
24 δόσεις για τα χρέη πυρόπληκτων
- Η προθεσµία κατάθεσης αίτησης

ΟΑΕ∆: ∆εύτερη
ευκαιρία σε

ανέργους πρώην
αυτοαπασχο-

λούµενους
Χρηµατοδότηση έως

12.000 ευρώ

ΑΑυυττοοδδιιοοιικκηηττιικκέέςς  εεκκλλοογγέέςς  κκααιι  αανναασσττοολλήή  
ππρροοσσλλήήψψεεωωνν  σσττοουυςς  ΟΟ..ΤΤ..ΑΑ..  

Το Υπ. Εσωτερικών καλεί τους δήµους να υποβάλουν «έγκαιρα και ορθά» 
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παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών
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Στην ανακαινισµένη έδρα του
Συλλόγου η κοπή της πίτας 

Βραβεύσεις των Ηπειρωτών φοιτητών της πόλης 
και τιµές προς τα ιδρυτικά µέλη
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Εντοπίσθηκε εργαστήριο
νόθευσης ναρκωτικών 

Οι δράστες διακινούσαν τις
ουσίες στις περιοχές 

των Αχαρνών, Ζεφυρίου &
Άνω Λιοσίων 

∆ιαδηµοτικό έργο για τη βελτίωση
της οδικής ασφάλειας 

στο οδικό δίκτυο 16 ∆ήµων, 
προϋπολογισµού 28 εκατ. ευρώ

Πολλαπλές παρεµβάσεις 
σε Μάνδρα, Μέγαρα 

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

Ασπρόπυργος Αττικής
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Συνδροµές Ετήσιες: 20€ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
Εθνική Τράπεζα

IBAN: GR 65011020000000
20060191531
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Χειρόγραφα δηµοσιευόµενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
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κη τις απόψεις της εφηµερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Νεφώσεις µε πιθανή βροχή. Η

θερµοκρασία έως 14  βαθµους Κελσίου 

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αναστάσιος, Τάσος, Αναστάσης, 
Ανέστης, Αναστασία, Τασούλα

Ασπρόπυργος
Παπαγιαν ν οπούλου Αφροδίτη Π. Καποδιστρίου 27

& Μιαούλη Αν δρέα, 2105570007

Ελευσίνα 
Παππά Ιωάννα Κ. Νέζη Νικολάου 44,

2105547707

Μάνδρα
ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ ∆ήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,
2105551232 (08:00 -23:00)

Άνω Λιόσια - Φυλή 
Παππού Γεωργία Ι. , Λεωφόρος Φυλής 186,

2102474995 (08:00 - 22:00)
Αχαρνές 

ΧΡΗΣΤΙ∆ΟΥ ∆ΟΜΝΙΚΗ ΡΟΤΣΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΟΕ
Φιλαδελφείας 41, 2102448787

Χαϊδάρι 
ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

Επαύλεως 2 & Καραϊσκάκη, 
2105983427 (08:00 -23:00)

Συνελήφθησαν από αστυνοµικούς του τµήµατος Ασφ-
αλείας Αχαρνών και Αγίας Βαρβάρας, σε συνεργασία µε
την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας ∆υτικής Αττικής και τη
συνδροµή αστυνοµικών των Τ.Α.Ε. της ∆ιεύθυνσης
Αστυνοµίας ∆υτικής Αττικής, ένας 19χρονος και
23χρονη , για κατοχή ναρκωτικών ουσιών και όπλων.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι δράστες είχαν
εγκαταστήσει σε οικία στο Κορωπί, εργαστήριο νόθευ-
σης ναρκωτικών ουσιών, τις οποίες απέκρυπταν εντός
του αύλιου χώρου. Τις ναρκωτικές ουσίες τις διακι-
νούσαν στις περιοχές των Αχαρνών, Ζεφυρίου, Άνω
Λιοσίων, Αγίας Βαρβάρας και Κορωπίου.

Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-1.131- γραµµάρια ηρωίνης
-2.400- γραµµάρια νοθευτικής ουσίας
-2- πολεµικά τυφέκια kalashnikov
-2- πιστόλια
-148- φυσίγγια
-27.490- ευρώ
-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας
-11- κινητά τηλέφωνα
εξοπλισµός εργαστηρίου νόθευσης ναρκωτικών

ουσιών

Εντοπίσθηκε εργαστήριο νόθευσης ναρκωτικών 

Οι δράστες  διακινούσαν τις ουσίες στις περιοχές 
των Αχαρνών, Ζεφυρίου, Άνω Λιοσίων 

∆ήµος Χαϊδαρίου

Συγχαρητήριο µήνυµα 
στον Στέφανο Τσιτσιπά!
Ο ∆ήµος Χαϊδαρίου εκφράζει τα θερµά του συγχ αρη-

τήρια και το θαυµασµό του για τις επιτυχ ίες του Πρω-
ταθλητή στο τέν ις Στέφαν ο Τσιτσιπά. Η µέχ ρι τώρα
πορεία του, είν αι γεµάτη από θριαµβευτικές ν ίκες και
είµαστε σίγουροί ότι θα έρθουν  ακόµα µεγαλύτερες
επιτυχ ίες.

Ευχ όµαστε µέσα από την  καρδιά µας ν α είσαι γερός
και καλή επιτυχ ία στην  προσπάθεια κατάκτησης του
Australian Open 2019.

Ολόκληρο το Χαϊδάρι θα βρίσκεται δίπλα σου και θα
σε στηρίζει σε αυτή την  τιτάν ια προσπάθεια!

Συγχ αρητήρια Στέφαν ε!

ΟΑΕ∆: ∆εύτερη ευκαιρία 
σε ανέργους πρώην 
αυτοαπασχολούµενους 
Χρηµατοδότηση έως 12.000 ευρώ

Μ
έσα στον  Ιαν ουάριο αν αµέν εται το πρόγραµµα
του ΟΑΕ∆ που θα δόσει µια «δεύτερη ευκαιρία»
σε όσους επιχ ειρηµατίες είδαν  το σκληρό πρό-

σωπο της κρίσης.
Το ν έο πρόγραµµα δεύτερης επιχ ειρηµατικής ευκαι-

ρίας αφορά σε 5.000 αν έργους πρώην  αυτοαπασχ ο-
λούµεν ους, που έκλεισαν  τις επιχ ειρήσεις τους κατά τη
διάρκεια της οικον οµικής κρίσης και στους οποίους θα
δοθεί επιχ ορήγηση για ν α ξεκιν ήσουν  µια ν έα επιχ ει-
ρηµατική δραστηριότητα µόν οι ή µαζί µε άλλους. Η διάρ-
κεια της επιχ ορήγησης ορίζεται σε δώδεκα µήν ες. Μετά
τη λήξη του δωδεκαµήν ου οι δικαιούχ οι δεσµεύον ται ν α
διατηρήσουν  τις επιχ ειρήσεις τους για άλλους τρεις
µήν ες. 
Παράλληλα δίν εται η δυν ατότητα επέκτασης του δια-
στήµατος επιχ ορήγησης για δώδεκα επιπλέον  µήν ες.
Το ποσό επιχ ορήγησης ορίζεται ως εξής:

- έως 12.000 ευρώ για ατοµικούς επιχ ειρηµατίες/επιτ-
ηδευµατίες (ατοµικές επιχ ειρήσεις) και µέλη ν οµικών
ον τοτήτων  µε ποσοστό συµµετοχ ής στο εταιρικό κεφ-
άλαιο τουλάχ ιστον  51% (και έως 8.000 ευρώ για τους 12
µήν ες επέκτασης του προγράµµατος)
- έως 9.000 ευρώ/αν ά µέλος ν οµικών  ον τοτήτων , που
συµµετέχ ουν  στο συν ολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/2,
έκαστος (και έως 5.000 ευρώ για τους 12 µήν ες επέκτα-
σης του προγράµµατος)
- έως 8.000 ευρώ/αν ά µέλος ν οµικών  ον τοτήτων , που
συµµετέχ ουν  στο συν ολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/3,
έκαστος (και έως 4.000 ευρώ για τους 12 µήν ες επέκτα-
σης του προγράµµατος).
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Έ
να µεγάλο διαδηµοτικό έργο για τη βελτίωση
της οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο 16
∆ήµων της Περιφέρειας Αττικής και την προ-

στασία των πολιτών, πεζών και εποχούµενων, χρηµα-
τοδοτεί η Περιφέρεια. 

«Μιλάµε για ένα ζωτικής σηµασίας θέµα που έχει καθ-
ηµερινά υψηλό κόστος σε απώλειες ζωών και σοβαρούς
τραυµατισµούς πεζών, οδηγών, εποχούµενων»,
συνέχισε η ίδια. «Ένα θέµα το οποίο στην Περιφέρεια
Αττικής δεν ανακαλύπτουµε σήµερα αλλά εδώ και τέσσε-
ρα χρόνια, καθώς επιχειρούµε, δυνατά και αθόρυβα,
µέσα από συνέργειες µε τους ∆ήµους και όλους τους
εµπλεκόµενους φορείς, να βελτιώσουµε το οδικό δίκτυο
αρµοδιότητάς µας», ανέφερε  η Περιφερειάρχης. «Με τη
βελτίωση των οδικών µας υποδοµών, συµβάλλουµε
παράλληλα στον τουρισµό και την ανάπτυξη της Αττι-
κής», κατέληξε η ίδια.

