής,
αφού θα είν αι δωρεάν  για τους δηµότες. 

Αν αφορικά µε την  επίσηµη θεσµοθέτηση της ∆ηµο-
τικής Συγκοιν ων ίας ο ∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς
δήλωσε τα εξής:Η ∆ηµοτική Συγκοιν ων ία αποτελεί το
επιστέγασµα της προσπάθειάς µας για τη βελτίωση της
συγκοιν ων ιακής εξυπηρέτησης των  συν δηµοτών  µας
και αποβλέπει στη µείωση της χ ρήσης του ΙΧ, σε
συν δυασµό µε τη µετακίν ηση µε τα Μέσα Σταθερής
Τροχ ιάς. 

ΑΑππόό  ττιιςς  ααρρχχέέςς  ττοουυ  ννέέοουυ  χχρρόόννοουυ  ηη  δδωωρρεεάάνν  µµεετταακκίίννηησσηη  
Εγκρίθηκε, µε αΑπόφαση του Υπουργού Υποδοµών η σύµβαση του ∆ήµου
Φυλής µε τον ΟΑΣΑ για τη λειτουργία ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας. 

Συνεχίζεται στη σελ. 10

Συνδηµότισσες και συνδηµότες,

Σήµερα σας παρουσιάζουµε τον  λογότυπο
του συν δυασµού µας.  Βασιστήκαµε στο αλλά-
ζω-αλλάζουµε, διότι οι αλλαγές αποτελούν  το
κύριο χ αρακτηριστικό της ζωής. Όλα γύρω µας
αλλάζουν  µε γοργούς ρυθµούς στα εξωτερικά
χ αρακτηριστικά τους, στο περιεχ όµεν ο και
στην  ουσία τους. 

Κι εµείς αλλάζουµε βιολογικά, κοιν ων ικά,
πολιτικά, διότι ζούµε. Αν τιλαµβαν όµαστε τη ζωή
ως µια διαρκή µεταβολή, ως δηµιουργία της δια-
φορετικότητας στον  τρόπο του σκέπτεσθαι και
πράττειν . 

Η πόλη ζει, όταν  γίν ον ται µεταβολές, δηλαδή
µεταρρυθµίσεις, µεταβάσεις από το παλιό στο
καιν ούριο. 

Η αστική δηµοκρατία ζει µε τις εν αλλαγές των
πολιτικών  δυν άµεων  στη διοίκησή της. Η αλλα-
γή είν αι πυλών ας της δηµοκρατίας.

Τα χ αρακτηριστικά της πόλης µας που µαρ-
τυρούν  τη µακραίων η πορεία της και παράλ-

ληλα δηλών ουν  τη σύγχ ρον η φυσιογν ωµία της,
είν αι αυτά που επιλέξαµε ν α τον ίσουµε µε το 

λογότυπό µας: η αρχ αία ιστορία της, η βιοµ-
ηχ αν ική κληρον οµιά της, η σηµεριν ή βιοµ-
ηχ αν ία και ο φυσικός πλούτος της.

Όσο ετερόκλητα και αν  είν αι αυτά µεταξύ
τους, αποτελούν  τα στοιχ εία εκείν α που έχ ουν
διαµορφώσει τον  δήµο µας και, σε πολύ µεγάλο
βαθµό, εµάς τους ίδιους, που ζούµε και εργαζό-
µαστε εδώ. 

Ο συν δυασµός µας είν αι έτοιµος για κοµβικές
µεταβολές. 

Έχ ουµε τα στελέχ η, τη γν ώση, την  επιθυµία
και τις δυν άµεις. 

Αλλά-ζουµε ΤΩΡΑ στην  Ελευσίν α και τη
Μαγούλα. 

Νίκος Τσίτσος 
Υποψήφιος ∆ήµαρχος Ελευσίνας -

Μαγούλας
Ναυπηγός – Μηχανολόγος Μηχανικός

Ε.Μ.Π.
Καθηγητής Α.Ε.Ν. Ασπροπύργου

Web: www.allazoumetora.gr
Email: zoumetora@gmail.com

Συνάντηση του Πρόεδρου της 
Σχολικής Επιτροπής Ά θµιας 
Εκπαίδευσης Αχαρνών
µε τον ∆/ντα Σύµβουλο της ΚτΥπ ΑΕ
για σοβαρά σχολικά ζητήµατα

Σ
υν άν τηση µε τον  ∆ιευθύν ον τα Σύµβουλο της ΚτΥπ ΑΕ
Ιωάν ν η Χαρων ίτη πραγµατοποίησε ο Πρόεδρος της Σχ ολι-
κής Επιτροπής. Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου

Αχ αρν ών  Κώστας Καρυδάκης την  Τρίτη 11 ∆εκεµβρίου. 
Κατά τη συν άν τηση συζητήθηκαν  τα εξής θέµατα:

-η προσωριν ή µετεγκατάσταση του 21ου ∆ηµοτικού σχ ολείου
Αχ αρν ών  και το το χ ρον οδιάγραµµα ολοκλήρωσης του έργου
έως ότου κατασκευαστεί το ν έο σχ ολικό κτίριο 
-η µεταφορά του υποσταθµού της ∆ΕΗ που βρίσκεται έµπρο-
σθεν  της εισόδου του 2ου ∆ηµοτικού σχ ολείου Αχ αρν ών  στο
εσωτερικό του και
-το θέµα της αν έγερσης του 19ου ∆ηµοτικού σχ ολείου Αχ α-
ρν ών .
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Ο
επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού
Κόµµατος και υποψήφιος για την προε-
δρία της Κοµισιόν Μάνφρεντ Βέµπερ  , ο

οποίος το Σάββατο θα µιλήσει στο συνέδριο της
Ν∆, σε συνέντευξη του στο capital.gr χαρακτηρίζει
συνταγή νίκης κατά του λαϊκισµού τις γαλάζιες
προτάσεις και καλεί τον Αλέξη Τσίπρα να νουθε-
τήσει την Ιταλία.

Ειδικότερα ο κ.Βέµπερ αναφερόµενος στη µάχη
κατά του λαϊκισµού στην Ευρώπη δηλώνει: “Πολ-
λοί άνθρωποι στην οικογένεια του ΕΛΚ και πέραν
αυτής εξετάζουν πολύ προσεκτικά τα πράγµατα
που κάνουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα

∆ηµοκρατία στην Ελλάδα: µιλώντας τη γλώσσα της
αλήθειας, εκθέτοντας προτάσεις πολιτικής που
µπορούν να ενώσουν τον ελληνικό λαό µε αυτό
που κάνουν! Αυτή είναι πράγµατι η σωστή προ-
σέγγιση!”

Επαναλαµβάνει δε την έκκληση του προς τον
κ.Τσίπρα να συµβουλεύσει τους λαϊκιστές στην
Ιταλία για τους κινδύνους µιας παρατεταµένης
δηµοσιονοµικής διαµάχης µε την Ευρωζώνη.
“Ήταν µια θαυµάσια στιγµή αυτό το καλοκαίρι όταν
ακούσαµε ότι τελικά η Ελλάδα έφυγε από το ευρ-
ωπαϊκό πρόγραµµα υποστήριξης. Οι προσπάθει-
ες του ελληνικού λαού ήταν τεράστιες και είναι

σηµαντικό να πούµε ότι δεν ήταν µάταιες. Η Ελλά-
δα τα πάει καλύτερα τώρα. Αυτό που εννοώ είναι
ότι οι πολιτικές µάχες µε την Κοµισιόν αύξησαν το
κόστος και καθυστέρησαν την έξοδο από το πρό-
γραµµα βοήθειας εις βάρος του ελληνικού λαού.
Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε µια στροφή στο τέλος,
αποφασίζοντας τελικά να ακολουθήσει τις συµβου-
λές που του είχαµε δώσει από την αρχή. Η εµπει-
ρία του θα ήταν σίγουρα χρήσιµη για την ιταλική
κυβέρνηση!”, αναφέρει ειδικότερα ο κ.Βέµπερ.

