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∆ωρεά βιβλίων από το
Ινστιτούτο Πούσκιν
στην «Ασηµένια»

Βιβλιοθήκη Ασπροπύργου

Η Ν∆ καταθέτει πρόταση
δυσπιστίας στον Πολάκη

ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ,

ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ σσεελλ..    1122

ΟΟλλοοκκλληηρρώώθθηηκκεε  ττοο  ππρρόόγγρρααµµµµαα  ττοουυ
ΤΤΙΙΤΤΑΑΝΝ  ««ΗΗµµέέρρεεςς  ΟΟδδιικκήήςς  ΑΑσσφφάάλλεειιααςς»»    
Σε συνεργασία µε

το Ινστιτούτο
Οδικής Ασφάλειας
(Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος

Μυλωνάς»           
σσεελλ..  1166

Η ∆ΑΦΝΗ ∆ΑΦΝΙΟΥ ΣΤΗΝ Α2!
ΕΚΑΝΕ ΠΕΡΗΦΑΝΟ ΟΛΟ ΤΟ ΧΑΪ∆ΑΡΙ!

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ: ΑΕΚ και ∆ήµος 
Φυλής θα προχωρήσουν µαζί

σσεελλ..    77

σσεελλ..    55

σσεελλ..    22

ΚΚααθθυυσσττεερρεείί  ηη  δδεεσσµµεευυττιικκήή  ππρρόότταασσηη  
γγιιαα  τταα  ννααυυππηηγγεείίαα  ττηηςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς
Συνάντηση του πρωθυπουργού Αλ. Τσίπρα µε τον ΥΕΘΑ 

Ε. Αποστολάκη, µε κορυφαίο θέµα στην ατζέντα, 
τα ναυπηγεία Ελευσίνας.

Άσκηση 
αντιµετώπισης

θαλάσσιας
ρύπανσης

στην Ελευσίνα
σσεελλ..  22

σσεελλ..    77

«Ξεµπλοκάρει» µε τροπολογία η επιστροφή
των σχολικών φυλάκων στους δήµους

σσεελλ..  55

σσεελλ..  33

σσεελλ..  99
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Μ. Τετάρτη 24 Απριλίου 2019

ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Αραιές νεφώσεις. Η  θερµοκρασία 

έως 20 βαθµους Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
2,6,10,14,18,22,26,30

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αχιλλέας, Αχιλλεύς, Αχίλλειος,∆ούκας,

∆ούκισσα, Βαλεντίνη, Βαλεντίνα, Ελισάβετ,
Ελίζα, Θαυµαστός, Θαυµαστή

Ασπρόπυργος
Συµεων ίδου Νίν α Κ. Θρασυβούλου & Αγίου

Σπυρίδων ος, Ασπρόπυργος, 19300,
ΑΤΤΙΚΗΣ2155453833

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

Μάνδρα
Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ. 

Εργατικές Κατοικίες, 2105541721
(08:00 - 23:00)

Άνω Λιόσια - Φυλή 
Πρινιανάκης Γεώργιος Ι. , Παναγίας Γρηγορούσης

29, Ζεφύρι, 2102385080

Χαϊδάρι 
ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Από 7 Μαΐου οι αιτήσεις αποζηµίωσης των πληγέντων
από πληµµύρες και πυρκαγιές επιχειρήσεων

Στους δήµους Μάνδρας –Ειδυλλίας, Μεγαρέων, Ραφήνας – Πικερµίου & Μαραθώνος

Από 7 έως 31 Μαΐου θα υποβληθούν οι αιτήσεις για την
αποζηµίωση επιχειρήσεων των πληγέντων από τις
πληµµύρες και τις πυρκαγιές στους δήµους Μάνδρας –Ειδ-
υλλίας, Μεγαρέων, Ραφήνας – Πικερµίου, Μαραθώνος,
από το ΠΕΠ Αττικής.

Συγκεκριµένα εκδόθηκε από την περιφέρεια Αττικής η
πρόσκληση της ∆ράσης 3.3.1.2 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ
ΜΑΝ∆ΡΑΣ ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ, ΜΕΓΑΡΕΩΝ, ΡΑΦΗΝΑΣ
ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ
ΤΗΣ 15-11-2017 & ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΗΣ 23-07-
2018», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
Αττική 2014-2020.

Ο προϋπολογισµός της δηµόσιας δαπάνης της ∆ράσης
ανέρχεται στο  ποσό των 5.000.000€. Η ∆ιαχειριστική
Αρχή µπορεί να εντάξει πράξεις συνολικής προϋπολογιζό-
µενης δηµόσιας δαπάνης έως το 120% του προϋπολογι-
σµού.

Η ∆ράση χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΑΤΤΙΚΗ»
του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η δράση αφορά την ενίσχυση επιχειρήσεων που ήδη λει-
τουργούσαν στις πληγείσες περιοχές την περίοδο των
καταστροφικών συµβάντων. Ειδικότερα αφορά την
ενίσχυση των επιχειρήσεων ως προς το απωλεσθέν εισόδ-
ηµα τους για το έτος 2018 (ήτοι από 1/1/2018 έως
31/12/2018) και σύµφωνα µε τις σχετικές δηλώσεις των
επιχειρήσεων στις δηµόσιες οικονοµικές υπηρεσίες και στις
φορολογικές αρχές.

∆ικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δηµόσιας χρηµα-
τοδότησης ορίζονται οι µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις
που ασκούν οικονοµική δραστηριότητα στους πληγέντες
δήµους σε επιλέξιµους Κωδικούς Αριθµούς ∆ραστηριότ-
ητας (ΚΑ∆) και έχουν τουλάχιστον µία πλήρη κλεισµένη
διαχειριστική χρήση την 01/01/2018.

Στην αναλυτική πρόσκληση της ∆ράσης περιγράφονται
αναλυτικά, οι προϋποθέσεις συµµετοχής, τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η
διαδικασία αξιολόγησής τους, η ένταξη τους για 

χρηµατοδότηση, ο τρόπος καταβολής των χρηµατοδοτή-
σεων, οι υποχρεώσεις των ∆ικαιούχων και οι λοιποί όροι
της ∆ράσης.

Ο προϋπολογισµός αίτησης δυνητικού δικαιούχου
ενίσχυσης µπορεί να κυµαίνεται από 1.000,00€ έως
60.000,00€. Για απώλειες εισοδήµατος άνω των 60.000 €,
το ποσό της ενίσχυσης τίθεται ίσο µε 60.000 €.

