
Κοινή κάθοδος
στις εκλογές

∆ΥΝΑΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
– ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ΣΣττηη  ΜΜάάννδδρραα  ηη  ππααρροουυσσίίαασσηη  ττωωνν  ααξξόόννωωνν
ττοουυ  σσχχεεδδίίοουυ  ττοουυ  ΓΓ..  ΠΠααττοούύλληη,,  γγιιαα  ττηηνν  

ααννττιιµµεεττώώππιισσηη  ττωωνν  φφυυσσιικκώώνν  κκαατταασσττρροοφφώώνν
Σήµερα στις 18:00 στον ∆ηµοτικό Κινηµατογράφο «Μελίνα Μερκούρη»

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ
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Πιλοτικό πρόγραµµα Ενεργητικών
Πολιτικών Απασχόλησης ανοιχτού τύπου

του ΚΠΑ ΟΑΕ∆ Ελευσίνας

Ενθάρρυνση ανέργων να αναλάβουν επιχειρηµατική πρωτοβουλία και
στην περιοχή της Μάνδρας, µε την παροχή οικονοµικής ενίσχυσης

Το µήνυµα της Ανακύκλωσης ταξιδεύει σε όλη
την Ελλάδα περνώντας απ' τον ∆ήµο Αχαρνών

Γρηγόρης Κοροπούλης: 
Έναρξη λειτουργίας της τοπικής µονάδας

υγείας ΤΟΜΥ στην Άνω Ελευσίνα 
σσεελλ..    33

σσεελλ..    1111

Έκτακτη η σηµερινή συνεδρίαση του ∆Σ Ελευσίνας   
Θα συζητηθούν  υποθέσεις µείζον ος σηµασίας για τον  ∆ήµο,

τα δικόγραφα των  οποίων  κοιν οποιήθηκαν  στο ∆ήµο στις 
19-12-2018 και πρόκειται ν α εκδικαστούν  τον  Ιαν ουάριο του 2019.

Η ξεχωριστή παράσταση
"ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ", 

σήµερα 20 ∆εκεµβρίου
στις 7.30µ.µ., στο Πνευµατικό

Κέντρο Ασπροπύργου .

σσεελλ..    55

σσεελλ..    66σσεελλ..    33

ΜΕ ΣΥΝΘΗΜΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΓΙΑ 10Η ΣΥΝΕΧΗ ΧΡΟΝΙΑ 

ΦΦαανντταασσµµααγγοορριικκέέςς
εεκκδδηηλλώώσσεειιςς  
πλαισίωσαν το 10ο 

Χριστουγεννιάτικο Φιλανθρωπικό
παζάρι του ∆ήµου Ασπροπύργου

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ
ΤΟ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ

Θα διατεθούν σε οικονοµικά
αδύναµους πολίτες της πόλης 

σσεελλ..    77σσεελλ..    22--1133

σσεελλ..    33

σσεελλ..  99



Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

τηλ.: 6977982173

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

Ασπρόπυργος Αττικής
Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968

Συνδροµές Ετήσιες: 20€ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
Εθνική Τράπεζα

IBAN: GR 65011020000000
20060191531

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

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

κη τις απόψεις της εφηµερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Πέµπτη 20 ∆εκεµβρίου 2018

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ

Τσουχτερό κρύο. Η θερµοκρασία
έως 9 βαθµους Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ιγνάτιος, Ιγνάτης, Ιγνατία *
Αγίου Ιγνατίου Θεοφόρου

Ασπρόπυργος
Καµπόλης Γεώργιος ∆. Ειρήν ης 30, 

2105574683

Ελευσίνα 
Κώτσου - Σαρηµπεγιόγλου Κωνσταντίνα Γ. 

Βενιζέλου Ελευθερίου 76, 2105548122

Μάνδρα
Γιάννου Γεώργιος Ι. 

Κοροπούλη Βαγγέλη 25, 2105555844

Άνω Λιόσια - Φυλή 
ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Ιονίου Πελάγους 42Β & Πηνειού, 
2102474311, 08:00-22:00

Αχαρνές 
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΤΟΥΡΤΙ∆ΟΥ ΝΙΚΗ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕ 
Πάρνηθος 23, 2102400178

Χαιδάρι 
Καλλέργης Άγγελος Επαύλεως 2 & Καραϊσκάκη,

Χαϊδάρι, 12461, ΑΤΤΙΚΗΣ2105983427 Ολοκληρώθηκε και φέτος το Χριστουγεν ν ιάτικο
Φιλαν θρωπικό Παζάρι του ∆ήµου Ασπροπύρ-
γου, που διοργάν ωσε το Κοιν ων ικό Κατάστηµα

Αλληλεγγύης  «Ο Πλησίον » το οποίο επί 10 συν εχ ή
έτη, φιλοξεν είται στο Κλειστό Γυµν αστήριο Ασπρ-
οπύργου «Γεώργιος Θ. Τσόκας».

Πλήθος κόσµου, το απόγευµα της Παρασκευής, 14
∆εκεµβρίου 2018 παρακολούθησε τα εγκαίν ια του
Παζαριού, τα οποία πλαισίωσε το µουσικό συγκρότηµα
“VEGAS”! Ο ∆ήµαρχος της πόλης, Νικόλαος Μελετίου,
ο Εν τεταλµέν ος ∆ηµοτικός Σύµβουλος Νέων  Κοιν ω-
ν ικών  ∆οµών , κ. ∆ηµήτριος Καγιάς και ο Πρόεδρος του
Πν ευµατικού Κέν τρου, κ. Μελέτιος Μπουραν τάς υπο-
δέχ θηκαν  του δηµότες µε τις πιο θερµές ευχ ές! 

Οι τραγουδιστές του συγκροτήµατος ευχ ήθηκαν  σ’
όλους Καλές Γιορτές  και συν εχ άρησαν  το ∆ήµο Ασπρ-
οπύργου για την  πρωτοβουλία που πραγµατοποιεί εδώ
και δέκα χ ρόν ια, µε σκοπό ν α συν δράµει τους συν α-
ν θρώπους που έχ ουν  αν άγκη. 

Η Παιδική Χορωδία του Πν ευµατικού Κέν τρου του
∆ήµου, άν οιξε τις εκδηλώσεις ταξι-
δεύον τας το κοιν ό, µε τις µελωδικές
της φων ές, σε χ ριστουγεν ν ιάτικα
µον οπάτια εν ώ οι µικροί µαθητές
των  Κέν τρων  ∆ηµιουργικής
Απασχ όλησης, ξεσήκωσαν  τους
παρευρισκόµεν ους µε τις χ ορευτι-
κές και καλλιτεχ ν ικές τους ικαν ότ-
ητες. Μετά τη λήξη των  δραστηριο-
τήτων  του Παζαριού στο Κλειστό
Γυµν αστήριο, όλοι µετέβησαν  στην
Πλατεία ∆ηµαρχ είου, για το άν αµµα
του Χριστουγεν ν ιάτικου ∆έν τρου. 

Ο ∆ήµαρχ ος της πόλης, Νικόλαος
Μελετίου µαζί µε τους δηµότες,
µέτρησαν  αν τίστροφα  έως ότου η
Πλατεία φωταγωγηθεί και πυρο-
τεχ ν ήµατα κατακλείσουν  τον  ουρ-
αν ό, δίν ον τας το εν αρκτήριο σήµα
για τη µαγευτική συν αυλία των
“VEGAS”!

∆υο ηµέρες µε πλούσιες δράσεις για µικρούς και
µεγάλους! 

Ακολούθησαν  δυο ηµέρες µε πλούσιες δράσεις για
µικρούς και µεγάλους! Όλες  πραγµατοποιήθηκαν  µε τη
στήριξη του Εξωραϊστικού Συλλόγου Ήµερου Τόπου
και της εργαστηριακής οµάδας θεάτρου «ΑΦΥΠΝΙΣΙΣ»,
της Θεατρικής οµάδας «Η Καν έλα», χ ορηγία του 

ΜΕ ΣΥΝΘΗΜΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 
ΓΙΑ 10Η ΣΥΝΕΧΗ ΧΡΟΝΙΑ 

Φαντασµαγορικές εκδηλώσεις 
πλαισίωσαν το 10ο Χριστουγεννιάτικο 

Φιλανθρωπικό παζάρι του ∆ήµου Ασπροπύργου

Η συνέχεια στη σελ. 13
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Αν οιχ τή πρόσκληση σε σχ ολεία
και δηµότες απευθύν ει ο ∆ήµα-
ρχ ος Αχ αρν ών  κ. Γιάν ν ης Κασ-

σαβός ν α επισκεφθούν  το 1° Παν ευρω-
παϊκά "Κιν ητό Κέν τρο Περιβαλλον τικής
Εκπαίδευσης και Αν ακύκλωσης", που
βρίσκεται στο ∆ήµο Αχ αρν ών .

Το "Κιν ητό Κέν τρο Περιβαλλον τικής
Εκπαίδευσης και Αν ακύκλωσης", έχ ει
αν απτυχ θεί µε στόχ ο την  αν άπτυξη της
Περιβαλλον τικής συν είδησης των  µαθη-
τών  και την  εκπαίδευση των  δηµοτών
στα θέµατα της βιώσιµης αν άπτυξης και
της κυκλικής οικον οµίας.