Προαναγγέλλει τέλος τον τερµατισµό της ενταξια-
κής διαδικασίας της Τουρκίας και έναν ισχυρότε-
ρο µηχανισµό για την επιβολή των αρχών του
Κράτους ∆ικαίου στην ίδια την ΕΕ.

Επίδοµα τέκνων: Πριν τα Χριστούγεννα
η καταβολή της 6ης δόσης

Θέµα ηµερών είναι πλέον η καταβολή του έκτου και τελευταίου επιδόµατος
τέκνων.

Αν και οι δικαιούχοι θα το λάµβαναν προς τα τέλη Ιανουαρίου, τελικά µέσω
του ΟΠΕΚΑ η στ' δόση θα δοθεί στις 21 ∆εκεµβρίου. Επί της ουσίας πρό-
κειται για απόφαση της υπουργού Εργασίας η οποία έκρινε ότι λόγω των
Χριστουγέννων οι οικογένειες πρέπει να ενισχυθούν άµεσα.

Η ηλεκτρονική πλατφόρµα για την αίτηση Α21 έχει ήδη ενεργοποιηθεί και
θα δέχεται νέες αιτήσεις για όλους όσοι δεν έχουν υποβάλλει φέτος αίτηση
Α21, ενώ αφορά το δίµηνο Νοεµβρίου – ∆εκεµβρίου.

Η πλατφόρµα υποβολής αιτήσεων είναι προσβάσιµη από την ιστοσελίδα
του ΟΠΕΚΑ και της Η∆ΙΚΑ. 

ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΕΩΝ 
ΣΤΟ ΠΟΙΚΙΛΟ ΟΡΟΣ.

Την ∆ευτέρα 10 ∆εκεµβρίου 2018 πραγµατοποιήθηκε σύσκεψη στο
∆ηµαρχείο Περιστερίου, µε θέµα τη διασφάλιση του δηµόσιου/δασι-
κού χαρακτήρατου Ποικίλου Όρους απέναντι στις κάθε είδους διεκδι-

κήσεις, µετά από πρόσκληση του Αντιπεριφερειάρχη ∆υτικού Τοµέα Αθη-
νών κ. Σπ. Τζόκα στους ∆ήµους της ∆υτικής Αθήνας.

Παρόντες ήταν ο ∆ήµαρχος Πετρούπολης Βαγγέλης Σίµος, ο πρώην ∆ήµα-
ρχος Πετρούπολης Θωµάς Κοτσαµπάς, οι Αντιδήµαρχοι Πετρούπολης
Ζαχαρούλα Κανέλλη, Βασιλική Πουλογιαννοπούλου, ο ∆ηµοτικός Σύµβου-
λος Λευτέρης Απολλωνάτος, οι επικεφαλής παρατάξεων Νίκος Σακούτης, 

Θοδωρής Λάππας και Αικατερίνη Πατρικίου καθώς και οι ανεξάρτητοι
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Νικόλαος Σταγκουράκης και Ευθύµιος Μπουρνάς.

Ο ∆ήµαρχος Πετρούπολης επισήµανε ότι εξακολουθεί να είναι σε εκκρ-
εµότητα η σύγκλιση του αρµόδιουσυµβουλίου του ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α, για την
συζήτηση της µελέτης «Αναθεώρησης Εγκεκριµένου Ρυµοτοµικού Σχεδίου
περιοχής Αγ. Τριάδας (Πεύκα Βέρδη)» και τόνισε για µία ακόµη φορά ότι
πρέπει να δοθεί επιτέλους οριστικήπολιτική λύση από το Ελληνικό ∆ηµό-
σιο, είτε µε νοµοθετική ρύθµιση, είτε µε άλλον πρόσφορο τρόπο, ώστε να
εκδιωχθούν οι καταπατητές της δηµόσιας γης και να αποτραπεί η καταπάτηση
και ιδιωτικοποίησή της.  Επίσης, δήλωσε την έντονη δυσαρέσκειά του σχε-
τικά µε την έως και προκλητική απραγία του Ελληνικού ∆ηµοσίου και την
χαρακτηριστική αναλγησία όχι µόνο της σηµερινής, αλλά και των προη-
γούµενων κυβερνήσεων,  απέναντι στο επίµαχο αυτό θέµα.

Ο Αντιπεριφερειάρχης, µετά από τις τοποθετήσεις των παρευρισκόµενων,
δεσµεύτηκε ότι θα κανονίσει συνάντηση µε τον νέο Υπουργό Εσωτερικών κ.
Αλέξανδρο Χαρίτση, προκειµένου να αναδειχθεί η πολιτική διάσταση του
θέµατος και να πιεστεί η κυβέρνηση να δώσει λύση.

Ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος
για την προεδρία της Κοµισιόν, Μάνφρεντ Βέµπερ,

χαρακτηρίζει συνταγή νίκης κατά του λαϊκισµού 
τις προτάσεις του Κ. Μητσοτάκη 
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Περιφέρεια Αττικής 
13,4 εκ. ευρώ για την ενίσχυση
µε νέο σύγχρονο εξοπλισµό των
νοσοκοµείων  της Αττικής

Με γν ώµον α τη διασφάλιση του δικαιώµατος όλων
των  πολιτών  στη δηµόσια δωρεάν  υγεία, η Περ-

ιφέρεια Αττικής αποδεικν ύει εµπράκτως πως αν τιλαµ-
βάν εται τον  κοιν ων ικό της ρόλο προκρίν ον τας σταθε-
ρά σοβαρές παρεµβάσεις για την  έµπρακτη στήριξη
του τοµέα της υγείας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφερειάρχ ης Αττικής Ρέν α
∆ούρου υπέγραψε τις πρώτες επτά (7) εγκρίσεις
χ ρηµατοδότησης ύψους 5,5 εκ. €, µέσω του Άξον α
Προτεραιότητας 10 του ΠΕΠ Αττικής, για την  προµήθ-
εια σύγχ ρον ου εξοπλισµού σε ν οσοκοµεία της Αττικής.
Αν αλυτικά, η πρώτη φάση της χ ρηµατοδότησης αφορά
σε:

• Προµήθεια και εγκατάσταση µον άδων  παρα-
γωγής αερίου Ο2 καθαρότητας 93±3% σε 5 ν οσοκοµεία
της 2ης Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου, προϋπολογισµού
2.500.000 ευρώ και συγκεκριµέν α στο Π.Γ.Ν.
«ΑΤΤΙΚΟΝ», το Γ.Ν. Νίκαιας «Αγ. Παν τελεήµων », το
Γ.Ν. Ελευσίν ας «ΘΡΙΑΣΙΟ», το Γ.Ν.«ΑΚΛΗΠΕΙΟ»
Βούλας και το Γ.Ν. - Κ.Υ. Κυθήρων .

• Προµήθεια ιατροτεχ ν ολογικού εξοπλισµού του
Κων σταν τοπούλειου Γ.Ν. Νέας Ιων ίας – Πατησίων ,
προϋπολογισµού 651.000 ευρώ.

• Προµήθεια ιατροτεχ ν ολογικού εξοπλισµού του

Γεν ικού Νοσοκοµείου Αθην ών  «Λαϊκό», συν ολικού
προϋπολογισµού 470.000 ευρώ.

• Προµήθεια ιατροτεχ ν ολογικού εξοπλισµού για
την  κάλυψη του Νοσοκοµείου Θείας Πρόν οιας «Η
ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ», προϋπολογισµού 301.000 ευρώ. 

• Προµήθεια ιατροτεχ ν ολογικού εξοπλισµού του
Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», προϋπολογισµού 552.000
ευρώ.

• Προµήθεια ιατροτεχ ν ολογικού εξοπλισµού του
Γεν ικού Ογκολογικού Νοσοκοµείου «Άγιοι Αν άργυροι»,
προϋπολογισµού 700.000 ευρώ.

• Προµήθεια ιατροτεχ ν ολογικού εξοπλισµού του
Γεν ικού Περιφερειακού Νοσοκοµείου Αθην ών  «Γ. Γεν -
ν ηµατάς», προϋπολογισµού 390.000 ευρώ.

