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ΑΚΤΗΣ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΑΚΤΗΣ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ

Από τον Θοδωρή Σπηλιόπουλο, ∆ηµ. Σύµβουλος, Επ ικεφαλής και
Υποψήφιος ∆ήµαρχος του Συνδυασµού ''Πολίτες σε ∆ράση Χαϊδαρίου''

Στην εκδήλωση του Φιλόπτωχου Ταµείου του
Αγίου Νικολάου Αχαρνών ο υποψήφιος

Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης

∆όθηκε ύστερα
από χρόνια

καθυστέρηση η
άδεια

αποκατάστασης του
ΧΑ∆Α Σχιστού

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ: Εγκρίσεις ισολογισµών των
Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου στην 1η δηµόσια

συνεδρίαση του Σώµατος για το 2019
Θα συζητηθούν επίσης η επέκταση του υφιστάµενου (Νέου) Κοιµητηρίου

Αχαρνών και η δηµιουργία ∆ηµοτικού Κτηνιατρείου

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ
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ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ-ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

& ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ σσεελλ..  1122

Αρ. Φύλλου 3591 Tρίτη 15 Ιανουαρίου 2019 Έτος 25ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr

Στο πλαίσιο του Ειδικού
Επιχειρησιακού Σχεδίου 

Αστυνόµευσης της ∆υτικής Αττικής

Στη ...φάκα 295
άτοµα τον ∆εκέµβριο 

Τιµητική ανάρτηση της GREEN PEACE 
για την ενεργειακή πολιτική του ∆ήµου Φυλής

σσεελλ..    33
σσεελλ..    33--1133

σσεελλ..    77

ΟΟΑΑΕΕ∆∆::  
ΠΠρροοσσλλήήψψεειιςς  εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν

γγιιαα  κκααττάάρρττιισσηη  ααννέέρργγωωνν  
σσεε  ΕΕλλεευυσσίίνναα,,  ΜΜάάννδδρραα  

κκααιι  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο
«Ενηµέρωση για το Νέο Επιδοτούµενο Πιλοτικό«Ενηµέρωση για το Νέο Επιδοτούµενο Πιλοτικό

Πρόγραµµα Θριασίου Πεδίου»Πρόγραµµα Θριασίου Πεδίου»
- Από στελέχη του ΟΑΕ∆ στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ασπροπύργου.

σσεελλ..    22  &&  1166

σσεελλ..  55  

σσεελλ..  88

σσεελλ..    33

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΤΟΥ 2019 

ΓΓ..  ΣΣγγοουυρρόόςς  ::
ΜΜεεγγααλλύύττεερροο  ααππόό
πποοττέέ  ττοο  κκίίννηηττρρόό
µµααςς  νναα  φφέέρροουυµµεε
σσττηηνν  ΑΑττττιικκήή  ττηηνν
κκααννοοννιικκόόττηητταα

σσεελλ..    33  --  1111



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 Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Αραιές νεφώσεις . Η

θερµοκρασία έως 9 βαθµους Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
4,8,12,16,20,24,28

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
∆αναός ∆ανάη 

Αγίου ∆άνακτος του Αναγνώστου

Ασπρόπυργος
Γκαραγκούν η Ευαγγελία Σ. 

Ρόδου 6 & Θριασίου, 2105576086

Ελευσίνα 

Κώτσου - Σαρηµπεγιόγλου Κωνσταντίνα Γ.
Βενιζέλου Ελευθερίου 76, 2105548122

Μάνδρα
Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ., Εργατικές Κατοικίες,

2105541721 (08:00 -23:00)

Άνω Λιόσια - Φυλή 
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Αχαρνών 36, 2102472215 (08:00 - 22:00)

Αχαρνές 

ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Ηρώων Πολυτεχνείου 51, 2102477711

Χαϊδάρι 
ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

Καραϊσκάκη 62, 2105912025

Προκήρυξη για την πρόσληψη ωροµίσθιων
εκπαιδευτικών για την υλοποίηση της δρά-

σης «Εισαγωγική Κατάρτιση Ανέργων» µε βάση
τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των εγγεγραµµέ-
νων ανέργων του ΚΠΑ2 Ελευσίνας (∆ήµοι Ελευ-
σίνας, Ασπροπύργου, Μάνδρας και Βιοµηχανική 

Ζώνη Θριάσιου πεδίου), εξέδωσε ο ΟΑΕ∆.
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν

αίτηση µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά έως και
την ∆ευτέρα 21/01/19, µε συστηµένη επιστολή ή
µε ταχυµεταφορά και ώρα από 8:00 π.µ. έως
13:00 µ.µ.

ΟΑΕ∆: Προσλήψεις εκπαιδευτικών 
για κατάρτιση ανέργων σε Ελευσίνα, 

Μάνδρα και Ασπροπυργο

Σ
το πλαίσιο του Ειδικού Επιχ ει-
ρησιακού Σχ εδίου Αστυν όµευ-

σης της ∆υτικής Αττικής, πραγµατο-
ποιούν ται σε καθηµεριν ή βάση ειδι-
κές αστυν οµικές δράσεις, για την
πρόληψη και καταστολή της παρα-
βατικότητας και την  εν ίσχ υση του
αισθήµατος ασφαλείας των
πολιτών .

Κατά τη διάρκεια των  αν ωτέρω
δράσεων , και κατά το µήν α ∆εκέµ-
βριο 2018, σηµειώθηκαν  τα κάτωθι
αποτελέσµατα :

Ελέγχ θηκαν : 17.529 άτοµα, 9.050
οχ ήµατα και 1.266 καταστήµατα

Προσήχ θησαν  : 4.026 άτοµα
Συν ελήφθησαν  : 295 άτοµα εκ

των  οποίων :
-56- για παράβαση του Νόµου

περί ν αρκωτικών  ουσιών
-4- για ληστεία
- 18 - για κλοπές-διαρρήξεις
-2 0 - για καταδικαστικές αποφά-

σεις
-6- για παράβαση του Νόµου περί

όπλων
-14- για παράβαση του Νόµου

περί αλλοδαπών

-6- για παρεµπόριο
-170- για διάφορα άλλα αδικήµατα
Κατασχ έθηκαν :

-121- γραµµάρια ηρωίν ης
-57- γραµµάρια κάν ν αβης
Μικροποσότητα κοκαΐν ης
-183- ν αρκωτικά δισκία
-5- όπλα

-9- µαχ αίρια
-4.637- πακέτα λαθραίων  τσιγάρ-

ων
-450- ευρώ
-1- όχ ηµα
-7- κιν ητό τηλέφων ο
Οι ειδικές αστυν οµικές δράσεις,

θα συν εχ ισθούν  µε την  ίδια
συχ ν ότητα.

Στο πλαίσιο του Ειδικού Επιχειρησιακού Σχεδίου 
Αστυνόµευσης της ∆υτικής Αττικής

Στη ...φάκα 295 άτοµα τον ∆εκέµβριο 
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Π
λήθος κόσµου ανταποκρίθηκε στο κάλεσµα
του Γιάννη Σγουρού και της Παράταξής του
«Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής» να

καλωσορίσουν το 2019 παρακολουθώντας το βρα-
βευµένο θεατρικό έργο του Ιάκωβου Μυλωνά «Η
Ζωγραφιά του Θεού», που ρίχνει φως µε µοναδικό
τρόπο στον κόσµο των ΑµεΑ.

Η θεατρική παράσταση µε τη µον αδική ερµην εία των
συν τελεστών  της καθήλωσε και συγκίν ησε το κοιν ό που
είχ ε την  ευκαιρία ν α παρακολουθήσει από κον τά τον
τρόπο µε τον  οποίο µία οικογέν εια υποδέχ εται και
µεγαλών ει έν α παιδί µε ειδικές αν άγκες αλλά και µε ειδι-
κά χ αρίσµατα. 

Το έργο του Ιάκωβου Μυλων ά συν δυάζει την  κωµωδία,
τη συγκίν ηση, τον  προβληµατισµό και την  τελική κάθα-

ρση. Είν αι έν α έργο που δείχ ν ει ότι αυτά τα παιδιά δεν
είν αι παιδιά εν ός κατώτερου Θεού.

Εξηγών τας την  επιλογή του ν α καλωσορίσει το 2019
µε αυτόν  τον  τρόπο ο Γιάν ν ης Σγουρός σηµείωσε ότι
«Μπορεί ν α ζούµε σε µια περίοδο που κατοχ υρών ον ται
θεσµικά τα δικαιώµατα των  ατόµων  µε αν απηρίες, όµως
οι συµπολίτες µας µε αν απηρίες εξακολουθούν  ν α αν τι-
µετωπίζουν  σηµαν τικούς φραγµούς στην  πρόσβασή
τους σε όλες τις πτυχ ές της κοιν ων ικής ζωής. 

Καν είς δεν  έχ ει το δικαίωµα ν α κλείν ει τα µάτια σ’
αυτή την  θλιβερή πραγµατικότητα και κυρίως το κράτος
που οφείλει ν α δώσει στο θέµα την  προτεραιότητα που
αρµόζει.

Συν εχ ίζεται στη σελ. 11

∆
όθηκε ύστερα από χρόνια καθυστέρηση η άδεια
αποκατάστασης του ΧΑ∆Α Σχιστού . Ο Χώρος
Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Αποβλήτων (ΧΑ∆Α) Σχι-

στού,  που επί 3 σχεδόν δεκαετίες  συγκέντρωνε τα απόβ-
λητα και ραδιενεργά υλικά , και παρέµενε ανοικτός, µε
προφανείς κινδύνους για το περιβάλλον , επιτέλους  θα
αποκατασταθεί µε τους πλέον σύγχρονους τρόπους και
θα πάψει να αποτελεί ‘’ωρολογιακή βόµβα’ ’  για το
ευρύτερο περιβάλλον του Χαιδαρίου και του Πειραιά. 

Μετά από πολλές προσπάθειες του ΠΕΣΥ∆ΑΠ, ο
οποίος είχε προχωρήσει στην αποκατάσταση των δύο
τρίτων του ΧΑ∆Α, ο υπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος
Σταθάκης υπέγραψε την άδεια ολοκλήρωσης του έργου.

Την άδεια  αποκατάστασης είχε ζητήσει ο ΠΕΣΥ∆ΑΠ
εδώ και χρόνια. 

Εγκρίθηκε η χρηµατοδότηση της δράσης 
του ΠΕΣΥ∆ΑΠ µε θέµα «Προστατεύοντας το όρος

Αιγάλεω». 

Επίσης από το Πράσινο Ταµείο του ΥΠΕΚΑ εγκρίθηκε
η χρηµατοδότηση της δράσης του ΠΕΣΥ∆ΑΠ µε θέµα
«Προστατεύοντας το όρος Αιγάλεω». 

Η δράση αυτή αγκαλιάζει και προωθεί πρωτοβουλίες
δήµων και φορέων, όπως την αναδάσωσή του, την προ-
στασία από τις φωτιές και τις επιβλαβείς δραστηριότητες
κ.λπ. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί δικαίωση του ΠΕΣΥ∆ΑΠ
και του προέδρου του Γρηγόρη Γουρδοµιχάλη.

∆όθηκε ύστερα από χρόνια καθυστέρηση 
η άδεια αποκατάστασης του ΧΑ∆Α Σχιστού 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΤΟΥ 2019 

Γ. Σγουρός : Μεγαλύτερο από ποτέ το κίνητρό µας 
να φέρουµε στην Αττική την κανονικότητα

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΤΗΣ ΑΚΤΗΣ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ

Από τον Θοδωρή Σπηλιόπουλο
Επικεφαλής και Υποψήφιος ∆ήµαρχος του

Συνδυασµού ''Πολίτες σε ∆ράση Χαϊδαρίου''

ΧΑΪ∆ΑΡΙ  11 Ιανουαρίου 2019ΧΑΪ∆ΑΡΙ  11 Ιανουαρίου 2019
Προς: Υπουργείο Μεταν αστευτικής Πολιτικής

gram.y pourgou@immigration.gov .gr
Κοιν οποίηση:
Λιµεν αρχ είο Ελευσίν ας elef sina@hcg.gr
∆ήµος Χαϊδαρίου press1@haidari.gr

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ - Καθαρισµός - αποµάκρυν ση
υπολειµµάτων  βυθισµέν ων  σκαφών  και

άλλων  ρύπων  στην  µικρή ακτή Σκαραµαγκά.