Νωρίτερα, στα γραφεία της Περιφέρειας, υπεγράφη η
Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ της Περιφέρειας Αττι-
κής και των 16 ∆ήµων παρουσία των ∆ηµάρχων: Αίγι-
νας, Αχαρνών, ∆ιονύσου, Κυθήρων, Μάνδρας - Ειδ-
υλλίας, Μαραθώνα, Μαρκοπούλου - Μεσογαίας, Μεγα-
ρέων, Παιανίας, Παλλήνης, Πεντέλης, Ραφήνας - Πικε-
ρµίου, Σαλαµίνας, Σπάτων - Αρτέµιδος, Τροιζηνίας και
Ωρωπού. Στην υπογραφή παρευρέθηκε η Αντιπεριφερ-
ειάρχης Έργων και Υποδοµών, Αγγέλικα Σαπουνά.

Στο επίκεντρο των παρεµβάσεων είναι η βελτίωση της
οδικής ασφάλειας µε γνώµονα την προστασία της ανθ-
ρώπινης ζωής, ενώ το έργο αναµένεται να συµβάλει
στην ανάπτυξη και τον τουρισµό.

 Οι πολλαπλές παρεµβάσεις που περιλαµβάνει το έργο

Το έργο αφορά σε βραχυπρόθεσµες επεµβάσεις,
δηλαδή µικρής και µεσαίας κλίµακας σε µέγεθος και
κόστος, οι οποίες είναι υλοποιήσιµες σε σύντοµο χρο-
νικό διάστηµα.

Έχουν άµεσα αποτελέσµατα στο επίπεδο της παρεχό-
µενης οδικής ασφάλειας και εφαρµόζονται σε τµήµατα
και θέσεις Μειωµένης Οδικής Ασφάλειας, των οδικών
αξόνων της Περιφέρειας.

Αφορούν δε κυρίως σε αναβάθµιση και αντικατάσταση
του εξοπλισµού της οδού, όπως επαναδιαγράµµιση,
πινακίδες σήµανσης, ανακλαστήρες οδοστρώµατος,
γραµµική οριοσήµανση, στηθαία ασφαλείας, κ.λπ. 

Επίσης, τοπικά, προβλέπεται συµπλήρωση - ανακα-
τασκευή της υποδοµής, όπως επισκευή φθορών οδο-
στρώµατος, αντικατάσταση της παλαιάς επιφανειακής
ασφαλτικής στρώσης µε νέα αντιολισθηρή, συµπλήρωση
υλικού ερείσµατος, καθαρισµός - µόρφωση υφιστάµενης
τριγωνικής τάφρου, καθαρισµός περιοχής για αύξηση
ορατότητας (αποξήλωση εµποδίων και αποψίλωση
ζωνών που εµποδίζουν την ορατότητα) κ.ά.

Σηµειώνεται ότι οι θέσεις Μειωµένης Οδικής Ασφάλει-
ας στις οποίες θα γίνουν παρεµβάσεις προέκυψαν από
Μελέτες Επεµβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας που
συντάχθηκαν για τον σκοπό αυτό και εποπτεύθηκαν
από την «Εγνατία Οδός Α.Ε.». 

Πρόκειται για περίπου 600 θέσεις διάσπαρτες σε όλο
το επαρχιακό οδικό δίκτυο της Αττικής.

Α
ν αµέν εται σύν τοµα η τοποθέτηση των  σχ ο-
λικών  ψυχ ολόγων  σε σχ ολεία των  δήµων  της
∆υτικής Αττικής  Η σχ ετική υπουργική απόφα-

ση  ορίζει ότι οι ψυχ ολόγοι θα προσληφθούν  από την
τρέχ ουσα σχ ολική χ ρον ιά και θα προσληφθούν  ως
αν απληρωτές και θα αν ήκουν  στον  κλάδο ΠΕ23.

Σε κάθε οµάδα σχ ολείων  τοποθετείται έν ας (1)
Ψυχ ολόγος κλάδου ΠΕ23. Εν τός 5 ηµερών  από την
ηµεροµην ία αν άληψης υπηρεσίας καταρτίζει εβδοµα-
διαίο πρόγραµµα στο οποίο καθορίζεται συγκεκριµέν η
ηµέρα της εβδοµάδας, σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια
του διδακτικού έτους, κατά την  οποία θα ασκεί τα καθ-
ήκον τα του, σε κάθε µια από τις πέν τε (5) σχ ολικές
µον άδες που έχ ει τοποθετηθεί.

Τα καθήκοντα των ψυχολόγων
Ο Ψυχ ολόγος κλάδου ΠΕ23 φρον τίζει για τη εφαρµο-

γή των  αρχ ών  της επιστήµης Ψυχ ολογίας στην
εκπαίδευση και προάγει την  ψυχ οσυν αισθηµατική,
κοιν ων ική και γν ωστική αν άπτυξη των  µαθητών , 

∆ιαδηµοτικό έργο για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας 
στο οδικό δίκτυο 16 ∆ήµων, προϋπολογισµού 28 εκατ. ευρώ

Πολλαπλές παρεµβάσεις σε Μάνδρα, Μέγαρα και Αχαρνές 

ΑΑυυττοοδδιιοοιικκηηττιικκέέςς  εεκκλλοογγέέςς  
κκααιι  αανναασσττοολλήή  

ππρροοσσλλήήψψεεωωνν  σσττοουυςς  ΟΟ..ΤΤ..ΑΑ..  

Τον Μάιο θα πραγµατοποιηθούν οι ∆ηµοτικές και Περ-
ιφερειακές Εκλογές και ως εκ τούτου τίθεται σε ισχύ η
πρόβλεψη του άρθρου 28 του ν. 2190/1994, σύµφωνα
µε την οποία αναστέλλονται οι πάσης φύσεως προσλή-
ψεις και υπηρεσιακές µεταβολές, καθώς και οι προπαρ-
ασκευαστικές αυτών ενέργειες, για το χρονικό διάστηµα
του ενός µηνός που προηγείται των εκλογών και µέχρι
την εγκατάσταση των νέων αιρετών οργάνων.

Το Υπ. Εσωτερικών, µε εγκύκλιό του, λαµβάνοντας
υπόψη ότι, πρόκειται για µεγάλο χρονικό διάστηµα, καλεί
τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να υποβάλουν
«έγκαιρα και ορθά» τα αιτήµατά τους για το 2019,  για
την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων αναγ-
κών και την πραγµατοποίηση συγκεκριµένων έργων.

Οι προσλήψεις αφορούν στις εξής κατηγορίες
εργαζοµένων:

Αιτήµατα έκτακτου προσωπικού από ∆ήµους και
Περιφέρειες

Αιτήµατα έκτακτου προσωπικού από Ν.Π.Ι.∆.
∆ήµων και Περιφερειών

Αιτήµατα ανταποδοτικού χαρακτήρα
Αιτήµατα υπό τη µορφή αντιτίµου.
Επισηµαίνεται ότι, από τον προγραµµατισµό προ-

σλήψεων – ενηµέρωση του ΥΠΕΣ εξαιρούνται:

Αρχική πρόσληψη και ανανεώσεις προσωπικού
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου στο πλαίσιο
συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων

Συµβάσεις µίσθωσης έργου στο πλαίσιο συγχρ-
ηµατοδοτούµενων πράξεων

Εποχικό προσωπικό για την πυρασφάλεια, τις
κατασκηνώσεις και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των
ακτών

Προσωπικό για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγ-
κών

Γιατροί εργασίας και τεχνικοί ασφαλείας
Πρόγραµµα «Άθληση για Όλους»
Πρόσληψη υδρονοµέων στις ∆.Ε.Υ.Α.
Αναπλήρωση µοναδικού στον κλάδο του υπαλλή-

λου
Έκτακτο προσωπικό για την εκτέλεση έργων µε

αυτεπιστασία
Σχολικές καθαρίστριες.

Συν εχ ίζεται στη σελ. 13

Αναµένεται σύντοµα η τοποθέτηση των σχολικών
ψυχολόγων σε σχολεία της ∆υτικής Αττικής 
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26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ 
2ο Θεωρητικό 
σχολείο τακτικών σε 
συµβάν εκδήλωσης 
σεισµικού 
φαινοµένου

Η εκπαιδευτική περίοδος των  εθε-
λον τών  της  οµάδας ∆.Α.Κ.- Όµιλος
Φίλων  του ∆άσους, για το ν έο έτος
2019 ξεκίν α µε το 2ο Θεωρητικό σχ ο-
λείο τακτικών   για δεύτερη συν εχ όµεν η
χ ρον ιά.

Η πρόληψη, η εν ηµέρωση για  τις ασφαλείς προσεγ-
γίσεις, και άλλες τακτικές σε συµβάν  εκδήλωσης σει-
σµικού φαιν οµέν ου, θα αν απτυχ τούν   από τους
εκπαιδευτές θα επιτυγχ άν ετε η πληρέστατη κατάρτιση
και το υψηλό επίπεδο εθελον τικής προσφοράς όλων
µας, προς τον  συν άν θρωπο µας!

Εν ηµερών ουµε όλα τα µέλη ότι µετά από την  σχ ετι-
κή επικοιν ων ία, στο 2ο Θεωρητικό σχ ολείο τακτικών

σεισµού όπου θα πραγµατοποιηθεί στις 26/1/2019 θα
έχ ουµε την  τιµή ν α παραστεί ως εισηγητής ο Καθη-
γητής Γεράσιµος Παπαδόπουλος (Σεισµολόγος ∆ιευθυ-
ν τής Ερευν ών , Γεωδυν αµικό Ιν στιτούτο, Εθν ικό
Αστεροσκοπείο Αθην ών  ) αν απτύσσον τας τις από-
ψεις και τις γν ώσεις του στον  τοµέα του, όπου είµαστε
απολύτως βέβαιοι ότι θα µας φαν ούν  χ ρήσιµα!