Οι παραπάν ω πράξεις χ ρηµατοδοτούν ται στο
πλαίσιο της πρόσκλησης «Προµήθεια εξοπλισµού
µον άδων  δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας φρον τίδας
υγείας στην  Περιφέρεια Αττικής», συν ολικού προϋπο-
λογισµού 13.356.880 ευρώ, η οποία εκδόθηκε µετά
από στεν ή συν εργασία της Περιφέρειας και του Υπο-
υργείου Υγείας, µε την  καταγραφή των  αν αγκών  των
ν οσοκοµείων . 

Η προθεσµία υποβολής προτάσεων  λήγει τον  Μάρτιο
2019. Μέχ ρι το τέλος της προθεσµίας αν αµέν εται ότι
και τα 25 ν οσοκοµεία της Αττικής που περιλαµβάν ον -
ται στην  πρόσκληση θα έχ ουν  υποβάλει τις προτάσεις
τους προς χ ρηµατοδότηση και θα έχ ουν  εκδοθεί οι
σχ ετικές αποφάσεις έν ταξης.

«ΑΤΤΙΚΟΝ» & «ΘΡΙΑΣΙΟ» ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ  

Με Φυσικό αέριο θα λειτουργεί από το νέο 
έτος το Κολυµβητήριο του ∆ήµου Φυλής 

Ό
πως είχε ήδη
ανακο ι νωθ ε ί
από τον ∆ήµο

µετά το σχολικό
συγκρότηµα στον Άγιο
Νικόλαο Άνω Λιοσίων
στην  εποχή του Φυσι-
κού Αερίου θα εισέ-
λθει   και  το κολ-
υµβητήριο των Άνω
Λιοσίων, το οποίο
µάλιστα αποτελεί  το
πλέον ενεργοβόρο
κτίριο στον ∆ήµο
Φυλής.

Εξάλλου, συνεχίζεται
η συγκέντρωση αιτή-
σεων για δωρεάν
συνδέσεις ∆ηµοτών.

Ο ∆ήµος Φυλής
δέχεται  αιτήσεις
σύνδεσης για το εγκα-
ταστηµένο τµήµα, καθ-
ηµερινά, στο ∆ηµα-
ρχείο Άνω Λιοσίων
(Γραφείο ∆ηµάρχου)
από τις 14:00 µέχρι
τις 19:00. 

∆έχεται επίσης αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις κατοικίες που
βρίσκονται πέριξ και εντός του υφισταµένου δικτύου, καθώς και για το υπό
επέκταση τµήµα των Άνω Λιοσίων. Πληροφορίες στο τηλ. 2102474067.

Για το Ζεφύρι δέχεται αιτήσεις στο ∆ηµαρχείο Ζεφυρίου καθηµερινά και Σαβ-
βάτο από 09-13:00 (2ος όροφος). Πληροφορίες στο τηλ. 2132038834.

Αναφορικά µε τη ∆ηµοτική Ενότητα Φυλής, η κατασκευή του δικτύου θα
συνδυαστεί µε την κάλυψη του βορείου τµήµατος της ∆ηµοτικής Ενότητας
Άνω Λιοσίων.

Συνεδριάζει σήµερα Παρασκευή το ∆Σ της ΚΕ∆Ε

- Στο επίκεντρο τα απορρίµµατα
Συνεδριάζει, σήµερα, Παρασκευή 14 ∆εκεµβρίου 2018 και ώρα 11:30

το πρωί, το  ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΚΕ∆Ε.
Η συνεδρίαση θα πραγµατοποιηθεί στα γραφεία της ΚΕ∆Ε (Ακαδηµίας

65 και Γενναδίου 8, 3ος όροφος).
Μεταξύ των θεµάτων που θα συζητηθούν είναι ζητήµατα διαχείρισης

απορριµµάτων, και η Επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης αγροτι-
κού πετρελαίου 2016.

Συµφωνία για παράδοση φορτίου LNG  
από τις ΗΠΑ στη Ρεβυθούσα

Φ
ορτίο υγροποιηµέν ου
φυσικού αερίου (LNG)
από τις ΗΠΑ θα εκφο-

ρτωθεί πριν  το τέλος του
έτους στην  καιν ούργια δεξα-
µεν ή του ∆ΕΣΦΑ στη Ρεβυθ-
ούσα, η έν αρξη λειτουργίας
της οποίας έγιν ε πρόσφατα.

Πρόκειται για το πρώτο
φορτίο που εισάγεται από τις
ΗΠΑ στην  Ελλάδα, επισφρ-
αγίζον τας τις αµοιβαίες προ-
σπάθειες των  δύο κρατών , για
στεν ότερη συν εργασία στον

τοµέα της εν εργειακής ασφάλειας στην  περιοχ ή της Νοτιοαν ατολικής Μεσογείου. 
Το φυσικό αέριο καλείται ν α παίξει µεταβατικό ρόλο στη διασφάλιση της εν ερ-

γειακής ασφάλειας της Ελλάδας, στο πλαίσιο της αν αδιάρθρωσης του εν εργειακού
µείγµατος και µέχ ρι η παραγωγή από Αν αν εώσιµες Πηγές Εν έργειας ν α προσεγ-
γίσει τα υψηλά επίπεδα που προβλέπει το Εθν ικό Σχ έδιο για την  Εν έργεια και
το Κλίµα.

Σύµφων α µε τη συµφων ία, µεταξύ της ∆ΕΠΑ και της αµερικαν ικής CHENIERE,
η παράδοση 150.000 m3 (ή 1.000.000 ΜWh) spot φορτίου LNG θα γίν ει στις 29
∆εκεµβρίου.
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Ο∆ήµος Ασπροπύργου, ενηµερώνει
τους ∆ηµότες ότι, η ∆ιεύθυνση Καθ-
αριότητας, Πρασίνου και Ανακύκλω-

σης του ∆ήµου, συµβάλλοντας στην προ-
στασία του περιβάλλοντος της πόλης,
ξεκίνησε τον καθαρισµό των κάδων απορρ-
ιµµάτων µε ειδικό όχηµα καθαρισµού
(πλυντήριο). Συγκεκριµένα, οι  εν λόγω
εργασίες πραγµατοποιούνται τις πρώτες
πρωινές ώρες, ώστε να µην παρεµποδίζεται
η διέλευση των οχηµάτων καθώς η όλη δια-
δικασία απαιτεί χρόνο. Επισηµαίνεται ότι,  οι
εργασίες καθαρισµού θα  συνεχιστούν στα-
διακά και µε πρόγραµµα σ’ όλον τον Ασπρ-
όπυργο. 

Πρόσκληση από τον 
Υποψήφιο ∆ήµαρχο 
Αχαρνών Σπύρο Βρεττό 

Σας προσκαλούµε την Κυριακή 16
∆εκεµβρίου 2018 και ώρα 19.00 στην εκδή-
λωση Ανακοίνωσης του Νέου Αυτοδιοικητι-
κού Συνδυασµού για τις Αχαρνές.