Κύριε Υπουργέ,
Με αφορµή τη φετιν ή ηµέρα των  Θεοφαν ίων  και

τη ρίψη του Τιµίου Σταυρού στηθάλασσα, στην
µικρή ακτή Σκαραµαγκά, σας παρακαλούµε ν α
συµβάλλετε στον  καθαρισµόκαι στην  αποµάκρυ-
ν ση των  υπολειµµάτων  των  βυθισµέν ων  σκαφών
και άλλων  ρύπων  πουβρίσκον ται µέσα στη θάλασ-
σα, αλλά και επί του «λιµεν οβραχ ίον α» στο «λιµα-
ν άκι».

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ Η
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ

∆ΗΜΟΥ ΜΑΝ∆ΡΑΣ - ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ 

Συν εδρίαση της Οικον οµικής Επιτροπής του
∆ήµου Μάν δρας - Ειδυλλίας θα γίν ει σήµερα  Τρίτη
15.1.2019 και ώρα 15:30 στο ∆ηµοτικό Μέγαρο της
∆ηµοτικής Κοιν ότητας Μάν δρας στην  αίθουσα του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε θέµατα ηµερήσιας διά-
ταξης τα παρακάτω:

1. Tροποποίηση της µε αριθµ. 597/2018 απόφα-
ση της Οικον οµικής Επιτροπής

2. Έγκριση της µε αριθµ. 2/2019 απόφασης
∆ηµάρχ ου

3. Παράταση της µε αριθµ. πρωτ.
20986/14.12.2018 σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου
Μάν δραςΕιδυλλιας και του αν αδόχου µε την  επων -
υµία «INDIGITAL Αν ών υµη Εταιρεία Συστηµάτων
και Υπηρεσιών  Πληροφορικής και Εν ηµέρωσης»

4. Παροχ ή εν τολής και πληρεξουσιότητας σε δικ-
ηγόρο για εκπροσώπηση του ∆ήµου στο

∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Αθην ών  στη συζήτηση
της προσφυγής µε Αρ. Κλήσεως ΚΑ45767/2018

5. Παροχ ή εν τολής και πληρεξουσιότητας σε δικ-
ηγόρο για εκπροσώπηση του ∆ήµου στο Ειρην οδι-
κείο Ελευσίν ας στη συζήτηση της αγωγής µε ΓΑΚ
1772/2018 και ΕΑΚ 41/2018

Συν εχ ίζεται στη σελ. 13



Κακοκαιρία εξπρές 
µε πολύ νερό, κρύο και χιόνι

Μ ία κακοκαιρία-εξπρές θα πλήξει το µεγαλύτερο
µέρος της χ ώρας από το πρωί της Τρίτης  και για
έν α περίπου 24ωρο.

Αρκετός όγκος ν ερού θα πέσει στην  κεν τρική και ν ότια
Ελλάδα και θα προκαλέσει προβλήµατα. Από σήµερα
το µεσηµέρι και µετά θα ξεκιν ήσουν  τα φαιν όµεν α από
τη ∆υτική Ελλάδα και θα εξαπλωθούν  και στις υπόλοι-
πες περιοχ ές. Αν αµέν εται ν α πέσει πολύ ν ερό από τη
Θεσσαλία και ν οτιότερα.

Ο καιρός φαίν εται ότι µπορεί ν α µην  έχ ει πολλές
καταιγίδες, αλλά θα έχ ει συν εχ όµεν ες ισχ υρές βροχ ο-
πτώσεις και θα ρίξει µεγάλους όγκους ν ερού.
Στην  Αττική ο καιρός άρχ ισε ν α χ αλάει από το βράδυ

της ∆ευτέρας , εν ώ τα φαιν όµεν α θα εν ταθούν  κατά τα
ξηµερώµατα της Τρίτης . Αν αµέν εται πτώση της θερµο-
κρασίας, εν ώ την   Τρίτη (15/1) στις προµεσηµβριν ές
ώρες θα έχ ουµε χ ιον οπτώσεις στα βόρεια προάστια,
αλλά τα φαιν όµεν α θα εξασθεν ήσουν  σύν τοµα.

Στη Θεσσαλον ίκη τα πράγµατα θα είν αι καλύτερα,
καθώς από το βράδυ κι έπειτα αν αµέν ον ται εξασθεν -
ηµέν ες βροχ οπτώσεις, εν ώ καθ' όλη τη διάρκεια της
ηµέρας θα έχ ει καλό καιρό.

4-θριάσιο Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019

Ο
φορέας του δηµόσιου
τοµέα, που τυγχάνει καθο-
λικής αποδοχής από τους

συναλλασσόµενους αναβαθµίζεται
και µεταβαίνει σε νέα εποχή. Τα
ΚΕΠ προχωρούν, εντός του έτους,
στην πλήρη ψηφιοποίηση των παρ-
εχόµενων υπηρεσιών τους, µε
στόχο η εξυπηρέτηση του πολίτη να
γίνεται ταχύτερα, αποτελεσµατικότε-
ρα και µε τη µικρότερη δυνατή φυσι-
κή του παρουσία.

Το λεγόµενο «Ψηφιακό ΚΕΠ»
περιλαµβάνει βελτίωση και αναβάθ-
µιση των υποδοµών και πληροφορ-
ιακών συστηµάτων των υφιστάµε-
νων Κέντρων Εξυπηρέτησης
Πολιτών και δράσεις αξιοποίησης
των νέων τεχνολογιών για την
ηλεκτρονική αυτεπάγγελτη αναζήτ-
ηση των δικαιολογητικών.

Για «εµβληµατικό έργο» στο
πλαίσιο της µεταρρύθµισης και
απλοποίησης των διαδικασιών της
δηµόσιας διοίκησης έκανε λόγο στο
Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο
Ειδήσεων ο γενικός γραµµατέας
του υπουργείου ∆ιοικητικής Ανα-
συγκρότησης, Γρηγόρης Θεο-
δωράκης.

Όπως εξήγησε, σήµερα η παρ-
οχή διοικητικών πληροφοριών και η
διεκπεραίωση των τουλάχιστον
1.000 υποθέσεων των πολιτών
απαιτεί τη φυσική τους παρουσία σε
ένα από τα συνολικά 1.064 Κέντρα
σε όλη τη χώρα, την υποβολή του
αιτήµατος, την προσκόµιση από
άλλες υπηρεσίες των απαιτούµενων
κατά περίπτωση δικαιολογητικών
και µετά από µέρες την επιστροφή
στο φυσικό κατάστηµα για την παρ-
αλαβή της «απάντησης». Οι πιο
πληροφοριακά εγγράµµατοι µπορ-
ούν και σήµερα να αποφύγουν το
πηγαινέλα στα ΚΕΠ, καθώς
περίπου 50 διαδικασίες µπορούν να
διεκπεραιωθούν και διαδικτυακά
(online) µέσω και της Εθνικής
Πύλης «Ερµής», ωστόσο, αφορούν
κυρίως απλές πράξεις όπως έκδοση 

πιστοποιητικών και βεβαιώσεων,
που δεν απαιτούν την ταυτόχρονη
υποβολή ενδιάµεσων δικαιολογ-
ητικών, όπως π.χ. η έκδοση άδειας
λειτουργίας καταστήµατος.

Το 2017 στο σύνολο των
8.519.381 υποθέσεων που διεκπε-
ραιώθηκαν από τα ΚΕΠ της χώρας,
οι περισσότερες από τις µισές,
(4.940.205), διεκπεραιώθηκαν µε
ηλεκτρονικό τρόπο.

Σύµφωνα µε τον κ. Θεοδωράκη,
«η αναβάθµιση της υποδοµής των
ΚΕΠ θα επιτρέψει στο σύνολο των
πολιτών να διακινούν ηλεκτρονικά
τις πράξεις της δηµόσιας διοίκησης
και όλα τους τα έγγραφα γρήγορα,
εύκολα και µε ασφάλεια χωρίς την
ανάγκη εκτύπωσης ή τη δηµιουργία
αντιγράφων. Ο εκσυγχρονισµός
των εφαρµογών και των υποδοµών
θα επιτρέψει την παροχή ηλεκτρο-
νικών υπηρεσιών υψηλού βαθµού
ολοκλήρωσης από όλα τα ΚΕΠ,
συµβάλλοντας στη µείωση του χρό-
νου εξυπηρέτησης των πολιτών και
στην πάταξη της γραφειοκρατίας. Με
τα ψηφιακά ΚΕΠ περνάµε στη λογι-
κή της αρχής «µόνον άπαξ» (once
only), που σηµαίνει ότι πληροφο-
ρίες και στοιχεία που έχουν προσ-
κοµισθεί σε δηµόσιες αρχές δεν
απαιτείται να υποβληθούν ξανά.
∆ηλαδή, δικαιολογητικά θα υποβάλ-
λονται µόνο µια φορά και από εκεί
και πέρα η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση είναι
υποχρεωµένη από µόνη της να τα
αναζητά και να τα παρέχει όταν
αυτά ζητούνται».

Για παράδειγµα σήµερα για έκδο-
ση άδειας καταστήµατος υγειονοµι-
κού ενδιαφέροντος ο αιτών απαι-
τείται να αναζητήσει δεκάδες δικαιο-
λογητικά από υπηρεσία σε υπηρ-
εσία, στη συνέχεια να τα προσ-
κοµίσει στο τοπικό ΚΕΠ και να περ-
ιµένει τη διεκπεραίωση του αιτή-
µατός του µετά από αρκετές µέρες.
Σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆ιοικητι

κής ∆ιαδικασίας, η υπηρεσία έχει
περιθώριο 10 ηµερών να απαντήσει
σε αίτηµα για έκδοση απλού πιστο-
ποιητικού και για σύνθετη διαδι-
κασία, όπως η παραπάνω, έως και
50 µέρες.

Με τα ψηφιακά ΚΕΠ, αρκεί η
υποβολή του αιτήµατος (online ή µε
φυσική παρουσία) και άµεσα θα
λαµβάνει την απάντηση «έλα να
πάρεις την άδειά σου» ή «δεν µπο-
ρείς να πάρεις την άδειά σου για
τους Χ λόγους». 

Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται η
διασύνδεση των ηλεκτρονικών
συστηµάτων (όπως είναι π.χ. το
taxisnet και το Μητρώο Πολιτών)
από τις δηµόσιες υπηρεσίες, για την
αυτεπάγγελτη και µε ηλεκτρονικό
τρόπο αναζήτησης των δικαιολογ-
ητικών.

Εντός του Μαρτίου, αναφέρει ο κ.
Θεοδωράκης, αναµένεται η ένταξη
του έργου στο Επιχειρησιακό Πρό-
γραµµα «Μεταρρύθµιση ∆ηµοσίου
Τοµέα» και θα ακολουθήσουν η
προκήρυξη και η ανάδειξη του
αναδόχου. Η λειτουργία του έργου
υπολογίζεται σταδιακά από τα τέλη
του 2019, µε απώτερο στόχο να
διεκπεραιώνονται άµεσα και online
το σύνολο των περίπου 1.000 δια-
δικασιών και όποιων άλλων
προκύπτουν µελλοντικά. 

Η πλήρης λειτουργία των ΚΕΠ
της νέας εποχής δεν απειλεί την
ύπαρξη των φυσικών Κέντρων,
ούτε τις υπάρχουσες θέσεις
εργασίας σε αυτά, καθησυχάζει το
υπουργείο ∆ιοικητικής Ανασυγκρ-
ότησης. Αντίθετα ο θεσµός θα
ενισχυθεί µε 150 προσλήψεις υπαλ-
λήλων κλάδου ∆ΥΠ (∆ιεκπεραίω-
σης Υποθέσεων Πολιτών),
καλύπτοντας τα οργανικά κενά στα
Κέντρα όλης της χώρας, καθώς ο
αριθµός των 3.500 υπαλλήλων
(2.500 ∆ΥΠ και περίπου 1.000
δηµοτικοί υπάλληλοι) κρίνεται ανε-
παρκής για τον όγκο των παρεχό-
µενων υπηρεσιών.

Ερχεται εντός του 2019 το Ψηφιακό ΚΕΠ

Σύντοµα η τοποθέτηση ψυχολόγων
σε δηµοτικά σχολεία των Άνω
Λιοσίων και του Ζεφυρίου 

Στο θεσµό της τοποθέτησης ψυχολόγων σε σχο-
λεία της πρωτοβάθµιας εντάσσονται σύντοµα
πέντε σχολεία του δήµου Φυλής από το τρέχον

σχολικό έτος. Η οµάδα σχολείων που θα τοποθετηθεί
ψυχολόγος είναι το 1ο, 2ο,  9ο ∆ηµοτικά Σχολεία καθώς
και το 3ο Ζεφυρίου και το ∆ηµοτικό Σχολείο Φυλής.