Σάββατο στις 5 µ.µ. – 8 µ.µ.
∆ΑΚ, Αχ αρν ές Αττικής

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ
ΠΕΥΚΟ 70€

ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ
Τηλέφωνο
6982155684 

& 2105540267

Σε εκδήλωση του Φιλανθρωπικού Σωµατείου Κοινωνικής Μέριµνας
Μοσχάτου ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης
Γ. Πατούλης: Στηρίζουµε µε όλες µας τις δυνάµεις τέτοιες αξιέπαινες προσπάθειες 

-∆εσµεύοµαι πως η Αττική θα γίνει πιο φιλική στους ηλικιωµένους µας

Κον τά στους αν θρώπους της τρίτης ηλικίας στην
εκδήλωση για την  κοπή της πίτας του Φιλαν θρωπικού
Γηροκοµείου Κοιν ων ικής Μέριµν ας Μοσχ άτου
“∆ιον ύσιος Θεοφιλάτος" βρέθηκε χ θες το βράδυ ο
υποψήφιος Περιφερειάρχ ης Αττικής Γ. Πατούλης.  

Όπως υπογράµµισε κατά τη διάρκεια του χ αιρετι-
σµού του, δοµές όπως το Φιλαν θρωπικό Γηροκοµείο
Μοσχ άτου, οι οποίες παρέχ ουν  φρον τίδα και ελπίδα
στους ηλικιωµέν ους χ ρειάζον ται τη βοήθεια και τη
στήριξη όλων  µας.

Ο Γ. Πατούλης σηµείωσε  ότι  ως Πρόεδρος των
∆ηµάρχ ων  και του Ιατρικού Συλλόγου Αθην ών , εργά-
ζεται καθηµεριν ά για ν α γίν ει πράξη η κοιν ων ική
αλληλεγγύη και η κοιν ων ική µέριµν α.

Επιπλέον  συµπλήρωσε ότι ως υποψήφιος Περιφερ-
ειάρχ ης δεσµεύεται πως θα εργαστεί συστηµατικά προκειµέν ου η Αττική ν α γίν ει πιο φιλική στους ηλικιωµέν ο-
υς.  Η Κοιν ων ική Μέριµν α είν αι µη  Κερδοσκοπικό Σωµατείο και έχ ει ως αποστολή του ν α προσφέρει στέγη,
αγάπη και  φρον τίδα σε  ηλικιωµέν ους συν αν θρώπους µας. 

Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε σε µια ζεστή ατµόσφαιρα µε την  παρουσία πλήθους κόσµου και του
δηµάρχ ου Μοσχ άτου Αν δρέα Ευθυµίου. Το συν τον ισµό είχ ε η Γ.Γ. της Κοιν ων ικής Μέριµν ας κα. Πετράκη
Πετρούλα, εν ώ χ αιρετισµό πραγµατοποίησαν  εκτός από το δήµαρχ ο Μοσχ άτου και το κ. Πατούλη ο Πρόεδρ-
ος της Μέριµν ας κ. Αν αστάσιος Θεοφιλάτος. 

Λέσχης Ανάγνωσης Κινέττας: 
Εκδήλωση για την  ιστορία Εκδήλωση για την  ιστορία 
του θεάτρου Σκιώντου θεάτρου Σκιών
Η Λέσχ ης Αν άγν ωσης Κιν έττας διοργαν ών ει εκδήλωση
µε θέµα «Η ιστορία του θεάτρου Σκιών  και η εξέλιξή
του στο Ελλην ικό Θέατρο Σκιών  του Καραγκιόζη», η
οποία θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 26 Ιαν ουαρίου
2019 στις 18:00, στην  Τοπική Κοιν ότητα-Οµοσπον δία
Συλλόγων  Κιν έττας.Στην  παρέα της Λέσχ ης Αν άγν ω-
σης θα βρεθούν , η αγαπηµέν η ηθοποιός κα Άν ν α
Κουρή και οι κ.κ. Ιάσων ας και Αλέξαν δρος Μελισ-
σην ός, οι οποίοι θα παίξουν  το έργο «Ο Καραγκιόζης
και το µαγεµέν ο δέν δρο».
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Ενηµερωτική ηµερίδα µε
θέµα τον µεταρρυθµιστικό
νόµο µε την επωνυµία

“Κλεισθένης” περί την Τοπική Αυτό-
διοίκηση διοργανώνει ο ∆ήµος
Μεγαρέων τη ∆ευτέρα 28 Ιανουα-
ρίου 2019.

Η εκδήλωση διοργανώνεται σε
συνεργασία µε την Πανελλήνια
Ένωση Γενικών Γραµµατέων Τοπι-
κής Αυτοδιοίκηση από τις 18:00 έως
21:00.

∆υνατότητα συµµετοχής έχουν
αιρετοί, τεχνοκράτες, στελέχη
∆ιοίκησης και φορέων του ∆ήµου οι
οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να
ενηµερωθούν για το πλαίσιο διεξα-
γωγής των δηµοτικών και περιφερει-
ακών εκλογών του Μαΐου.

Οι εργασίες περιλαµβάνουν

τέσσερις κύκλους
συζήτησης:

Εκλογικό σύστηµα.
Εισηγητής Μιχάλης Χρη-
στάκης, πολιτικός – ∆ιοικ-
ητικός Επιστήµων µε
εξειδίκευση στις Ευρω-
παϊκές Σπουδές, ∆ρ ∆ιε-
θνών Σχέσεων, Γενικός
Γραµµατέας του ∆ήµου
Νέας Σµύρνης, Πρόεδρος
της Πανελλήνιας Ενωσης Γενικών
Γραµµατέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
“Κλεισθένης”.

Η οικονοµική λειτουργία του
∆ήµου, σ/φ Ν. 4555/2018.
Εισηγητής Θωµάς Γιαννιώτης, ∆ιε-
υθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών
του ∆ήµου Νέας Σµύρνης, Υπεύθυ-
νος ∆οµής Εσωτερικού Ελέγχου του
∆ήµου Νέας Σµύρνης.

Σχολικές Επιτροπές. Εισηγητής
Γιάννης Σαρακηνός, δικηγόρος, µε
ειδίκευση στο Χρηµατοοικονοµικό
∆ίκαιο, Ειδικός στην εφαρµογή του
Κανονισµού Προστασίας Προσω-
πικών δεδοµένων, Ειδικός σε θέµα-
τα ΝΠ∆∆ και Σχολικών Επιτροπών,
επικεφαλής Οµάδας Ψηφιακής
Πύλης ∆ήµοςdata.

Εποπτεία ΟΤΑ και πρόγραµµα

Βοήθεια στο Σπίτι. Εισηγητές Μιχάλ-
ης Χρηστάκης, Γιάννης Σαρακηνός,
Λίλη Πάνου, ∆ιοικητική Επιστήµων,
µε ειδίκευση στο ∆ίκαιο της Ευρω-
παϊκής Ενωσης, ∆ιευθύντρια Κ.Ε.Π.
και υπεύθυνη της προστασίας προ-
σωπικών δεδοµένων του ∆ήµου
Νέας Σµύρνης.

Τις εργασίες θα συντονίσει ο ∆ήµα-
ρχος Γρηγόρης Σταµούλης.

24 δόσεις για τα χρέη πυρόπληκτων 
- Η προθεσµία κατάθεσης αίτησης

Σ
ε συνέχεια των µέτρων που έχουν ληφθεί από το υπουργείο Οικονο-
µικών για τη στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές της 23ης και
24ης Ιουλίου 2018, υπογράφηκε από την υφυπουργό Οικονοµικών

Κατερίνα Παπανάτσιου υπουργική απόφαση, η οποία προβλέπει τα κάτωθι:

- Ρυθµίζονται σε 24 ίσες µηνιαίες δόσεις τα ληξιπρόθεσµα χρέη των
φυσικών και νοµικών προσώπων, που έχουν την κύρια κατοικία ή κύρια
εγκατάσταση (έδρα) στη ∆ηµοτική Ενότητα Νέας Μάκρης του ∆ήµου Μαρ-
αθώνα, στη ∆ηµοτική Ενότητα Ραφήνας του ∆ήµου Ραφήνας-Πικερµίου, στη
∆ηµοτική Ενότητα Καλάµου του ∆ήµου Ωρωπού και στη ∆ηµοτική Ενότητα
Μεγαρέων του ∆ήµου Μεγαρέων. Η είσπραξη των χρεών αυτών είχε ανα-
σταλεί µέχρι και τις 23.1.2019.

- Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στην εν λόγω ρύθµιση, πρέπει
να κατατεθεί στην αρµόδια ∆ΟΥ µέχρι τις 15.2.2019.

Η υπαχθείσα στη ρύθµιση βασική οφειλή δεν επιβαρύνεται µε επιπλέον
προσαυξήσεις/τόκους/πρόστιµο εκπρόθεσµης καταβολής κατά τη διάρκεια
της ρύθµισης. Η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται µέχρι τις 15.2.2019 και
οι επόµενες µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των επόµενων µηνών.

∆ωρεάν νοµικές συµβουλές και πληροφόρηση ∆ωρεάν νοµικές συµβουλές και πληροφόρηση 
σε συνταξιούχους, εργαζόµενους και ανέργουςσε συνταξιούχους, εργαζόµενους και ανέργους
Σύµφωνο συνεργασίας µεταξύ ∆ήµου Ιλίου και ΓΣΕΕ

Σ
ύµφωνο συνεργασί ας
υπεγράφη µεταξύ του
∆ηµάρχου Ιλί ου Νί κου

Ζενέτου και  Προέδρου της ΓΣΕΕ
Γι άννη Παναγόπουλου γι α τη
δηµι ουργί α µι ας νέας υποστηρ-
ι κτι κής δοµής πληροφόρησης
και  συµβουλευτι κής συντα-
ξι ούχων, ατόµων πλησί ον της
σύνταξης, εργαζοµένων και
ανέργων, κατά τη δι άρκει α
ενηµερωτι κής εκδήλωσης, στο
∆ηµαρχεί ο Ιλί ου.