Σας περιµένουµε όλους να γνωριστούµε,
να συζητήσουµε, να ανταλλάξουµε από-
ψεις, στην αίθουσα εκδηλώσεων GRAND
CAVALLARI.(περιβ. χώρος  "Χρυσό Ελάφι¨
20´ χλµ Λ. Πάρνηθος) -  Αχαρνές

Η παρουσία σας θα αποτελέσει µεγάλη τιµή για εµάς¨

Με εκτίµηση
Σπύρος βρεττός

Υποψήφιος ∆ήµαρχος Αχαρνών

ΤΙΣ ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΕΜΠΟ∆ΙΖΕΤΑΙ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 

Επιχείρηση καθαρισµού των κάδων 
απορριµµάτων στον δήµο Ασπροπύργου 

ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ  ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΜΕΛΟΣ  ΤΗΣ  Ε.Ι.Ο.  (ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ)

Ε∆ΡΑ   : Φυλάκι ο Αρµοδι ότητας Ο.Λ. Ελευσί νας
Ο∆ΟΣ  : Ωκεανί δων
Μαρί να Καλυµπακί ου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ   : 2105562021-6931355530
E-mail : noel_elefsinas@yahoo.gr

Ε  Π  Ι  Σ  Τ  Ο  Λ  Η

Μετά από εκλογές του οµίλου µας την 25η Νοεµ-
βρίου 2018, οι επιτυχόντες των εκλογών συγκροτ-
ηθήκαν σε σώµα την 30η Νοεµβρίου και αποφά-
σισαν διά ψηφοφορίας την κατανοµή των αρµο-
διοτήτων τους  ως κάτωθι.
Πρόεδρος  : Αδάµ  Χρήστος  του  Αναστασίου
Αντιπρόεδρος  : Στεφανίδης  Ιωάννης  του
Αντωνίου
Γενικός γραµµατέας : Θεοδώρου  Θεόδωρος  του
Μιχαήλ
Ταµίας : Ρόκκας  Στυλιανός  του  Παναγιώτη
Σύµβουλοι   : Χρηστοφής  Μελέτης  του  Χρήστου
Πέτρου  Αθανάσιος  του  Σωκράτη
Σκούρας  Περικλής  του  Μιχαήλ
Ηλιάδης  Γεώργιος  του  Αθανασίου
Λιάσκος  Ευάγγελος  του  Σταύρου

Εκ µέρους της διοίκησης του οµίλου.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ     Α∆ΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

Σχολείο 2ης Ευκαιρίας: Εκδήλωση µε θέµα 
«Το θαύµα της ζωής» στο ∆ηµαρχείο Μεγάρων

Το Σχ ολείο 2ης Ευκαιρίας (Σ.∆.Ε.) Μεγάρων  και ο ∆ήµος Μεγαρέων , σε συν εργασία µε τον
Σύλλογο Προστασίας Αγέν ν ητου Παιδιού «Η Αγκαλιά», διοργαν ών ουν  εκδήλωση µε θέµα:«Το
θαύµα της ζωής».

Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί την  Παρασκευή 21 ∆εκεµβρίου 2018, ώρα 16:30 στην  αίθ-
ουσα Συν εδριάσεων  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο ∆ηµαρχ είο Μεγάρων .

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:
� Πρεσβυτέρα Βαρβάρα Μεταλλην ού, ∆ρ Θεολογίας – Πτ. Φιλολογίας, Πρόεδρος της Αγκαλιάς.
Θέµα: «Τα δικαιώµατα του αγέν ν ητου παιδιού και η µητρική αγάπη».
� ∆ρ. Βασίλειος Μπέλλιος, Γυν αικολόγος Μαιευτήρας, Αν τιπρόεδρος A΄ της Αγκαλιάς.

Θέµα: «Το θαύµα της αν θρώπιν ης ζωής», προβολή βίν τεο: «Η αν άπτυξη του εµβρύου» & «Η
12η εβδοµάδα».
� Κατερίν α Πουρν άρα, Κοιν ων ική Λειτουργός της Αγκαλιάς.

Θέµα: «Η Κοιν ων ική Υπηρεσία του Συλλόγου Προστασίας Αγέν ν ητου Παιδιού – Η Αγκαλιά».
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Κοινωνικό έργο ''Προσφέρω'' Χριστούγεννα Αλληλεγγύης & Αγάπης

Πακέτα αγάπης για τις οικογένειες του Μενιδίου που το έχουν ανάγκη 

Εν όψει την γιορτή των Χριστουγέννων που πλησιάζει σε λίγες µέρες θα θέλαµε να σας ενηµερώσο-
υµε ότι µέχρι τις 21/12/2018, τα σηµεία συγκεντρώσεις τροφίµων µακράς διάρκειας, είδη προσωπι-

κής υγιεινής αλλά και παιχνίδια, για τα πακέτα αγάπης του Κοινωνικού έργου ''Προσφέρω'', που θα δοθ-
ούν στις οικογένειες στις 24/12/2018

Σας περιµένουµε να ενισχύσετε µε την αγάπη σας και την βοήθειά σας, την προσπάθειά µας, ώστε να
µην µείνει καµιά οικογένεια µε άδειο χριστουγεννιάτικο τραπέζι και κανένα παιδί χωρίς παιχνίδια από τον
Άγιο Βασίλη.

Σε ποια καταστήµατα
υπάρχουν κουτιά συγκέν-
τρωσης είναι :

Στον σύλλογό µας και σε
τρία καταστήµατα 

1 ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
''ΠΡΟΣΦΕΡΩ'' για επικοι-
νωνία στα τηλ.
6937191968 -
6971724357 Παρασκευάς
Γαρυφάλλου.

2 ) Στο κατάστηµα Pes
alenri οδός Πάρνηθος &
Παγκάλου 2 Αχαρναί
Μενίδι.

3 ) Στο γραφείο ''Ασφάλειες Ποθητού'' οδός Ο∆ΥΣΣΕΩΣ 5 Αχαρναί Μενίδι.
4 ) Στο κατάστηµά ''Perfumer Alexander'' οδός Αγίου Πέτρου 30 Αχαρναί Μενίδι.

ΑΠΟ ΤΟ ∆.Σ.

Ο ∆ήµος Αχαρνών φόρεσε τα γιορτινά του
Ο ∆ήµος Αχ αρν ών  µπήκε και επίσηµα στο εορταστικό κλίµα των ηµερών . To Χρι-
στουγεν ν ιάτικο ∆έν τρο του ∆ήµου Αχ αρν ών  φωτίστηκε την  Παρασκευή 7 ∆εκεµ-
βρίου 2018 στην  Κεν τρική Πλατεία Αχ αρν ών , υπό τους ήχ ους της Φιλαρµον ικής
Ορχ ήστρα του ∆ήµου Αχ αρν ών  και αγαπηµέν ους καλλιτέχ ν ες της πόλης , οι οποίοι
έχ ουν  δείξει έµπρακτα την  αγάπη για τον  ∆ήµο Αχ αρν ών .
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ΓΙΟΡΤΙΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ: ΤΤιι  ππρρέέππεειι  νναα  ππρροοσσέέξξεεττεε  σσττιιςς  ααγγοορρέέςς  σσααςς

Το Παγοδρόµιο που στήθηκε στην καρδιά των Άνω
Λιοσίων στην Πλατεία Ηρώων άνοιξε  τις πύλες του  από
το απόγευµα της Πέµπτη 13 ∆εκεµβρίου σε µικρούς και
µεγάλους για ονειρεµένα ταξίδια πάνω στον πάγο. 

Η είσοδος είναι ∆ωρεάν. Τα παιδιά θα πρέπει να συνο-
δεύονται από γονείς ή κηδεµόνες, ενώ για τη συµµετοχή
τους απαιτείται η υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης. 

Το Παγοδρόµιο που θα λειτουργήσει έως και την Κυρ-
ιακή 6 Ιανουαρίου της νέας χρονιάς, θα είναι ανοιχτό
από ∆ευτέρα έως Παρασκευή: 5:00 µ.µ. – 9.00 µ.µ. 

Σάββατο και Κυριακή από 10:00 έως 2:00µ.µ. και 5:00
µ.µ. – 9:00µ.µ 

ΒΑΣΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
H χρήση του παγοδροµίου γίνεται µε ίδια ευθύνη των

συµµετεχόντων κι αν πρόκειται για ανήλικους µετά από
υπεύθυνη δήλωση των ενήλικων συνοδών τους.

Οι  συµµετέχοντες  είναι υποχρεωµένοι να ακολουθούν
τις οδηγίες των υπευθύνων για αποφυγή συγκρούσεων
και πιθανών τραυµατισµών.

Συµµετέχοντες που µε οποιοδήποτε  τρόπο παρε-

νοχλούν ή εµποδίζουν άλλους χρήστες θα αποµα-
κρύνονται.

Απαγορεύεται το κάπνισµα κατά τη χρήση του παγο-
δροµίου.

∆εν επιτρέπεται η χρήση κινητού τηλεφώνου  ή άλλων
ηλεκτρονικών συσκευών εντός της πίστας.