Η απόφαση αυτή αποτέλεσε µια ευχάριστη εξέλιξη για
σχολεία του ∆ήµου Φυλής αλλά και τους γονείς,
στοχεύοντας στην καλύτερη ψυχολογική κατανόηση αλλά
και υποστήριξη των µαθητών.

Το ΦΕΚ της απόφασης του Υπουργού Παιδείας Κων-
σταντίνου Γαβρόγλου που ορίζει τα σχολεία που θα
ασκούν καθήκοντα µέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσω-
πικού.
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ΣΕΠΕ: «Βροχή» σε πρόστιµα
τα τελευταία χρόνια - Πόσα τα
εργατικά ατυχήµατα στην
Ελλάδα

Οι έλεγχοι του Σώµατος Επιθεωρη-
τών Εργασίας στο διάστηµα 2010 -
2018 αυξήθηκαν - σε σχέση µε την

οκταετία 2002-2009 - κατά 3%, ενώ κατα-
γράφηκε αύξηση των προστίµων κατά
243%, αύξηση κατά 9% των ατυχηµάτων
που διερευνήθηκαν, µείωση κατά 38% των
θανατηφόρων εργατικών ατυχηµάτων που
δεν οφείλονται σε παθολογικά αίτια, αύξηση
κατά 4% των εργατικών διαφορών που εξε-
τάστηκαν από τις υπηρεσίες της Επιθεώρη-
σης Εργασίας και, τέλος, αύξηση 218,2%
των ποσών που καταβλήθηκαν από τις
επιχειρήσεις στους εργαζόµενους, µετά την
επίλυση των εργατικών διαφορών τους.

Οπως τονίζει µιλώντας προς το ΑΠΕ ο
πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας
Συλλόγων Επιθεωρητών Εργασίας
(Π.Ο.Σ.ΕΠ.Ε.) Κλεάνθης Χατζηνικολαΐδης ο
χώρος που χτυπήθηκε βάναυσα από την
κρίση είναι ο χώρος της εργασίας και, ειδικό-
τερα, ο χώρος της εργασίας στον ιδιωτικό
τοµέα. «Μισθοί, δικαιώµατα, ανεργία, νέες
θέσεις εργασίας, βρέθηκαν σε µια νύχτα να
επηρεάζονται άµεσα από την εφαρµογή του
µνηµονίου» σηµειώνει. Ωστόσο όµως στην
τελευταία οκταετία παρατηρείται µείωση
των θανατηφόρων εργατικών ατυχηµάτων
που δεν οφείλονται σε παθολογικά αίτια.
Συγκεκριµένα καταγράφηκαν 574 θάνατοι
από εργατικά ατυχήµατα, εκ των οποίων οι
318 δεν οφείλονταν σε παθολογικά αίτια,
έναντι 1.034, το διάστηµα 2002-2009, εκ
των οποίων οι 833 δεν οφείλονταν σε παθ-
ολογικά αίτια.

Ο κ. Χατζηνικολαΐδης εξηγεί ότι την οκταετία
2010-2018, έγιναν 451.532 έλεγχοι από
Επιθεωρητές τόσο της Ασφάλειας και
Υγείας της Εργασίας όσο και των Εργα-
σιακών Σχέσεων έναντι 438.095 το διά-

στηµα 2002-2009, ενώ 230.339.017 ευρώ
ήταν τα επιβληθέντα πρόστιµα έναντι
94.801.687 το διάστηµα 2002-2009.

Παράλληλα, είπε ότι, την περίοδο 2010-
2018, τα δηλωθέντα ατυχήµατα στο Σώµα
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) ανήλθαν
σε 46.207 έναντι 50.286 το διάστηµα 2002-
2009. Όπως τόνισε, το 2010-2018, προέκ-
υψαν 134.433 εργατικές διαφορές, εκ των
οποίων οι 63.184 (47%) επιλύθηκαν µε την
παρέµβαση των Επιθεωρητών Εργασιακών
Σχέσεων, στο πλαίσιο της τριµερούς διαδι-
κασίας και διαµεσολάβησης, έναντι 129.149
το διάστηµα 2002-2009, εκ των οποίων οι
65.003 (50,3%) επιλύθηκαν.
Τέλος, σύµφωνα µε τον κ. Χατζηνικολαΐδη,

186.945.829 ευρώ είναι τα ποσά που
καταβλήθηκαν από τις επιχειρήσεις στους
εργαζόµενους, µετά την επίλυση των εργα-
τικών διαφορών τους, έναντι 85.659.443 το
διάστηµα 2002-2009 και, χωρίς να υπο-
λογίζεται το κόστος των εργαζοµένων, αν
προσέφευγαν στη δικαιοσύνη, το κόστος
των επιχειρήσεων, αλλά και το κόστος λει-
τουργίας για την εκδίκασή τους.

«Με βάση το γεγονός της µείωσης του
συνολικού αριθµού των Επιθεωρητών
Εργασίας πάνω από 30%, τη µισθολογική
µείωσή τους κατά 50%-60% και έχοντας υπ΄
όψιν το σύνολο των πεπραγµένων του
ΣΕΠΕ από το 2010 έως το 2017, καθώς και
τις αξιολογήσεις που έχει διενεργήσει η
SLIC (Επιτροπή Ανώτερων Επιθεωρητών
της Ε.Ε.) τόσο το 2008 όσο και το 2018, δια-

πιστώνει κάποιος ότι ζητήµατα, όπως η
οικονοµική ανεξαρτησία του ΣΕΠΕ, η διοικ-
ητική του αυτοτέλεια και ευελιξία, η δυνατότ-
ητα προγραµµατισµού µε τη χρήση νέων
τεχνολογιών (risk analysis), η συνεχής
εκπαίδευση των επιθεωρητών, η παροχή
κινήτρων και η επίλυση του µισθολογικού
τους, είναι σε πολύ µεγάλο βαθµό ζητούµε-
να ακόµη και σήµερα» υποστηρίζει ο πρόε-
δρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας
Συλλόγων Επιθεωρητών Εργασίας.

Ωστόσο, όπως διαπιστώνει, τα αποτελέ-
σµατα θα ήταν ακόµη καλύτερα, αν είχαν
υιοθετηθεί οι προτάσεις της Πανελλήνιας
Οµοσπονδίας Συλλόγων Επιθεωρητών
Εργασίας, «τις οποίες εδώ και χρόνια έχο-
υµε καταθέσει, στο πλαίσιο ενός οδικού
άξονα για τη βελτίωση του συστήµατος της
Επιθεώρησης Εργασίας στη χώρα µας».
«∆υστυχώς, ακόµη και σήµερα, η µεγάλη
µεταρρύθµιση που θα έπρεπε να γίνει στη
διοικητική δοµή του ΣΕΠΕ και που θα προ-
σέδιδε την οικονοµική ανεξαρτησία, τη διοικ-
ητική αυτονοµία και ευελιξία, δεν έγινε.
Όπως δεν έγινε η µισθολογική αναβάθµιση
των Επιθεωρητών στα πρότυπα άλλων
Επιθεωρητών µηχανισµών του κράτους.
Από ό,τι φαίνεται, επιλέχθηκε η συντηρητική
αντιµετώπιση συγκεκριµένων ζητηµάτων,
όπως, για παράδειγµα, το ξεκίνηµα εκπαι-
δευτικών σεµιναρίων των Επιθεωρητών και
όχι η συστηµατική αναβάθµιση του όλου
συστήµατος (δοµές και προσωπικό), µέσω
πιστοποιήσεων, που είναι ζητούµενο από
το 2010» σχολιάζει ο κ. Χατζηνικολαΐδης.

Πυρπόλησαν επτά 
ΙΧ σε Χολαργό, 
Ζεφύρι, και κέντρο

Εµπρησµοι αυτοκιν ήτων
σηµειώθηκαν  το προηγούµεν ο
τριήµερο  σε διάφορα σηµεία της
Αττικής

Σύµφων α µε την  Πυροσβεστι-
κή, προχ θές πυρκαγιά εκδηλώθη-
κε σε δύο αυτοκίν ητα στη συµβο-
λή των  οδών  Βίκτωρος Ουγκώ και
Θράκης, στο Ζεφύρι. Στην
περίπτωση αυτή επεν έβησαν
επτά πυροσβέστες µε δύο οχ ήµα-
τα.

Λίγο ν ωρίτερα είχ ε εκδηλωθεί
φωτιά σε υπαίθριο πάρκιν γκ, στη
συµβολή των  οδών  Λ. Μεσογείων
και Κύπρου στο Χολαργό.
Επιχ είρησαν  11 πυροσβέστες µε
τρία οχ ήµατα, εν ώ σοβαρές ζηµιές
υπέστησαν  δύο οχ ήµατα.

Στις φλόγες παραδόθηκε κι έν α
υπηρεσιακό αυτοκίν ητο στο Χολα-
ργό, έξω από τη ∆ιεύθυν ση Μετα-
φορών , εν ώ ζηµιές υπέστη άλλο
έν α παρακείµεν ο οχ ηµο.
Επιχ είρησαν  επτά πυροσβέστες
µε δύο οχ ήµατα.

Τέλος, φωτιά έπιασε κι έν α
αυτοκίν ητο που ήταν  παρκαρι-
σµέν ο επί της οδού Ιπποκράτους,
στο κέν τρο της Αθήν ας. Και σε
αυτή την  περίπτωση επεν έβη η
Πυροσβεστική.

T ο ενδιαφέρον του Ελληνικού Τµήµατος
της Παγκόσµιας Περιβαλλοντικής Οργάνω-
σης GREEN PEACE έχει προκαλέσει η

πολιτική του ∆ήµου Φυλής για την 

ενεργειακή αυτάρκεια του ∆ήµου Φυλής.
Η Οργάνωση ανάρτησε στην επίσηµη ιστο-

σελίδα της στο facebook φωτογραφία µε το σύνθ-
ηµα “ Ο ∆ήµος Φυλής έκανε το πρώτο βήµα. 

Ο δικός σου;”. Εξειδικεύοντας το θέµα αναφέρ-
ει ότι ο ∆ήµος Φυλής ενδιαφέρεται να αξιοποιήσει
την ηλιακή ενέργεια και συστήνει στους πολίτες να
ζητήσουν κι από τους δικούς τους ∆ήµους να ανα

λάβουν αντίστοιχες πρωτοβουλίες.
https://www.facebook.com/greenpeace.gr/

Βεβαίως η Οργάνωση προωθεί, εδώ και πολλά
χρόνια, την αξιοποίηση της ηλιακής αλλά και των
άλλων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
Όµως το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της για το ∆ήµο
Φυλής οφείλεται στην προσπάθεια του τελευταίου
να διαθέσει  την ηλιακή ενέργεια που θα
προκύψει από το Πάρκο της Χωµατερής για την
τροφοδοσία των νοικοκυριών του ∆ήµου.

Στελέχη της GREEN PEACE ενηµερώθηκαν,
στην αρχή του περασµένου καλοκαιριού, από το
Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου Φυλής Αργύρη Αργ-
υρόπουλο και ιδίως σχετικά µε την Απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου για την ίδρυση Ενεργεια-
κής Κοινότητας που θα αποτελέσει το Φορέα,
µέσω του οποίου ο ∆ήµος θα γίνει παραγωγός
αλλά και διαχειριστής Eνέργειας.

Αξίζει, τέλος, να αναφερθεί ότι η ενεργειακή
πολιτική του ∆ήµου έχει προκαλέσει πανελλα-
δικό ενδιαφέρον. Μάλιστα απέσπασε χρυσό βρα-
βείο στα BEST CITY AWARDS, που απονέµον-
ται, κάθε χρόνο, στους ΟΤΑ.  