Η ένταση της ενίσχυσης των αιτήσεων αποζηµίωσης θα
ανέλθει σε έως 100% του συνολικού απωλεσθέντος εισο-
δήµατος και µέχρι του ποσού των 60.000,00€.

Η αίτηση χρηµατοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο
εναλλακτικό Πληροφοριακό Σύστηµα Κρατικών
Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) που παρέχει το υπουργείο Οικο-
νοµίας και Ανάπτυξης στην διεύθυνση www.ependy-
seis.gr

Η πρόσκληση θα παραµείνει ανοιχτή από 07/05/2019
και ώρα 13.00 και έως την 31/07/2019 και ώρα 15:00.
Μετά τη λήξη της ηµεροµηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής
υποβολής των αιτήσεων χρηµατοδότησης, δεν γίνεται απο-
δεκτή καµία υποβολή αίτησης χρηµατοδότησης.

Η ένταξη των πράξεων-αιτήσεων ενίσχυσης θα γίνει µε
απόφαση της περιφερειάρχη Αττικής.

Αναλυτικές πληροφορίες και ενηµέρωση θα παρέχονται
από την ΕΛΑΝΕΤ, Πανεπιστηµίου 39 Στοά Πεσµατζόγλου,
ΤΚ10564, Αθήνα, Τηλ.:+30 213 0166100, e-mail:
infopepff@elanet.gr, URL: www.elanet.gr  και
www.efepae.gr.

Για τεχνικά θέµατα της εφαρµογής οι δικαιούχοι µπορ-
ούν να απευθύνονται στο HELPDESK (γραφείο υποστήρ-
ιξης) που λειτουργεί η ΜΟ∆, τηλ: 210- 7787940, sup-
port@mou.gr (ώρες γραφείου 09:00-17:00

Την άσκηση «Ιππόκαµπος II 2019» οργάνωσε
την Παρασκευή το λιµενικό, στη θαλάσσια περ-
ιοχή του κόλπου της Ελευσίνας.

Σκοπός της ήταν η από κοινού εκπαίδευση και συνε-
ργασία των σκαφών απορρύπανσης του Λιµενικού
Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής για την αντιµετώπιση
πραγµατικού περιστατικού ρύπανσης της θάλασσας.

Συµµετείχαν δύο σκάφη απορρύπανσης, δύο πλωτά
και περιπολικό σκάφος του Σώµατος.

Αρχικά έγινε ρίψη φράγµατος από πλωτό µε επιτυχή 

αποτελέσµατα, σε σύντοµο χρόνο και µε ορθή τοποθ-
έτηση επί της εικονικής κηλίδας. Επιπλέον, έγιναν προ-
σεγγίσεις των δύο σκαφών για µεταβίβαση εν πλω
υλικών απορρύπανσης που παρελήφθησαν από την
ξηρά από την κεντρική αποθήκη απορρύπανσης στην
Ελευσίνα (Κ.Α.Υ.Α.).Τέλος, έγινε δοκιµή από πλωτό των
περιστροφικών σχοινιών περισυλλογής πετρελαιοειδών
σε απόσταση σάρωσης δύο ναυτικών µιλίων, µε ικανο-
ποιητικά αποτελέσµατα, και πόντιση ελαιοσυλλέκτη (oil
skimmer) εντός του φράγµατος από πλωτό περιπολικό.

Άσκηση αντιµετώπισης θαλάσσιας
ρύπανσης στην Ελευσίνα
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Κοινωνική υπηρεσία ∆ήµου Χαϊδαρίου

ΕΕΝΝΑΑ  ΑΑΜΜΑΑΞΞΙΙ∆∆ΙΙΟΟ  ΓΓΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΠΠΟΟΙΙΟΟΝΝ
ΠΠΟΟΥΥ  ΤΤΟΟ  ΕΕΧΧΕΕΙΙ  ΑΑΝΝΑΑΓΓΚΚΗΗ,,

ΕΕΝΝΑΑ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΜΜΑΑ  ΠΠΟΟΛΛΥΥΤΤΙΙΜΜΟΟ  ΓΓΙΙΑΑ
ΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΤΤΕΕΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΩΩΝΝ!!

Ηκοινωνική υπηρεσία του ∆ήµου Χαϊδαρίου σε
συνεργασία µε τον Πανελλήνιο Σύλλογο Πρόλ-
ηψης Τροχαίων Ατυχηµάτων Ανηλίκων

«Αγάπη για ζωή», συνέβαλλε στην ενηµέρωση για την
ορθή οδική συµπεριφορά και την  κινητοποίηση των
σχολείων, προκειµένου να ανταποκριθούν στο κάλεσµα
για ανακύκλωση καπακιών πολλοί µαθητές των σχο-
λείων της πόλης µας.

Η ευαισθητοποίηση και η ανταπόκριση των σχολείων
ήταν µεγάλη, µε αποτέλεσµα να συγκεντρωθεί ο απαι-
τούµενος αριθµός καπακιών και να δοθεί δωρεάν στην
Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου µας,  ένα αναπηρικό
αµαξίδιο, απλού τύπου, το οποίο  θα δοθεί  σε  άπορο
συµπολίτη µας µε κινητικές δυσκολίες.

Επίσης, στην επιτυχία αυτής της δράσης συνέβαλαν
Εθνικοτοπικοί Σύλλογοι και οι κάτοικοι της πόλης, αφού
ανταποκρίθηκαν και ανακύκλωσαν καπάκια σε διάφορα
σηµεία υπηρεσιών του ∆ήµου όπως στο Κολυµβητήριο,
στα Αθλητικά Κέντρα, στο ∆ηµαρχείο, στο ΕΡΕΙΣΜΑ και
στo Πνευµατικό Κέντρο (Πρώην ΝΕΛΕ).

Η δράση αυτή θα συνεχιστεί για δεύτερη χρονιά µε
έναρξη τη νέα σχολική χρονιά.

Ως ∆ήµος, θα συνεχίσουµε να αξιοποιούµε όλες τις
δυνατότητες προκειµένου να ευαισθητοποιούµε τις
µικρές ηλικίες, συµβάλλοντας και µε αυτό τον τρόπο στη
διαπαιδαγώγησή τους.