Η κατανάλωση φαγητού και ποτού, καθώς και µάσηµα
τσίχλας δεν επιτρέπεται εντός του παγοδροµίου, για
λόγους ασφαλείας.

Οµπρέλες, µπαστούνια καθώς και άλλα αιχµηρά ή
επικίνδυνα αντικείµενα δεν επιτρέπονται εντός της
πίστας.

∆εν επιτρέπεται η χρήση του παγοδροµίου σε συµµε-
τέχοντες υπό την επήρεια αλκοόλ ή τοξικών και ναρκω-
τικών ουσιών.

ΟΡΟΙ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΓΟ∆ΡΟΜΙΟΥ
Αν ο συµµετέχων φέρει µαζί του δικά του παγοπέδιλα

πρέπει να είναι σε άρτια κατάσταση, ώστε να µην προ-
καλούνται ζηµιές στην πίστα και τις δοµές της και να απο-
φεύγονται τραυµατισµοί. Σε περίπτωση που οι υπεύθυ-

νοι του παγοδροµίου κρίνουν ότι
δε βρίσκονται σε άρτια κατάσταση,
θα πρέπει να γίνει χρήση εξοπλι-
σµού του παγοδροµίου.

H είσοδος επιτρέπεται σε παιδιά
άνω των 5 ετών.

Για τους συµµετέχοντες έως 16
ετών η είσοδος επιτρέπεται µόνο
µε την παρουσία ενήλικα συνοδού
(κατά την άφιξη). Ενδέχεται να σας
ζητηθεί η επίδειξη ταυτότητας για
την επιβεβαίωση της ηλικίας σας.

Για συµµετέχοντες έως 16 ετών
τα γάντια είναι υποχρεωτικά. Συνι-
στούµε να φέρετε τα δικά σας. Σε
αντίθετη περίπτωση διατίθενται
παιδικά µεγέθη προς δανεισµό.

Η πίστα λειτουργεί µόνο για in-
line ice scaters.

Κάθε άλλη δραστηριότητα εντός
της πίστας απαγορεύεται.

Συνίσταται η χρήση κράνους  και

η χρήση επιγονατίδων και επιαγκωνίδων. Σε περίπτωση
που επιθυµείτε, διατίθενται παιδικά µεγέθη προς δανει-
σµό.

∆εν επιτρέπεται η είσοδος συνοδών και θεατών στην
πίστα.

∆εν επιτρέπεται η είσοδος κατοικίδιων ζωών στις εγκα-
ταστάσεις του παγοδροµίου.

Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να είναι σε καλή φυσική
κατάσταση και υγεία.

Προσοχή: όσοι έχουν ιστορικό σε καρδιοαγγειακές ή
µυοσκελετικές παθήσεις θα πρέπει να επικοινωνούν µε
τον γιατρό τους πριν τη χρήση του παγοδροµίου. Παρο-
µοίως, γυναίκες σε εγκυµοσύνη δεν πρέπει να κάνουν
χρήση του παγοδροµίου.

∆εν επιτρέπεται η παραµονή κοινού µέσα από την
περίφραξη του παγοδροµίου.

Οµάδες Υψηλού Κινδύνου
Κατά κανόνα, οι γιατροί δεν επιτρέπουν τη χρήση του

παγοδροµίου σε όσους έχουν ιστορικό καρδιοαγγειακών
παθήσεων (περιλαµβανοµένου και του βηµατοδότη),
µυοσκελετικών παθήσεων, καθώς και σε εγκύους.

Παρακαλούµε διαβάστε τους κανονισµούς ασφαλείας
µε προσοχή!

Έτοιµο το Παγοδρόµιο στην Πλατεία Ηρώων Άνω Λιοσίων 
Η είσοδος είναι ∆∆ωωρρεεάάνν  και θα λειτουργήσει έως και την Κυριακή 6 Ιανουαρίου της νέας χρονιάς,

Ε
ντατι κοποι εί  τους ελέγχους στην αγορά
των τροφί µων κατά την περί οδο των
εορτών των Χρι στουγέννων και  της Πρω-

τοχρονι άς, ο ΕΦΕΤ.
Συγκεκριµένα συµβουλεύει τους κατανα-

λωτές τα ακόλουθα:

- Στα σηµεί α λι ανι κής πώλησης τροφί µων
(αγορές, σούπερ µάρκετ), προτεί νεται  ο
δι αχωρι σµός σε δι αφορετι κές σακούλες κατά
την αγορά και  µεταφορά των τροφί µων που
αγοράζονται  ωµά και  χρει άζονται  θερµι κή
επεξεργασί α πρι ν καταναλωθούν (π.χ. κρέας
και  προϊ όντα του που χρει άζονται  ψήσι µο)
από τα έτοι µα προς κατανάλωση τρόφι µα
(π.χ. σαλάτες). Έτσι , αποφεύγεται  πι θανή
δι ασταυρούµενη µι κροβι ακή επι µόλυνση.
Προτεί νεται , επί σης, τα προϊ όντα υπό ψύξη
και  τα κατεψυγµένα τρόφι µα να αγοράζονται
τελευταί α και  η επι στροφή στο σπί τι  να γί νε-
ται  το συντοµότερο δυνατό, ώστε να τοποθε-
τούνται  το συντοµότερο δυνατό και  µε ορθή
πρακτι κή δι αχωρι σµού µέσα σε συσκευασί ες
κατάλληλες γι α τρόφι µα στο οι κι ακό ψυγεί ο.

Γι α την προµήθει α κρέατος:
- Η δι άθεση του νωπού κρέατος πρέπει  να

γί νεται  υπό ψύξη µεταξύ +2ºC και  +5ºC, ενώ η
δι άθεση του κατεψυγµένου σε θερµοκρασί α
από -18ºC και  κάτω. Το κρέας δεν πρέπει  να
δι ατί θεται  εκτός ψύξης.

-  Ο καταναλωτής πρέπει  να
αναζητά τι ς σφραγί δες υγει ονο-
µι κών ελέγχων που αποδει κνύουν
ότι  οι  αρµόδι ες κτηνι ατρι κές
υπηρεσί ες έχουν πραγµατοποι ή-
σει  τον απαι τούµενο έλεγχο.

-  Στα σηµεί α πώλησης πρέπει
να τηρούνται  πι νακί δες γι α την
καταγωγή-προέλευση του κρέατος,
πληροφορί α που περι έχεται  και
στην αυτοκόλλητη ετι κέτα που
εκδί δεται  από την ταµει ακή µηχα-
νή.

- Η δι άθεση στην αγορά πτηνοτρ-
οφι κών προϊ όντων (όπως πουλερι κά ή αυγά
ορνί θων), µε ενδεί ξει ς περί  ει δι κού τρόπου
παραγωγής τους (π.χ. ελευθέρας βοσκής,
εκτατι κής εκτροφής, κ.ά.), πρέπει  να συνο-
δεύεται  και  από το ει δι κό, κατά περί πτωση,
σήµα που χορηγεί  ο Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π. - AGRO-
CERT γι α τι ς Ει δι κές Πτηνοτροφι κές Εκτροφ-
ές.

Αναφορι κά µε την προµήθει α κρέατος θηρα-
µάτων ο ΕΦΕΤ συµβουλεύει , κατά την αγορά
σφαγί ων άγρι ων ή εκτρεφόµενων θηραµάτων
θα πρέπει  να προσεχθεί  ι δι αί τερα να εί ναι
εκσπλαχνι σµένα και  να φέρουν σφραγί δα
καταλληλότητας τα θηράµατα που δι ατί θενται
ολόκληρα. 

Τυποποι ηµένα ει σαγόµενα ή εγχώρι α θηρά-
µατα πρέπει  να φέρουν, επί σης, σήµανση 

καταλληλότητας και  αναγραφή ηµεροµηνί ας
ανάλωσης.