Τιµητική ανάρτηση της GREEN PEACE 
για την ενεργειακή πολιτική του ∆ήµου Φυλής
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Ακαδηµία Γονέων δήµου Ιλίου «Από το Α έως το Ω»
Με σκοπό την εκπαίδευση και τη στήριξη κάθε γονέα

Α
καδηµί α Γονέων θα λει τουργήσει  ο δήµος
Ιλί ου, σε συνεργασί α µε τη Μονάδα Εφη-
βι κής Υγεί ας (Μ.Ε.Υ.) της Β΄ Παι δι ατρι -

κής Κλι νι κής Πανεπι στηµί ου Αθηνών, του Νοσο-
κοµεί ου Παί δων «Παναγι ώτη & Αγλαΐ ας Κυρι α-
κού», υπό την επι στηµονι κή εποπτεί α του Ιατρο-
κοι νωνι κού Κέντρου (ΙΑΚ) Ιλί ου, µε σκοπό την
εκπαί δευση και  τη στήρι ξη κάθε γονέα, προκει -
µένου να µπορεί  να ανταποκρι θεί  µε επι τυχί α
στον σύνθετο ρόλο του, όπως αυτός δι αµορφώνε-
ται  στη σύγχρονη κοι νωνί α.

Το πρόγραµµα της Ακαδηµί ας Γονέων περι -
λαµβάνει  6 δί ωρες συναντήσει ς, γι α θέµατα
υγεί ας και  συµπερι φοράς στην παι δι κή και
κυρί ως στην εφηβι κή ηλι κί α από έγκρι τους
οµι λητές, οι  οποί ες θα λάβουν χώρα στο Καλλι -
τεχνι κό Καφενεί ο «Θ. Αγγελόπουλος», στο Πολι -
τι στι κό Κέντρο «Μελί να Μερκούρη» (Αγί ου
Φανουρί ου 99, Ίλι ον).

Όπως δήλωσε ο ∆ήµαρχος Ιλί ου Νί κος Ζενέ-
τος γι α την υλοποί ηση της πρωτοβουλί ας:«Ο
ρόλος του γονέα µαθαί νεται  στην πράξη. ∆εν
γεννι έται  κανεί ς γνωρί ζοντας πώς να συµπερ-
ι φέρεται  και  πως να ενεργεί  ως γονέας. Εί ναι
κάτι  γι α το οποί ο εκπαι δεύεσαι  καθηµερι νά,
ενηµερώνεσαι  και  δι αρκώς εξελί σσεσαι .

Η Ακαδηµί α Γονέων, καθώς και  άλλων παρό-
µοι ων δράσεών µας όπως, οι  συναντήσει ς
γονέων και  οι  Σχολές Γονέων Προσχολι κής
Ηλι κί ας, στοχεύουν, ακρι βώς, στην στήρι ξη του
γονι κού ρόλου και  στην ανάπτυξη δεξι οτήτων
κατάλληλων γι α την ανατροφή και  την φροντί δα
των παι δι ών.»

Γι α περι σσότερες πληροφορί ες, κάθε ενδι α-
φερόµενος µπορεί  να επι κοι νωνήσει  µε το Ιατρ-
οκοι νωνι κό Κέντρο Ιλί ου (Θέτι δος 24 & Αι ακού,
Ίλι ον), στο τηλέφωνο 2102619772, εργάσι µες
ηµέρες και  ώρες 10.00 έως 14.00, καθώς και
ηλεκτρονι κά στη δι εύθυνση
iak.iliou@gmail.com.Ακολουθεί  το Πρόγραµµα
της Ακαδηµί ας Γονέων ∆ήµου Ιλί ου «Από το Α
έως το Ω»Πρόγραµµα Ακαδηµί ας Γονέων ∆ήµου
Ιλί ου «Από το Α έως το Ω»

1η Συνάντηση: Τετάρτη 16.01.2019, ώρα:
17:00 – 19:00.Θέµα: «Πρόληψη και αντι-
µετώπιση ατυχηµάτων στην παιδική/εφηβι-
κή ηλικία»Εισηγητής: Αναστάσιος Χατζής,
MD, Ph.D, Παιδίατρος – Εντατικολόγος, ∆ιε-
υθυντής Παιδιατρικής Μονάδας Εντατικής
Θεραπείας.

2η Συνάντηση: Τετάρτη 23.01.2019, ώρα: 

17:00 – 19:00.Θέµα: «Εφηβεία: Περίοδος
αλλαγών και προκλήσεων για παιδιά και
γονείς»Εισηγητής: Ακριβή Αρβανίτη, M.Sc,
Προϊσταµένη Τµήµατος Επισκεπτριών
Υγείας, Τοµέας ∆ηµόσιας Υγείας, Γενικό
Νοσοκοµείο Ελευσίνας «Θριάσιο».

3η Συνάντηση: Τετάρτη 06.02.2019, ώρα:
17:00 – 19:00.Θέµα: «Υπερβαρότητα και
παχυσαρκία παιδιών και
εφήβων»Εισηγητής: Ειρήνη Σάκου, Παιδία-
τρος, ∆ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ,
Πανεπιστηµιακή Υπότροφος ΕΚΠΑ, Μονάδα
Εφηβικής Υγείας, Β΄ Παιδιατρική Κλινική
ΕΚΠΑ.

4η Συνάντηση: Τετάρτη 06.03.2019, ώρα:
17:00 – 19:00.Θέµα: «Τραύµα και µετατρα-
υµατικό stress στα παιδιά και τους εφήβους –
Άγχος – Σχέσεις γονέων»Εισηγητής: Βασιλι-
κή Ντρε, Νοσηλεύτρια Ψυχικής Υγείας, Παι-
δοψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, Νοσοκοµείο
Παίδων «Η Αγία Σοφία».

5η Συνάντηση: Τετάρτη 03.04.2019, ώρα:
17:00 – 19:00.Θέµα: «Επαγγελµατικός Προ-
σανατολισµός»Εισηγητής: Νίκη ∆αλιανά,
Σύµβουλος Ψυχικής Υγείας, Επιστηµονικός
Συνεργάτης Μ.Ε.Υ., Β΄ Παιδιατρική Κλινική
ΕΚΠΑ, Νοσοκοµείο Παίδων «Παναγιώτη &
Αγλαΐας Κυριακού».

6η Συνάντηση: Τετάρτη 08.05.2019, ώρα:
17:00 – 19:00.Θέµα: «∆ιαχείριση της απώλει-
ας, διαζύγιο, θάνατος, κρίση
σχέσεων»Εισηγητής: Βασιλική Μητρούσια,
Κλινική Ψυχολόγος, Ψυχιατρική Κλινική 414
Στρατιωτικού Νοσοκοµείου Επιστηµονικός
Συνεργάτης Μ.Ε.Υ., Β΄ Παιδιατρική Κλινική
ΕΚΠΑ, Νοσοκοµείο Παίδων «Παναγιώτη &
Αγλαΐας Κυριακού».
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Γ. Πατούλης: « Σε συνεργασία και µε
την Εκκλησία θα κάνουµε όλοι µαζί µία

Νέα Αρχή για την Αττική  
έχοντας ως προτεραιότητα µας τον
άνθρωπο και όχι τους αριθµούς»

Ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής Γ.
Πατούλης παραβρέθηκε στην εκδήλωση κοπής
της Πρωτοχρονιάτικης πίτας που διοργάνωσαν τα
µέλη του Φιλόπτωχου Ταµείου του Αγίου Νικολά-
ου Αχαρνών.

Ο κ. Πατούλης συνεχάρη τον παπά ∆ηµήτρη και
τα µέλη του ταµείου για το έργο και την προσφορά
τους στο συνάνθρωπο και τους ευχήθηκε υγεία,
ευηµερία και µία δηµιουργική χρονιά.

Σε δηλώσεις του τόνισε:«Σε αυτά τα δύσκολα
χρόνια που περνάει η χώρα µας και οι πολίτες
της, είναι ελπιδοφόρο και πολύ αισιόδοξο να βλέ

πεις δραστήριους ανθρώπους όπως ο παπάς
∆ηµήτρης και τα µέλη  του Φιλόπτωχου Ταµείου
του Αγίου Νικολάου Αχαρνών, να προσφέρουν
ανιδιοτελή αγάπη και στήριξη στους συνανθρώπο-
υς µας που δοκιµάζονται.

Η Αυτοδιοίκηση έχει και θα συνεχίσει την αγαστή
και γόνιµη συνεργασία µε την Εκκλησία η οποία
έχει αποδώσει καρπούς, καθώς µέσα από τις κοι-
νές µας δράσεις φτιάξαµε ένα δίχτυ ασφαλείας και
αλληλεγγύης για τις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες.

Η δράση µας θα συνεχιστεί µε περαιτέρω πρω-
τοβουλίες µε στόχο να αναδείξουµε το κοινωνικό
και ανθρώπινο πρόσωπο της µητροπολιτικής
Περιφέρειας που είναι η Αττική.

Θα προσπαθήσουµε να µην νιώσει κανένας
συµπολίτης µας µόνος του σε αυτή τη δύσκολη
περίοδο. Θα κάνουµε όλοι µαζί µία Νέα Αρχή,
έχοντας ως προτεραιότητα µας τον άνθρωπο και
όχι τους αριθµούς».

Στην εκδήλωση του Φιλόπτωχου Ταµείου του Αγίου Νικολάου 
Αχαρνών ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης

ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ 
ΣΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΕΣ ΦΥΛΗΣ 

Ολοκληρώθηκε η 6η εκπαιδευτική
σειρά µαθηµάτων Η/Υ

Ο
λοκληρώθηκε την Παρασκευή 11-01-
2019 η έκτη εκπαιδευτική σειρά µαθ-
ηµάτων Η/Υ για τα τµήµατα βασικής και

προχωρηµένης εκπαίδευσης. 
Η διάρκεια κάθε σειράς είναι 8 εβδοµάδες και

τα µαθήµατα παρέχονται δωρεάν στους δηµό-
τες του ∆ήµου Φυλής. Νιώθουµε ιδιαίτερη ηθική
ικανοποίηση και σας ευχαριστούµε πολύ για
την συµµετοχή στο πρόγραµµα µέχρι σήµερα
περίπου 300 εκπαιδευόµενων, καθώς και την
διαρκή υποβολή νέων αιτήσεων.

(πληροφορίες στα Γραφεία της ∆ευτεροβάθ-
µιας Εκπ/σης του ∆ήµου Φυλής (Αχαρνών 61-
63 1ος όροφος , τηλ. 2131603420)

Τα µέλη του Β’ ΚΑΠΗ Ασπροπύργου 
έκοψαν την Πρωτοχρονιάτικη πίτα 

Τ
ην Πέµπτη, 10 Ιανουαρί ου πραγµατοποι ήθηκε η κοπή της Πρωτοχρονι άτι κης πί τας στο Β’
ΚΑΠΗ Ασπροπύργου, που εδρεύει  στην Παραλί α Ασπροπύργου. Τα µέλη και  τη ∆ι οί κηση
ευλόγησε ο Πανοσι ολογι ότατος Αρχι µανδρί της, Πατέρας Κύρι λλος και  έπει τα ο ∆ήµαρχος

Ασπροπύργου, κ. Νι κόλαος Μελετί ου µαζί  µε τον Εντεταλµένο ∆ηµοτι κό Σύµβουλο – Υπεύθυνο γι α
την εύρυθµη λει τουργί α του Β’ ΚΑΠΗ, κ. Αντώνι ο Κοναξή έκοψαν την πί τα.   

Κοντά τους βρέθηκαν ο Αντι δήµαρχος, κ. Αναστάσι ος Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος του Οργανι -
σµού Άθλησης και  Φροντί δας, Νεολαί ας και  Τρί της Ηλι κί ας, κ. Ιωάννης Κατσαρός, ο Πρόεδρος
της ∆ηµοτι κής Επι χεί ρησης Τηλεόρασης του ∆ήµου «Attica Tv», κ. Κωνσταντί νος Τσολερί δης, ο
Πρόεδρος του Πνευµατι κού Κέντρου, κ. Μελέτι ος Μπουραντάς, ο Πρόεδρος της ∆ευτεροβάθµι ας
Εκπαί δευσης, κ. Γεώργι ος Φί λης, ο Εντεταλµένος ∆ηµοτι κός Σύµβουλος Νέων Κοι νωνι κών ∆οµών,
κ. ∆ηµήτρι ος Καγι άς, τα µέλη του ∆.Σ. του Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η., κ.κ. Μαρί α Γκούµα, Σπυρι δούλα
Μαυράκη, Παναγι ώτης Πανουργι άς, Νί κος Τερζόγλου µαζί  µε τη ∆ι ευθύντρι α του Οργανι σµού, κ.
Βί κυ Παπαϊ ωάννου, καθώς και  η Πρόεδρος της ∆ΗΜ.Τ.Ο. της Νέας ∆ηµοκρατί ας, κ. Γεωργί α
Πηλι χού, ο Πρόεδρος των Συνταξι ούχων ΙΚΑ, κ. Νί κος Κουρής και  ο Πρόεδρος του Συλλόγου Βορ-
ει οηπει ρωτών, κ. Σπύρος Κόρδας.