Η «Ασηµέν ια» Βιβλιοθήκη του
∆ήµου Ασπροπύργου έγιν ε
αποδέκτης µιας ακόµη σπου-
δαίας δωρεάς βιβλίων , έπειτα
από οµόφων η Απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου του
∆ήµου. Η δωρεά αυτή προέρχ ε-
ται από έν α εκ των  µεγαλύτερων
και σπουδαιότερων  Ιν στι-
τούτων , µε λαµπρή και καταξιω-
µέν η διαδροµή, ως φορέας
διδασκαλίας της Ρωσικής
γλώσσας. Μια δωρεά η οποία
συµβάλλει στην  περαιτέρω αν α-
βάθµιση και εν ίσχ υση της τοπι-
κής αυτής κυψέλης πολιτισµού, γν ώσης και µόρφω-
σης. 

Την  Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019, στο χ ώρο της
Βιβλιοθήκης ο ∆ήµαρχ ος της πόλης, κ. Νίκος Μελετίου
µαζί µε τους συν εργάτες του υποδέχ θηκαν  τον  Πρόε-
δρο του Ιν στιτούτου Πούσκιν , κ. Στάθη Γιαν ν ίκο,
όπου και έγιν ε η παράδοση – δωρεά εξακοσίων  (600)
βιβλίων  στη ρωσική γλώσσα.  Όπως αν έφερε και ο
∆ήµαρχ ος Ασπροπύργου στον  χ αιρετισµό του: «η
συγκεκριµέν η δωρεά είν αι καθοριστικής σηµασίας
στην  κατεύθυν ση υλοποίησης της στρατηγικής µας

επιλογής, για συν έργειες και δράσεις που εν ισχ ύουν
την  εξωστρέφεια της πόλης µας, προσελκύει φορείς
διεθν ούς κύρους και συµβάλλει σε µια υψηλού επιπέ-
δου µορφωτική και εν  γέν ει πολιτιστική καθηµεριν ότ-
ητα του Πολίτη». 

Ο ∆ήµαρχ ος κ. Νίκος Μελετίου ευχ αρίστησε θερµά
τον  Πρόεδρο του Ιν στιτούτου, κ. Στάθη Γιαν ν ίκο, για
την  τόσο πολύτιµη δωρεά, εκφράζον τας την  εκτίµηση
του, αλλά και για την  προσφορά τους στην  εν ίσχ υση
των  σχ έσεων  φιλίας και διάδοσης του Ελλην ο-Ρωσι-
κού πολιτισµού.

Επιχ ορήγηση ύψους 150 εκ. ευρώ
για τη χ ρηµατοδότηση έργων  και
επεν δυτικών  δραστηριοτήτων

των  δήµων  της χ ώρας, που εν τάσσον -
ται στους αν απτυξιακούς άξον ες προ-
τεραιοτήτων  του προγράµµατος «Φιλόδ-
ηµος ΙΙ», εγκρίθηκε µε απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών , Αλέξη Χαρίτση.

Για την  καταν οµή του ποσού λαµβά-
ν ον ται για πρώτη φορά υπόψη δηµογρ-
αφικά, γεωµορφολογικά και οικον οµικά
χ αρακτηριστικά, όπως η έκταση, ο
πληθυσµός και η µεταβολή πληθυσµού,
η αν εργία, το κατά κεφαλήν  ακαθάρι-
στο εγχ ώριο προϊόν  σε επίπεδο δήµου
και περιφέρειας, ο αριθµός οικισµών , η
ν ησιωτικότητα και η ορειν ότητα, καθώς
και οι περιφερειακές αν ισότητες.

Επιλέξιµες είν αι οι κάθε είδους δρά-
σεις που εξυπηρετούν  τους αν απτυξια-
κούς άξον ες του Προγράµµατος και
ειδικότερα:

Την  τοπική αν άπτυξη και την  προ-
στασία περιβάλλον τος µε την  κατασκε-
υή, βελτίωση και συν τήρηση έργων

τεχ ν ικών  υποδοµών , προστασίας του
περιβάλλον τος και αν αβάθµισης της
ποιότητας ζωής, χ ρηµατοδότηση των
σχ ετικών  µελετών  και προµήθεια µηχ α-
ν ολογικού εξοπλισµού και µηχ αν ηµά-
των .

Τις κοιν ων ικές και πολιτιστικές υπο-
δοµές και δραστηριότητες µε την

κατασκευή, βελτίωση και συν τήρηση
διοικητικών , κοιν ων ικών , αθλητικών
και πολιτιστικών  υποδοµών  και χ ρηµα-
τοδότηση των  σχ ετικών  µελετών .

Σηµειών εται ότι το Υπουργείο Εσωτε-
ρικών  θα επιχ ορηγήσει για πρώτη
φορά,  εκτός από την  ετήσια τακτική
επιχ ορήγηση των  Επεν δυτικών  Κεν τρ-

ικών  Αυτοτελών  Πόρων  (πρώην  ΣΑΤΑ)
ύψους 140 εκατ. ευρώ, µε το επιπλέον
ποσό των  150 εκατ. ευρώ, για τους
ίδιους σκοπούς, µέσα από τη ν έα αυτή
Πρόσκληση του Προγράµµατος
«Φιλό∆ηµος ΙΙ».

Όπως έχ ει τον ίσει ο κ. Χαρίτσης
«µέσα από το χ ρηµατοδοτικό Πρόγραµ-
µα «Φιλό∆ηµος» υλοποιούν ται σε όλη
τη χ ώρα, έργα που χ ρόν ιζαν  εδώ και
δεκαετίες και αφορούν  σε υποδοµές
κρίσιµες για τη βελτίωση ζωής των
πολιτών  και τη δίκαιη αν άπτυξη των
τοπικών  κοιν ων ιών . Είν αι η πρώτη
φορά που υλοποιούν ται τόσο σηµαν τι-
κά έργα σε στεν ή συν εργασία µε τους
ΟΤΑ, µε βάση συγκεκριµέν α αιτήµατα
και δεν  µοιράζον ται χ ρήµατα δεξιά και
αριστερά, όπως γιν όταν  στο παρελθ-
όν ».

Εχ θές  23 Απριλίου ο υπουργός Εσω-
τερικών  λεδωσε σε  συν έν τευξη
Τύπου, λεπτοµέρειες για τη συγκεκρι-
µέν η επιχ ορήγηση των  δήµων  καθώς
και για άλλες δύο Προσκλήσεις του Προ-
γράµµατος «Φιλό∆ηµος ΙΙ», συν ολικού
προϋπολογισµού 90 εκατ. ευρώ.  

∆ωρεά βιβλίων από το Ινστιτούτο Πούσκιν 
στην «Ασηµένια» Βιβλιοθήκη Ασπροπύργου

150 εκ. ευρώ από το  «Φιλό∆ηµος ΙΙ» για επενδυτικές δραστηριότητες των δήµων
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Μια µοναδική Πασχαλινή γιο-
ρτή και συνάµα ανοιξιάτικη, η
οποία θα µείνει αξέχαστη σε
µικρούς και µεγάλους, έζησαν
την Παρασκευή 19 Απριλίου
2019, τα παιδιά των Παιδικών
Σταθµών Ζεφυρίου.