Γι α την προµήθει α γαλακτοκοµι κών προϊ όν-
των συνι στάται  τα συσκευασµένα τυρι ά να
φέρουν σήµανση αναγνώρι σης (οβάλ σφρ-
αγί δα) µε τα αρχι κά της χώρας παραγωγής
και  τον αρι θµό έγκρι σης του παρασκευαστή.
Επί σης, η ηµεροµηνί α ανάλωσης θα πρέπει
να αναγράφεται  επάνω στη συσκευασί α.

Τα τυρι ά πρέπει  να συντηρούνται  στο
ψυγεί ο.

Επί σης, τα προϊ όντα που περι έχουν φυτι κά
λι παρά (αντί  ζωι κού λί πους) εί ναι  µη γαλακ-
τοκοµι κά προϊ όντα και  πρέπει  να δι ατί θενται
προς πώληση σε δι ακρι τούς χώρους από
αυτούς των γαλακτοκοµι κών.

Γι α την ασφάλει α ορι σµένων προϊ όντων
ζαχαροπλαστι κής, όταν αυτό απαι τεί ται , θα
πρέπει  τα προϊ όντα αυτά να δι ατηρούνται  στο
ψυγεί ο στι ς ορθές θερµοκρασί ες συντήρησης,
γι α τι ς οποί ες ο παρασκευαστής πρέπει  να
ενηµερώνει  τον καταναλωτή. Ο παρασκευα-
στής πρέπει  να ενηµερώνει  τον καταναλωτή
γι α την ύπαρξη αλλεργι ογόνων σε προϊ όντα
ζαχαροπλαστι κής.

Ο ΕΦΕΤ, επίσης, συνιστά στους κατανα-
λωτές:

- Να αγοράζουν τρόφι µα από ελεγχόµενα
σηµεί α της αγοράς.

- Να αποφεύγουν τι ς αγορές τροφί µων από
πλανόδι ους πωλητές που δεν δι αθέτουν τι ς
σχετι κές άδει ες.

- Να αγοράζουν κάθε εί δος κρέατος ή
προϊ όντων του που επι λέγουν γι α το τραπέζι
των Χρι στουγέννων (π.χ. σφάγι α πουλερι κών)
µόνο εφόσον εί ναι  τοποθετηµένα σε ψυγεί α ή
ψυχόµενες προθήκες (προθήκες - ψυγεί α).

- Να δί νουν ι δι αί τερη προσοχή στους χει ρι -
σµούς των τροφί µων από το προσωπι κό, στι ς
συνθήκες καθαρι ότητος του προσωπι κού, του
εξοπλι σµού και  του χώρου από όπου προµηθ-
εύονται  κάθε εί δος κρέατος ή προϊ όντων του ή
άλλα ευαλλοί ωτα προϊ όντα (γαλακτοκοµι κά,
αυγά κ.ά.).
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Κ
αµία βελτίωση στα προσωπικά τους οικον οµικά
δεν  βλέπουν  µετά την  έξοδο απο τα Μν ηµόν ια 7
στους 10, σύµφων α µε έρευν α της Pulse για λογα-

ριασµό του Εµπορικού και Βιοµηχ αν ικού Επιµελ-
ητηρίου Αθην ών  (ΕΒΕΑ).
Το ίδιο απαισιόδοξο εµφαν ίζεται το 62% των  ερωτηθ-
έν των  για το αν  θα υπάρξει βελτίωση της ελλην ικής
οικον οµίας τους επόµεν ους µήν ες µε µόλις το 29% ν α
δηλών ει αισιόδοξο.
Παρόµοιο ποσοστό (57%) απαν τά ότι είν αι απαισιό-
δοξο για την  προσωπική του οικον οµική κατάσταση
µε το 34% ν α έχ ει διαφορετική αίσθηση.
Την  ίδια ώρα το 47% των  ερωτηθέν των  θεωρεί ότι είν αι
αν αγκαίες οι πρόωρες εθν ικές εκλογές για τη βελτίωση
της οικον οµίας µε το 41% ν α εκφράζει διαφορετική
άποψη.
Επικριτικοί εµφαν ίζον ται οι ερωτηθέν τες και για την
στάση της κυβέρν ησης απέν αν τι στις επεν δύσεις µε
το 66% ν α αξιολογεί αρν ητικά την  ελλην ική κυβέρν -

ηση όσον  αφορά την  προσέλκυση επεν δύσεων .
Αρν ητική είν αι η αξιολόγηση που δίν ει το 61% και τη
στάση της κυβέρν ησης όσον  αφορά τη στήριξη ευά-
λωτων  οικον οµικά τάξεων , άν εργων  και χ αµηλοσυν τα-
ξιούχ ων .

Στο 19% των πολιτών το 90%
των άµεσων φόρων. Το 4,5% των

επιχειρήσεων δίνουν αντίστοιχα το 83%

Ο έν ας στους πέν τε φορολογουµέν ους πληρών ει τα 9
από τα δέκα ευρώ που εισπράττει το δηµόσιο από
τους άµεσους φόρους εισοδήµατος!
Το στοιχ είο το οποίο αποκαλύπτει, µεταξύ άλλων ,
µελέτη που εκπόν ησε ο καθηγητής Βασίλης Ζουµπου-
λίδης και δηµοσιεύεται από το Οικον οµικό Επιµελ-
ητήριο της Ελλάδος.
Όπως σηµειών ει ο κ. Ζουµπουλίδης, «η άν τληση των  

φορολογικών  εσόδων  στην  Ελλάδα πραγµατοποιείται
από έν αν  ολοέν α και µικρότερο κύκλο ιδιωτών  και
επιχ ειρήσεων  που καλούν ται ν α επωµισθούν  ολοέν α
και περισσότερα φορολογικά βάρη»: Το 90% των  εσό-
δων  από φόρο εισοδήµατος φυσικών  προσώπων , το
πληρών ει το 19% των  φορολογουµέν ων .
Αν τίστοιχ α και για τις επιχ ειρήσεις, υπολογίζεται ότι το
83% του φόρου εισοδήµατος ν οµικών  προσώπων
καταβάλλεται από το 4,5% των  επιχ ειρήσεων . Και
καθώς προφαν ώς πρόκειται για τις πιο µεγάλες επιχ ει-
ρήσεις της χ ώρας,  γεν ν άται θέµα όχ ι µόν ον  διατήρη-
σης των  εισπράξεων  των  φόρων , αλλά και της δια-
τήρησης των  θέσεων  εργασίας που αυτές προσφέρ-
ουν  στην  ελλην ική Οικον οµία.
Αλλά και στους φόρους ακιν ήτων , το 66% των  εισπρά-
ξεων  του ΕΝΦΙΑ στηρίζεται στις πληρωµές του 33%
των  ιδιοκτητών . ∆ηλαδή τα 2/3 από τα περίπου 2,5
δισ. που εισπράττει «καθαρά» το Κράτος από τον
φόρο κάθ χ ρόν ο, τα καταβάλλει το 1/3 των  ιδιοκτητών
ακιν ήτων .

Ανάγοντας τα µεγέθη αυτά στις προβλέψεις του Προϋ-
πολογισµού του Κράτους, προκύπτει ότι:

1,6 εκατοµµύρια φορολογούµεν οι από τα 8,5 εκατοµ-
µύρια ΑΦΜ πληρών ουν  τα 7,6 από τα συν ολικά 8,5
δισ. του φόρου εισοδήµατος. Τα υπόλοιπα 6,9 εκατοµ-
µύρια των  φορολογουµέν ων  δεν  πληρών ουν  αθροιστι-
κά µαζί, ούτε καν  1 δισ. ευρώ όλα κι όλα για φόρους
εισοδήµατος.
11.250 εταιρείες (4,5% από τα συν ολικά 250.000 ν οµι-
κά πρόσωπα) καταβάλλουν  τα 2,9 από τα 3,5 δισ.
ευρώ φόρων  εισοδήµατος που αν αµέν ει από τις
επιχ ειρήσεις ο Κρατικός Προϋπολογισµός.
Στην  ίδια µελέτη, αν αφέρεται η εκτίµηση (Herald Uhlig,
Mathias Trabandt) ότι αν  το Κράτος µείων ε τους φόρ-
ους εισοδήµατος φυσικών  προσώπων , το 50% της
συγκεκριµέν ης µείωσης θα επιστρέψει και πάλι στα
κρατικά µέσω της οικον οµικής αν άπτυξης.