Ο κ. Κοναξής αναφέρθηκε στο τεράστι ο έργο που συντελεί  η ∆ηµοτι κή Αρχή στην Παραλί α
Ασπροπύργου τα τελευταί α χρόνι α (Ανακαι νί σει ς σε Παι δι κό Σταθµό, ΚΑΠΗ, γήπεδο και  σχο-
λεί α, δρόµους, αποχετεύσει ς, καθαρι ότητα και  φωτι σµό) καθώς και  στι ς υψηλές παροχές που
απολαµβάνουν τα µέλη στα ΚΑΠΗ. Ευχαρί στησε τους Συναδέλφους του γι α την παρουσί α και  τη
συνεχή βοήθει α τους και  ζήτησε από τους πολί τες να συνεχί σουν να τον στηρί ζουν και  στο µέλλον.

Ο κ. Μελετί ου αναφέρθηκε κι  αυτός στο συνεχές έργο που γί νεται  στην περι οχή καθώς και  στην
άρι στη λει τουργί α των ΚΑΠΗ µε δωρεάν παροχές όπως ο Ιατρός, ο Φυσι κοθεραπευτής, η Κοι νω-
νι κή Λει τουργός και  τα προγράµµατα Γυµναστι κής. Ευχαρί στησε τα µέλη γι α τη στήρι ξη προς το
πρόσωπο του και  τους ζήτησε να κάνουν το ί δι ο και  στι ς επερχόµενες εκλογές."
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∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ: Εγκρίσεις ισολογισµών των Νοµικών Προσώπων 
του ∆ήµου στην 1η δηµόσια συνεδρίαση του Σώµατος για το 2019 

Θα συζητηθούν επίσης η επέκταση του υφιστάµενου (Νέου) Κοιµητηρίου Αχαρνών και η δηµιουργία ∆ηµοτικού Κτηνιατρείου 

Σ
ήµερα 15/01/2019  και ώρα 19:00 θα πραγµα-
τοποιηθεί η 1η για το 2019 ∆ηµόσια συν εδρία-
ση του  ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αχ αρν ών   για

τη λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέµατα :

Α.  ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Β.  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Γ.  ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ

15/01/2019

1  Υποχ ρεωτική Αν αµόρφωση του Ολοκληρωµέν ου
Πλαισίου ∆ράσης (ΟΠ∆) ∆ήµου Αχ αρν ών  οικον οµι-
κού έτους 2018.

2  «Έγκριση κατάρτισης Σχ εδίου Προϋπολογισµού
οικον οµικού έτους 2019 του Ν.Π.∆.∆. ∆ηµοτική
Φρον τίδα Αχ αρν ών ».

3  «Έγκριση Ισολογισµού του Ν.Π.∆.∆. “∆ηµοτική
Φρον τίδα Αχ αρν ών ” και των  οικον οµικών  καταστά-
σεων  Αποτελέσµατα χ ρήσεως 2011 και Πίν ακα ∆ιαθ-
έσεως Αποτελεσµάτων  – την  Έκθεση διαχ είρισης και
το Προσάρτηµα Ισολογισµού»

4 Έγκριση  Ισολογισµού του Ν.Π.∆.∆. “∆ηµοτική
Φρον τίδα Αχ αρν ών ”, και των  λοιπών  οικον οµικών
καταστάσεων  χ ρήσεως 2012, («Αποτελέσµατα χ ρή-
σεως 2012»-« Πίν ακα ∆ιαθέσεως Αποτελεσµάτων » -
«Έκθεση διαχ είρισης» και το «Προσάρτηµα Ισολογι-
σµού »

5  Έγκριση Ισολογισµού του Ν.Π.∆.∆. “∆ηµοτική
Φρον τίδα Αχ αρν ών ” και των  οικον οµικών  καταστά-
σεων  Αποτελέσµατα χ ρήσεως 2013 και Πίν ακα ∆ιαθ-
έσεως Αποτελεσµάτων  – την  Έκθεση διαχ είρισης και
το Προσάρτηµα Ισολογισµού.

6  Έγκριση Ισολογισµού του Ν.Π.∆.∆. “∆ηµοτική
Φρον τίδα Αχ αρν ών ” και των  οικον οµικών  καταστά-
σεων  Αποτελέσµατα χ ρήσεως 2014 και Πίν ακα ∆ιαθ-
έσεως Αποτελεσµάτων  – την  Έκθεση διαχ είρισης και
το Προσάρτηµα Ισολογισµού.

7  «Έγκριση Ισολογισµού του Ν.Π.∆.∆. “∆ηµοτική
Φρον τίδα Αχ αρν ών ” και των  οικον οµικών  καταστά-
σεων  Αποτελέσµατα χ ρήσεως 2015 και Πίν ακα ∆ιαθ-
έσεως Αποτελεσµάτων  – την  Έκθεση διαχ είρισης και
το Προσάρτηµα Ισολογισµού»

8  Έγκριση αν άκλησης της υπ’ αρίθµ. 42/2014
απόφασης ∆ιοικητικού Συµβουλίου και εν αρµόν ισης
του  Οργαν ισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του
Ν.Π.∆.∆. ¨∆ηµοτική Φρον τίδα Αχ αρν ών ».

9 Μερική Τροποποίηση του Οργαν ισµού Εσωτερι-
κής Υπηρεσίας του ∆ήµου Αχ αρν ών  και Σύσταση
Τµήµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» στη ∆/ν ση Κοιν ων ικής
Πολιτικής ,σύµφων α µε τις διατάξεις του άρθρου 91
του Ν.4583/2018 (ΦΕΚ 212/18-12-2018). 

10 Αποδοχ ή παραίτησης του κ. ∆ασκαλάκη Γεώρ-
γιου από τη θέση του Προέδρου του Ν.Π.∆.∆. “∆ηµο-
τική Φρον τίδα Αχ αρν ών ” και ορισµός ν έου Προέδρου.

11 Σύσταση της Επιτροπής ∆ιεν έργειας ∆ηµοπρα-
σιών  για την  εκµίσθωση, µίσθωση ή εκποίηση ακιν ή-
των  του ∆ήµου για το έτος 2019.

12 Ορισµός επιτροπής παραλαβής εργασιών  δια-
γράµµισης οδών  και λοιπών  συν αφών  εργασιών
συν τήρησης και επισκευής για το έτος 2019.

13 Ορισµός Επιτροπής Παραλαβής Γεν ικής Υπηρ-
εσίας «Ψηφιακή καταγραφή κοιν όχ ρηστων  χ ώρων »
συν ολικού ποσού 24.480,00 €, συµπεριλαµβαν όµε-
ν ου  Φ.Π.Α. 24 %.

14 Παραχ ώρηση & Οριοθέτηση Θέσης στάθµευσης
– κ. ΑΤΜΑΤΣΙ∆Η ΗΛΙΑ

15 «Τροποποίηση του εγκεκριµέν ου ρυµοτοµικού
σχ εδίου για την  ιδιοκτησία µε Κ.Α. 15.09.01 που
βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ1243 & ΟΤ 112 της Π.Ε. «Νεά-
πολη» (υπόθεση ∆ιον υσόπουλου).»

16 «Άρση απαλλοτρίωσης και τροποποίηση του
εγκεκριµέν ου ρυµοτοµικού σχ εδίου στα Ο.Τ. 305-307

της Π.Ε. «Λυκότρυπα» (υπόθεση Βουµβάκη), λόγω
δικαστικής απόφασης.

17 «Τροποποίηση του εγκεκριµέν ου ρυµοτοµικού
σχ εδίου στα Ο.Τ. 2544-2545  της Π.Ε. «Αγριλέζα»

18 Λήψη απόφασης για την επέκταση του υφι-
στάµενου (Νέου)Κοιµητηρίου του ∆ήµου Αχα-
ρνών.

19 Α. Επικύρωση ή µη του µε αρ. πρωτ. 39257/18-
09-2018 πρακτικού της Επιτροπής Αποσφράγισης,
∆ιεν έργειας και Αξιολόγησης διαδικασιών  σύν αψης
δηµοσίων  συµβάσεων  προµηθειών  και παροχ ής
γεν ικών  υπηρεσιών  του ∆ήµου, που αφορά στην
ηλεκτρον ική αποσφράγιση της διαδικασίας διαπραγµά-
τευσης χ ωρίς δηµοσίευση, και χ ωρίς τροποποίηση
των  όρων  της αρχ ικής σύµβασης, µε χ ρήση της ηλεκ-
τρον ικής πλατφόρµας (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), για την  οµάδα
«Β΄- Επιβατικά Οχ ήµατα 1400 Κυβικών » από την
προµήθεια οχ ηµάτων .

Β. Κήρυξη της αν ωτέρω διαδικασίας διαπραγµάτευ-
σης για την  οµάδα «Β΄- Επιβατικά Οχ ήµατα 1400
Κυβικών » ως άγον ης, λόγω µη υποβολής προσφορών . 

Γ.  Λήψη απόφασης για την  µαταίωση ή µη της δια-
δικασίας διαπραγµάτευσης για την  αν ωτέρω οµάδα.

20 «Λήψη απόφασης για δηµιουργία ∆ηµοτικού
Κτηνιατρείου στο ∆ήµο Αχαρνών.»

21 “Λήψη απόφασης για καθιέρωση 24ωρης λειτο-
υργίας υπηρεσιών  του ∆ήµου, απασχ όληση προσω-
πικού του Αυτοτελούς Τµήµατος ∆ιαχ είρισης και
Συν τήρησης ∆ηµοτικών  Κοιµητηρίων  µε διαφορετικό
ωράριο & απασχ όλησης του προσωπικού κατά τις
Κυριακές, ν υχ τεριν ά και ηµέρες αργίας, κ.λ.π..”

22  Λήψη απόφασης για εν ηµέρωση των  Προεδρίων
της ΚΕ∆Ε και της ΕΝΠΕ ν α εν εργήσουν  προς τα
συν αρµόδια Υπουργεία, ν α προτείν ουν  αλλαγή του
Νοµοθετικού Πλαισίου των  ορίων  της µη ιον ίζουσας
ηλεκτροµαγν ητικής ακτιν οβολίας των  κεραιών  κιν ητής
τηλεφων ίας και ν α εν αρµον ιστούµε σύµφων α µε τα
κατώτερα όρια των  Ευρωπαϊκών  χ ωρών  για την  προ-
στασία των  πολιτών .

23 Κήρυξη προµηθευτή έκπτωτου.

24  Λήψη απόφασης έγκρισης σκοπιµότητας
της µελέτης «Προκαταρκτική Μελέτη Αντιπληµµυρ-
ικών Έργων Ανάσχεσης στον Ορεινό Όγκο της
Πάρνηθας για την προστασία του Παλαιού οικι-
σµού Αχαρνών (Ρέµατα Εσχατιάς και
Καναπίτσας)» και έγκρισης του φακέλου της ∆ηµό-
σιας Σύµβασης δηλ. 

Α.   Τεχ ν ικά  ∆εδοµέν α του Έργου
Β.   Τεκµηρίωση της Σκοπιµότητας του Έργου
Γ.    Πρόγραµµα των  Απαιτούµεν ων  Μελετών
∆.    Προεκτιµώµεν ες  Αµοιβές  Μελετών  
σύµφων α µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
25 « ∆ιόρθωση της υπ΄αριθµ. 27/05-09-2018 απόφ-

ασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εν  συν εχ εία
της υπ΄αριθµ.199/16-10-18 Απόφασης του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου, που αφορά την  αποδοχ ή συµβιβαστι-
κής τιµής αγοράς απολλοτριούµεν ης ιδιοκτησίας λόγω
πράξης εφαρµογής των  κ.κ. Γουρλών η Αγγελικής,
Γουρλών η Αν αστασίας, Γουρλών η Ευαγγελίας  µε Κ.Α
. 160208-09-10 στο Ο.Τ.110-111 της Π.Ε. Νεάπολη .»

26  Μετον οµασία της οδού Ιωάν ν ου Πηγαδά  σε
Μάριου - ∆ηµήτριου Σουλούκου.