Τα παιδιά διασκέδασαν µε την ψυχή
τους, ενώ και οι γονείς απόλαυσαν µονα-
δικές στιγµές µε τα παιδιά τους και
αντάλλαξαν ευχές για Καλή Ανάσταση και
Καλό Πάσχα, αναγνωρίζοντας τη γιορτή
σα µία ακόµη σπουδαία διοργάνωση από
τη ∆ιοίκηση και τους εργαζόµενους στους
Παιδικούς Σταθµούς Ζεφυρίου. 

«Οι Παιδικοί µας Σταθµοί είναι από τους
καλύτερους στη ∆υτική Αττική και οι
δοµές µας δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα
από άλλες δοµές», υπογράµµισε στον
χαιρετισµό του ο Πρόεδρος των Παιδικών
Σταθµών Ζεφυρίου, Γιώργος Κούρκου-
λος. Ευχαρίστησε τους γονείς για τη
στήριξη και τους εργαζόµενους στους
Παιδικούς Σταθµούς για το έργο που καθ-
ηµερινά επιτελούν. «Είναι η δύναµη των
Παιδικών Σταθµών και στηρίζουν τα παι-
διά σας» ανέφερε στους γονείς και απε-

υθυνόµενος προς τους εργαζόµενους
τόνισε: «Σας ευχαριστώ µέσα από την
καρδιά µου, για ό,τι έχετε προσφέρει όλα
αυτά τα χρόνια».

Για εξαιρετικές δοµές έκανε λόγο και ο
Αντιδήµαρχος Τεχνικών Έργων και µέλος

του ∆.Σ. των Παιδικών Σταθµών, Θανά-
σης Σχίζας, υπογραµµίζοντας ότι στόχος
είναι «η ασφάλεια και η φροντίδα των
παιδιών και να χτίζουµε µαζί τους το µέλ-
λον αυτού του τόπου».

«Ανταποκρινόµαστε καθηµερινά σε ό,τι

ο τόπος χρειάζεται. Όπως και ο Γιώργος
Κούρκουλος ανταποκρίθηκε βελτιώνον-
τας µέρα - µέρα, µήνα - µήνα τους Παιδι-
κούς Σταθµούς της ∆ηµοτικής Ενότητας
Ζεφυρίου», υπογράµµισε στο χαιρετισµό
του ο Αντιδήµαρχος Ζεφυρίου Γιάννης
Μαυροειδάκος τονίζοντας: «Νιώθουµε
ότι είµαστε υποχρεωµένοι να κάνουµε για
σας και για τα παιδιά µας τα πάντα».

Στη γιορτή, η Άνοιξη είχε τον πρώτο
λόγο στο ντεκόρ κατά την είσοδο των
παιδιών και των γονέων τους στον ανα-
καινισµένο κήπο του Α’ Παιδικού Σταθ-
µού, όπου πραγµατοποιήθηκε. Μετά τα
πρώτα βήµατα, πασχαλινά σκηνικά και
δηµιουργίες έβαζαν µικρούς και µεγάλους
στο πασχαλινό πνεύµα. Με διάχυτη την
παραµυθένια διάθεση τα παιδιά
µαγεύτηκαν από τα σκηνικά και τις
πασχαλινές κατασκευές, όπως τα λαγου-
δάκια, που µπορούσαν να δηµιουργή-
σουν στα εργαστήρια υπό την καθοδήγ-
ηση των παιδαγωγών. Ζωηρή µουσική,
ατέλειωτο παιχνίδι και εντυπωσιακή ποι-
κιλία γλυκών συµπλήρωναν το παζλ µιας
αξέχαστης γιορτής, από την οποία τα παι-
διά αποχωρούσαν µε ένα πασχαλινά δια-
κοσµηµένο καλαθάκι γεµάτο µε κεράσµα-
τα, κόκκινα αυγά, κουλουράκια και τις
δηµιουργίες τους.

Ανοιξιάτικα σκηνικά και πασχαλινές δηµιουργίες στη γιορτή των Παιδικών Σταθµών Ζεφυρίου
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Μ
ε  τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, επιχειρείται ν α αν τιµετωπιστεί έν α πρόβ-
ληµα που «µπλόκαρε»  την  επιστροφή στους ∆ήµους, των   σχολικών  φυλάκων  οι
οποίοι, αφού τέθηκαν  σε υποχρεωτική διαθεσιµότητα το 2013, µεταφέρθηκαν  σε θέσεις

βοηθητικού υγειον οµικού προσωπικού σε ν οσοκοµεία της Χώρας.

Με το νόµο 4604/2019 έγινε ένα σηµαντικό βήµα για την άρση της αδικίας που είχαν υποστεί αυτοί
οι εργαζόµενοι και τους δόθηκε η δυνατότητα να επιστρέψουν σε θέσεις της ειδικότητας Σχολικών
Φυλάκων είτε στους δήµους που υπηρετούσαν όταν µπήκαν σε διαθεσιµότητα είτε σε άλλους δήµους,
µε σκοπό, αφενός την αποκατάσταση της σοβαρής αυτής αδικίας και αφετέρου την κάλυψη των θέσεων
των φυλάκων στις σχολικές µονάδες, για λόγους προστασίας των µαθητών και εύρυθµης λειτουργίας
των σχολικών κτηρίων.

Ως προϋπόθεση για τη διενέργεια της µετάταξης, τέθηκε, για λόγους δηµοσίου συµφέροντος και δια-
φύλαξης της οµαλής λειτουργίας των νοσοκοµείων, η κάλυψη, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης,
ποσοστού τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) των θέσεων της ειδικότητας στην οποία ανήκει ο υπό
µετάταξη υπάλληλος. Ωστόσο, δεδοµένου ότι δεν διευκρινίζεται στη διάταξη εάν στο ποσοστό κάλυψης
αυτό συνυπολογίζονται και οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε προσωποπαγείς θέσεις, έχουν δηµιο-
υργηθεί ερµηνευτικές αµφισβητήσεις, ως προς την ορθή εφαρµογή της διάταξης.