Τη δοµή παρουσί ασε ο Αντι δήµαρχος Κοι νωνι κής Προστασί ας & Υγεί ας του ∆ήµου
Γι άννης Χαραλαµπόπουλος και  στη συνέχει α οι  ει σηγητές Νοµι κοί  Σύµβουλοι  και  Επι -
στηµονι κοί  Συνεργάτες του Ινστι τούτου Εργασί ας της ΓΣΕΕ Θεόδωρος Βλάσσης και  Χρή-
στος Θανασουλόπουλος µί λησαν γι α τι ς πρόσφατες εξελί ξει ς στην κοι νωνι κή ασφάλι ση
και  το νέο τοπί ο που δι αµορφώνεται  στι ς εργασι ακές σχέσει ς.

Η νέα δοµή θα λει τουργήσει  συµπληρωµατι κά του Γραφεί ου Πληροφόρησης & Υπο-
στήρι ξης Ανέργων, το οποί ο προσφέρει  στήρι ξη στους άνεργους πολί τες του ∆ήµου Ιλί ου
από το 1997.

Από τη ∆ευτέρα 21 Ιανουαρί ου 2019, Νοµι κοί  Σύµβουλοι  και  Σύµβουλοι  Απασχόλησης
θα βρί σκονται  την 1η και  την 3η ∆ευτέρα κάθε µήνα, από 16:00 έως 20:00, στο ∆ηµαρχεί ο
Ιλί ου, στον 4ο όροφο, προκει µένου να παρέχουν ∆ΩΡΕΑΝ υπηρεσί ες εξει δι κευµένης
πληροφόρησης και  επαγγελµατι κής συµβουλευτι κής σε οµαδι κό και  ατοµι κό επί πεδο.

Γι α περι σσότερες πληροφορί ες, κάθε ενδι αφερόµενος µπορεί  να επι κοι νωνεί  µε το
Γραφεί ο Πληροφόρησης & Υποστήρι ξης Ανέργων και  συγκρι µένα µε την κυρί α Χρυσούλα
Κουλουρί δη στο τηλέφωνο 2132030169, εργάσι µες ηµέρες και  ώρες 08:00 έως 14:00.

Όπως δήλωσε ο ∆ήµαρχος Ιλί ου Νί κος Ζενέτος:

Ο ∆ήµος µας έχει  αναλάβει  πολλές πρωτοβουλί ες µε σκοπό την πληροφόρηση και  την
ανακάλυψη νέων προοπτι κών στο χώρο εργασί ας. Στο πλαί σι ο αυτό, δι ευρύνουµε τη
στήρι ξή µας προς τους πολί τες που αναζητούν έγκυρες απαντήσει ς σχετι κά µε τα εργα-
σι ακά και  συνταξι οδοτι κά τους δι και ώµατα, δηµι ουργώντας µι α νέα δοµή, σε συνεργασί α
µε το Ινστι τούτο Εργασί ας της ΓΣΕΕ, όπου θα παρέχει  δωρεάν εξει δι κευµένες πληροφο-
ρί ες, προς αυτήν την κατεύθυνση. Γι α το λόγο αυτό, θα ήθελα να ευχαρι στήσω θερµά το
Ινστι τούτο Εργασί ας και  τον Πρόεδρο της ΓΣΕΕ κ. Γι άννη Παναγόπουλο.»

 ∆ήµος Μεγαρέων: 

Ενηµερωτική ηµερίδα 
µε θέµα τον µεταρρυθµιστικό 
νόµο “Κλεισθένης”
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Πρόσκληση για τα µέλη του ΚΑΠΗ Ελευσίνας 
στην Μουσικοθεατρική Παράσταση «ΜΑΤΙΛΝΤΑ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής του Ν.Π.∆.∆ Π.Α.Κ.Π.Π.Α του ∆ήµου

Ελευσίνας, σε συνεργασία µε την Συντονιστική Επιτροπή των µελών του
Κ.Α.Π.Η, αποφάσισαν την παρακολούθηση της Μουσικοθεατρικής παράστα-

σης «ΜΑΤΙΛΝΤΑ»,  την Πέµπτη 7 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 19.00, 
που παρουσιάζεται στο θέατρο ΑΚΡΟΠΟΛ (Ιπποκράτους 9 Αθήνα).

Εγγραφές: Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019  8.30-11.30 στα παραρτήµατα
του ΚΑΠΗ. Τιµή εισιτηρίου 15 ευρώ Αναχώρηση 17.00
Τα πούλµαν επιδοτούνται από το Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.

Τριήµερη Αποκριάτικη εκδροµή στη Λάρισα και την Κοζάνη 

Εγγραφές: Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019  και ώρα 8:30 – 11:30 
π.µ. στα Παραρτήµατα Κ.Α.Π.Η.

Το Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής του Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. του ∆ήµου
Ελευσίνας, σε συνεργασία µε  την  Συντονιστική Επιτροπή των µελών του
Κ.Α.Π.Η, διοργανώνουν τριήµερη Αποκριάτικη εκδροµή στην Λάρισα και την
Κοζάνη, από  το Σάββατο 9 Μαρτίου έως και ∆ευτέρα 11 Μαρτίου  2019.

Εγγραφές: Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019  και ώρα 8:30 – 11:30 π.µ.
στα Παραρτήµατα Κ.Α.Π.Η.

Το  κόστος της εκδροµής θα είναι
115 ευρώ το άτοµο, σε δωµάτιο
δίκλινο µε ηµιδιατροφή.

Τρίκλινο: 100 ευρώ το άτοµο µε
ηµιδιατροφή

Μονόκλινο: 210 ευρώ το άτοµο µε
ηµιδιατροφή 

Εγγραφή – Προκαταβολή: 50 ευρώ
ανά άτοµο. Τα πούλµαν επιδοτούνται
από το Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.

Η Συντονιστική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος του ΝΠ∆∆ ΠΑΚΠΠΑ

Αγριµάκης Κ. Βασίλης 

ΚΚοοιιννωωννιικκόό  
ΠΠααννττοοππωωλλεείίοο  
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑχχααρρννώώνν
Βασικό κριτήριο για την ένταξη,

µεµονωµένων ατόµων ή οικογενειών
στους δικαιούχους των υπηρεσιών του
Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι η
διαπίστωση της "απορίας"

Το Κοι νωνι κό Παντοπωλεί ο ∆ήµου Αχα-
ρνών συγχρηµατοδοτεί ται  από το Ευρω-
παϊ κό Κοι νωνι κό Ταµεί ο και  σκοπός της
ί δρυσης του, εί ναι  να προστατεύσει  και  να
µερι µνήσει  γι α τι ς ευπαθεί ς οµάδες του
πληθυσµού που πλήττονται  από τι ς συνέ-
πει ες τόσο της κοι νωνι κής όσο και  της
οι κονοµι κής κρί σης, καταπολεµώντας την
φτώχει α, τον κοι νωνι κό αποκλει σµό και
βοηθώντας τους έτσι  στην οµαλή επανέν-
ταξη και  επανασύνδεση µε το κοι νωνι κό
σύνολο.

Η λει τουργί α του Κοι νωνι κού Παντοπω-
λεί ου αποσκοπεί  στην κάλυψη πρωτο-
γενών αναγκών δι αβί ωσης των κατοί κων
του ∆ήµου Αχαρνών ώστε να καταστεί  εφι κ-
τή ή µε αξι οπρεπεί ς όρους η δι αβί ωση
τους.

Βασι κό κρι τήρι ο γι α την ένταξη, µεµονω-
µένων ατόµων ή οι κογενει ών στους δι και -
ούχους των υπηρεσι ών του Κοι νωνι κού
Παντοπωλεί ου εί ναι  η δι απί στωση της
"απορί ας", η οποί α αποδει κνύεται  από το
ει σόδηµα σε συνδυασµό µε την εξέταση
και  άλλων κοι νωνι κών κρι τηρί ων, όπως η
ανεργί α, η οι κογενει ακή κατάσταση, η
ασθένει α, η αναπηρί α, οι  συνθήκες στέγα-
σης και  δι αβί ωσης, καθώς και  τυχόν άλλα
ι δι αί τερα κοι νωνι κά προβλήµατα που
αντι µετωπί ζουν.

Στους δι και ούχους του Κοι νωνι κού Παν-
τοπωλεί ου που θα ενταχθούν κατόπι ν αι τή-
σεως µε τα προβλεπόµενα δι και ολογητι -
κά που ορί ζονται  στον κανονι σµό λει το-
υργί ας, θα δι ανέµονται  σε σταθερή και
τακτι κή βάση τα παρακάτω εί δη ανάλογα
µε τι ς ανάγκες του νοι κοκυρι ού:

● τυποποι ηµένα τρόφι µα µακράς δι άρ-
κει ας

● εί δη ατοµι κής υγι ει νής και  καθαρι ότ-
ητας

● εί δη βρεφι κής ανάπτυξης
● εί δη ένδυσης και  υπόδησης
● εί δη οι κι ακού εξοπλι σµού, σχολι κά

εί δη, βι βλί α κ.α.
● νωπά προϊ όντα 



Πολυπληθής συµµετοχή στην Βασιλόπιτα του Judo Fylis 

Μ
ε τη συµµετοχ ή αθλ-
ητών , γον ιών  και
πολλών  φίλων  που

γέµισαν  ασφυκτικά την  αίθ-
ουσα του Κέν τρου διασκέδα-
σης “Κάκιας” έκοψε το
µεσηµέρι της Κυριακής 20
Ιαν ουαρίου την  Πρωτοχ ρο-
ν ιάτικη βασιλόπιτα για το
καλό της χ ρον ιάς, ο Αθλ-
ητικός Σύλλογος JUDO
FYLIS. 