Η ηλεκτρική εν έργεια που απαιτείται
για τη λειτουργία του αυτόµατου µηχ αν ή-
µατος αν ταποδοτικής αν ακύκλωσης
µεταλλικών  και πλαστικών  συσκευα-
σιών , αλλά και των  οπτικοακουστικών
µέσων  του "Κιν ητού Κέν τρου Περιβαλ

λον τικής Εκπαίδευσης και Αν ακύκλω-
σης", εξασφαλίζεται από ειδικό σύστηµα
φωτοβολταϊκών  πάν ελ, αξιοποιών τας
την  ηλιακή εν έργεια, αποτελών τας έν α
µον αδικό παράδειγµα "πράσιν ης και
οικολογικής" ∆ράσης.

Ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών  κ. Γιάν ν ης
Κασσαβός επισκέφθηκε το "Κιν ητό Κέν -
τρο Περιβαλλον τικής Εκπαίδευσης και
Αν ακύκλωσης" συν οδευόµεν ος από τον
Αν τιδήµαρχ ο Καθαριότητας και
Αν ακύκλωσης του ∆ήµου Αχ αρν ών  κ.
Θοδωρή Συριν ίδη, τον  Αν τιδήµαρχ ο Κοι-
ν ων ικής Πολιτικής του ∆ήµου Αχ αρν ών
κ. Γιώργο Σταύρου και τον  Γεν ικό Γραµ-
µατέα του ∆ήµου Αχ αρν ών  κ. Θαν άση
Κατσιγιάν ν η και εν ηµερώθηκε σχ ετικά
µε το Πρόγραµµα εν ηµέρωσης και ευαι-
σθητοποίησης για την  Αν ακύκλωση και
δήλωσε σχ ετικά: "Οι µαθητές της πολ

υάριθµης σχ ολικής κοιν ότητας του
∆ήµου Αχ αρν ών  και όλοι οι συµπολίτες
µας έχ ουν  την  ευκαιρία ν α εν ηµερωθ-
ούν  και ν α εκπαιδευτούν  σε θέµατα
Αν ακύκλωσης από το 1° Παν ευρωπαϊκά
"Κιν ητό Κέν τρο Περιβαλλον τικής
Εκπαίδευσης και Αν ακύκλωσης". Η
δράση εν τάσσεται στο πλαίσιο συν ερ-
γασίας του ∆ήµου Αχ αρν ών  µε την
Αν ταποδοτική Αν ακύκλωση ΑΕ και την
επικείµεν η εγκατάσταση συστήµατος
Αν ταποδοτικής Αν ακύκλωσης στον
∆ήµο Αχ αρν ών  τις επόµεν ες ηµέρες". 

Το "Κινητό Κέντρο Περιβαλλοντι-
κής Εκπαίδευσης και Ανακύκλωσης",
θα βρίσκεται στον ∆ήµο Αχαρνών
µέχρι την Παρασκευή 21 ∆εκεµβρίου
2018 στο parking έναντι του ∆ηµα-
ρχείο Αχαρνών κατά τις ώρες 09:00 -
17:00 και µε µε κεντρικό σύνθηµα: 

ΦΕΡΤΕ πλαστικές και µεταλλικές
συσκευασίες,

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΕΙΤΕ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ και
ΚΕΡ∆ΙΣΤΕ µοναδικά δώρα!

Οι επισκέπτες µπορούν  ν α Αν ακ-
υκλώσουν , ν α εκπαιδευτούν  µέσα από
ειδικά σχ εδιασµέν ο οπτικοακουστικό
υλικό και ν α αποκτήσουν  γν ώσεις για
την  αν ακύκλωση και την  προστασία του
περιβάλλον τος και διεκδικήσουν  µεγάλα
έπαθλα, όπως, action cameras, tablets
και ηχ εία Bluetooth. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι
εν διαφερόµεν οι µπορούν  ν α καλέσουν
στη Γραµµή Αν ακύκλωσης 801 11 11600
για ν α εν ηµερωθούν  για την  επίσκεψή
τους στο σηµείο λειτουργίας του 1ου
Παν ευρωπαϊκά του "Κιν ητού Κέν τρου
Περιβαλλον τικής Εκπαίδευσης και
Αν ακύκλωσης".

Κοινή κάθοδος στις εκλογές
∆ΥΝΑΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –

ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
Με αίσθηµα ευθύν ης απέν αν -

τι στους κατοίκους των  Άν ω
Λιοσίων , του Ζεφυρίου και της
Φυλής, ο επικεφαλής της δηµοτι-
κής παράταξης ∆ΥΝΑΜΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και υποψήφιος
∆ήµαρχ ος ∆ηµήτρης Μπουραΐµ-
ης και ο εκπρόσωπος της
κίν ησης ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ και υποψήφιος
∆ηµοτικός Σύµβουλος Νίκος
Πολ. Λιόσης, µετά από
πολύµην η συν εργασία, αν α-
κοιν ών ουν  την  κοιν ή τους
πορεία στις αυτοδιοικητικές
εκλογές του Μαΐου.

Η συµφων ία έγιν ε στη βάση
κοιν ών  αρχ ών  και αξιών  και
σηµατοδοτεί την  αν άγκη για
αλλαγή στον  τόπο µας, αλλαγή
που δε µπορεί ν α υπάρξει
χ ωρίς εν ότητα. 

«Όλοι µαζί» δηµιουργούµε µια
ν έα συλλογική έκφραση, µια ν έα, ισχ υρή δύν αµη πολιτικής, που στηρίζεται
στην  ισοτιµία και την  κοιν ή αν τίληψη για την  αν τιµετώπιση  των  προβ-
ληµάτων  της περιοχ ής.

Απευθύν ουµε κάλεσµα για συστράτευση και κοιν ή κάθοδο στις εκλογές σε
όσους απέχ ουν  συν ειδητά από τα κοιν ά αλλά και σε όλες τις δυν άµεις του
∆ήµου, οι οποίες θέλουν  ν α αν ατρέψουν  το σύστηµα δοµών  και προσώπων
που, µέσα από τη χ ωροταξική και ταξική στοχ οποίηση, συν εχ ίζουν  ν α
λυµαίν ον ται την  περιοχ ή µας.  

«Όλοι µαζί» συµβάλλουµε σε µια  ∆ηµοκρατική Έν ωση Νίκης.

Σας ενηµερώνουµε ότι  από την ∆ευτέρα 26
Νοεµβρί ου 2018, βρί σκεται  σε ι σχύ το
πι λοτι κό πρόγραµµα Ενεργητι κών Πολι -

τι κών Απασχόλησης ανοι χτού τύπου του ΚΠΑ
ΟΑΕ∆ Ελευσί νας, µε την ενεργοποί ηση, µέσω
ει δι κής ηλεκτρονι κής πλατφόρµας (www.oaed.gr),
δύο δράσεων που απευθύνονται  σε ανέργους που
δι αµένουν και  σε επι χει ρήσει ς που εί ναι  εγκατε-
στηµένες στους ∆ήµους Ελευσί νας, Ασπροπύρ-
γου και  Μάνδρας-Ει δυλλί ας. Επι χει ρήσει ς και
άνεργοι  καλούνται  να εκδηλώσουν το ενδι αφέρον
συµµετοχής τους στι ς παρακάτω δράσει ς:

Πρόγραµµα επι χορήγησης επι χει ρήσεων γι α
την πρόσληψη ανέργων σε νέες θέσει ς εργασί ας

Σκοπός της δράσης εί ναι  η δηµι ουργί α νέων
θέσεων εργασί ας, πλήρους απασχόλησης, µέσω
της πρόσληψης ανέργων ηλι κί ας 45 ετών και  άνω,
οι  οποί οι  εί ναι  εγγραµµένοι  τουλάχι στον έξι  (6)
µήνες στο µητρώο ανέργων του ΚΠΑ Ελευσί νας.
Οι  άνεργοι  θα έχουν συµπληρώσει  το Ατοµι κό
Σχέδι ο ∆ράσης (ΑΣ∆), ενώ θα έχει  γί νει  επεξερ-
γασί α των χαρακτηρι στι κών τους σύµφωνα µε τη
νέα µεθοδολογί α Profiling.

Το πρόγραµµα απευθύνεται  σε ι δι ωτι κές
επι χει ρήσει ς, σε Φορεί ς Κοι νωνι κής και
Αλληλέγγυας Οι κονοµί ας (Κ.ΑΛ.Ο) και  γενι κά σε
εργοδότες του ι δι ωτι κού τοµέα που ασκούν τακτι -
κά οι κονοµι κή δραστηρι ότητα στην περι οχή
αρµοδι ότητας του ΚΠΑ Ελευσί νας. Οι  ενδι αφερό-
µενες επι χει ρήσει ς καλούνται , κατόπι ν ενηµέρω-
σης και  συνεργασί ας µε τον εργασι ακό σύµβου-
λο εργοδοτών του ΚΠΑ Ελευσί νας, να δηλώσουν
στην ηλεκτρονι κή πλατφόρµα τι ς κενές θέσει ς
εργασί ας που προσφέρουν.