Γι αυτό, µε την προτεινόµενη ρύθµιση, οι αµφισβητήσεις αυτές αίρονται και πλέον γίνεται σαφές ότι,
για τον υπολογισµό του ποσοστού κάλυψης των θέσεων της ίδιας ειδικότητας, λαµβάνονται υπόψη και
συνυπολογίζονται τόσο οι υπηρετούντες στις αντίστοιχες οργανικές θέσεις, όσο όµως και οι υπάλληλοι
που υπηρετούν σε προσωποπαγείς θέσεις της ίδιας ειδικότητας.

Ταυτόχρονα, δεδοµένου ότι διαφορετικές ερµηνείες έβαζαν προσκόµµατα στην πλήρη και οµαλή εφα-
ρµογή της διάταξης, προβλέπεται η εξαίρεση των συγκεκριµένων µετατάξεων από την αναστολή προ-
σλήψεων και λοιπών υπηρεσιακών µεταβολών λόγω αυτοδιοικητικών εκλογών.

Η ∆ΑΦΝΗ ∆ΑΦΝΙΟΥ
ΣΤΗΝ Α2!

ΈΚΑΝΕ ΠΕΡΗΦΑΝΟ
ΟΛΟ ΤΟ ΧΑΪ∆ΑΡΙ!

Η
∆άφνη ∆αφνίου ανέβηκε στο πιο
«ψηλό σκαλί» της Β Κατηγορίας
στο Basket, κατακτώντας την

άνοδο στην Α2, κάνοντας, κάθε Χαϊδαρ-
ιώτη περήφανο για αυτή την επιτυχία.
Τα πιο θερµά συγχαρητήρια εκ µέρους

της ∆ηµοτικής Αρχής Χαϊδαρίου, στους
ανθρώπους της ∆άφνης ∆αφνίου. Ιδιαίτε-
ρα, στους πρωτεργάτες αυτής της τερά-
στιας επιτυχίας, στους µπασκετµπολίστες,
στο προπονητικό team, στη ∆ιοίκηση της
οµάδας και τους πιστούς Χαϊδαριώτες
φιλάθλους που ο καθένας µε τον τρόπο
του και δίνοντας τον καλύτερό του εαυτό,
συνέβαλαν καθοριστικά στην επίτευξη
αυτού του άθλου!
Η ∆ηµοτική Αρχή Χαϊδαρίου, βρίσκεται

δίπλα στην οµάδα, στήριξε και θα
συνεχίζει να στηρίζει την πορεία της προς
την κορυφή! 
Οι προσδοκίες µε την άνοδο µεγαλώνουν,

αλλά είµαστε βέβαιοι ότι θα συνεχίσουµε
να πανηγυρίζουµε και στις µελλοντικές
επιτυχίες!

«Ξεµπλοκάρει» µε τροπολογία η επιστροφή
των σχολικών φυλάκων στους δήµους
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ΗΗΗΗ    ΘΘΘΘΕΕΕΕΙΙΙΙΑΑΑΑ    ΑΑΑΑΡΡΡΡΧΧΧΧΟΟΟΟΝΝΝΝΤΤΤΤΩΩΩΩ    
Αρτοζαχαροπλαστείο

Βενιζέλου Ελευθερίου 100, Ελευσίνα, 2105561050
ΣΤΟΝ ΦΟΥΡΝΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΑΡΧΟΝΤΩΣ 

ΑΝΟΙΞΑΜΕ ΜΙΑ ΓΩΝΙΑ ΚΑΦΕ
ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ∆ΟΚΙΜΑΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΑΦΕ ΜΑΣ ΣΕ

ΕΝΑΝ ΖΕΣΤΟ ΓΕΜΑΤΟ ΑΓΑΠΗ ΧΩΡΟ

Σε αυτή µας την προσπάθεια ευχαριστούµε 
την εταιρεία ΕLPEDISON 

Μ
ε αφορµή τις εορτές του Πάσχ α ο κ. Αν τών ης
Κον αξής ως Εν τεταλµέν ος ∆ηµ. Σύµβουλος - Αν τι-
πρόεδρος Α/βάθµιας Εκπ/σης Ασπροπύργου είχ ε

τη χ αρά για άλλη µια χ ρον ιά ν α επισκεφτεί τα πασχ αλιν ά
Bazaar του 4ου, 5ου & 6ου ∆ηµ. Σχ ολείου & Νηπιαγωγείου
της πόλης ... αλλά και ν α ψων ίσει από το Bazaar του Συλλό-
γου Εθελον τών  σε Φωλιά Αετού όπου παράλληλα παρου-
σιάσθηκε και µια εκπληκτική παράσταση από τα µικρά
αετόπουλα...

Ο ίδιος εξέφρασε τα συγχ αρητήρια στους Συλλόγους για
την  εξαιρετική δουλειά και την  άριστη οργάν ωση. 

‘’Είν αι πολύ σπουδαίο το έργο που παρουσιάζουν  και
είν αι ιδιαίτερη τιµή για µέν α προσωπικά ν α συν εργάζοµαι
µε τέτοιους Φορείς... που µον αδικό στόχ ο έχ ουν  ν α
κάν ουν  τα παιδιά ν α χ αµογελούν . Θέλω ν α είν αι βέβαιοι ότι
θα συν εχ ίζω ν α στηρίζω κάθε προσπάθεια τους και θα
βρίσκοµαι κον τά τους µε κάθε ευκαιρία.Θερµά συγχ αρητήρ-
ια σε ∆ιοικήσεις, γον είς και παιδιά.’’

Η Αισχύλειος ∆ηµοτική Βιβ-
λιοθήκη προσκαλεί τους µικρ-
ούς της φίλους, κατά την διάρ-
κεια των Πασχαλινών διακοπών
σε προβολή παιδικών ταινιών

στο χώρο της Παιδικής Βιβλι-
οθήκης.

Μ. ∆ευτέρα 22-4-19,  Μ.
Τετάρτη 24-4-19, Τρίτη 30-4-

19, Πέµπτη 2-5-19

Ώρα προβολής 10:30 π.µ.,
είσοδος ελεύθερη , χωρίς
δήλωση συµµετοχής.

Ανοιχτές έως τα µεσάνυχτα 
οι υπηρεσίες που εµπλέκονται στην 
εκλογική διαδικασία στις 4-5/5/2019
Σύµφωνα µε την

εγκύκλιο 12  του Υπο-
υργείου Εσωτερικών
(αριθ. πρωτ.:
17284/18-04-2019
∆ήµου Αχαρνών) µε
ευθύνη των
∆ηµάρχων το Σάββα-
το 4 και την Κυριακή 5
Μαΐου του 2019 και
µέχρι την 12η βραδυνή, τα δηµαρχεία και οι υπηρεσίες
που εµπλέκονται στην εκλογική διαδικασία (ληξιαρχεία,
µητρώα αρρένων, δηµοτολόγια και ΚΕΠ) θα παραµείνουν
ανοικτά για την απρόσκοπτη χορήγηση δικαιολογητικών
προς όλους τους υποψηφίους.