27 Καταν οµή   εξειδικευµέν ης   πίστωσης   ύψους
9.060,00 €,   από   το   Υπουργείο Εσωτερικών , δια
του Ταµείου Παρακαταθηκών  και ∆αν είων  και απόδο-
ση αυτών  στη Σχ ολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης για την  αµοιβή των  εθελον τών  σχ ο-
λικών  τροχ ον όµων , µην ών  Σεπτεµβρίου – Οκτωβρίου
– Νοεµβρίου – ∆εκεµβρίου 2018

28 Έγκριση εξειδικευµέν ης δαπάν ης για την  κατα-
ν οµή χ ρηµατικού ποσού ύψους 2.753,73 €, για την
αποζηµίωση των  εθελον τών  σχ ολικών  τροχ ον όµων

29 Προαγωγή του 2ου ∆ηµοτικού Σχ ολείου της
∆ηµοτικής Εν ότητας Θρακοµακεδόν ων  από 10/θέσιο
σε 12/θέσιο

30 Προαγωγή 5/θέσιουΕιδικού ∆ηµοτικού Σχ ολείου
Αχ αρν ών

31  Πρόταση για ίδρυση  2/θέσιου  37ου Νηπιαγω-
γείου Αχ αρν ών

32 Προσθήκη ειδικότητας στο 1ο Εσπεριν ό ΕΠΑ.Λ.
Αχ αρν ών

33 Προσθήκη ειδικοτήτων  στο 2ο Εσπεριν ό ΕΠΑ.Λ.
Αχ αρν ών

34 ΠΡOΣΛΗΨΗ ΕΝOΣ (1) ΑΤOΜΟΥ
∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤH ΡΟΜA, ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣIΑΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑIΟΥ ΟΡΙΣΜEΝΟΥ ΧΡOΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟIΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡAΞΗΣ «∆ΙΕΥΡΥΜEΝΟ ΚEΝΤΡΟ
ΚΟΙΝOΤΗΤΑΣ ∆HΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΡΟΜΑ)» ΜΕ ΚΩ∆ΙΚΟ ΟΠΣ (MIS): 5002323, ΠΟΥ
ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΧΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟΝ
ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 50516/20-11-18.

35 «Αποδοχ ή συµβιβαστικής τιµής αγοράς  απαλλο-
τριούµεν ης ιδιοκτησίας λόγω πράξης εφαρµογής της κ.
Μίχ α Ελέν ης µε Κ.Α. 301631 στο Ο.Τ. 45 της Π.Ε.
Λαθέα Β του ∆ήµου Αχ αρν ών , που αν έρχεται στο
ποσό των  30,52τ.µ. x 207,00€/τ.µ. = 6317,64 €
(Σύν ολο)»

36 «Αποδοχ ή συµβιβαστικής τιµής αγοράς  απαλλο-
τριωµέν ης ιδιοκτησίας λόγω πράξης εφαρµογής του κ.
Βλάχ ου Βασίλειου   µε Κ.Α. 333653 στο Ο.Τ. 2404 της
Π.Ε. Αγ. Παρασκευή  του ∆ήµου Αχ αρν ών , που
αν έρχ εται στο ποσό των  19,80τ.µ. x 116,00€/τ.µ. =
2296,8€.»

37 «Αποδοχ ή συµβιβαστικής τιµής αγοράς  απαλλο-
τριωµέν ης ιδιοκτησίας λόγω πράξης εφαρµογής της κ.
Βλάχ ου Αλεξάν δρας µε Κ.Α. 333654 στο Ο.Τ. 2404
της Π.Ε. Αγ. Παρασκευή  του ∆ήµου Αχ αρν ών , που
αν έρχ εται στο ποσό των  26,90τ.µ. x 116,00€/τ.µ. =
3120,4€.» και διάφορα άλλα . 
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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 

Το Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας
καλεί εκτάκτως τους πολίτες για
αιµοδοσία – Λόγω της κακοκαιρίας
και τις ιώσεις, υπάρχει µείωση στην
προσέλευση των εθελοντών αιµο-
δοτών 

Σε έκτακτη πρόσκληση εθελοντι-
κής αιµοδοσίας στο Μετρό του
Συντάγµατος καλεί τους πολίτες το
Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας (ΕΚΕΑ),
κάνοντας την καλοκαιρινή «επίθε-
ση» των Ελλήνων στα νοσοκοµεία,
µετά τις φονικές πυρκαγιές στο
Μάτι, να µοιάζει  πολύ µακρινή.
Εκείνες τις ηµέρες που το ΕΚΕΑ
απηύθυνε έκκληση σε όλους να
δώσουν αίµα για τους εκατοντάδες
εγκαυµατίες που νοσηλεύονταν,
χιλιάδες άνθρωποι έσπευδαν να

ανταποκριθούν και η συλλογή µονά-
δων αίµατος ξεπέρασε κάθε προη-
γούµενο.

Τώρα τα δεδοµένα άλλαξαν, και
όλα µπήκαν στους συνήθεις ρυθ-
µούς. Επιπλέον, η κακοκαιρία και
το κύµα των ιώσεων κράτησαν
ακόµη πιο µακριά τους εθελοντές
αιµοδότες.

«Την τελευταία χρονική περίοδο
παρατηρήθηκε µειωµένη συλλογή
αίµατος, εξαιτίας της έντονης κακο-
καιρίας αλλά και της αύξησης των
κρουσµάτων ιώσεων που είχαν ως
αποτέλεσµα την µείωση της προσέ-
λευσης των εθελοντών αιµοδοτών
προκαλώντας πρόβληµα στην ισο-
ρροπία των αποθεµάτων αίµατος»
αναφέρει σε ανακοίνωσή του το

ΕΚΕΑ. Τονίζει
δε πως «στις
ιδιαίτερες αυτές συνθήκες, οι ανάγ-
κες των ασθενών και ιδιαίτερα των
ατόµων που πάσχουν από Μεσο-
γειακή Αναιµία και περιµένουν να
µεταγγιστούν εξακολουθούν να παρ-
αµένουν αυξηµένες , δηµιο-
υργώντας πίεση για τη θεραπεία
τους».

Για το λόγο αυτό, το Κέντρο καλεί
σε έκτακτη Εθελοντική Αιµοδοσία
την Κυριακή 20 και τη ∆ευτέρα 21
Ιανουαρίου στην αίθουσα πολλαπ-
λών χρήσεων του Μετρό Συντάγµα-
τος µε στόχο την κάλυψη των
αυξηµένων αναγκών αίµατος αυτή τη
χρονική περίοδο.

ΕΚΕΑ: «Να είσαι εκεί για τον
Άλλον . ∆ώσε Αίµα. Μοιράσου τη
Ζωή»

Το ΕΚΕΑ ζητεί από τους εθελον-
τές αιµοδότες που θα πάνε στο
Σύνταγµα:

Να είναι 18-65 ετών
Να έχουν πάρει  ένα ελαφρύ

γεύµα πριν την αιµοδοσία
Να έχουν κοιµηθεί τουλάχιστον 5

ώρες
Να αναφέρουν τυχόν ασθένειες

και φάρµακα που λαµβάνουν στο
γιατρό της αιµοδοσίας

Εάν έχουν κάνει  τατουάζ, να
έχουν παρέλθει 4 µήνες

ΈΈΈΈκκκκκκκκλλλληηηησσσσηηηη    γγγγιιιιαααα    ααααίίίίµµµµαααα
από το Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας 
- Μειώθηκαν τα αποθέµατα
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ΓΑΜΟΣ 

Ο ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΧΙΩΤΗ

ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ
ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ

ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΓΑΜΟΣ 

Ο ΛΙΒΕΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΙΟΒΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ

ΣΤΟ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΤΖΙΜΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΤΣΟΓΚΑ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΑΒΓΟ ΑΓ.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ 
ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ

∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ενηµερωτική εκδήλωση για τη 
συµβουλευτική υποστήριξη εργαζοµένων και

ανέργων πολιτών διοργανώνουν
ο ∆ήµος Ιλίου και το Ινστιτούτο Εργασίας

της ΓΣΕΕ. Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί,
παρουσία του προέδρου της ΓΣΕΕ 

Γιάννη Παναγόπουλου, την Τετάρτη 
16 Ιανουαρίου στις 5 και µισή 

το απόγευµα, στην αίθουσα εκδηλώσεων
του δηµαρχείου Ιλίου.



Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019 θριάσιο-11

Συν εχ ίζεται από σελ. 3

Η διαφορετικότητα δεν
είν αι µειον έκτηµα ή έν α ξέν ο
κοµµάτι της κοιν ων ίας µας,
αλλά έν α κοµµάτι του εαυτού
µας» 

Ο Γ. Σγουρός παράλληλα
έστειλε µήν υµα και για τις
επερχ όµεν ες αυτοδιοικητικές
εκλογές «Όσοι πόν ταραν
στην  αποτυχ ία µας, δαγ-
κών ουν  την  γλώσσα τους.
Είµαστε εδώ µε περισσότερο
κίν ητρο από ποτέ. Είµαστε
εδώ µε περισσότερη γν ώση
από ποτέ. Είµαστε εδώ µε
εµπειρία και αστείρευτη θέλ-
ηση ν α φέρουµε την  Αττική στις ράγες της καν ον ικότητας».

Κατά τη διάρκεια της ξεχ ωριστής αυτής εκδήλωσης η παράταξη «Αν εξάρτητη
Αυτοδιοίκηση Αττικής» τίµησε την  Αξιωµατικό της Ελλην ικής Αστυν οµίας  Ειρήν η
Μακριδάκη για τις σηµαν τικές πρωτοβουλίες αν θρωπιάς και αλληλεγγύης που έχ ει
αν απτύξει, για τα παιδιά µε ειδικές αν άγκες.

Την  θεατρική παράταση παρακολούθησαν  εκπρόσωποι της πολιτικής και πολι-
τειακής ζωής του τόπου, αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµού, άν θ-
ρωποι της τέχ ν ης, του πολιτισµού και του αθλητισµού, εκπρόσωποι Οµοσπον -
διών , συλλόγων  και φορέων  ΑµεΑ, κτλ. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -
ΠΕΡΙΟ∆ΕΥΟΝ ΚΛΑΣΗ

2022 - 2001
Σας γνωστοποιούµε ότι όλοι οι στρα-
τεύσιµοι που γεννήθηκαν το έτος
2001 και είναι γραµµένοι στα µητρώα
αρρένων του ∆ήµου Μάνδρας – Ειδ-
υλλίας ή διαµένουν στο ∆ήµο Μάνδρ-
ας Ειδυλλίας υποχρεούνται να καταθ-
έσουν ∆ελτίο Απογραφής στη Στρατο-
λογική Υπηρεσία ∆υτικής Αττικής
(Στρατόπεδο ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, οδός
Πέτρου Ράλλη 2 , ΡΟΥΦ )

Αναλυτικά οι ηµεροµηνίες κατάθεσης
δελτίων απογραφής για τις κοινότ-
ητες του ∆ήµου µας ορίζονται ως
εξής:

1.Για όσους είναι εγγεγραµµένοι στα
Μητρώα Αρρένων της ∆ηµοτικής
Ενότητας Μάνδρας ή διαµένουν σε
αυτήν και στις Ενότητες Οινόης -
Βιλίων - Ερυθρών .

Οι ηµεροµηνίες θα είναι 13-02-2019
14-02-2019 και 15-02-2019.

Η συµπλήρωση και κατάθεση του
δελτίου απογραφής για όλους τους
στρατεύσιµους που γεννήθηκαν το
έτος 2001 είναι δυνατόν να πραγµα-
τοποιείται και στα Κέντρα Εξυπηρέτ-
ησης Πολιτών (ΚΕΠ ) κατά τις εργά-
σιµες µέρες από 02-01-2019 µέχρι 01-
4-2019

Κατά την παρουσίασή τους πρέπει
να έχουν µαζί τους :

1. Φωτοτυπία των δύο όψεων της
αστυνοµικής ταυτότητας.

2. Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ η οποία
εκδίδεται από την αρµόδια ∆ΟΥ.

3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ

4 .Ιατρική Γνωµάτευση ή Βεβαίωση,
εφόσον πάσχουν από σοβαρά προβ-
λήµατα υγείας και στην οποία θα
περιγράφεται µε σαφήνεια η πάθηση.