2) Πρόγραµµα αυτοαπασχόλησης ανέργων 
µέσω της οι κονοµι κής ενί σχυσης επι χει ρηµα-

τι κών πρωτοβουλι ών
Η δράση αυτή αποσκοπεί  στην  ενθάρρυνση

ανέργων  να αναλάβουν επι χει ρηµατι κή πρωτο-
βουλί α µε την παροχή οι κονοµι κής ενί σχυσης που
θα τους βοηθήσει  να ξεκι νήσουν δι κή τους
επι χεί ρηση µόνοι  τους ή µαζί  µε άλλους. Οι  άνε-
ργοι , όπως και  στην προηγούµενη δράση, θα
πρέπει  να εί ναι  ηλι κί ας 45 ετών και  άνω, εγγε-
γραµµένοι  γι α τουλάχι στον έξι  (6) µήνες στο
µητρώο ανέργων του ΚΠΑ Ελευσί νας, να δι αθέτουν
επι και ροποι ηµένο ΑΣ∆ και  να έχει  γί νει  επεξερ-
γασί α των χαρακτηρι στι κών τους σύµφωνα µε τη
νέα µεθοδολογί α Profiling. Οι  ενδι αφερόµενοι
οφεί λουν να αναπτύξουν επι χει ρηµατι κή δρα-
στηρι ότητα µόνο σε περι οχές αρµοδι ότητας του
ΚΠΑ Ελευσί νας και  συγκεκρι µένα στον ∆ήµο
Ελευσί νας, στον ∆ήµο Ασπροπύργου και  στον
∆ήµο Μάνδρας – Ει δυλλί ας. Στη δράση αυτή, οι
ενδι αφερόµενοι  αυταπασχολούµενοι , µετά από
την συνεργασί α τους µε το εργασι ακό σύµβουλο
ανέργων, υποβάλλουν το επι χει ρηµατι κό τους
σχέδι ο στην ηλεκτρονι κή πλατφόρµα.

Οι  όροι  και  οι  προϋποθέσει ς συµµετοχής στι ς
ανωτέρω δράσει ς περι γράφονται  αναλυτι κότερα
στη σχετι κή ∆ηµόσι α Πρόσκληση που εί ναι  ανα-
ρτηµένη στο δι αδι κτυακό τόπο του ΟΑΕ∆
(www.oaed.gr)

Το µήνυµα της Ανακύκλωσης ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα 
περνώντας απ' τον ∆ήµο Αχαρνών

Πιλοτικό πρόγραµµα Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης
ανοιχτού τύπου του ΚΠΑ ΟΑΕ∆ Ελευσίνας

Ενθάρρυνση ανέργων να αναλάβουν επιχειρηµατική 
πρωτοβουλία µε την παροχή οικονοµικής ενίσχυσης
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Μια εξαιρετική συν αυλία στο πν εύµα των  ηµερών
είχ αν  την  τύχ η ν α απολαύσουν  όλοι εκείν οι
που το βράδυ της ∆ευτέρας 17 ∆εκεµβρίου

αν ταποκρίθηκαν  στην  πρόσκληση και κατέκλυσαν  το
Πολιτιστικό Κέν τρο της ∆ηµοτικής Κοιν ότητας Ζεφ-
υρίου. 

Υπό τη διδασκαλία και τη ∆ιεύθυν ση του καθηγητή
∆αυίδ Παπαδόπουλου σε µια άκρως καταν υκτική και
µελωδική ατµόσφαιρα, η Βυζαν τιν ή – Παραδοσιακή
Χορωδία του ∆ηµοτικού Ωδείου Φυλής, η Χορωδία του
ΚΑΠΗ Ζεφυρίου και η Χορωδία του Συλλόγου Μακεδό

ν ων  Θρακών  Φυλής,  χ άρισαν  στο πολ-
υπληθές κοιν ό, µον αδικά ακούσµατα µε
ύµν ους και κάλαν τα των  Χριστουγέν ν ων
του τόπου µας. 

Τις χ ορωδίες συν όδευσαν  αριστοτεχ ν ι-
κά, οι καθηγητές του ∆ηµοτικού Ωδείου
Φυλής και πιο συγκεκριµέν α οι: 

Σπύρος Καλτικόπουλος Ούτι – Ταµπουρά
Γεώργιος Χαζτής Πιάν ο
Γιάν ν ης Μαν ωλόπουλος Κιθάρα
Γιώργος Μπουµής Βιολί

∆έσποιν α Καλαν τζή
Νταούλι

Βασίλης Σεµερτζίδης Λύρα Πόν του. 
Την  παρουσίαση των  κειµέν ων  και

της εκδήλωσης έκαν ε η ∆έσποιν α
Πέτρου. 

Καλλιτεχ ν ική ∆ιεύθυν ση Μελέτης
Καρκαλούσος. 

Την  ξεχ ωριστή πολιτιστική βραδιά
στην  οποία αν ταποκρίθηκε µε θέρµη ο
∆ήµαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς
συν διοργάν ωσαν  οι: 

Κοιν ων ική Υπηρεσία ∆ήµου Φυλής,
το ∆ηµοτικό Ωδείο Φυλής και η ∆ηµοτι-
κή Κοιν ότητα Ζεφυρίου. 

Ο ∆αυίδ Παπαδόπουλος κατά το
σύν τοµο χ αιρετισµό του απηύθυν ε 

εγκάρδιες ευχ αριστίες για την  ολόπλευρη στήριξή
τους, στο ∆ήµαρχ ο Φυλής Χρήστος Παππού καθώς και
σε όλους εκείν ους που στέκον ται αρωγοί, στο έργο του. 

Ευχ άριστη έκπληξη της βραδιάς υπήρξε η συµµετοχ ή
του αν απληρωτή ∆ηµάρχ ου Μαρίν ου Σαρλά καθώς
όπως αποκάλυψε , ο ∆αυίδ Παπαδόπουλος καλών τας
τον  στη σκην ή , µε τον  Μαρίν ο υπήρξαν  συµµαθητές
επί σειρά ετών , στη Βυζαν τιν ή Χορωδία. Ο Μαρίν ος
αν ταποκρίθηκε πάραυτα στο κάλεσµα του καθηγητή
και µαζί µε τον  ∆αυίδ και τα υπόλοιπα µέλη της χ ορ-
ωδίας, ερµήν ευσαν  έν αν  από του υπέροχ ους Βυζαν τι-
ν ούς, Χριστουγεν ν ιάτικους  Ύµν ους.  

Η βραδιά έκλεισε θεαµατικά µε όλες τις χ ορωδίες και
τον  Εφηµέριο του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας Θρακοµα-
κεδόν ων , ν α δίν ουν  επί σκην ής, τον  καλύτερό τους
εαυτό. 

Εξαίσια συναυλία µε Χριστουγεννιάτικους  
ύµνους και Κάλαντα του τόπου µας στο Ζεφύρι 
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Έκτακτη είναι η σηµερινή
συνεδρίαση του ∆ηµοτι-
κού Συµβουλίου Ελευ-

σίνας , η οποία θα ξεκινήσει στις
15:00 µ.µ.  προκειµένου να
παρθούν αποφάσεις για θέµατα
της ηµερήσιας διάταξης, τα οποία
κρίνεται ότι έχουν κατεπείγοντα
χαρακτήρα καθώς αφορούν σε
ορισµούς δικηγόρων που χει-
ρίζονται  υποθέσεις µείζονος
σηµασίας για τον ∆ήµο, τα δικό-
γραφα των οποίων κοινοποι-
ήθηκαν στο ∆ήµο στις 19-12-
2018 και πρόκειται να εκδικα-
στούν τον Ιανουάριο του 2019.

1. Λήψη απόφασης για τη
συζήτηση του θέµατος ։ «Λήψη 

απόφασης για την εξειδίκευση
πίστωσης ποσού 20.856,80 €,
που αφορά στην Αµοιβή Νοµι-
κού για τον χειρισµό δέκα (10)
Αιτήσεων Αναιρέσεως ενώπιον
του Συµβουλίου της Επικρα-
τείας, τις οποίες άσκησε η εταιρ-
εία «Χαλυβουργική Α.Ε» κατά
του ∆ήµου Ελευσίνας» µε τη
διαδικασία του κατεπείγοντος

2. Λήψη απόφασης για την
εξειδίκευση πίστωσης ποσού 

20.856,80 €, που αφορά στην
Αµοιβή Νοµικού για τον χειρι-
σµό δέκα (10) Αιτήσεων Αναιρέ-
σεως ενώπιον του Συµβουλίου
της Επικρατείας, τις οποίες
άσκησε η εταιρεία «Χαλυβουργι-
κή Α.Ε» κατά του ∆ήµου Ελευ-
σίνας

3. Λήψη απόφασης για τη
συζήτηση του θέµατος ։ «Λήψη
απόφασης για την εξειδίκευση
πίστωσης ποσού 198,40 €, που
αφορούν στην Αµοιβή Νοµικού 

για τη σύνταξη γνωµοδότησης
για την άσκηση ή µη ένδικων
µέσων κατά της µε αριθµό
12/2018 απόφασης του Ειρηνο-
δικείου Ελευσίνας», µε τη διαδι-
κασία του κατεπείγοντος. 

4. Λήψη απόφασης για την
εξειδίκευση πίστωσης ποσού
198,40 €, που αφορούν στην
Αµοιβή Νοµικού για τη σύνταξη
γνωµοδότησης για την άσκηση ή
µη ένδικων µέσων κατά της µε
αριθµό 12/2018 απόφασης του
Ειρηνοδικείου Ελευσίνας. 

Η ΓΣΕΕ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ 
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΗΓΣΕΕ µαζί µε την Πανελλήνια Οµοσπονδία
Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου, εκφράζουν
την αγανάκτησή τους για τις εξελίξεις στη

Χαλυβουργική που οδηγούν στο δρόµο τους
διακόσιους εργαζόµενους της επιχείρησης αλλά
και εκατοντάδες άλλους που εργάζονται σε συνερ-
γαζόµενες επιχειρήσεις µε τη Χαλυβουργική. 