Φιλόξεν ος οικοδεσπότης ο
Πρόεδρος του Συλλόγου

Κώστας Μάρκου ευχ αρίστησε όλους εκείν ους που αν ταποκρίθηκαν  στην  πρόσ-
κληση. Ιδιαίτερες ευχ αριστίες απηύθυν ε στον  ∆ήµαρχ ο Φυλής Χρήστο Παππού επι-
σηµαίν ον τας όχ ι µόν ο ότι στηρίζει ολόπλευρα το έργο του Συλλόγου από την  πρώτη
στιγµή αλλά ότι πιστεύον τας στο όραµά του, ήταν  εκείν ος που έδωσε στο Judo Fy lis
την  ευκαιρία ν α διοργαν ώσει στον  τόπο κορυφαίες αθλητικές διοργαν ώσεις και πρω-
ταθλήµατα µε παγκόσµιες και παν ελλαδικές συµµετοχ ές και διακρίσεις.  Ο Πρόεδρος
αν αφέρθηκε επίσης επιγραµµατικά, στην  πορεία του Αθλητικού Συλλόγου που µετρά
ήδη έξι χ ρόν ια ζωής καθώς και στην  ίδρυση αθλητικών  υποδοµών  στο γειτον ικό
∆ήµο Αγίων  Αν αργύρων  

Ο ∆ήµαρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς από την  πλευρά του, συν εχ άρη τον  Πρόε-
δρο τους αθλητές και όλα τα µέλη του Judo Fy lis, δίν ον τας παράλληλα τη δέσµευση
ν α εξακολουθήσει ν α βρίσκεται κον τά τους στηρίζον τας το πολύτιµο έργο τους. 
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Καλές ειδήσεις και ζεστή φιλοξενία στη Βασιλόπιτα του 3ου ∆ηµοτικού Σχολείου Άνω Λιοσίων 

Η σηµερινή συνάντηση µε την Συγγραφέα 
Αλκυόνη Παπαδάκη αναβάλλεται

«ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ» ∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ο Πρόεδρος του Πνευµατι-
κού Κέντρου του ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου, κ. Μελέτιος Μπουρ-
αντάς ενηµερώνει τα µέλη και
τους φίλους της «Λέσχης
Ανάγνωσης», ότι η προγραµ-
µατισµένη συνάντηση, την
Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019
µε την πολυγραφότατη Συγγρ-
αφέα κ. Αλκυόνη Παπαδάκη
αναβάλλεται. Θα ακολουθήσει
ανακοίνωση για τον προγραµ-
µατισµό της επόµενης συνάν-
τησης. 

Φιλόξενη ατµόσφαιρα και κέφι, επικράτησε στην
εκδήλωση για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης
πίτας που πραγµατοποίησε ο Σύλλογος

Γονέων του 3ου ∆ηµοτικού Σχολείου Άνω Λιοσίων στο
κέντρο διασκέδασης “ΕΛΑΤΟ” της ∆ηµοτικής Ενότητας
Φυλής, το µεσηµέρι της Κυριακής 20 Ιανουαρίου. 

Από το βήµα της εκδήλωσης ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρή-
στος Παππούς, έδωσε τις ευχές του για µια καλή και
δηµιουργική χρονιά αποκαλώντας τη συνοικία του 3ου
∆ηµοτικού “Ζωφριά της καρδιάς του” και δίνοντας τη 

δέσµευση πως η ανάπτυξη και η βελτίωση της περ
ιοχής θα συνεχιστεί µε αµείωτους ρυθµούς και αυτή τη

χρονιά. 

Καλές ειδήσεις έφερε και ο Πρόεδρος της Α’ βάθµιας
Σχολικής επιτροπής Γιάννης Κρεµύδας,  ανακοινώνον-
τας πως η δηµιουργία του 8ου ∆ηµοτικού Σχολείου
στην συνοικία της Ζωφριάς που θα αποσυµφορήσει
το 3ο ∆ηµοτικό είναι πλέον γεγονός καθώς η κατασ-
κευή του εντάχθηκε, στο πρόγραµµα “ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ” 

Κατά τα λοιπά ο φιλόξεν ος Πρόεδρος του Συλλόγου
του 3ου ∆ηµοτικού Σχ ολείου Άν ω Λιοσίων  Αθαν άσιος
Ζαρκογιάν ν ης αλλά και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου φρόν τισαν  µε επιµέλεια ώστε ν α µη λείψει
τίποτα, από καν έν αν . 

Ο ∆ήµαρχ ος στο πλαίσιο της εκδήλωσης πέρασε
από όλα τα τραπέζια κι αν τάλλαξε εγκάρδιες ευχ ές µε
τους γον είς εν ώ ευχ άριστη έκπληξη αποτέλεσε και η
εµφάν ιση του Τµήµατος Juba µε τις τρισχ αριτωµέν ες
µαθήτριες ν α δίν ουν  επί σκην ής, τον  καλύτερό τους
εαυτό. 
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Σ
την ανακαινισµένη έδρα του Πανηπειρωτικού Συλλό-
γου Ασπροπύργου, συγκεντρώθηκαν µέλη και φίλοι
µε αφορµή το κόψιµο της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας
για το νέο έτος. Η εκδήλωση ξεκίνησε µε το χαιρετι-

σµό του Προέδρου, κ. Κωνσταντίνου Ζηκόπουλου, ο οποίος
αναφέρθηκε λεπτοµερώς στις δράσεις και στις συνεργασίες που
πραγµατοποίησε ο Σύλλογος τον προηγούµενο χρόνο και ευχα-
ρίστησε όλους όσους στηρίζουν συνεχώς το Σύλλογο. ∆εν θα
µπορούσε να µην ευχαριστήσει τη ∆ηµοτική Αρχή που στάθηκε
αρωγός του Συλλόγου στο δυσάρεστο περιστατικό που συνέβη
πριν λίγους µήνες, µε αποτέλεσµα την καταστροφή του
µεγαλύτερο µέρους του εσωτερικού της έδρας. 

Παρόλες τις δυσκολίες το ∆.Σ. του Συλλόγου στάθηκε
στα πόδια του και συνέχισε να υλοποιεί δράσεις. 

Στην εκδήλωση πραγµατοποιήθηκαν βραβεύσεις των Ηπειρ-
ωτών φοιτητών της πόλης, αλλά και των φίλων του Συλλόγου,
που κατάφεραν να εισαχθούν σε Ανώτατες Σχολές, ενώ φέτος
το κοµµάτι της Ηπείρου το έδωσε στον κ. Μιχαήλ Τζίµα. Ο
Σύλλογος τίµησε, µε ιδιαίτερο τρόπο ένα από τα ιδρυτικά µέλη
τον κ. ∆ηµήτρη Καλαµίδα, τον κ. ∆ηµήτρη Χατζή, έναν από τους
παλιότερους φίλους του Συλλόγου και τον κ. Μιχαήλ Ρούτση,
αφιερώνοντάς τους τα πρώτα κοµµάτια της πίτας. 

Επίσης ο Σύλλογος ευχαριστεί θερµά τις κ.κ. Μαρία Καραµπά,
Χριστίνα Καγιά, Παυλίνα ∆ρόσου Ευαγγελία Τζίµα, Μαρία Παπαν-
δρέου, Ελιζέτα Παππά, Βασιλική Ζηκοπούλου, οι οποίες έφτιαξαν
και προσέφεραν πίτες και γλυκά για την εκδήλωση. Ιδιαίτερες
ευχαριστίες, απευθύνθηκαν στον φούρνο «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ»,
στους Βαγγέλη και Βασίλη Πέλεχα που για µία ακόµα φορά προ-
σέφεραν την Πρωτοχρονιάτικη πίτα και πλήθος άλλων εδεσµά-
των στο Αρτοποιείο «∆ώνος» και στη κάβα Σαµπάνης.

Τέλος, ο Πανηπειρωτικός Σύλλογος Ασπροπύργου ευχαριστεί
την κ. Ματίνα Σιώκη για τους υπέροχους πίνακες που ζωγράφι-
σε και χάρισε στο Σύλλογο, τις κ.κ. Μαρία Ρηγάτου και Γεωργία
Πηλιχού για την χορηγία τους και τους Τάσο Κατσέλη και Ειρήνη
Σκοκότα Κερέτση για τη βοήθειά τους. 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν: Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου,
κ. Νικόλαος Μελετίου, οι Περιφερειακοί Σύµβουλοι, κ.κ. Σταυρ-
ούλα ∆ήµου, Γιώτα Παππά, Ταξιάρχης Φαρµάκης, ο Πρόεδρος
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της πόλης µας, κ. Αντώνιος Καραµ

πούλας, οι Αντιδήµαρχοι, κ.κ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος,
Παντελής Σαββίδης, Ισίδωρος Τσίγκος, ο Πρόεδρος του Οργανι-
σµού Άθλησης και Φροντίδας, Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας, κ.
Ιωάννης Κατσαρός, ο κ. Γεώργιος Φίλης, Πρόεδρος της ∆ηµοτι-
κής Επιτροπής Παιδείας και Σχολικών Μονάδων ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης, ο Πρόεδρος του Πνευµατικού Κέντρου, κ. Μελέ-
τιος Μπουραντάς, ο Πρόεδρος του “ATTICA TV”, κ. Κωνσταν-
τίνος Τσολερίδης, ο Εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος Νέων
Κοινωνικών ∆οµών και Αντιπρόεδρος του Συλλόγου , κ. ∆ηµήτρ-
ιος Καγιάς και ο Εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος, Αντιπρόε-
δρος της Κ.Ε.∆.Α. και Πρόεδρος του Συλλόγου Κατοίκων Παρ-
αλίας κ. Αντώνιος Κοναξής. Επίσης, ο Επικεφαλής του συνδυα-
σµού «Αλλάζουµε», κ. Ιωάννης Ηλίας, µε τους ∆ηµοτικούς
Συµβούλους, κ.κ. Ελένη Μαυράκη-Τσίγκου, Μάρκο Μάµα, ο Επι-
κεφαλής του Ανεξάρτητου Ενωτικού Συνδυασµού «Ανθρώπινη
Πόλη», κ. Ευάγγελος Παπανικολάου και ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος
κ. Κώστας Γκολέµης.