Φορολογικές δηλώσεις:
Νωρίτερα η υποβολή τους
στο taxisnet 
-Τι θα ισχύσει για τις δόσεις

Τ
έλη Μαρτίου σχ εδιάζει η Αν εξάρτ-
ητη Αρχ ή ∆ηµοσίων  Εσόδων  ν α
αν οίξει την  ηλεκτρον ική αυλαία

των  φετιν ών  φορολογικών  δηλώσεων ,
ωστόσο οι σύζυγοι που σκέφτον ται ν α
υποβάλλουν  χ ωριστά φορολογική δήλω-
ση θα πρέπει αποφασίσουν  γρήγορα,
καθώς θα πρέπει ν α το γν ωστοποιή-
σουν  µε αν έκκλητη δήλωσή τους µέχ ρι
την  28η Φεβρουαρίου 2019.

Σύµφων α µε τους σχ εδιασµούς της
ΑΑ∆Ε υπό τον  διοικητή Γιώργο Πιτσιλή,
η υποβολή των  δηλώσεων  του 2019,
δηλαδή για τα φετιν ά εισοδήµατα, θα
µπορούσε ν α ξεκιν ήσει από τα τέλη
Μαρτίου αν τί για τον  Μάιο ή και Ιούν ιο
που ξεκιν ά συν ήθως.Για ν α γίν ει αυτό
όµως, θα πρέπει όλοι οι εµπλεκόµεν οι
φορείς ν α αποστείλουν  στη ∆ιεύθυν ση
Ηλεκτρον ικής ∆ιακυβέρν ησης της ΑΑ∆Ε
όλα τα στοιχ εία τα οποία προ-
συµπληρών ον ται στους κωδικούς των
φορολογικών  δηλώσεων . 

Σε αυτά συµπεριλαµβάν ον ται οι απο-
δοχ ές µισθωτών , οι καταβαλλόµεν ες
συν τάξεις, οι τόκοι από τραπεζικές
καταθέσεις, οι δαπάν ες των  φορολο-
γούµεν ων  για την  εξυπηρέτηση κάθε
είδους δαν είων  κ.α.

Αν  οι δηλώσεις υποβληθούν  στα τέλη
Μαρτίου τα οφέλη θα είν αι πολλαπλά
ειδικά για τους φορολογούµεν ους:

α) οι φορολογούµεν οι που έχ ουν  επι-
στροφή φόρου και συν ήθως σπεύδουν
πρώτοι ν α υποβάλουν  τις δηλώσεις τους
θα µπορέσουν  ν α εισπράξουν  τις επι-
στροφές ν ωρίτερα. Θεωρητικά οι
πρώτες επιστροφές θα µπορούσαν  ν α
πληρωθούν  ακόµη και εν τός του Απρ-
ιλίου.

β) οι φοροτεχ ν ικοί θα έχ ουν  περισσό-
τερο χ ρόν ο προκειµέν ου ν α καταθέ-
σουν  τις φορολογικές δηλώσεις των
πελατών  τους, χ ωρίς ν α είν αι αν αγκα-
σµέν οι ν α υποβάλουν  εκατον τάδες
δηλώσεις καθηµεριν ά, πολλές φορές
πιεζόµεν οι ασφυκτικά από τον  χ ρόν ο.

γ) η φορολογική δήλωση θα αποφύγει
τα προβλήµατα που δηµιουργούν ται µε
την  υπερφόρτωση του Taxisnet λόγω
της υποβολής µεγάλου αριθµού φορολο-
γικών  δηλώσεων  σε περιορισµέν ο χ ρο-
ν ικό διάστηµα.
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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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ΠΕΥΚΟ

120€/ΤΟΝΟΣ
Τηλέφωνο 6982155684 

& 2105540267

ΕΕθθεελλοοννττιικκήή  ΑΑιιµµοοδδοοσσίίαα  µµεε  ππρρωωττοοββοουυλλίίαα  ττοουυ
∆∆έέννττρροουυ  ΖΖωωήήςς  σσττιιςς  1144  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  

σσττοο  2277οο  --  3300οο  ∆∆ηηµµοοττιικκόό  ΣΣχχοολλεείίοο  ΑΑχχααρρννώώνν

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

(πλησίον ∆ηµαρχείου). 6937168062 

ΑΦΟΙ ΚΛΕΙΝΟΠΟΥΛΟΙ 
- Α. ΛΙΟΥΛΙΟΥΚΟΣ Ο.Ε.

28ης Οκτωβρίου 28
Ασπρόπυργος

Ζητείται άτοµο για εξωτερική
εργασία µε δίπλωµα 

µηχανής, η οποία παρέχεται
από την εταιρεία.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 
210 5579069

ΓΑΜΟΣ 
Ο Χριστιαν ίδης Χρήστος του Προδρόµου και της Ελέν ης το γέν ος 

Κουµαν τάκη, που γεν ν ήθηκε στη Θεσσαλον ίκη και κατοικεί 
στο Αιγάλεω και η Αγγελική Μάχλη του Κων σταν τίν ου

και της Ειρήν ης το γέν ος Βλάχου, που γεν ν ήθηκε στο Αµαρούσιον
Αττικής και κατοικεί στη Μαγούλα Αττικής θα τελέσουν  

πολιτικό γάµο στο δηµαρχείο Ελευσίν ας. 
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Η αποµάκρυνση των υπολειµµά-
των των βυθισµένων σκαφών απαι-
τεί  εξειδικευµένο«συνεργείο»
καθώς και τη συνεργασία του Λιµε-
ναρχείου Ελευσίνας και  του
∆ήµουΧαϊδαρίου (για την µεταφορά
των υπολειµµάτων).

Η συµβολή σας στον καθαρισµό
της ακτής θα ήταν µια πράξη «κοινω-
νικής ευθύνης καιπροσφοράς» του
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολι-
τικής προς την πόλη µας το 

Χαϊδάριπου φιλοξενεί το Κέντρο
Προσφύγων στο Σκαραµαγκά.Σας
στέλνουµε δύο ενδεικτικές φωτογρ-
αφίες από το λιµανάκι του Σκαραµαγ-
κά.Στη διάθεσή σας για περισσότερ-
ες πληροφορίες.

Θοδωρής Σπηλιόπουλος
∆ηµοτικός Σύµβουλος, Επικεφα-

λής και Υποψήφιος ∆ήµαρχος του
∆ηµοτικού Συνδυασµού ''Πολίτες

σε ∆ράση Χαϊδαρίου''

Φάρσαλα: Εκτός δρόµου λεωφορείο που
µετέφερε µαθητές λόγω παγετού

Λεωφορείο το οποίο µετέφερε µαθητές, νωρίς το πρωί της ∆ευτέρας
(14/01), από τα χωριά του πρώην ∆ήµου Ναρθακίου Φαρσάλων, έχασε τον
έλεγχο λόγω παγετού και ολισθηρότητας του δρόµου, µεταξύ των χωριών,
Ναρθακίου και ∆ιλόφου, µε αποτέλεσµα να βρεθεί εκτός οδοστρώµατος.
Ευτυχώς οι µαθητές που µετέφερε, δεν έπαθαν κάτι και τα χειρότερα αποφ-
εύχθηκαν. Άµεσα, κλήθηκαν Πυροσβεστική και Αστυνοµία, που έφτασαν στο
σηµείο από τα Φάρσαλα.

Σορός άνδρα εντοπίστηκε στην παραλία Αναβύσσου

Σορός άνδρα, ηλικίας άνω των 50 ετών, εντοπίστηκε  το µεσηµέρι της Κυρ-
ιακής στην παραλία Αναβύσσου κοντά στη θάλασσα, σε δύσβατο σηµείο. 
Η σορός µεταφέρθηκε στο Νεκροτοµείο Αθηνών για τη διενέργεια νεκρ-
οψίας - νεκροτοµής.
Προανάκριση διενεργείται από το Α΄ Λιµενικό Τµήµα Παλαιάς Φώκαιας του
Κεντρικού Λιµεναρχείο Λαυρίου.

«∆εν εντοπίστηκε σε κανένα φάκελο σκόνη
ή άλλες ουσίες»
Η νεότερη ενηµέρωση για τα περιστατικά που αναστάτωσαν την Ελλάδα

∆ελτίο Τύπου εξέδωσε το Γενικό
Χηµείο του Κράτους, µε το οποίο
ενηµερώνει σχετικά µε τα περιστα-
τικά ύποπτων φακέλων σε εκπαι-
δευτικά ιδρύµατα και λοιπούς φορ-
είς το προηγούµενο διάστηµα,
που δηµιούργησαν αναστάτωση
και ανάγκασαν τις Αρχές να κινητο-
ποιηθούν.
Όπως αναφέρεται, «σε συνέχεια
προηγούµενης ενηµέρωσης σχετικά µε τα περιστατικά ύποπτων φακέλων σε
εκπαιδευτικά ιδρύµατα και λοιπούς φορείς ανά την επικράτεια, µε την ολοκ-
λήρωση των αναλύσεων στο σύνολο των δειγµάτων (31 φάκελοι) από το
Γενικό Χηµείο του Κράτους (ΑΑ∆Ε), δεν εντοπίστηκε σε κανένα φάκελο
σκόνη ή άλλες ουσίες, πέραν των ερεθιστικών ουσιών που ανιχνεύθηκαν
στο αρχικό δείγµα».

Συν εχ ίζεται από τη σελ. 3
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ                                                                                  
∆ράσεις ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας

Το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Πειραιά (Ε.Ε.Π.) πληροφορεί τα µέλη του και κάθε ενδιαφερόµενο, ότι
βρίσκονται σε εξέλιξη τα παρακάτω προγράµµατα / δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας:

Α. Εργαλειοθήκη Επιχειρηµατικότητας: Εµπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση 
Στοχεύει στην ενίσχυση µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εµπόρ-

ιο, στην παροχή υπηρεσιών εστίασης και στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης - κοινωνικής µέρ-
ιµνας, προκειµένου να αναβαθµίσουν την λειτουργία τους. 

Ενισχύονται κατά 50% επενδυτικά σχέδια από 10.000 έως 150.000 ευρώ, µικρών και πολύ µικρών επιχει-
ρήσεων, οι οποίες θα πρέπει αθροιστικά να έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις 12µηνης διάρ-
κειας, να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιµο Κ.Α.∆., να έχουν το έτος που προηγείται της υποβολής της
πρότασης χρηµατοδότησης τουλάχιστον, 1 ετήσια µονάδα εργασίας (Ε.Μ.Ε.) για το λιανικό εµπόριο, 2 Ε.Μ.Ε.
για την εστίαση και 5 Ε.Μ.Ε. για την εκπαίδευση - κοινωνική µέριµνα.

Επιδοτούνται δαπάνες για παρεµβάσεις σε κτήρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο, προµήθεια
µηχανηµάτων και εξοπλισµού, µεταφορικά µέσα, υπηρεσίες ψηφιακής προβολής, πιστοποίησης, µελετών –
κατάρτισης – παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και δαπάνες µισθολογικού κόστους νέου
προσωπικού.Οι αιτήσεις χρηµατοδότησης και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά από
06/02/2019 έως 19/04/2019, στο Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) www.ependy-
seis.gr/mis.

B. Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
Στοχεύει στην ενίσχυση µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων, προκειµένου να αναβαθµίσουν και να

βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρ-
ονισµό του παραγωγικού εξοπλισµού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

Ενισχύονται κατά 50 – 65 % επενδυτικά σχέδια από 20.000 έως 200.000 ευρώ, επιχειρήσεων που δρα-
στηριοποιούνται στην αγροδιατροφή / βιοµηχανία τροφίµων, στην ενέργεια, στην εφοδιαστική αλυσίδα, στις
πολιτιστικές και δηµιουργικές βιοµηχανίες (Π.∆.Β.), στο περιβάλλον, στις τεχνολογίες πληροφορικής και επι-
κοινωνίας (Τ.Π.Ε.), στην υγεία, και στα υλικά – κατασκευές, οι οποίες θα πρέπει αθροιστικά να έχουν κλείσει
τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις 12µηνης διάρκειας, να διαθέτουν τους επιλέξιµους Κ.Α.∆. της επένδυσης
και να έχουν 2 τουλάχιστον Ε.Μ.Ε. εξαρτηµένης εργασίας πλήρους ή µερικής απασχόλησης το έτος που
προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου. 

Επιδοτούνται δαπάνες για µηχανήµατα - εξοπλισµό, πιστοποίηση προϊόντων - υπηρεσιών - διαδικασιών,
συσκευασία - ετικέτα - branding, ψηφιακή προβολή, συµβουλευτικές υπηρεσίες - τεχνικές µελέτες, µεταφορι-
κά µέσα, µισθολογικό κόστος νέου προσωπικού.