Μετά από µειώσεις µισθών διαθεσιµότητες και
εκ περιτροπής εργασία, οι  εργαζόµενοι κιν-
δυνεύουν να έρθουν αντιµέτωποι µε τον εφιάλτη
της ανεργίας, όχι µόνο χωρίς να φέρουν καµία
ευθύνη αλλά αντιθέτως να έχουν βάλει πλάτη τα
προηγούµενα χρόνια για να κρατήσουν ανοιχτή
την επιχείρηση. 

Σε αντίθεση µε τους εργαζόµενους τεράστιες
ευθύνες  φέρουν τόσο η ∆ιοίκηση της επιχείρη-
σης µε τις ενδοοικογενειακές διαµάχες, όσο και η
Κυβέρνηση.

Ενδοοικογενειακές διαµάχες που καθυστερούν
την εκποίηση σχεδίου για την ουσιαστική επανεκ-
κίνηση του εργοστασίου και  τις ρυθµίσεις
οφειλών, και κώφευση από την πλευρά της
κυβέρνησης  στο θέµα του υψηλού ενεργειακού
κόστους  στη χώρα. 

Οι  εργαζόµενοι  στη Χαλυβουργική έχουν
κρούσει κατ’ επανάληψη τον κώδωνα του κιν-
δύνου για το υψηλό ενεργειακό κόστος των χαλ-
υβουργικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, το οποίο
είναι  30% υψηλότερο από την υπόλοιπη
Ευρώπη, γεγονός που δηµιουργεί στρεβλώσεις
στην αγορά ενέργειας, τις οποίες επωµίζεται η
εναποµείνασα βαριά βιοµηχανία της χώρας.

Η ΓΣΕΕ και η ΠΟΕΜ βρίσκονται στο πλευρό
των εργαζοµένων της Χαλυβουργικής, απαιτώντας
από τους υπεύθυνους για τη σηµερινή κατάσταση
να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να προχωρή-
σουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε η
Χαλυβουργική να επαναλειτουργήσει και κανείς
εργαζόµενος να µην χάσει τη δουλειά του. 

Έκτακτη η σηµερινή συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ελευσίνας         

Θα συζητηθούν υποθέσεις µείζονος σηµασίας για τον ∆ήµο,
τα δικόγραφα των οποίων κοινοποιήθηκαν στο ∆ήµο στις 19-12-2018

και πρόκειται να εκδικαστούν τον Ιανουάριο του 2019.

Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών φορτίου άνω του 1,5 τόνου τις γιορτές

Γ
ι α την ασφαλέστερη κί νηση των οχηµάτων και  τη βελτί ωση της οδι κής κυκλοφορί ας κατά την περί οδο των εορτών των Χρι -
στουγέννων, της Πρωτοχρονι άς και  των Θεοφανεί ων, εκτός των µέτρων δι ευκόλυνσης της κυκλοφορί ας που θα ληφθούν σε
τοπι κό επί πεδο, θα ι σχύσει  και  απαγόρευση κί νησης φορτηγών αυτοκι νήτων ωφελί µου φορτί ου άνω του 1,5 τόνου ως κατω-

τέρω:
Την Παρασκευή 21 ∆εκεµβρί ου 2018, τη ∆ευτέρα 24 ∆εκεµβρί ου 2018, την Παρασκευή 28 ∆εκεµβρί ου 2018, τη ∆ευτέρα 31

∆εκεµβρί ου 2018 και  την Παρασκευή 4 Ιανουαρί ου 2019, γι α το ρεύµα εξόδου και  από ώρα 16:00 έως 21:00, το Σάββατο 22 ∆εκεµ-
βρί ου 2018, το Σάββατο 29 ∆εκεµβρί ου 2018 και  το Σάββατο 5 Ιανουαρί ου 2019 γι α το ρεύµα εξόδου και  από ώρα 08:00 έως 13:00,
θα ι σχύσουν οι  απαγορεύσει ς:

Στον Αυτοκι νητόδροµο Α8 (Αθήνα-Πάτρα) από τα ∆ι όδι α Ελευσί νας (Χ.Θ. 26+500) µέχρι  τα ∆ι όδι α Ρί ου (Χ.Θ. 199+660).
Στον Αυτοκι νητόδροµο Α5 (Ιόνι α Οδός) από τη γέφυρα «Χαρί λαος Τρι κούπης» (Χ.Θ. 0+000) έως το τέλος της Ιόνι ας Οδού (Χ.Θ.

200+991).
Στον Αυτοκι νητόδροµο Α7 (Κεντρι κής Πελοποννήσου), στο ρεύµα προς Καλαµάτα, από τον Α/Κ Κορί νθου (Χ.Θ. 85+300) έως τον

Ισόπεδο Κυκλι κό Κόµβο Σπάρτης (Χ.Θ. 240+800) (Περι µετρι κή Καλαµάτας).
Στον Αυτοκι νητόδροµο Α71 (Λεύκτρο-Σπάρτη) από τον Α/Κ Λεύκτρου (0+000) έως τον Α/Κ Σπάρτης (Χ.Θ. 45+000).
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«ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΚΟΣΜΟ
ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ»

Στη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Χαϊδαρίου 

Ο ∆ήµος Χαϊδαρίου σας προσκαλεί στην  εκδήλωση
που θα πραγµατοποιήσει στη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη

Την  Πέµπτη 20/12/2018 από τις 17:00 έως τις 20:00
στη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη (Παλατάκι)
Έν α ταξίδι στον  κόσµο των  Χριστουγεν ν ιάτικών

παραµυθιών . Παιχ ν ίδι, Ζωγραφιές και Τραγούδι!
Η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη σας Εύχ εται Καλές Γιορτές!
ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Με έν α µεγάλο Τουρν ο-
υά Βόλεϊ και έν α αθλ-
ητικό πάρτι ο Μορφω-

τικός Αθλητικός Όµιλος
ΚΟΡΟΙΒΟΣ Μεγάρων  αποχ αι-
ρέτησε, το προηγούµεν ο Σάβ-
βατο το 2018, δίν ον τας την
ευκαιρία στους µικρούς αθλ-
ητές και αθλήτριες ν α παίξουν
βόλεϊ και ν α διασκεδάσουν
στο Κλειστό Γυµν αστήριο του
8ου ∆ηµοτικού Μεγάρων .

Τρεις αθλητικοί Σύλλογοι, ο Παν ιών ιος Γ.Σ.Σ, ο Α.Ο
Μαν δραϊκός και ο Μ.Α.Ο ΚΟΡΟΙΒΟΣ µε περισσότερο-
υς από 100 µικρούς αθλητές και αθλήτριες έλαβαν  µέρος
στο 2ο Τουρν ουά Βόλεϊ «ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» που
εκτός από οργαν ωτικές καιν οτοµίες περιελάµβαν ε
εκπλήξεις, µουσική και πολύ βόλεϊ. 

Για τους σκοπούς του Τουρν ουά δηµιουργήθηκαν
πέν τε (5) ειδικά διαµορφωµέν α γήπεδα δίν ον τας τη
δυν ατότητα στα παιδιά ν α απολαύσουν  για πολλές
ώρες το παιχ ν ίδι.

Οι µικροί αθλητές και αθλήτριες, µε τη χαρά και τη διασ-
κέδαση ν α ξεχειλίζουν , πρόσφεραν  όµορφες αγων ιστικές
στιγµές στον  κόσµο που παρευρέθηκε δείχν ον τας την
αστείρευτη αγάπη τους για το άθληµα.

Προπον ητές του Συλλόγου η κ. Κάσση Ξεν άκη, προ-
πον ήτρια αν αγν ωρισµέν η στο χώρο του βόλεϊ σε υψηλό
επίπεδο και ο κ ∆ηµήτρης Βασιλείου προπον ητής Βόλεϊ.

Ευχαριστούµε θερµά τον  Παν ιών ιο Γ.Σ.Σ και τον  Α.Ο
Μαν δραϊκό για τη συµµετοχή τους και αν αν εών ουµε το
ραν τεβού µας για το 2019.

««««ΕΕΕΕΥΥΥΥ    ΑΑΑΑΓΓΓΓΩΩΩΩΝΝΝΝΙΙΙΙΖΖΖΖΕΕΕΕΣΣΣΣΘΘΘΘΑΑΑΑΙΙΙΙ»»»»....
Σκόρπισε χαµόγελα το 2ο Τουρνουά Βόλεϊ στο Κλειστό 
Γυµναστήριο του 8ου ∆ηµοτικού Μεγάρων.

«Λόγος και Ήχος Χριστουγέννων»
Ο Πρόεδρος του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου Ασπροπύργου, κ. Μελέτης
Μπουραντάς, σε συνεργασία µε το Τµήµα Πολιτιστικών, σας προσκαλεί στην

ξεχωριστή παράσταση "ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ", που θα 
πραγµατοποιηθεί, σήµερα Πέµπτη 20 ∆εκεµβρίου, στις 7.30µ.µ., στην 

Αίθουσα Εκδηλώσεων «∆ηµήτριος Καλλιέρης» του Πνευµατικού Κέντρου.