Οι 7 στους 10 δεν βλέπουν να βελτιώνονται τα οικονοµικά 
τους "µετά τα µνηµόνια" σύµφωνα µε έρευνα του ΕΒΕΑ

Πετύχ αµε τη βελτίωση της εξυπηρέτ-
ησης από το Σταθµό του Προαστιακού
Άν ω Λιοσίων  και λειτουργήσαµε το
Σταθµό του Προαστιακού στο Ζεφύρι.
Εξασφαλίσαµε µεγαλύτερους χ ώρους
στάθµευσης στους Σταθµούς του Προα-
στιακού Άν ω Λιοσίων  και Ζεφυρίου. 

∆ιατηρήσαµε, βελτιώσαµε και συν δέ-
σαµε τις υπάρχ ουσες λεωφορειακές
γραµµές µε τους Σταθµούς του Προα-
στιακού, σε συν εργασία µε τον  ΟΑΣΑ.
∆ηµιουργήσαµε ν έες γραµµές για την
εξυπηρέτηση των  µαθητών . 

Με τη ∆ηµοτική Συγκοιν ων ία θα
συν δέσουµε τις συν οικίες µε το ∆ιοικ

ητικό Κέν τρο, αλλά και µεταξύ
τους. 

Θέλω ν α ευχ αριστήσω, δηµόσια,
τον  Υπουργό Χρήστο Σπίρτζη, τη
διοίκηση του ΟΑΣΑ, το ∆ιευθύν ον -
τα Σύµβουλο Γιάν ν η Σκουµπούρη,
τα στελέχ η του, τους συν εργάτες
µου και τους εργαζόµεν ους του
∆ήµου για τη βοήθειά τους. Θα
συν εχ ίσουµε την  προσπάθεια για
ν α βελτιώσουµε τις συν θήκες
µετακίν ησης των  συν δηµοτών
µας και κυρίως των  εργαζοµέν ων ,
των  µαθητών - σπουδαστών  και
των  ηλικιωµέν ων . 

ΧΡΙΣΤΙΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΙ∆ΑΡΪΟΥ 2018

Στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων του ∆ήµου µας, µε µεγάλη χαρά σας
προσκαλούµε στις Χριστουγεννιάτικες Γιορτές των Παιδικών Σταθµών.
Σας καλούµε να θαυµάσουµε και να καµαρώσουµε τα Χριστουγεννιάτικα σκε-
τσάκια µε τους µικρούς µας πρωταγωνιστές να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό
επί σκηνής. 
Παρασκευή 14/12 στις 6 µ.µ. 5ος Παιδικός Σταθµός
∆ευτέρα 17/12 στις 6 µ.µ. 1ος και 3ος Παιδικός Σταθµός
Τρίτη 18/12 στις 6 µ.µ. 4ος και 2ος Παιδικός Σταθµός
Πέµπτη 20/12 στις 5 µ.µ. 6ος Παιδικός Σταθµός
ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΧΑΙ∆ΑΡΪΟΥ
Και φέτος, µε µεγάλη µας χαρά, µε αφορµή τις Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις
των Παιδικών Σταθµών, ανυποµονούµε να γευτούµε τις γλυκές ή αλµυρές
δηµιουργίες σας. 
Η καλύτερη δηµιουργία (Γευστικά και Εµφανισιακά) θα βραβευτεί.

Συνεχίζεται από τη σελ. 3
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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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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

Ενοικιάζεται διαµέρισµα
τριάρι (90 τ.µ) στον κέντρικο

δροµο Ασπρόπυργου.
(πλησίον δηµαρχειου).

6937168062 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                             

∆ΗΜΟΣ    ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ελευσίν α, 06-12-2018 
Α.Π. οικ. 16927

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2017 (Σ) προϋπολογι-
σµού 60.000,00€  συµπεριλαµ-
βαν οµέν ου ΦΠΑ 24% . 

Ο ∆ήµος Ελευσίνας
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΧΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ενδεικτικού προϋπολογισµού
60.000,00€ συµπεριλαµβανοµέ-
νου του Φ.Π.Α. για την υλο-
ποίηση της 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017 (Σ)»
µε κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συµφέρουσα από οικονο-
µική άποψη προσφορά µόνο
βάσει της τιµής ( χαµηλότερη τιµή
) όπως προδιαγράφεται στην µε
αρ. 130/17 τεχνική περιγραφή
της ∆/νσης Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος &
Πρασίνου  του ∆ήµου Ελευσίνας
και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος
της παρούσης. 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατο-
ποιηθεί µε χρήση της πλατφόρ-
µας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβά-
σεων ( Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. ) µέσω της
διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του
συστήµατος.  

Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης
υποβολής των προσφορών 03 /
01 /2019  και ώρα: 07:00

Καταληκτική ηµεροµηνία και
ώρα υποβολής των προσφορών:
11/ 01 /2019  και ώρα: 15:00.

Η διάρκεια της σύµβασης
ορίζεται για δύο έτη  µε δικαίωµα
παράτασης εφ όσον  δεν  έχει
καλυφ θεί το ποσό της σύµβα-
σης.  

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

Η Εγγύηση συµµετοχής
ορίζεται στο ποσοστό 2%  της
προϋπολογισµέν ης δαπάν ης
χωρίς το Φ.Π.Α..

Ο ∆ιαγωνισµός δηµοσιοποιείται
ηλεκτρονικά µε την ανάρτηση της
∆ιακήρυξης στην εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο
ΚΗΜ∆ΗΣ, στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στη
διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Εθνι-
κού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.). 

Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρ-
υξης µε τα συνηµµένα µέρη της
(σε ηλεκτρονική µορφή) διατίθεται
επίσης στην ιστοσελίδα του
δήµου στη διεύθυνση:http://
www.eleusina.gr/diag_diak.aspx
?sflang=el. 

Τα έξοδα δηµοσίευσης της παρ-
ούσας και τυχόν επαναληπτικών
βαρύνουν τον ανάδοχο.  

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ    
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Συνελήφθησαν δύο διεθνώς
καταζητούµενοι για δολοφονίες

Είχαν διαφύγει από την χώρα τους και είχαν 
βρει καταφύγιο στην Αττική.

Στα χ έρια της Αστυν οµίας έπεσαν  δύο διεθν ώς
καταζητούµεν οι Αλβαν οί για τέλεση αν θρωποκτον ιών
στην  χ ώρα τους. Είχ αν  καταφέρει εδώ και χ ρόν ια ν α
διαφύγουν  από την  χ ώρα τους και ν α βρουν  κατα-
φύγιο στην  Αττική.

Απογευµατιν ές ώρες της περασµέν ης Τρίτης, συν ελή-
φθη από αστυν οµικούς του Τµήµατος Ασφάλειας Περι-
στερίου, έν ας 53χ ρον ος Αλβαν ός, διωκόµεν ος µε
Ερυθρά Αγγελία ∆ιεθν ών  Αν αζητήσεων  της Ιν τερπόλ
Αλβαν ίας, για αν θρωποκτον ία κατά συν αυτουργία.

Πρωιν ές ώρες της Τετάρτης , συν ελήφθη από
αστυν οµικούς της Υποδιεύθυν σης Αν αζητήσεων
Αρχ είου και Ταυτοτήτων  της ∆ιεύθυν σης Ασφάλειας
Αττικής, έν ας 52χ ρον ος επίσης Αλβαν ός, διωκόµεν ος
µε Ερυθρά Αγγελία ∆ιεθν ών  Αν αζητήσεων  της Ιν τε-
ρπόλ Αλβαν ίας, για αν θρωποκτον ία εκ προ µελέτης και
για παράν οµη κατοχ ή όπλων .