Οι υπηρεσίες των ∆ήµων καλούνται επίσης να διευ-
κολύνουν κατά το δυνατόν τους υποψηφίους κατά τις ακό-
λουθες ηµεροµηνίες:

Το Σάββατο 18 Μαΐου 2019 (λήγει η προθεσµία παρ-
αίτησης υποψηφίου)

Την Παρασκευή 24 Μαΐου 2019 (λήγει η προθεσµία
δήλωσης αντικατάστασης παραιτηθέντος ή αποβιώσαντος
υποψηφίου ∆ηµάρχου)

Την Παρασκευή 31 Μαΐου 2019-04-18 (λήγει η προθε-
σµία επίδοσης στο Πρωτοδικείο της δήλωσης νέου υποψ-
ηφίου ∆ηµάρχου σε αντικατάσταση αυτού που παραιτήθη-
κε ή απεβίωσε)

Κρουαζιέρα για τέρατα; Περίεργα σκυλάκια και αξιολάτρευτα
κουνελάκια; Συναισθήµατα που µιλάνε;

ΟΛΑ ΘΑ ΤΑ ∆ΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής του Ν.Π.∆.∆.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α. του ∆ήµου Ελευσίνας, σε συνερ-
γασία µε το Κέντρο Υγείας Ελευσίνας και την
Τοπική οµάδα Υγείας (ΤΟΜΥ), θέλοντας να
ενηµερώσουν και να βοηθήσουν τα µέλη του
ΚΑΠΗ, διοργανώνουν οµιλίες και στα 3 παραρτή-
µατα του ΚΑΠΗ µε θέµα:
«Μαθαίνω να ζω µε την χρόνια ασθένεια µου»
•Παρασκευή 10 Μαΐου 11.00 π.µ. ΚΑΠΗ
Μαγούλας
•Τρίτη 14 Μαΐου 9.00 π.µ. Ά ΚΑΠΗ
•Τετάρτη 22 Μαΐου 10.00 π.µ. ΄Β ΚΑΠΗ

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.∆.∆ Π.Α.Κ.Π.Π.Α
Αγριµάκης Κ. Βασίλης

Πανέµορφες δηµιουργίες στα Πασχαλινά  Bazaar του 4ου, 5ου & 6ου
∆ηµ. Σχολείου & Νηπιαγωγείου Ασπροπύργου καθώς

και του Συλλόγου Εθελοντών σε Φωλιά Αετού 
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Όπως αν ακοίν ωσε από το βήµα της Βουλής ο πρόε-
δρος της Ν∆ Κυριάκος Μητσοτάκης. Η πρόταση
δυσπιστίας κατατίθεται µε αφορµή την  επίθεση

που εξαπέλυσε ο αν . υπουργός Υγείας κατά του Στέλιου
Κυµπουρόπουλου.

Την  απόφαση της Νέας ∆ηµοκρατίας ν α προχ ωρήσει σε
πρόταση δυσπιστίας προς τον  Παύλο Πολάκη µετά το
Πάσχ α µε αφορµή την  επίθεση που εξαπέλυσε αν . υπο-
υργός Υγείας κατά του Στέλιου Κυµπουρόπουλου αν α-
κοίν ωσε από το βήµα της Βουλής ο Κυριάκος Μητσοτάκ-
ης.
«Και ελάτε εδώ ν α τον  υπερασπιστείτε» είπε ο πρόεδρ-
ος της Ν∆ απευθυν όµεν ος προς τους βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ.

Επίθεση κατά του υποψήφιου ευρωβουλευτή της Ν∆,
Στέλιου Κυµπουρόπουλου εξαπέλυσε ο αν απληρωτής
υπουργός Υγείας, Παύλος Πολάκης, µετά την  αν άρτηση
του πρώτου στο  Twitter στην  οποία αν έφερε : 
«∆εν  θέλησα ποτέ µόρια, επιδόµατα, χ άρες. Ίσες ευκαι-
ρίες διεκδικώ. ∆ιεκδικώ αυτό που δεν  υπάρχ ει», έγραψε
σε αρχ ική του αν άρτηση στο Twitter ο Στέλιος Κυµπο-
υρόπουλος.

Ο κ Πολάκης έγραψε στο Facebook: «Αν  διεκδικούσες
ίσες ευκαιρίες κύριε Κυµπουρόπουλε, ν α έβαζες χ αρτιά

για ν α προσληφθείς επιµελητής Β στο ΕΣΥ µε κρίση από
συµβούλιο όπως οι άλλοι γιατροί και όχ ι έτσι (όπως δικαι-
ούσουν  ως ΑΜΕΑ). Ντροπή και κρίµα ν α λες αυτά που
λες».

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ: ΑΕΚ και ∆ήµος 
Φυλής θα προχωρήσουν µαζί 
Ο Μάκης Αγγελόπουλος αποκάλυψε πως πρόσφατα είχε συζητήσεις 
µε την Παγκόσµια Οµοσπονδία, εκεί όπου συµφωνήθηκε πως
αν η «Βασίλισσα» προκριθεί του χρόνου στο Final-4, η τελική φάση
θα πραγµατοποιηθεί στο Ολυµπιακό Κλειστό γήπεδο της Πάλης!

Θερµή υποδοχ ή επεφύλαξε στον  Πρόεδρο της ΚΑΕ ΑΕΚ Μάκη Αγγελόπουλο ο ∆ήµα-
ρχ ος Φυλής Χρήστος Παππούς κατά την  εκδήλωση για το Επιχ ειρησιακό Σχ έδιο
«Φυλή 2021» που παρουσιάστηκε από τον  Επικεφαλής του Γιώργο Πραχ αλιά το

απόγευµα του Σαββάτου 20 Απριλίου στην  κατάµεστη από κόσµο αίθουσα «Μελίν α Μερ-
κούρη».  

Ο ∆ήµαρχ ος Φυλής αφού ευχ αρίστησε ον οµαστικά όλους τους εκλεκτούς καλεσµέν ους,
καλωσόρισε µε θέρµη τον  Μάκη Αγγελόπουλο εκφράζον τας την  πεποίθηση, πως οι δύο
πλευρές θα καταφέρουν  ν α συν εργαστούν : «Να καλωσορίσω και εγώ την  ΚΑΕ ΑΕΚ στα
Άν ω Λιόσια. Ο δρόµος µπορεί ν α αργήσει, όµως είµαι σίγουρος πως η ΚΑΕ ΑΕΚ και ο ∆ήµος
Φυλής θα προχ ωρήσουν  µαζί». 