Οι καταξιωµένοι ηθοποιοί, Ηλίας Λογοθέτης και Μαρία Ζαχαρή, 
αφηγούνται κείµενα των Κόντογλου, Παπαδιαµάντη, Ρίτσου, Τσέχωφ, 

Ντοστογιέφσκι, κ.ά. Μαζί τους, οι µουσικοί, Κώστας και Λουκία Κωσταντάτου, σε
µουσικά περάσµατα από τα παραδοσιακά ελληνικά 

κάλαντα, παλιές ρωσικές µελωδίες, 
βυζαντινές ψαλµωδίες, κ.ά.

Σας περιµένουµε σε µια βραδιά, που θα αγγίξει τις ψυχές µας, σ' ένα ταξίδι βαθιά
ανθρώπινο, αφιερωµένο στη µεγαλύτερη γιορτή του χριστιανικού κόσµου.

ΑΧΑΡΝΕΣ: Χαρά και ανθρωπιά 
από τα Σωµατεία Λαϊκών Αγορών
"Αλληλεγγύη" και "Ζυγός" 
Τα Σωµατεία Λαϊκών  Αγορών  "Αλληλεγγύη" και "Ζυγός"
διοργάν ωσαν  µια εξαιρετική Χριστουγεν ν ιάτικη Γιορτή
µε φουσκωτά και πολλά δρώµεν α για µικρά παιδιά και
µε περίσσεια Κοιν ων ικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης.
Θερµά συγχ αρητήρια από τον  δήµαρχ ο Αχ αρν ών
προς  τα ∆ιοικητικά Συµβούλια και τα µέλη των  σωµα-
τείων  για την  Χριστουγεν ν ιάτικη και την  εορταστική
πρωτοβουλία τους και κυρίως γιατί προσέφεραν
απλόχ ερα Χαρά στα µικρά παιδιά και Αν θρωπιά στους
συµπολίτες µας.
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Την  Παρασκευή 14/12 η σχ ολική
οικογέν εια του 3ου Γυµν ασίου Χαϊ-
δαρίου συγκέν τρωσαν  τρόφιµα για

την  Κοιν ων ική Υπηρεσία του ∆ήµου Χαϊ-
δαρίου, µε σκοπό ν α διατεθούν  σε
αδύν αµους οικον οµικά συµπολίτες µας.

Με την  πράξη αυτή το 3ο Γυµν άσιο
παρέδωσε το πιο σηµαν τικό µάθηµα,
αυτό της αν θρωπιάς και της αλληλεγγύης. 

Εκ µέρους του ∆ήµου, παρέλαβαν  τα
συγκεν τρωµέν α τρόφιµα ο ∆ήµαρχ ος
Χαϊδαρίου Μιχ άλης Σελέκος και ο Αν τιδή-
µαρχ ος Τεχ ν ικών  Υπηρεσιών  Κώστας
Σταθάς. 

Ο ∆ήµαρχ ος συν εχ άρει ιδιαίτερα του
καθηγητές, τους µαθητές, τον  Σύλλογο
Γον έων  και ιδιαίτερα την  καθηγήτρια κ.
Λαζικίδη για αυτή σπουδαία πρωτοβου-
λία, που προάγει την  αγάπη και τη
συν αδέλφωση, την  αλληλεγγύη και την
αλληλοβοήθεια µεταξύ των  αδυν άτων . 

Επεσήµαν ε , ότι αυτή η αλληλεγγύη θα πρέπει ν α
αποκτά σταθερά και µόν ιµα χ αρακτηριστικά ώστε ν α
βοηθάµε περισσότερο όσους έχ ουν  αν άγκη ακόµα και
όταν  περάσουν  οι γιορτές. 

Ωστόσο, για ν α µην  υπάρχ ουν  συν άν θρωποί µας
που ν α ζούν  στη φτώχ ια και στο περιθώριο πρέπει ν α 

δυν αµώσει η συλλογική διεκδίκηση για δουλειά µε
δικαιώµατα για όλο τον  κόσµο, για εν ίσχ υση των
φορέων  Κοιν ων ικής Πρόν οιας που θα µεριµν ούν  για
τις ζωές αυτών  των  αν θρώπων .

Τέλος, ευχ ήθηκε σε όλους του µαθητές και το διδακ-
τικό προσωπικό, Χρόν ια Πολλά µε Υγεία και Ειρήν η σε
όλο τον  κόσµο!

Αφήγηση Παραµυθιού 
µετά µουσικής στους Παιδι
κούς Σταθµούς Άνω Λιοσίων 

Με σκοπό τον  εµπλουτισµό του ψυχ αγωγικού
προγράµµατος των  σταθµών  µας και µε απώτε-
ρο στόχ ο την  χ αρά και τη διασκέδαση των

µικρών  µας φίλων , πραγµατοποιήσαµε «Αφήγηση Παρ-
αµυθιού» µε µουσική, στους χ ώρους των  σταθµών  µας
από την   Τρίτη 11 ∆εκεµβρίου έως την  Παρασκευή 14
∆εκεµβρίου 2018. 

ΑΦΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ µε µουσική και µην ύµατα
δύν αµης κι αγάπης. Την  αφήγηση έκαν ε η ψυχ ολόγος
/ παιδαγωγός και αφηγήτρια παραµυθιών  κα Άν ν α
Φασουλάρη, η οποία τραγούδησε και έπαιξε  µε την
κιθάρα της.

Οι µέρες κι ώρες της αφήγησης, αν ά σταθµό, είχ αν
ως εξής:

Τρίτη 11 /12 : 9.30 Βρεφον ηπιακός Σταθµός Λίµν ης
-  10.30 1ος Παιδικός Σταθµός

Τετάρτη 12/12 : 9.30 2ος Παιδικός Σταθµός - 10.30
Παιδικός Σταθµός Αγίου Νικολάου

Πέµπτη 13/12 : 9.30 Παιδικός Σταθµός Αγίου Ιωάν ν η
-10.30 Βρεφικός Σταθµός Αγίου Ιωάν ν η

Παρασκευή 14/12 : 9.30 Βρεφικός Σταθµός Ζωφριάς
– 10.30 Βρεφον ηπιακός Σταθµός Ολοκληρωµέν ης
Φρον τίδας

Ο Πρόεδρος των  Παιδικών  Σταθµών  Άν ω Λιοσίων
κος Παν αγιώτης Καµαριν όπουλος τόν ισε ότι δεσµεύεται
ν α κάν ει ότι καλύτερο µπορεί για τα παιδιά και τις οικο-
γέν ειές τους !!!           

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
Θα διατεθούν σε οικονοµικά αδύναµους πολίτες της πόλης 

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2019
ΝΕΑ ∆ΡΑΣΗ ‘’ΚΟΨΕ - ΡΑΨΕ’’ΝΕΑ ∆ΡΑΣΗ ‘’ΚΟΨΕ - ΡΑΨΕ’’

Α
πό την  Τρίτη 8 Ιαν ουαρίου 2019
θα λειτουργήσει στο Κέν τρο
Εργασίας Αν απήρων , το Κόψε -

Ράψε. Είν αι µια ν έα δράση που θα
δώσει εργασία και θα εξυπηρετεί όχ ι
µόν ο τους αν θρώπους που έρχ ον ται
σαν  πρόσφυγες από διάφορα κράτη
του κόσµου αλλά και τους συµπολίτες
µας που θέλουν  ν α µεταποιήσουν ,
ράψουν , ξηλώσουν  ή επιδιορθώσουν
κουρτίν ες, ρούχ α και ότι χ ρειάζον ται.
Το ΚΕΑ αγκαλιάζει προσπάθειες που
πραγµατικά έχ ουν  όχ ι µόν ο αποτελε-
σµατικότητα αλλά και κοιν ων ικό
αν τίκτυπο. Όλοι είµαστε ίδιοι όπως
και ότι και αν  είµαστε. Οι µεταν άστες
που ζουν  στη χ ώρα µας και αν ήκουν

στις ειδικές κατηγορίες έχ ουν  τις ίδιες αν άγκες µ' εµάς. Αξίζει τον  κόπο αυτές οι προσπάθειες ν α στηρίζον ται από
όλους γιατί τα οφέλη αλλά και τα συν αισθήµατα είν αι αµοιβαία και αν ταποδοτικά. Σε αυτή την  προσπάθεια συν ε-
ργαζόµαστε µε το ∆ίκτυο Αλληλέγγυας Συµβουλευτικής το οποίο έχ ει αν αλάβει την  εκπαίδευση των  µεταν αστών
ή και προσφύγων  καθώς και το Mentoring των  απασχ ολούµεν ων  και την  επίλυση των  προβληµάτων  τους. 
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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 Αττι-
κής. 

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 

Άναψαν τα Χριστουγεννιάτικα ∆έντρα σε όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες Μάνδρας - Ειδυλλίας  

Συγκινητική η ατµόσφαιρα στη Μάνδρα που ένα χρόνο µετά την θεοµηνία η πόλη «ντύθηκε» ξανά στα γιορτινά της. 

Έν α πλούσιο εορταστικό πρόγραµµα διοργάν ωσε ο ∆ήµος Μάν δρας – Ειδυλλίας για την  κάθε εν ότητα όπου πραγµατοποιήθηκε το άν αµ-
µα των  Χριστουγεν ν ιάτικων  ∆έν τρων , δίν ον τας έν α ξεχ ωριστό µήν υµα χ αράς και αισιοδοξίας σε όλους. Το πρόγραµµα των  Χριστουγέν -
ν ων  ξεκίν ησε από την  ∆Ε Βιλίων  όπου την  Παρασκευή 7 ∆εκεµβρίου 2018 πραγµατοποιήθηκε το άν αµµα του Χριστουγεν ν ιάτικου δέν τρ-

ου στην  πλατεία της Αγοράς και κατόπιν  ακολούθησε εκδήλωση που συν ο-
δεύτηκε από διαδραστική θεατρική παράσταση για όλα τα παιδιά. 