Ο συγκεκριµέν ος είχ ε δολοφον ήσει το 1997 έν αν
οµοεθν ή του για προσωπικές διαφορές µε την  βοήθεια
άλλων  συγγεν ών  του, είχ ε καταδικαστεί και φυλακιστεί
στη Αλβαν ία, απ’ όπου όµως είχ ε καταφέρει ν α δρα-
πετεύσει και έκτοτε είχ ε καταφύγει στην  Αττική όπου
ζούσε µε πλαστά στοιχ εία.

Κατά τη στιγµή της σύλληψής του, επέδειξε πλαστό
διαβατήριο και σε βάρος του σχ ηµατίσθηκε επίσης
δικογραφία για τα αδικήµατα της πλαστογραφίας, της
υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης και της ψευδούς αν ω-
µοτί κατάθεσης. Οι συλληφθέν τες, οδηγήθηκαν  στους
αρµόδιους Εισαγγελείς.

Απειλούν πως θα βγάλουν τα
τρακτέρ οι αγρότες
"Την  Παρασκευή έχ ουµε συν άν τηση µε τον  υπουργό,
αν  δεν  ικαν οποιηθούν  τα αιτήµατά µας, τη ∆ευτέρα
βγαίν ουµε στους δρόµους"

Σε ρυθµούς κιν ητοποιήσεων  µπαίν ουν  οι αγρότες της
Λάρισας, που συν τάσσον ται µε την  παν ελλαδική επι-
τροπή των  µπλόκων .
Στην  παν ελλαδική σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε
στη Νίκαια, οι αγρότες αποφάσισαν  πως θα προχ ωρή-
σουν  σε κιν ητοποιήσεις πριν  από τις γιορτές των  Χρι-
στουγέν ν ων .
“Την  Παρασκευή έχ ουµε συν άν τηση µε τον  υπουργό,
αν  δεν  ικαν οποιηθούν  τα αιτήµατά µας, τη ∆ευτέρα
βγαίν ουµε στους δρόµους”, είπε στο Νews24/7 στους
88,6 ο πρόεδρος της Εν ωτικής Οµοσπον δίας Αγρο-
τικών  Συλλόγων  ν οµού Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας.
Τα αιτήµατα που προβάλλουν  οι αγρότες αφορούν ,
µεταξύ άλλων , τις εισφορές τους στον  ΕΦΚΑ, το κόστος
παραγωγής, τις αποζηµιώσεις, την  επιστροφή του
φόρου καταν άλωσης στα καύσιµα από το 2016, αλλά
και το ζήτηµα που αφορά το ακατάσχ ετο των  λογαρια-
σµών  των  αγροτών .

∆ΟΕ: Προαναγγέλλει απεργία αν 
αιφνιδιαστεί στο θέµα των διορισµών

M
ε αιχ µή το αίτηµα για µαζικούς διορισµούς και
την  κάλυψη των  κεν ών , η ∆ιδασκαλική Οµο-
σπον δία Ελλάδας, δηλών ει την  πρόθεσή της

ν α αν τιδράσει αν  αν ακοιν ωθεί σύστηµα διορισµών  µε
κριτήρια, που η ίδια θα θεωρήσει µη αποδοτικά για τον
κλάδο.

Συγκεκριµέν α η ∆ΟΕ αν αφέρει µεταξύ άλλων  (δια-
βάστε το πλήρες κείµεν ο): «Τις τελευταίες µέρες εµφ-
αν ίζεται, µέσω διαρροών  στον  τύπο, η πρόθεση του
Υπουργείου ν α προχ ωρήσει άµεσα στη θεσµοθέτηση
του ν έου συστήµατος πρόσληψης – διορισµών . Την
ίδια στιγµή ο Υπουργός Παιδείας από τη Λειβαδιά διαµ-
ην ύει ότι το σχ έδιο είν αι έτοιµο και προς αν ακοίν ω-
ση. Μάλιστα, δηµοσιεύµατα αν αφέρουν  ότι η παρου-
σίαση στο Υπουργικό Συµβούλιο εν δέχ εται ν α γίν ει
στις 19/12, δύο µόλις µέρες πριν  το κλείσιµο των  σχ ο-
λείων  για τις γιορτές των  Χριστουγέν ν ων .

Η ∆.Ο.Ε. µε σαφή και κατηγορηµατικό τρόπο
δηλών ει ότι δε θα αν εχ τεί τον  αιφν ιδιασµό των  εκπαι-
δευτικών . 

Η πρόταση που αν ακοίν ωσε στις Οµοσπον δίες ο
Υπουργός Παιδείας (προϋπηρεσία – ακαδηµαϊκά –
κοιν ων ικά κριτήρια) µε την  εµµον ή ν α µην  εξασφ-
αλίζει «την  αν αγν ώριση του συν όλου της προϋπηρ-
εσίας ως κυρίαρχ ο κριτήριο διορισµού» (απόφαση της
87ης Γ.Σ. ∆.Ο.Ε.) κλοπή, δηλαδή, της προϋπηρεσίας
µε την , κατά το δοκούν  απόλυτα παραπλαν ητική,
ερµην εία των  αποφάσεων  του ΣτΕ, αποτελεί πρόκ-
ληση. Κάθε δε συζήτηση για «οροφή» στην  προ-
σµέτρηση της προϋπηρεσίας θα µας βρει απέν αν τι. Η
προσµέτρηση του συν όλου της προϋπηρεσίας, είν αι
για τη ∆.Ο.Ε. αδιαπραγµάτευτη».

Σύµφων α µε τη Νοµική Σύµβουλο της ∆.Ο.Ε. Μαρία
– Μαγδαλην ή Τσίπρα: «Οροφή» στην  προσµετρ-
ούµεν η προϋπηρεσία δεν  επιβάλλεται από τον
συν ταγµατικό ν οµοθέτη, όπως αβάσιµα διατείν ον ται
κάποιοι αλλά αν τιθέτως η επιλογή µοριοδότησης, είτε
απλής είτε εν ισχ υµέν ης, αποτελεί καθαρά επιλογή της
πολιτείας. 

Πρέπει ν α ληφθεί υπόψη το γεγον ός ότι στην
περίπτωση των  εκπαιδευτικών  υφίσταται παράβαση
της Κοιν οτικής Οδηγίας 1999/70, όπως έχ ει ν οµολογ-
ηθεί σε αν τίστοιχ ες περιπτώσεις από το Ευρωπαϊκό
∆ικαστήριο, κάτι που η ∆.Ο.Ε. έχ ει ήδη καταγγείλει
στην  Επιτροπή Αν αφορών  του Ευρωπαϊκού Κοιν ο-
βουλίου, η οποία όχ ι µόν ο έκριν ε παραδεκτή την
αν αφορά της ∆.Ο.Ε. αλλά παρέπεµψε το θέµα προς
διερεύν ηση στην  επιτροπή Απασχ όλησης και Κοιν ω-
ν ικών  Υποθέσεων .

Tέλος, η ∆.Ο.Ε. κάν ει γν ωστό ότι: «µόλις αν ακοι-
ν ωθεί σχ έδιο διορισµών  που κιν είται σε αρν ητική
κατεύθυν ση, προχωρά σε:

-συν άν τηση µε τον  Υπουργό Παιδείας
-πραγµατοποίηση συλλαλητηρίου στο Υπουργείο

Παιδείας µε κήρυξη 3ωρης στάσης εργασίας, µε
δυν ατότητα κήρυξης 3ωρης στάσης εργασίας από τους
Συλλόγους όλης της χ ώρας

-κήρυξη 24ωρης απεργίας και παν ελλαδικής συγκέν -
τρωσης την  ηµέρα ψήφισης του σχ ετικού ν όµου.

Καλούµε τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών  Π.Ε. όλης
της χ ώρας ν α αν αλάβουν  άµεσα πρωτοβουλίες
εν ηµέρωσης και οργάν ωσης του αγών α».
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Ενοικιάζεται ισόγειο κατάστηµα στον 
Ασπρόπυργο 180 τ.µ. επί της οδού 

Μεγαρίδος 6. ∆ιαθέτει µεγάλο προαύλιο χώρο.
τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 5571527 

και 6972720417 κος Στέλιος 

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

48
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