Οι αιτήσεις χρηµατοδότησης και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά από
06/02/2019 έως εξαντλήσεως του διαθέσιµου για το πρό

γραµµα προϋπολογισµού (το αργότερο 18 µήνες από την αρχική δηµοσίευση της σχετικής πρόσκλησης),
στο Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) www.ependyseis.gr/mis.

Περισσότερες πληροφορίες και για τα 2 παραπάνω προγράµµατα / δράσεις µπορούν να λαµβάνουν οι
ενδιαφερόµενοι, στην ιστοσελίδα του Επιµελητηρίου www.eep.gov.gr, καθώς και στις ιστοσελίδες www.elan-
et.gr, espa.gr  και www.antagonistikotita.gr.

Πειραιάς   14/01/2019          
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡ. ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ    Πρόεδρος Ε.Ε.Π.         
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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  6987708872

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



Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019 θριάσιο-15  

 ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ  ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 

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

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

48

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΗ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ, ΕΝΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΟΣ ΜΕ

ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ ∆ΕΝΤΡΑ, ΦΩΣ-ΝΕΡΟ-ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΜΕ ∆ΥΟ

ΕΙΣΟ∆ΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2105561050, 6945913999
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∆ΕΠΑ: ∆ύο επιπλέον φορτία
LNG τον Ιανουάριο

Μέσα στον Ιανουάρι ο φέρνει  άλλα δύο φορτί α υγροποι -
ηµένου φυσι κού αερί ου η ∆ΕΠΑ, µε σκοπό να καλύψει
τι ς ανάγκες των πελατών της, αλλά κι  εκεί νες γι α την

τήρηση αποθεµάτων ασφαλεί ας από παραγωγούς ηλεκτρι κής
ενέργει ας µε µονάδες που καί νε φυσι κό αέρι ο.

Αυτό αναφέρουν κύκλοι  της δηµόσι ας επι χεί ρησης, µε αφο-
ρµή την κατάσταση των τελευταί ων ηµερών στην αγορά και  τη
ζήτηση φυσι κού αερί ου.

Οι  ακραί ες και ρι κές συνθήκες εκτί ναξαν την κατανάλωση
του καυσί µου (ως επί  το πλεί στον γι α ηλεκτροπαραγωγή) στα
επί πεδα των 300.000 Μεγαβατωρών, µε το προηγούµενο ι στο-
ρι κό να έχει  καταγραφεί  τον Ιανουάρι ο του 2017, στι ς 275.000
Μεγαβατώρες.

Ωστόσο, σύµφωνα µε το ρεπορτάζ του euro2day, το γεγονός
αυτό σε συνδυασµό µε την έκδοση απόφασης της ΡΑΕ στι ς 4
Ιανουαρί ου, που υποχρέωνε τους ηλεκτροπαραγωγούς µε
µονάδες δί χως τη δυνατότητα εναλλακτι κού καυσί µου (∆ΕH,
ΗΡΩΝ και  Μυτι ληναί ος ΜΥΤΙΛ -2,08%) να δηλώσουν έως τι ς 4

του ί δι ου µήνα την τήρηση αποθε-
µάτων ασφαλεί ας συνολι κής δυνα-
µι κότητας 67.000 κυβι κών µέτρων
δι άρκει ας πέντε ηµερών, αι φνι δί α-
σε τη ∆ΕΠΑ.

Πλην της Μυτι ληναί ος ΜΥΤΙΛ -
2,08%, η οποί α εί χε φέρει  στι ς
εγκαταστάσει ς της Ρεβυθούσας του
∆ΕΣΦΑ φορτί ο LNG 150.000 κ.µ.
και  δήλωσε ότι  τηρεί  από µόνη της
τα αποθέµατα ασφαλεί ας, λένε οι  πηγές, ∆EH και  ΗΡΩΝ ανα-
ζήτησαν τη δηµόσι α επι χεί ρηση αερί ου γι α να τηρήσει  εκεί νη
τα δι κά τους, µε βάση τους κανονι σµούς.  

Αυτό τουλάχι στον αναφέρουν παράγοντες της αγοράς, προ-
σθέτοντας όµως τον κακό προγραµµατι σµό της ∆ΕΠΑ να τηρή-
σει  αυτά τα αποθέµατα. Μάλι στα γι α τον λόγο αυτό ζητήθηκε
και  δόθηκε από τη ΡΑΕ παράταση ολί γων ηµερών, έως ότου η
δηµόσι α επι χεί ρηση φέρει  εντός της εβδοµάδας νέο φορτί ο
LNG.  

Το αποτέλεσµα ήταν πως ενώ η ∆ΕΠΑ προµήθευε κανονι κά
τι ς ανάγκες κατανάλωσης, ωστόσο δεν µπορούσε να τηρήσει
αποθέµατα ασφαλεί ας.

Κύκλοι  της ∆ΕΠΑ δι αβεβαι ώνουν γι α την ασφάλει α εφοδι α-

σµού, θυµί ζοντας µάλι στα τόσο το αµερι -
κανι κό φορτί ο LNG που έφερε στο τέλος
της περασµένης χρονι άς αλλά και  την
περσι νή της κί νηση να κρατά πλοί ο ανοι κ-
τά της Ρεβυθούσας.

Ωστόσο καυτηρι άζουν, αφενός, την καθυ-
στέρηση της κατασκευής της τρί της δεξα-
µενής της Ρεβυθούσας 95.000 κ.µ. (που
ανέβασε τη χωρητι κότητά της στι ς 225.000
κ.µ. από 130.000 κ.µ.) αλλά και  της απόφ-

ασης της ΡΑΕ να ορί σει  υψηλές ποσότητες αποθεµάτων ασφ-
αλεί ας (67.000 κ.µ.). Όπως λένε παράγοντες της ∆ΕΠΑ, οι
67.000 µαζί  µε τι ς 17.000 κ.µ. που τηρεί  ο ∆ΕΣΦΑ ως αέρι ο εξι -
σορρόπησης στερούν πολύτι µο χώρο αποθήκευσης LNG.
∆ηλαδή από τι ς 225.000 µόλι ς οι α 141.000 κ.µ. εί ναι  δι αθέσι -
µος χώρος γι α όποι ον θέλει  να φέρει  µεγάλα φορτί α άνω των
150.000 κ.µ., προκει µένου να πετύχει  συνθήκες ανταγωνι σµού
στην αγορά.

Βέβαι α, υπάρχει  και  η δυνατότητα των swaps γι α την τήρηση
των αποθεµάτων ασφαλεί ας, ωστόσο απαι τεί ται  συγκεκρι -
µένη δι αδι κασί α.Πάντως, οι  ί δι ες πηγές της ∆ΕΠΑ σηµει ώνουν
ότι  τι ς προτάσει ς τους γι α αυτή την κατάσταση της αγοράς θα
τι ς υποβάλουν στη ΡΑΕ.  

Υ
λοποιήθηκε η εκδήλωση, µε θέµα: “Εν ηµέρω-
ση για το Νέο Επιδοτούµεν ο Πιλοτικό Πρό-
γραµµα Θριασίου Πεδίου”, που διοργάν ωσε

το Γραφείο Πληροφόρησης και Προώθησης της
Απασχ όλησης του ∆ήµου στην  αίθουσα ∆ηµοτικού
Συµβουλίου του ∆ήµου Ασπροπύργου. 

Στην  εκδήλωση παρευρέθησαν  ο ∆ήµαρχ ος κ.
Νικόλαος Μελετίου, ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και Υπεύθυ-
ν ος του Γραφείου Απασχ όλησης κ. Αν τών ιος Καραµ-
πούλας, η συν τον ίστρια κα Κυριακή Ιωαν ν ίδου και τα
Στελέχ η του Γραφείου Πληροφόρησης & Προώθησης
της Απασχ όλησης του ∆ήµου Ασπροπύργου, Στε-
λέχ η της ∆/ν σης Επαγγελµατικής Κατάρτισης της
Κεν τρικής ∆ιοίκησης του ΟΑΕ∆, Οµοσπον δίες, Εργα-
τικά Κέν τρα, Σύλλογοι και Επιµελητήρια της ∆υτικής
Αττικής, καθώς και πλήθος µεγάλων  Επιχ ειρήσεων
της περιοχ ής του Θριασίου Πεδίου.

Στόχ ος της εκδήλωσης ήταν  η παρουσίαση και η
εν ηµέρωση των  παρευρισκοµέν ων  για τις δυν ατότ-
ητες και τις προοπτικές του ν έου προγράµµατος από
τα Στελέχ η του ΟΑΕ∆.

Την  παρουσίαση του Προγράµµατος έκαν ε η κα
Αθην ά Λάζου, ∆ιευθύν τρια της ∆/ν σης Επαγγελµατι-
κής Κατάρτισης του ΟΑΕ∆ και ακολούθησε δια-
βούλευση µε τις Επιχ ειρήσεις και τα Επιµελητήρια
σχ ετικά µε το ν έο πιλοτικό πρόγραµµα.

Σκοπός της δράσης είν αι η απόκτηση και η διεύρυ-
ν ση επαγγελµατικών  γν ώσεων  και δεξιοτήτων  των
ωφελουµέν ων  και η απόκτηση σχ ετικής πιστο-
ποίησης, ώστε ν α αν ταποκρίν ον ται στις σύγχ ρον ες
απαιτήσεις της αγοράς εργασίας µε στόχ ο την  περαι-
τέρω εν ίσχ υση της προοπτικής για έν ταξή τους σε

αυτή. 
∆ικαίωµα συµµετοχ ής

στη δράση έχ ουν  οι
άν εργοι ηλικίας 45 ετών
και άν ω, εγγεγραµµέν οι
τουλάχ ιστον  6 µήν ες
στο µητρώο αν έργων
του ΚΠΑ2 Ελευσίν ας, οι
οποίοι θα συµµετέχ ουν
στο πρόγραµµα κατάρτι-
σης, θα παραµέν ουν
εγγεγραµµέν οι στα
µητρώα του ΟΑΕ∆ και ο
χ ρόν ος εκπαίδευσής
τους ή επαγγελµατικής
κατάρτισής τους µετρά-
ται ως χ ρόν ος αν εργίας
εφόσον  πληρούν  τις
προϋποθέσεις α΄, β΄ και
γ΄ της παρ. 2 του άρθρ-
ου 30 του ν .4144/2013
όπως ισχ ύει. Η επιδότ-
ηση των  ωφελουµέν ων  θα γίν ει µέσω επιταγής κατάρ-
τισης (v oucher). 

Το πρόγραµµα περιλαµβάν ει θεωρητική κατάρτιση
σε πιστοποιηµέν α Κέν τρα ∆ια Βίου Μάθησης της
περιοχ ής και πρακτική άσκηση των  ωφελουµέν ων  σε
Ιδιωτικές Επιχ ειρήσεις του Θριασίου Πεδίου.

Οι ειδικότητες για τις επιχ ειρήσεις από τις οποίες
θα πρέπει ν α επιλέξουν  και ν α δηλώσουν  θέσεις
πρακτικής αφορούν  σε Αποθηκάριους, Εργάτες
Αποθήκης, Μπουφετζήδες, Σερβιτόρους, Οδηγούς,

Πωλητές Λιαν ικού Εµπορίου, Πωλητές Χον δρικού
Εµπορίου, Χειριστές Κλαρκ, Υπαλλήλους Γραφείου,
Φύλακες Κτιρίων .

Για περισσότερες πληροφορίες οι εν διαφερόµεν οι
µπορούν  ν α απευθύν ον ται στο Γραφείο Πληροφόρη-
σης και Προώθησης της Απασχ όλησης του ∆ήµου
Ασπροπύργου, καθηµεριν ά από τις 9:30 έως τις
17:00, (Σαλαµίν ος 20, Ασπρόπυργος), στα τηλέφω-
ν α, 2132006489 – 2105576704 και στις ηλεκτρον ικές
σελίδες www.oaed & www.aspropy rgos.gr &
http://apasxolisiasp.gr

««ΕΕννηηµµέέρρωωσσηη  γγιιαα  ττοο  ΝΝέέοο  ΕΕππιιδδοοττοούύµµεεννοο  ΠΠιιλλοοττιικκόό
ΠΠρρόόγγρρααµµµµαα  ΘΘρριιαασσίίοουυ  ΠΠεεδδίίοουυ»»

- Από στελέχη του ΟΑΕ∆ στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ασπροπύργου. 