Από την  πλευρά του, ο ισχ υρός άν τρας της «κιτριν όµαυρης» ΚΑΕ αρχ ικά έδωσε συγχ αρητήρια για το µεγάλο αυτό σχ έδιο, εν ώ στη συν έχ εια µίλησε για το τι πρεσβεύει
η ΑΕΚ.

Τέλος, ο Μάκης Αγγελόπουλος αποκάλυψε πως πρόσφατα είχ ε συζητήσεις µε την  Παγκόσµια Οµοσπον δία, εκεί όπου συµφων ήθηκε πως αν  η «Βασίλισσα» προκριθ-
εί του χ ρόν ου στο Final-4, η τελική φάση θα πραγµατοποιηθεί στο Ολυµπιακό Κλειστό γήπεδο της Πάλης!

Αν αλυτικά όσα είπε ο Μάκης Αγγελόπουλος έχ ουν  ως εξής:
«Όταν  µια φορά έκαν α υπηρεσία στο στρατόπεδο στα Λιόσια, δεν  φαν ταζόµουν  ποτέ ότι θα συζητάω µια µέρα για έν α γήπεδο εδώ. Θέλω ν α δώσω συγχ αρητήρια σε

όλους όσους συµβάλλουν  σε αυτό το σχ έδιο.
Η ΑΕΚ είν αι οµάδα της προσφυγιάς, θυµίζει τις χ αµέν ες µας πατρίδες, το προσφυγικό είν αι πάν τα επίκαιρο και τα ιδαν ικά της οµάδας είν αι πάν τα διαχ ρον ικά. Εµείς

από την  πλευρά µας θα φρον τίσουµε ν α προβάλλουµε αυτό το έργο στα πέρατα της Γης.Σας λέω επίσης πως σε συζητήσεις που είχ α πρόσφατα µε την  FIBA κι έγιν ε
ξεκάθαρο πως σε περίπτωση που η οµάδα µας περάσει στο επόµεν ο στο Final 4, αυτό θα γίν ει εδώ και θα διαφηµιστεί παν τού η αρέν α και η πόλη».

Η Ν∆ καταθέτει πρόταση δυσπιστίας στον Πολάκη ΚΕΠΚΑ: Μεγάλη προσοχή στις αγορές
για το πασχαλινό τραπέζι

Α
γορές τροφίµων για το πασχαλινό τραπέζι µόνο
από ελεγχόµενους χώρους, όπως καταστήµατα λια-
ν ικής πώλησης, σούπερ µάρκετ, κεντρικές αγορές,

λαϊκές αγορές κ.ά συν ιστά το Κέντρο Προστασίας Κατα-
ναλωτών (ΚΕΠΚΑ), επισηµαίνοντας ότι έτσι διασφαλίζε-
ται ότι αυτά είναι ελεγµένα.
"Η επιχείρηση που διαθέτει τρόφιµα πρέπει να τηρεί τους
κανόνες υγιεινής, που αφορούν τις συνθήκες συντήρη-
σης των τροφίµων, την καθαριότητα των χώρων, του
προσωπικού, των εργαλείων, καθώς και την κατάλληλη
επισήµανσή τους" αναφέρει το ΚΕΠΚΑ. 
* Ο καταναλωτής θα πρέπει να προσέχει την πινακίδα

πώλησής τους και να αξιώνει την ευδιάκριτη αναγραφή
των ενδείξεων. 
Αν αµφιβάλει ή διαπιστώνει παρατυπίες να τις καταγγέλ-
λει στο ΚΕΠΚΑ. ή στις αρµόδιες Αρχές.
Παράλληλα συν ιστά κατανάλωση µε µέτρο: τα ειδικά εδέ-
σµατα, που καταναλώνονται τις ηµέρες του εορτασµού
και µάλιστα σε µεγάλες ποσότητες, µπορεί να απο-
δειχτούν επικίνδυνα για την υγεία µας, καθώς είναι
πλούσια σε λιπαρά και χοληστερίνη (π.χ., 100 γραµµάρ-
ια ψηµένου αρν ιού περιέχουν 10 γρ. λίπος, 30 γρ. πρω-
τεΐνες και 400 θερµίδες και δίνουν στον οργανισµό µας
το µισό της ηµερήσιας επιτρεπόµεν ης ποσότητας
χ οληστερίν ης).
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Χωρίς προβλήµατα 
η ακτοπλοϊκή έξοδος των
εκδροµέων του Πάσχα

Ο
µαλά και χ ωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα εξελίσσεται
µέχ ρι στιγµής   η έξοδος των  εκδροµέων  από τα
λιµάν ια του Πειραιά, της Ραφήν ας και του Λαυρίου

για το Πάσχ α, µε τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ν α έχ ουν
ήδη προσθέσει από σήµερα  Μεγάλη Τετάρτη έκτακτα
δροµολόγια.

Σύµφων α µε στελέχ η ακτοπλοϊκών  εταιρειών , η
κίν ηση φέτος αν αµέν εται ν α κυµαν θεί σε ικαν οποιητι-
κά επίπεδα, µε αυξητική τάση στους δηµοφιλείς προο-
ρισµούς, όπως Κυκλάδες και Κρήτη. Για σήµερα Μ.
Τρίτη από το λιµάν ι του Πειραιά έχ ουν  προγραµµατι-
στεί 18 δροµολόγια, τέσσερα από τη Ραφήν α και τρία
από το Λαύριο.
Τη Μ. ∆ευτέρα από το λιµάν ι του Πειραιά απέπλευσαν

18 πλοία εν ώ αν αχ ώρησαν  13.357 άτοµα, 2.030 ΙΧ
οχ ήµατα, 792 φορτηγά και 329 δίκυκλα. Για τα ν ησιά
του Αργοσαρων ικού έγιν αν  22 αν αχ ωρήσεις πλοίων  µε
1.781 επιβάτες 281 ΙΧ, έν α φορτηγό και 69 δίκυκλα.
Από το λιµάν ι της Ραφήν ας έγιν αν  6 αν αχ ωρήσεις µε
2.162 επιβάτες 594 οχ ήµατα 56 φορτηγά και 46
δίκυκλα. Από το Λαύριο 5 απόπλοι εν ώ αν αχ ώρησαν
689 επιβάτες, 166 ΙΧ 36 φορτηγά και έν α δίκυκλο.