Την  επόµεν η ηµέρα, το Σάββατο 8 ∆εκεµβρίου πραγµατοποιήθηκε το άν αµ-
µα του Χριστουγεν ν ιάτικου ∆έν τρου στην  Εν ότητα της Οιν όης. Στο χ ώρο του
ΚΑΠΗ τα παιδιά είχ αν  την  ευκαιρία ν α παίξουν  µε τα «ξωτικά» εν ώ η Χορ-
ωδία µε εορταστική διάθεση και πολύ ταλέν το τραγούδησε τα κάλαν τα και
άλλα χ ριστουγεν ν ιάτικα τραγούδια.

Την  Παρασκευή 14 ∆εκεµβρίου το εορταστικό κλίµα πληµµύρισε την  πλατεία
Κ. Σταµούλη στις Ερυθρές. Μικροί και µεγάλοι συγκεν τρώθηκαν  γύρω από το
Χριστουγεν ν ιάτικο ∆έν τρο και διασκέδασαν  παίζον τας µε τα µικρά ξωτικά του Άι Βασίλη. Τα παιδιά δηµιούργ-
ησαν  και έστειλαν  τα δικά τους γράµµατα µε τις ευχ ές και τις επιθυµίες τους για δώρα στον  Άγιο Βασίλη, εν ώ
εν θουσιάστηκαν  µε τα µαγικά κόλπα των  ταχ υδακτυλουργών . Στη συν έχ εια τα παιδιά πήγαν  στο χ ώρο του
Παλαιού ∆ηµοτικού Σχ ολείου όπου παρακολούθησαν  την  θεατρική παράσταση «Ο Άγιος Βασίλης και η Καλι-
κατζαρούλα». Μετά το τέλος της παράστασης έφτιαξαν  τα δικά τους γλυκά τα οποία πήραν  µαζί τους σε ειδι-
κή συσκευασία ώστε ν α τα ψήσουν  σπίτι τους µαζί µε τα γλυκά της µαµάς.  

Το Σάββατο 15 ∆εκεµβρίου 2018 το πν εύµα των  Χριστουγέν ν ων  µεταφέρθηκε στην  κεν τρική Πλατεία της
Μάν δρας. Πλήθος κόσµου συγκεν τρώθηκε εκει καθώς η φετιν ή εορταστική εκδήλωση είχ ε ιδιαίτερο ν όηµα και
συµβολισµό και σηµατοδότησε την  συν εχ ή αλλά επιτυχ ηµέν η προσπάθεια που κάν ει η πόλη ν α αποκτήσει
ξαν ά όχ ι µόν ο τους εορταστικούς αλλά και τους καν ον ικούς ρυθµούς. Φέτος το κλίµα ήταν  ιδιαίτερα συγκιν -
ησιακό αλλά και πολύ γιορτιν ό καθώς έν α χ ρόν ο µετά τη θεοµην ία και αφού πέρσι οι συν θήκες δεν  επέτρε-
ψαν  καν έν α εορτασµό η συγκεκριµέν η εκδήλωση χ αρακτηρίστηκε από πολύ κέφι και πολύ παιχ ν ίδι από όλα
τα παιδιά. Το πλούσιο παιδικό πρόγραµµα κράτησε συν τροφιά στους µικρούς φίλους προσφέρον τας τους
πολλές χ ριστουγεν ν ιάτικες δραστηριότητες για όλα τα γούστα. 

Στις εκδηλώσεις παραβρέθηκε η ∆ήµαρχ ος κ. Γιάν ν α Κριεκούκη η οποία είχ ε την  ευκαιρία ν α αν ταλλάξει
ευχ ές µε όλους τους πολίτες. 
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Τις Θερµότερες
ευχές µου

για Χαρούµενα
Χριστούγεννα

Μελέτης Ι.  
Μπουραντάς

Πρόεδρος
Πνευµατικού

Κέντρου
∆ήµου 

Ασπροπύργου

∆ηµοτικός
Σύµβουλος
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Αθήνα 17/12/2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέρ-
οντος

To Πρόγραµµα ∆ιαδικτυακής Τηλεκ-
παίδευσης και ∆ιά Βίου Μάθησης
«Θεαίτητος» του Κέντρου Επιµόρφω-
σης και ∆ιά Βίου Μάθησης του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου
Αθηνών ανακοινώνει πρόσκληση εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος για τα Εκπαιδευ-
τικά Προγράµµατα κατάρτισης και
εξειδίκευσης ενηλίκων:

•Βασικές Αρχές Αθλητικής ∆ιατροφής:
50 θέσεις
•Βασικές Αρχές ∆ιαχείρισης της
Παχυσαρκίας Ενηλίκων: 50 θέσεις 
•Εργογόνα Συµπληρώµατα  για Μεγι-
στοποίηση της Αθλητικής Απόδοσης:
50 θέσεις
•Ανάλυση Ιατροβιολογικών ∆εδοµένων
µε τη Χρήση του Στατιστικού Προ-
γράµµατος SPSS: 50 θέσεις
•Η Χρήση της Γλώσσας R στις Επιστή-
µες Υγείας: 25 θέσεις

Το πρόγραµµα «Θεαίτητος» διεξάγεται
αποκλειστικά µέσω του διαδικτύου,
προσφέροντας στους/στις εκπαιδευό-
µενους/ες τη δυνατότητα αυτόνοµης
παρακολούθησης, χωρίς να είναι απαρ-
αίτητη η παρουσία τους σε κάποιο
συγκεκριµένο χώρο και για κάποιο
συγκεκριµένο χρόνο.
Η επιτυχής ολοκλήρωση οδηγεί στη

χορήγηση Πιστοποιητικού Επιµόρφω-
σης.

Εκπαιδευτικά προγράµµατα

Α. Βασικές Αρχές Αθλητικής ∆ιατροφ-
ής 

Στο συγκεκριµένο εκπαιδευτικό πρόγρ-
αµµα παρουσιάζονται οι βασικές αρχές
που διέπουν την επιστήµη της αθλητι-
κής διατροφής και οι ιδιαιτερότητες της
διατροφικής υποστήριξης του ασκούµε-
νου, βάσει των σύγχρονων βιβλιογραφ-
ικών δεδοµένων και των συστάσεων

επίσηµων οργανισµών και φορέων.
Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην κατανόη-
ση των ενεργειακών µηχανισµών που
υπάρχουν πίσω από οποιουδήποτε
είδους µυϊκή συστολή, καθώς και στη
σηµασία που έχουν µακροθρεπτικά και
µικροθρεπτικά συστατικά της διατροφ-
ής για τη βελτιστοποίηση της αθλητικής
απόδοσης. Ταυτόχρονα, παρέχονται
βασικές γνώσεις σχετικά µε τη χρησιµότ-
ητα και την αποτελεσµατικότητα
ευρέως διαδεδοµένων διατροφικών
συµπληρωµάτων που κυκλοφορούν
στο εµπόριο και απευθύνονται στους
ασκούµενους, ενώ τέλος, αναπτύσσον-
ται τεχνικές διατροφικής εκτίµησης των
ασκούµενων καθώς και εκτίµησης των
ενεργειακών τους αναγκών.

Στοιχεία προγράµµατος:�Εκτιµώµενες διδακτικές ώρες: 100�Αντικείµενο: Αθλητική ∆ιατροφή�Γλώσσα διεξαγωγής προγράµµατος:
Ελληνικά�Κόστος µαθήµατος: 450 ευρώ

Β. Βασικές Αρχές ∆ιαχείρισης της
Παχυσαρκίας Ενηλίκων 

Στο συγκεκριµένο εκπαιδευτικό πρόγρ-
αµµα περιγράφονται οι βασικές διαστά-
σεις της νοσογόνου οντότητας της
παχυσαρκίας, εστιάζοντας στην εµπερι-
στατωµένη διαχείρισή της. Εισαγωγικά
επεξηγούνται τα σκέλη του ενεργεια-
κού ισοζυγίου και παρουσιάζονται
στοιχεία για την επιδηµιολογία και την
αιτιολογία της παχυσαρκίας. Στη
συνέχεια αναπτύσσονται οι στρατηγικές
διαχείρισης της παχυσαρκίας σε επίπε-
δο πρόληψης και κυρίως σε επίπεδο
αντιµετώπισης. Στο τελευταίο αυτό
πλαίσιο προσδιορίζονται τα στάδια της
θεραπευτικής φροντίδας ενός παχύσα-
ρκου ατόµου. Πρώτο από αυτά είναι η
αξιολόγηση της διατροφικής κατάστα-
σης και άλλων παραµέτρων, αναγκαίων
για να σχεδιασθεί µια παρέµβαση. Θεµέ-
λια πτυχή της θεραπευτικής αντι-
µετώπισης είναι η διαιτητική παρέµβαση,
η οποία αναλύεται ως προς τις εµπερι-
στατωµένες διαιτητικές προσεγγίσεις. Για
την αύξηση της προσκόλλησης του
ατόµου στις εκάστοτε οδηγίες απαρ-
αίτητη είναι η εφαρµογή κατάλληλων
τεχνικών αλλαγής συµπεριφοράς,

οπότε διασαφηνίζεται ο όρος της
συµπεριφορικής αντιµετώπισης της
παχυσαρκίας. Τα επικουρικά στις
αλλαγές του τρόπου ζωής µέσα
παρέµβασης, δηλαδή η φαρµακευτική
αγωγή και η χειρουργική επέµβαση,
περιγράφονται ακολούθως. Τέλος,
περιγράφονται οι δυνατότητες και οι
περιορισµοί της ψηφιακής τεχνολογίας
ως ενός σύγχρονου µέσου για την αντι-
µετώπιση της παχυσαρκίας.