Από την Πανηπειρωτική Συνοµοσπονδία Ελλάδος, ο Έφορος
Τύπου, κ. Αντώνης Κοντός και τα µέλη, ο κ. Χριστόφορος Τζα-
ρτζούλης, και η κ. Ρωξάνη Μαύρου, η οποία είναι και Έφορος
Πολιτισµού στο Σύνδεσµο Γυναικών Ηπείρου Αττικής. Από την
Ένωση Ηπειρωτών Περιστερίου «Ο ΠΥΡΟΣ», ο Πρόεδρος κ.
Ζήκος Κόντης, ο Πρόεδρος Ηπειρωτών Χαϊδαρίου, κ. ∆ηµήτρης
Σούκης, ο Αντιπρόεδρος και η Γενική Γραµµατέας της Ένωσης
Ηπειρωτών Ιλίου, κ.κ. ∆ηµήτρης ∆άλλας και Μαρίκα Γκόνη, η
Πρόεδρος Συλλόγου Ηπειρωτών Αγίων Αναργύρων, κ. Αθηνά
Ζάνγκα και µέλη, ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ηπειρωτών

Γαλιατσίου, κ. Ναπολέων Γκόντας, ο Πρόεδρος της Αδελφότ-
ητας Πόβλας Θεσπρωτίας, κ. Παναγιώτης Ανυφαντής, ο Πρόε-
δρος της Αδελφότητας Παρακαλάµου Ιωαννίνων, κ. Αλέκος
Μπάγιας, την αντιπροσωπεία µε µέλη του ∆.Σ. του Συλλόγου
Ηπειρωτών «Άνω Λιοσίων» καθώς και την Ηπειρώτισσα ∆ηµο-
σιογράφο και Συγγραφέα, κ. Λία Λάππα.

Επιπρόσθετα, οι τοπικοί Σύλλογοι της πόλης παραβρέθηκαν
στην εκδήλωση του Συλλόγου. Ειδικότερα, από τη Εθελοντική

Οµάδα Ασπροπύργου «ΘΡΙΑ», ο Πρόεδρος, κ. Ιωάννης Πίνης
και µέλη, από τον Σύλλογο Γυναικών «Η Κροκωνίς», η Πρόεδρ-
ος κ. Μαρία Ρηγάτου, από τη ∆ηµοτική Τοπική Οργάνωση Νέας
∆ηµοκρατίας, η κ. Γεωργία Πηλιχού, από τον Εξωραϊστικό
Σύλλογο Ήµερου Τόπου και από τον Αθλητικό Σύλλογο
«Ολύµπιος ∆ίας Ασπροπύργου», ο Πρόεδρος, κ. Νικόλαος Ματθ-
αίου, η Γραµµατέας κ. Σοφία Σαµψωνίδου, από τον Αθλητικό
Σωµατείο «Πυρρίχιος», η Γραµµατέας του Συλλόγου «Εθελον-
τές σε Φωλιά Αετού ,̈ κ Μαρία Μπατσίλα, από τον Εξωραϊστικό
Σύλλογο «Άγιος Αλέξανδρος», η Πρόεδρος κ. Ασπασία Νικολά, ο
Πρόεδρος των Κρητών Ασπροπύργου, κ. Μιχάλης Σινάκης, ο
Πρόεδρος του Α.Σ. «Κριός», κ. Θεόδωρος Βάντζος, από το
Σύλλογο Γονέων και κηδεµόνων του Ενιαίου Λυκείου, η Αντιπρ-
όεδρος, κ. Φαίη Χατζυπολυχρόνη, από το Σύλλογο Γονέων του
4ου ∆ηµοτικού Σχολείου, η Πρόεδρος κ. Μαρία Γκούµα, από τον
Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων του 3ου Γυµνασίου, η Πρόεδρ-
ος κ. Αθηνά Τσοκάνη και ο ∆ιευθυντής του Σχολείου, κ. Γεώρ-
γιος Ζερβίδης.

Τέλος το ∆.Σ. του Συλλόγου ευχαριστεί θερµά τον ρεπόρτερ
κ. Βαγγέλη Παππά, τον κ. Ευάγγελο Λιάκο από την Εφηµερίδα
«Θριάσιο» και την Εφηµερίδα «Επικαιρότητα» για τη συνεχή
προβολή των δράσεων του Συλλόγου.

Με εκτίµηση για το ∆.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραµµατέας
Κώστας Ζηκόπουλος Αχιλλέας Μάρης

ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Στην ανακαινισµένη έδρα του Συλλόγου η κοπή της πίτας 

Βραβεύσεις των Ηπειρωτών φοιτητών της πόλης και τιµές προς τα ιδρυτικά µέλη
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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 
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 
Εξωραϊστικού & Πολιτιστικού Συλλόγου

Οικισµού Ξενοδοχοϋπαλλήλων ∆ήµου Αχα-
ρνώνσας προσκαλεί στην κοπή της πρω-

τοχρονιάτικης πίτας την Κυριακή 10 Φεβρ-
ουαρίου 2019 και ώρα 11.30 π.µ.

στα γραφεία του συλλόγου στον οικισµό
µας.

Αναµένουµε µε χαρά την παρουσία σας.

Εξωραϊστικός - Πολιτιστικός Σύλλογος
Οικισµού Ξενοδοχοϋπαλλήλων 

∆ήµου Αχαρνών
Οδός Ξενοδοχοϋπαλλήλων & Ξενίας

13677, Αχαρναί
Τηλ. 210-2431585
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Παράσταση: 'Λεύκωµα από µνήµες"
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Σάββατο 26 Ιανουαρίου, στις 20:30, 
στο θεατράκι «Στέκι» του Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ∆ήµου Ελευσίνας, 
αποσπάσµατα από το βιβλίο: «Λεύκωµα από µνήµες» της Κατερίνας

Κολιοφώτη, ζωντανεύουν στη σκηνή.
∆ιοργάνωση: Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ∆ήµου Ελευσίνας
Σκηνοθεσία: Θοδωρής Ευστρατιάδης
Με τη συµµετοχή µελών των εθνικοτοπικών 
και πολιτιστικών συλλόγων της Ελευσίνας.

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις  «Έλευσις και Υδράνη»
.............................................................

Η θεµατολογία των  µικρών  αυτοτελών  ιστοριών  του βιβλίου της Κατερίν ας Κολιο-
φώτη “ΛΕΥΚΩΜΑ ΑΠΟ ΜΝΗΜΕΣ”, των  εκδόσεων  “Έλευσις & Υδράν η”,  που είν αι
εµπν ευσµέν ες από την  γέν ν ηση εν ός παιδιού τη δεκαετία του 1960,ως την
εν ηλικίωση του στο τέλος στις αρχ ές της δεκαετίας  του 1980, ο τρόπος που δίν ον -
ται τα βιώµατα  και η συν ύπαρξη  της πραγµατικότητας µε την  φαν τασία, το
γεγον ός ότι ήδη βρισκόµαστε 50 χ ρόν ια µετά, αποτελεί από µόν ο του µία καταγρ-
αφή µν ηµών , ηθών , εθίµων  συν ηθειών , εργασιών , κοιν ων ικών  γεγον ότων  από
την  καθηµεριν ή ζωή  εν ός απλού αν θρώπου της υπαίθρου που την  κουβάλησε µαζί

του ως σήµερα και την  καταθέτει στη ν έα γεν ιά ως µία µικρή πράξη  αγάπης στο
παιδί και την  αν άγκη του για ελευθερία στην  εκπαίδευση του, στη φύσης και  στη
γεν έθλια Γη.

ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟ∆∆ΕΕΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΚΚΝΝΕΕ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΕΕΝΝ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ

Πλούσια συζήτηση για τις τρέχουσες εξελίξεις αλλά και τις 
ελλείψεις και τα κενά στη Ναυτική Εκπαίδευση 
Στην Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού

Ασπροπύργου περιόδευσε πρόσφατα κλιµάκιο της
ΚΝΕ, µε επικεφαλής τον Νίκο Λάππα, µέλος του
Γραφείου του ΚΣ της Οργάνωσης, µαζί µε µέλη της
ΚΟ Ναυτεργατών της ΚΟΑ του ΚΚΕ.

Τα µέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ µοίρασαν  στους
σπουδαστές την  αν ακοίν ωση του Γραφείου Τύπου της
ΚΕ του ΚΚΕ για τις πολιτικές εξελίξεις, συζήτησαν  µαζί
τους για θέµατα που ξεχ ωρίζουν  στην  επικαιρότητα,
όπως η ΝΑΤΟικής κοπής Συµφων ία των  Πρεσπών  και
η διαδικασία για την  παροχ ή ψήφου εµπιστοσύν ης
στην  κυβέρν ηση.