Στοιχεία προγράµµατος:�Εκτιµώµενες διδακτικές ώρες: 100�Αντικείµενο: Παχυσαρκία Ενηλίκων�Γλώσσα διεξαγωγής προγράµµατος:
Ελληνικά�Κόστος µαθήµατος: 450 ευρώ

Γ. Εργογόνα Συµπληρώµατα για Μεγι-
στοποίηση της Αθλητικής Απόδοσης

Στο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα
«Εργογόνα Συµπληρώµατα για Μεγι-
στοποίηση της Αθλητικής Απόδοσης»
παρουσιάζονται µε βάση σύγχρονα επι-
στηµονικά δεδοµένα εκείνα τα διατροφι-
κά εργογόνα συµπληρώµατα τα οποία
έχουν αδιαµφισβήτητη θετική επίδραση
στην αθλητική απόδοση, είναι ασφαλή
και νόµιµα. Συγκεκριµένα, θα αναλυθ-
ούν διεξοδικά το διττανθρακικό νάτριο, η
β-αλανίνη, το β-υδρόξυ-β-µεθυλοβου-
τυρικό οξύ (ΗΜΒ), η κρεατίνη, η καφε-
ΐνη, τα διακλαδισµένης αλύσου αµινοξέα
(BCAA) και τα νιτρικά / νιτρώδη. Επίσης,
λόγω της µεγάλης έκτασης της χρησι-
µοποίησής της στον αθλητισµό επιδό-
σεων, αν και δεν αποτελεί νόµιµο
συµπλήρωµα, θα παρουσιαστεί η
επίδραση της ερυθροποιητίνης όπως
και του σιδήρου (περιληπτικά) µιας και
“δρουν" µε τον ίδιο µηχανισµό δράσης.
Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στην
κατανόηση των πολλαπλών σε κάποι-
ες ουσίες µηχανισµών δράσης, όπως και
στην παροχή αναλυτικών οδηγιών
χορήγησης και πρακτικών συστάσεων.

Στοιχεία προγράµµατος:�Εκτιµώµενες διδακτικές ώρες: 100�Αντικείµενο: Αθλητική διατροφή�Γλώσσα διεξαγωγής προγράµµατος:
Ελληνικά�Κόστος µαθήµατος: 450 ευρώ

∆. Ανάλυση Ιατροβιολογικών ∆εδοµέ-
νων µε τη Χρήση του Στατιστικού Προ-
γράµµατος SPSS
Στο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα «Ανάλ-
υση Ιατροβιολογικών ∆εδοµένων µε τη
Χρήση του Στατιστικού Προγράµµατος
SPSS» ο εκπαιδευόµενος θα αποκτή-
σει τα θεωρητικά αλλά και τα πρακτικά
εφόδια ώστε µετά την ολοκλήρωση της
εκπαίδευσής του να είναι σε θέση να
πραγµατοποιήσει µια στατιστική ανάλ-
υση από το στάδιο της δηµιουργίας
βάσης δεδοµένων µέχρι την ορθή
συγγραφή των ευρηµάτων της ανάλ-
υσής του. 
Η Βιοστατιστική, το σύνολο των στατι-
στικών τεχνικών που εφαρµόζονται
στην έρευνα των επιστηµών της Ζωής,
αποτελεί αναπόσπαστο εργαλείο και
απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε νέο
ερευνητή που εισέρχεται στον γοητευ-
τικό κόσµο της έρευνας. Χωρίς τη
σωστή θεωρητική κατάρτιση πάνω στις
βασικές έννοιες της Βιοστατιστικής, αλλά
και χωρίς τη σωστή εφαρµογή τους, ο
νέος ερευνητής κινδυνεύει να µην ανα-
δείξει την αλήθεια που κρύβουν τα
δεδοµένα του. Με την παρακολούθηση
του αναφερόµενου εκπαιδευτικού προ-
γράµµατος, θα γίνει δυνατό µέσω του
αρµονικού συνδυασµού ανάµεσα στη
θεωρία και την πρακτική, ο εκπαιδευό-
µενος να µπορέσει να σταθεί αυτοδύνα-
µα σε όλα τα στάδια της µελέτης του.

Στοιχεία προγράµµατος:�Εκτιµώµενες διδακτικές ώρες: 60�Αντικείµενο: Βιοστατιστική�Γλώσσα διεξαγωγής προγράµµατος:
Ελληνικά�Κόστος µαθήµατος: 270 ευρώ
Ε. Η Χρήση της Γλώσσας R στις Επι-
στήµες Υγείας

Στο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα «Η
χρήση της Γλώσσας R στις Επιστήµες
της Υγείας», οι εκπαιδευόµενοι θα µάθ-
ουν να προγραµµατίζουν και να χρησι-
µοποιούν τη γλώσσα R επαρκώς για
την ανάλυση βιοϊατρικών δεδοµένων. Η
γλώσσα R είναι η ταχύτερα ανα-
πτυσσόµενη γλώσσα στατιστικής ανάλ-
υσης που προσφέρει ένα πλούσιο προ-
γραµµατιστικό περιβάλλον µε δυνατότ-
ητες υλοποίησης προηγµένων µεθό-
δων. 

Ο όγκος δεδοµένων, κυρίως στο αντι-
κείµενο της Ιατρικής Στατιστικής,
συνεχώς αυξάνεται και καθιστά επιτακτι-
κή πια, την ανάγκη χρήσης ενός εργα-
λείου που να αντιµετωπίζει αποτελε-
σµατικά τα σύγχρονα προβλήµατα στις
Επιστήµες της Υγείας. Η R είναι ένα
τέτοιο εργαλείο, όπου µέσα από τα
πακέτα (packages) τα οποία προσφ-
έρει, οι δυνατότητες της επεκτείνονται
καθηµερινά. Σκοπός των µαθηµάτων
είναι αρχικά η εισαγωγή κάποιων
βασικών εννοιών προγραµµατισµού και
στην συνέχεια η εκµάθηση της
γλώσσας R για χρήση σε θέµατα περι-
γραφικής και επαγωγικής στατιστικής.
Το συγκεκριµένο πρόγραµµα θα
καλύψει πλήρως τον αρχάριο χρήστη
αλλά θα δώσει και στον έµπειρο τις
κατάλληλες κατευθύνσεις, µέσα από τις
ασκήσεις αξιολόγησης και την ενδεικτική
βιβλιογραφία, να επεκτείνει τις γνώσεις
του.

Στοιχεία προγράµµατος:�Εκτιµώµενες διδακτικές ώρες: 50�Αντικείµενο: Βιοστατιστική�Γλώσσα διεξαγωγής προγράµµατος:
Ελληνικά�Κόστος µαθήµατος: 220 ευρώ

Κριτήρια επιλογής 

Το Πρόγραµµα απευθύνεται σε:
1.Απόφοιτους/τες και φοιτητές/τριες
Πανεπιστηµιακών και Τεχνολογικών
Ιδρυµάτων της ηµεδαπής και της αλλο-
δαπής,
2.Απόφοιτους/τες µεταδευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης (Ινστιτούτα Επαγγελµατι-
κής Κατάρτισης),
3.Απόφοιτους/τες δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης (Λύκειο, Επαγγελµατικό
Λύκειο, Επαγγελµατική Σχολή).

Απαιτούµενο τυπικό προσόν για τη
συµµέτοχη στο Πρόγραµµα
«Θεαίτητος» είναι η κατοχή τίτλου δευ-
τεροβάθµιας εκπαίδευσης. Σε περίπτω-
ση που ο αριθµός των υποψηφίων σε
κάποιο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα υπε-
ρβαίνει τον µέγιστο αριθµό θέσεων,
όπως αυτός ορίζεται στην παρούσα
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέρον-
τος, επιπρόσθετα κριτήρια για την επι-
λογή των υποψηφίων αποτελούν τα

εξής:�ο βαθµός Πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ∆ιπ-
λώµατος Επαγγελµατικής Ειδικότητας
ή Πτυχίου Επαγγελµατικής Ειδικότ-
ητας ή Απολυτηρίου Λυκείου ή Επαγ-
γελµατικού Λυκείου (µε συντελεστή
βαρύτητας 60% και µε σειρά προτεραι-
ότητας όπως αναγράφονται),�η κατοχή Μεταπτυχιακού Τίτλου
Σπουδών (µε συντελεστή βαρύτητας
10%),�το επίπεδο γνώσης της αγγλικής
γλώσσας µε βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό
Πλαίσιο Αναφοράς για Γλώσσες (µε
συντελεστή βαρύτητας 10%),�η εργασιακή προϋπηρεσία ή εµπειρία
(µε συντελεστή βαρύτητας 20%).