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας και της συζήτησης
µε τους σπουδαστές, αν αδείχ θηκαν  τα σοβαρά
εµπόδια που συν αν τούν  στην  προσπάθειά τους ν α
µάθουν  το αν τικείµεν ό τους και που είν αι αποτέλεσµα
της υποχ ρηµατοδότησης των  ΑΕΝ. Όπως
επεσήµαν αν  τα  µέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, βιβλία δεν
τους έχ ουν  µοιραστεί για όλα τα µαθήµατα, ο
εργαστηριακός εξοπλισµός είν αι είτε πλήρως
απαρχ αιωµέν ος, όπως οι τόρν οι των  έξι δεκαετιών ,
είτε εξαρτάται από τις δωρεές των  εφοπλιστών , όπως
οι προσοµοιωτές.

Η εξεύρεση καραβιού για την  πραγµατοποίηση των
εκπαιδευτικών  ταξιδιών  είν αι ατοµική υπόθεση του
κάθε σπουδαστή, µε αποτέλεσµα ν α αν αγκάζον ται ν α
παίρν ουν  απουσίες από τα µαθήµατα για ν α πάν ε ν α
«χ τυπήσουν » πόρτες ν αυτιλιακών  εταιρειών . Αλλά και
όταν  βρεθεί το καράβι, οι σπουδαστές πηγαίν ουν  εκεί
ουσιαστικά απροετοίµαστοι και καλύπτουν  την  έλλειψη
εργαζοµέν ων  που δηµιουργεί η συν εχ ής µείωση των
οργαν ικών  θέσεων  των  πληρωµάτων , κάν ουν
ουσιαστικά όλη τη λάν τζα αν τί ν α µαθαίν ουν .

Μιλών τας στους αυριαν ούς πλοιάρχ ους και
µηχ αν ικούς του Εµπορικού Ναυτικού, ο Ν. Λάππας
τούς κάλεσε ν α µελετήσουν  την  πρόταση του KKE και
της ΚΝΕ για τη Ναυτική Εκπαίδευση, η οποία τούς
µοιράστηκε, ν α συζητήσουν  µε τα µέλη της ΚΝΕ πάν ω
σε αυτή. Να σκεφτούν  µε βάση την  πείρα τους από τα
όσα έχ ουν  συν αν τήσει στη σχ ολή και στα

εκπαιδευτικά ταξίδια, αλλά και τα όσα συµβαίν ουν
στον  κλάδο τους, για παράδειγµα µε τη θεσµοθέτηση
72 ωρών  εργασίας τη βδοµάδα. Να συσπειρωθούν
στον  σπουδαστικό τους Σύλλογο, διεκδικών τας τα
δικαιώµατά τους στις σπουδές και στο µπάρκο, ν α
παλέψουν  µαζί µε την  ΚΝΕ και το ΚΚΕ για Εν ιαία,

πραγµατικά Αν ώτατη, αποκλειστικά ∆ηµόσια και
δωρεάν  Ναυτική Εκπαίδευση και Μετεκπαίδευση,
εν ταγµέν η στο υπουργείο Παιδείας. Να δυν αµώσουν
το ΚΚΕ παν τού, µε κάθε τρόπο. 

Το κλιµάκιο του ΚΚΕ και της ΚΝΕ συναντήθηκε
και µε τον ∆ιοικητή της ΑΕΝ Ασπροπύργου,
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ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 

ΒΑΦΕΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ &
ΦΟΡΤΗΓΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτ-
ητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκι-
νήτου

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτ-
ητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη σε
συντήρηση µηχανών παραγωγής
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκι-
νήτου

5 ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκι-
νήτου

Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ
ΠΕΙ 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτ-
ητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη ∆ιε-
θνών Μεταφορών
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκι-
νήτου

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. αυτοκι-
νήτου

2 ΒΟΗΘΟΙ ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα: 

Ηλικία: Από 25 έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτ-
ητο
Γνώσεις: Ηλεκτροσυγκόλλησης 
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκι-
νήτου

3 ΤΕΧΝΙΤΕΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτ-
ητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκι-
νήτου

10 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ
Α∆ΕΙΑ)
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκι-
νήτου

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Τ Ε Σ -
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτ-
ητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκι-
νήτου

2 ΒΟΗΘΟΙ ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτ-
ητο
Γνώσεις: Ηλεκτροσυγκόλλησης 
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκι-
νήτου

3 ΤΕΧΝΙΤΕΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτ-
ητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκι-
νήτου

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  

∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ..  ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  
ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΕΣ,
ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΕΣ 

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ,

ΕΜΒΑ∆ΟΥ 300,00 Τ.Μ. ΚΑΙ 330,00 Τ.Μ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ.
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ 

ΚΑΙ ΩΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ. 

Ο∆ΟΣ Μ ΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 40, Ο∆ΟΣ Μ ΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 40, 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜ ΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜ ΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 6976766522 & 6979242036.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 6976766522 & 6979242036.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΦΟΣ 6,60 Μ. ΜΗΚΟΣ,
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ, ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ

ΜΕ ΜΗΧΑΝΗ 46 HP, Y∆ΡΑΥΛΙΚΗ
ΡΕΒΕΡΣΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ 6979578032 

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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τη συναισθηµατική ισορροπία και την ενδυνά-
µωση όλων των εµπλεκοµένων στην εκπαιδευτι-
κή διαδικασία. 

Ενισχύει την προαγωγή προσωπικών και οµα-
δικών θετικών στάσεων και συµπεριφορών και
προτείνει λειτουργικές διεξόδους αντιµετώπισης
των αρνητικών στάσεων και συµπεριφορών.

Αντιµετωπίζει τον κάθε µαθητή και µαθήτρια
ως ιδιαίτερη, ενιαία βιοψυχική οντότητα, ενταγ-
µένη σε ποικίλα κοινωνικά συστήµατα, σεβόµε-
νος απόλυτα τις προσωπικές ιδιαιτερότητες του.

Ο ρόλος του είναι συµβουλευτικός, υποστηρ-
ικτικός και θεραπευτικός προς τους µαθητές, τις
οικογένειες τους και το εκπαιδευτικό προσω-
πικό του σχολείου. 

∆ηµιουργεί τις προϋποθέσεις αντιµετώπισης
καταστάσεων κρίσεων µε απόλυτο σεβασµό στην
προσωπικότητα των εµπλεκοµένων. 

Ευαισθητοποιεί και ενηµερώνει τους µαθητές,
τους γονείς και το προσωπικό του σχολείου σε
διάφορα θέµατα που αφορούν την ειδικότητα του.
Σχεδιάζει και εφαρµόζει προγράµµατα πρόληψης
και προαγωγής της ψυχικής υγείας. 

∆ιευκολύνει τη συνεργασία, επικοινωνία και
αλληλεπίδραση των µαθητών και των οικογε-
νειών τους.

Συνεχίζεται από τη σελ. 3

Εκδήλωση – ∆ιάλεξη
«Η Φιλοσοφηµένη Γυναίκα»
Μιχαήλ Ματζανάς Αν. Καθηγητής 

Πανεπιστηµίου∆ιάλεξη πάνω στη ∆ιαχείριση 
σχέσεων και κρίσεων Τετάρτη 23 Ιανουαρίου
2019 στις 19:00- ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ‘’
ΠΑΛΑΤΑΚΙ’’, Σ. Καραϊσκάκη & Λ. Αθηνών

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
∆ήµος Χαϊδαρίου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

∆υν άµει της υπ’ αριθµ. 580/2018 ∆ιαταγής της Ειρη-
ν οδίκη Αθην ών  (∆ιαδικασία Εκουσίας ∆ικαιοδοσίας),
εγκρίθηκαν  οι τροποποιήσεις στο καταστατικό του
σωµατείου µε την  επων υµία «ΗΡΑΚΛΗΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» που εδρεύει στον  Ασπρόπυργο -
Αττικής και εκπροσωπείται ν οµίµως. Eιδικότερα, τρο-
ποποιήθηκαν  η παράγραφος 1 του άρθρου 10, τα
άρθρα 15, 16, και 19, οι παράγραφοι Α, ∆ και ΣΤ του
άρθρου 25 και το άρθρο 27, εν ώ καταργήθηκε η
παράγραφος Ζ του άρθρου 25.

Αθήν α, 22/01/2010

Ο Πληρεξούσιος ∆ικηγόρος
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ Ν. ΑΡΩΝΗΣ

ΑΜ∆ΣΑ 16094

ΕΕΜΜΥΥ::  ΕΕξξέέδδωωσσεε  έέκκτταακκττοο  δδεελλττίίοο  
εεππιιδδεείίννωωσσηηςς  ττοουυ  κκααιιρροούύ

Έκτακτο δελτίο επιδείν ωσης καιρού εξέδωσε η Εθν ική Μετεωρολογική Υπηρεσία.Η επι-
δείν ωση του καιρού αν αµέν εται από αύριο Τετάρτη 23 Ιαν ουαρίου από τα δυτικά, µε κύρια
χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που πιθαν ώς θα συν οδεύον ται από
χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις αν έµους.

Τετάρτη 23 Ιαν ουαρίου

Τα ν ησιά του Ιον ίου, η Ήπειρος, η ∆υτική Στερεά, σταδιακά η ∆υτική Πελοπόν ν ησος, από
τις απογευµατιν ές ώρες, τα ν ησιά του αν ατολικού Αιγαίου και κατά τη διάρκεια της ν ύχτας
η υπόλοιπη Πελοπόν ν ησος, η κεν τρική και αν ατολική Μακεδον ία, η Θράκη και τα ∆ωδε-
κάν ησα.Στη ∆υτική Ελλάδα τη ν ύχτα τα φαιν όµεν α θα εξασθεν ήσουν .