Υποβολή αίτησης συµµετοχής

Οι εγγραφές του Προγράµµατος ∆ια-
δικτυακής Τηλεκπαίδευσης και ∆ιά
Βίου Μάθησης «Θεαίτητος», ξεκινούν
στις 18/12/2018  και ολοκληρώνονται
στις 20/01/2019.
Η αίτηση συµµετοχής στο Πρόγραµµα
υποβάλλεται ηλεκτρονικά µέσω της
δικτυακής πύλης (portal) του Προ-
γράµµατος. Ο/η υποψήφιος/α καλείται
να συµπληρώσει τα απαιτούµενα
στοιχεία στην ηλεκτρονική αίτηση
συµµετοχής (προσωπικά στοιχεία,
στοιχεία επικοινωνίας, τίτλοι σπουδών,
εργασιακή εµπειρία, κ.λπ.) και φέρει την
ευθύνη της ορθότητας και της αλήθειας
αυτών.

Η απόφαση για την αποδοχή ή την
απόρριψη της αίτησης ανακοινώνεται
στον/στην υποψήφιο/α µέσω ηλεκτρονι-
κού ταχυδροµείου (email) εντός 5
εργάσιµων ηµερών µετά τη λήξη της
προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων.
Επικοινωνία - Πληροφορίες 
Γενικές Πληροφορίες: info@theaiti-
tos.com 
Γραµµατειακή Υποστήριξη:
gram@theaititos.com
Ιστοσελίδα: http://www.theaititos.com 

Ο Επιστηµονικά Υπεύθυνος του Προ-
γράµµατος

Λάµπρος Συντώσης
Καθηγητής

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΜΠΑΡ∆Η
Για την επανεκλογή του στην Πολιτική επιτροπή 
της Νέας ∆ηµοκρατίας. 

Θέλω ν α ευχ αριστήσω απο τα βάθη της καρδιάς µου τους συν έδρους της Ν∆ και
ιδιαίτερα της ∆υτικής Αττικής για την  εµπιστοσύν η τους προς το πρόσωπό µου και
την  επαν εκλογή µου στην  Πολιτική επιτροπή της Νέας ∆ηµοκρατίας. 

Με την  ευκαιρία θέλω ν α εκφράσω σε όλους τους συν δηµότες µου τις θερµότερες
ευχ ές µου για Καλά Χριστούγεν ν α και µια ευτυχ ισµέν η Νέα Χρον ιά!

Στην  εφηµερίδα σας ευχ ές για κάθε επιτυχ ία στο έργο σας για την  ολοκληρωµέν η
και σφαιρική εν ηµέρωση! 

Με εκτίµηση, 
ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΠΑΡ∆ΗΣ 

Φαρµακοποιός 
Ελ. Βεν ιζέλου 8 - Ελευσίν α 

2105546633
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Γρηγόρης Κοροπούλης: 
Έναρξη λειτουργίας της τοπικής µονάδας
υγείας ΤΟΜΥ στην Άνω Ελευσίνα 

Με την Ανάρτηση στο πρόγραµµα διαύγεια Α∆Α Ψ76Ψ469Η2Ξ-ΓΑΡ της απόφασης
µετακίνησης ιατρού επιµελητή γενικής ιατρικής από το κέντρο υγείας Ελευσίνας, ξεκι-
νάει από  19 ∆εκεµβρίου η λειτουργία της τοπικής µονάδας υγείας ΤΟΜΥ στο κτήριο
επί τη; Ελευθερίου Βενιζέλου και Θείρων στην Άνω Ελευσίνα. 
Μια προσπάθεια που ξεκίνησε από την 2η υγειονοµική περιφέρεια Πειραιά (2η Υ.ΠΕ)

σε στενή συνεργασία µε το δήµο. Στις απρόβλεπτες διοικητικές και οργανωτικές
δυσκολίες, καθοριστική ήταν η παρέµβαση και στήριξη της διεύθυνσης και του προ-
σωπικού του κέντρου υγείας Ελευσίνας µε το οποίο επίσης συνεχίζεται η µακρόχρονη
γόνιµη συνεργασία µας.  Σύντοµα θ ανακοινωθούν λεπτοµέρειες για τις παρεχόµενες
υπηρεσίες τις ώρες λειτουργίας, και τηλέφωνα επικοινωνίας.
Συνεχίζουµε το έργο του δήµου, προσηλωµένοι στο ίδιο πνεύµα συνεργασίες και τον

απαιτούµενο σεβασµό στα πρόσωπα και τις κοινωνικές ανάγκες όλων των πολιτών της
κοινωνίας του δήµου µας.
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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

ΓΑΜΟΣ
Ο DORIAN VOKSHI TOY JAHJA VOKSHI KAI THS VJOLLCA VOKSHI
TO ΓΕΝΟΣ VOKSHI ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΝΕΑΣ

ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ  ΙΩΑΝΝΗ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΙ∆ΟΥ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΙ∆ΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΠΟΥ

ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑ

Η Πρόεδρος και τα µέλη του ∆Σ του Συλλόγου ∆ροµέων
Υγείας Ελευσίνας σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και

Ευτυχισµένο το Νέο Έτος.
Το 2019 να βρει όλους εσάς και τις οικογένειές σας µε Υγεία,

Ηρεµία, Χαµόγελα, Αγάπη και ωραίες διαδροµές.
ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΛΑ!

Με εκτίµηση
Η Πρόεδρος του Σ.∆.Υ  Ελευσίνας

Κάµπου Αγγελική

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ΠΕΥΚΟ

120€/ΤΟΝΟΣ
Τηλέφωνο 6982155684

& 2105540267



Τ.Ε.Β.Α., της Χορευτικής Σχ ολής «Τρούν τι Εµιλιαν ού» και «Dance Soul», της χ ορ-
ευτικής οµάδας του Συλλόγου «Οι Ακρίτες του Πόν του», της Εκπαιδευτικού, κ. Κων -
σταν τίν ας Ντάρα καθώς και του Συλλόγου Γυν αικών  Ασπροπύργου «Η Κροκων ίς»,
τα µέλη του οποίου µαζί µε τον  Σεφ Γιώργο Τσούλη και τους µικρούς σεφ, έφτιαξαν
χ ριστουγεν ν ιάτικα cake pops. 

Επίσης, στις εκδηλώσεις συµµετείχ αν  το Τµήµα Παραδοσιακών  Χορών  του Πν ε-
υµατικού Κέν τρου του ∆ήµου, η Χορευτική Οµάδα του Συλλόγου Κατοίκων  Παραλίας
και η οµάδα Handball « Ολύµπιος ∆ίας» Ασπροπύργου.

Ο Εν τεταλµέν ος ∆ηµοτικός Σύµβουλος Νέων  Κοιν ων ικών  ∆οµών , κ. ∆ηµήτριος
Καγιάς ευχ αρίστησε όλους όσους συν έβαλαν  στη διοργάν ωση του Παζαριού.

Τους εθελον τές, τους εργαζόµεν ους, τους εκθέτες, τους Συλλόγους, τις χ ορευτικές
οµάδες και τους χ ορηγούς αλλά πρωτίστως τον  κόσµο που στήριξε και φέτος την
πρωτοβουλία του ∆ήµου Ασπροπύργου, στόχ ος της οποίας είν αι ν α στηρίξει, όσο
το δυν ατό περισσότερο τους δηµότες, οι οποίοι αν τιµετωπίζουν  βιοποριστικά
προβλήµατα. 

Επιπλέον , θερµές ευχ αριστίες εξέφρασε προς  τον  ∆ήµαρχ ο Ασπροπύργου,
Νικόλαο Μελετίου και  τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους, που παραβρέθηκαν  στο Παζάρι
αλλά και προς τον  Πρόεδρο της ∆ηµοτικής Επιχ είρησης Τηλεόρασης ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου «Attica Tv », κ. Κων σταν τίν ο Τσολερίδη και τους συν εργάτες του, αφού
και φέτος συν έβαλαν  στην  προβολή του Φιλαν θρωπικού Παζαριού και στην  κάλυψη
όλων  των  εκδηλώσεων .
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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

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ
ΤΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΤΗΛ. 6995524143 

<<Ενοικιάζεται
ισόγειο  κατάστηµα

63µ² επί της 
οδού Φυλής 8Α.
Πληροφορίες στα

τηλέφωνα 
6947264784 και
6985066463>>

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

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
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α
ΥΓΕΙΑΣΚοντούλη και ∆ραγούµη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948

ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνοµικό Τµήµα 210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία ∆ήµητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιµεναρχείο 210 55 42 454
Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόµιο Ελευσίνας 210 55 05 000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
∆ασονοµείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48 046
Ο. Α. Ε. ∆. 210 55 42 412
∆. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
∆. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.∆.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο ∆ιανοµής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19 776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46 019

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20 47
262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : 213
20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ :
213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ :
213 20 47 204, 213 20 47 255, 213 20 47
344 
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : 213
20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210 53
23 090
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210 58
21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 210 58 22
074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

48

Ενοικιάζεται διαµέρισµα τριάρι (90 τ.µ) 
στον κέντρικο δρόµο του Ασπρόπυργου.

(πλησίον ∆ηµαρχείου). 6937168062 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΗ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΕΞΟΧΙΚΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ, ΕΝΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ

ΣΤΡΕΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ ∆ΕΝΤΡΑ, ΦΩΣ-
ΝΕΡΟ-ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΜΕ ∆ΥΟ ΕΙΣΟ∆ΟΥΣ,

ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2105561050, 6945913999



16-θριάσιο Πέµπτη 20 ∆εκεµβρίου 2018