Πέµπτη 24 Ιαν ουαρίου

Τις πρωιν ές ώρες η Κεν τρική και Αν ατολική Μακεδον ία, η Θράκη και µέχρι το µεσηµέρι τα
ν ησιά του Αν ατολικού Αιγαίου και τα ∆ωδεκάν ησα. Εκ ν έου από τις απογευµατιν ές ώρες τα
ν ησιά του Ιον ίου, η ήπειρος και η ∆υτική Στερεά (κυρίως στα παραθαλάσσια) καθώς και η
δυτική και ν ότια Πελοπόν ν ησος.

Παρασκευή 25 Ιαν ουαρίου

Αρχικά η ∆υτική Ελλάδα, µε βαθµιαία επέκταση στην  αν ατολική χώρα.Την  Τετάρτη και την
Παρασκευή χιον οπτώσεις πρόσκαιρα πυκν ές, θα σηµειωθούν  στα ορειν ά και ηµιορειν ά της
Ηπείρου και της ∆υτικής Μακεδον ίας.

«Φιλό∆ηµος»: Νέα Πρόσκληση ύψους 100
εκατ. ευρώ για µεγάλα έργα ύδρευσης

Μί α νέα πρόσκληση του Προγράµµατος «Φι λό∆ηµος», συνολι -
κού προϋπολογι σµού 100 εκατ. ευρώ, γι α τη χρηµατοδότηση
των Περι φερει ών, των ∆ήµων, των  ∆ηµοτι κών Επι χει ρήσεων
Ύδρευσης Αποχέτευσης (∆ΕΥΑ) και  των Συνδέσµων Ύδρευσης
της χώρας, γι α την κατασκευή µεγάλων έργων ύδρευσης,
υπέγραψαν ο Υπουργός Εσωτερι κών, Αλέξης Χαρί τσης και  ο
Υφυπουργός Οι κονοµί ας και  Ανάπτυξης, Στάθης Γι αννακί δης.
Η χρηµατοδότηση αφορά σε παρεµβάσει ς όπως:
Εξωτερι κά υδραγωγεί α
∆ι υλι στήρι α νερού µε όλο τον απαραί τητο εξοπλι σµό.
Παρεµβάσει ς στα εσωτερι κά δί κτυα δι ανοµής σε µεγάλα
πολεοδοµι κά συγκροτήµατα
Κατασκευή υποδοµών αποθήκευσης νερού
Εγκαταστάσει ς αφαλάτωσης θαλασσι νού/υφάλµυρου νερού
∆ράσει ς ΑΠΕ γι α την ενεργει ακή αυτονοµί α του εξοπλι σµού
των εγκαταστάσεων και  των υποδοµών εγκατάστασης.
Κάθε δυνητι κός δι και ούχος, υποβάλει  µί α αί τηση χρηµατοδότ-
ησης στο Πρόγραµµα, µε κατώτατο προϋπολογι σµό κύρι ου
υποέργου, 10.000.000 € και  ανώτατο προϋπολογι σµό κύρι ου
υποέργου, 20.000.000 €.
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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
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 ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ  ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

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

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

48

Ενοικιάζεται διαµέρισµα τριάρι (90 τ.µ) στον κέντρικο δρόµο 
του Ασπρόπυργου (πλησίον ∆ηµαρχείου). 6937168062 
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∆
ηµοσιεύτηκε στην  Εφηµερίδα
της Κυβερν ήσεως µε αριθµό
Β57 η απόφαση του υπουρ-

γού Οικον οµικών  για τα 2.330
ακίν ητα αρµοδιότητας υπουργείου
Πολιτισµού, µε την  οποία τροποποι-
ήθηκε η υπ' αριθµ. ΥΠΟΙΚ 0004586
ΕΞ 2018/19.06.2018 απόφαση που
διαλαµβάν ει 10.119 ακίν ητα κυριότ-
ητας του ∆ηµοσίου.

Ειδικότερα, η απόφαση που
εκδόθηκε στο ΦΕΚ µε τις υπογραφές
του προέδρου του ΚΥΣΟΙΠ,
∆ηµήτρη Λιάκου, και των  υπουργών
Ευκλείδη Τσακαλώτου, Αλέκου Φλαµ-
πουράρη, Γιάν ν η ∆ραγασάκη, Χρι-
στόφορου Βερν αρδάκη και Έφης
Αχ τσιόγλου, αν αφέρει ότι «το Κυβε-
ρν ητικό Συµβούλιο Οικον οµικής
Πολιτικής που συν εδρίασε στις 17
Ιαν ουαρίου 2019, αποφάσισε ν α
εξουσιοδοτήσει τον  υπουργό Οικο-
ν οµικών  προκειµέν ου ν α αν ακαλέ-
σει την  απόφασή του ως προς τη
µεταβίβαση των  2.330 ακιν ήτων  του
υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητι-
σµού στην  αν ών υµη εταιρεία µε την
επων υµία «Εταιρεία Ακιν ήτων
∆ηµοσίου Α.Ε.». 

Τα συγκεκριµέν α ακίν ητα «εκ του
συν όλου των  10.119 ακιν ήτων , τα
οποία µεταβιβάσθηκαν  στην
αν ών υµη εταιρεία µε την  επων υµία
"Εταιρεία Ακιν ήτων  ∆ηµοσίου Α.Ε."
µε την  απόφαση του υπουργού

Οικον οµικών  µε αριθµ. ΥΠΟΙΚ
0004586 ΕΞ 2018/19.06.2018 (2320
Β') εµπίπτουν  στις εξαιρέσεις του
άρθρου 196 του ν . 4389/2016, όπως
αυτός ισχ ύει».

Παράλληλα, όπως αν αφέρουν
κύκλοι του υπουργείου Οικον οµικών ,
συν εχ ίζεται η διαδικασία ταυτο-
ποίησης των  ακιν ήτων  της ως άν ω
απόφασης του υπουργού Οικον ο-
µικών  για την  έκδοση ν έων  πράξεων
εξαιρετέων  (σ.σ. από το "υπερτα-
µείο") ακιν ήτων  αν ά υπουργείο ή
µεµον ωµέν α, όπου τούτο απαιτείται.

«Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ»
Σύλλογος Αρχαιολόγων: Μία

πρώτη σηµαντική νίκη η ανάκ-
ληση µεταβίβασης µνηµείων στο
Υπερταµείο

«Μια πρώτη σηµαν τική ν ίκη στον
αγών α υπεράσπισης των  µν ηµείων ,
αρχ αιολογικών  χ ώρων , των  µου-
σείων  και των  ακιν ήτων  του ΥΠΠΟΑ
από τη µεταβίβασή τους στο Υπερ-
ταµείο (Ελλην ική Εταιρεία Συµµε-
τοχ ών  και Περιουσίας Α.Ε.) και
ειδικότερα στη θυγατρική του Ελλην ι-
κή Εταιρεία Ακιν ήτων  Α.Ε.,
σηµειώθηκε χ τες 21/1/2019».

Το ∆Σ του Συλλόγου Ελλήν ων
Αρχ αιολόγων  εκφράζει την  ικαν ο-
ποίηση του για την  εξέλιξη αυτή, 

απόρροια εν  πολλοίς της
πολύµην ης και συστηµατικής προ-
σπάθειας του Συλλόγου µας και της
κιν ητοποίησης των  µελών  µας σε
όλη τη χ ώρα.

Ευχ αριστούµε θερµά για την
συµβολή τους στην  ευτυχ ή αυτή
κατάληξη τους ∆ηµάρχ ους Πατρέων
και Σπάρτης, που συν υπέβαλαν  µαζί
µας την  αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ
των  αποφάσεων  µεταβίβασης, τους
ν οµικούς µας συµβούλους κ. Χ. Χρυ-
σαν θάκη και ∆. Μπελαν τή, τα σωµα-
τεία, τους δηµοσιογράφους που
συν έβαλαν  στην  αν άδειξη του προβ-
λήµατος όσους και όσες, εν τός και
εκτός ΥΠΠΟΑ, συµπαρατάχ θηκαν
µε τον  Σύλλογο Ελλήν ων  Αρχ αιολό-
γων  για την  επίλυση του µείζον ος

αυτού ζητήµατος. Αν αµέν ουµε τη
δηµοσιοποίηση του καταλόγου των
ακιν ήτων  που εξαιρούν ται της
µεταβίβασης.

Ο αγών ας, όµως,  συν εχ ίζεται.
Είν αι επιτακτικό ν α παλέψουµε για
ν α εξαιρεθούν  και όσα µν ηµεία ή
ακίν ητα του ΥΠΠΟΑ περιλαµβάν ον -
ται στα 72.000 ακίν ητα που έχ ουν
µεταβιβαστεί στην  ΕΤΑ∆ (και δια
αυτής στο Υπερταµείο) πριν  το 2016
-όπως το Νοµισµατικό Μουσείο, το
Φρούριο Ιτζεδίν  στα Χαν ιά, το
Μπούρτζι Ναυπλίου, τα 36 ακίν ητα
στην  Πλάκα- αλλά και για τη θεσµική
θωράκιση των  µν ηµείων  και των  ακι-
ν ήτων  του ΥΠΠΟΑ, στο διην εκές,
από κάθε µεταβίβαση κυριότητας,
ν οµής και διαχ είρισης».  

ΕΞΑΙΡΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ
∆ηµοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση για την ανάκληση 2.330 µνηµείων από το Υπερταµείο