Το Λιµεν ικό συστήν ει σε επιβάτες και οδηγούς ν α
βρίσκον ται έγκαιρα στις αποβάθρες αν αχ ώρησης των
πλοίων , προκειµέν ου ν α επιβιβαστούν  χ ωρίς ν α ταλαι-
πωρηθούν  και ν α ακολουθούν  τις οδηγίες των  λιµε-
ν ικών .

ΚΚΠΠΓΓ  ΜΜααΐΐοουυ  22001199::  
Που θα λειτουργήσουν 
κι απο που θα ενηµερωθούν
οι πολίτες 

Ανακοίνωση Εξεταστικών
Κέντρων του Κρατικού
Πιστοποιητικού Γλωσσο-
µάθειας εξεταστικής περιό-
δου Μαΐου 2019 (ΚΠΓ
Μαιου 2019)
Από το Υπουργείο Παι-

δείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων ανακοινώνεται
ο πίνακας µε τα Εξεταστικά Κέντρα του Κρατικού
Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας εξεταστικής περι-
όδου Μαΐου 2019 µε την κατανοµή σε αυτά ανά
εξεταζόµενη γλώσσα και εξεταζόµενο επίπεδο.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερώνονται:
Από την ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.mine-
du.gov.gr) στο σύνδεσµο για το Κρατικό Πιστο-
ποιητικό Γλωσσοµάθειας.
Από τις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευ-
σης.
Από τις ∆ιευθύνσεις ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευ-
σης.
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Τρεις µήνες έχουν παρέλθει από τις 21 Ιανουα-
ρίου, όταν η κοινοπραξία Inter - M Traders και
Sogem Holdings είχε καταθέσει µη δεσµευτική

πρόταση στην KPMG για να αναλάβει τα «ηνία» του
δεύτερου µεγαλύτερου ναυπηγείου της χώρας, αυτό της
Ελευσίνας, µέσω του άρθρου 106 του πτωχευτικού
κώδικα. Από τότε τόσο η ελληνική πολιτεία όσο και οι
πιστωτές των ναυπηγείων αναµένουν την κοινοπραξία
να επιστρέψει προκειµένου να καταθέσει δεσµευτική
πρόταση, µε τους Κύπριους όµως να παίρνουν τη µια
παράταση µετά την άλλη.

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε τις δυσκολίες που
υπάρχουν στην καταβολή της µισθοδοσίας, µέσω του
Πολεµικού Ναυτικού, για έργα που κάνουν στην Ελευ-
σίνα, οδήγησε την προηγούµενη εβδοµάδα περίπου
100 εργαζόµενους στην Αθήνα προκειµένου να συζητή-
σουν µε στελέχη της ελληνικής κυβέρνησης. Σηµειώνε-
ται ότι ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης Στέργιος
Πιτσιόρλας έχει δηλώσει κατ’ επανάληψη ότι πολύ
σύντοµα θα κατατεθεί δεσµευτική πρόταση.

Μετά το Πάσχα

Στο ερώτηµα που έθεσαν τι θα συµβεί αν δεν κατατε-
θεί και τώρα δεσµευτική πρόταση από τους ενδιαφερό-
µενους, οι απαντήσεις που έλαβαν διέφεραν. Από τη µία
άκουσαν την άποψη ότι αυτή είναι η µοναδική λύση, η
οποία και θα προχωρήσει. Από την άλλη τους επισηµά-
νθηκε, τόσο από κυβερνητικούς όσο και από τραπεζι-
κούς κύκλους, ότι αν τελικά ναυαγήσει αυτή η προσπά-
θεια, τότε θα προχωρήσουν σε άλλες λύσεις.

Στο ερώτηµα αν το ύψος της πρότασης των 90 εκατ.
ευρώ καλύπτει τις απαιτήσεις του ∆ηµοσίου, αλλά και
των άλλων πιστωτών, δεν έλαβαν ξεκάθαρη απάντηση
(αρχικά είχε εκτιµηθεί ότι χρειάζονται 120 εκατ. ευρώ),
ενώ τους επισηµάνθηκε ότι θα πρέπει και από την πλε

υρά της η κοινοπραξία να καταθέσει από µεγάλη τρά-
πεζα proof of funds για το ύψος της επένδυσης (κεφά-
λαιο εξαγοράς και επενδύσεων), προκειµένου να
προχωρήσει η συµφωνία.

Σηµειώνεται, πάντως, ότι σε παλαιότερη συνάντηση
που είχε µε τους εργαζοµένους ο κ. Πιτσιόρλας, ο
οποίος χειρίζεται σε πολιτικό επίπεδο το θέµα των ναυ-
πηγείων, είχε αναφέρει ότι η Inter M - Traders, που εδρ-
εύει στην Κύπρο, εκπροσωπεί αµερικανικά κεφάλαια,
καθώς και ότι έχει ελεγχθεί η κεφαλαιακή επάρκεια των
υποψήφιων επενδυτών.

Το σχέδιο βιωσιµότητας

Επισηµαίνεται ότι το ναυπηγείο βρίσκεται στη διαδι-
κασία του άρθρου 106 του πτωχευτικού κώδικα, η οποία
προβλέπει ότι σε συµφωνία των µετόχων, των
πιστωτών και του υποψήφιου επενδυτή θα κατατεθεί
πρόταση-σχέδιο (που περιλαµβάνει «κούρεµα» χρέους
και νέες επενδύσεις) στο Πρωτοδικείο, το οποίο εάν
κρίνει βιώσιµη την πρόταση θα ανάψει το «πράσινο 

φως» για τη µεταβίβαση των µετοχών. Τη διαδικασία
ανεύρεσης επενδυτή έχει αναλάβει η KPMG.

Εφόσον τελικά κατατεθεί δεσµευτική προσφορά και
συµφωνήσουν όλοι οι εµπλεκόµενοι πιστωτές (∆ηµόσιο,
ασφαλιστικά ταµεία, υπουργείο Άµυνας, πιστώτρια τρά-
πεζα και άλλοι), και αφού έχει αποδεχθεί τη διαδικασία
και ο σηµερινός µέτοχος των ναυπηγείων Νίκος Ταβου-
λάρης, θα κατατεθεί πρόταση στο Πρωτοδικείο προκει-
µένου να εγκριθεί το σχέδιο βιωσιµότητας της εταιρείας
και να αναλάβει τα ηνία ο νέος επενδυτής.

Σηµειώνεται επίσης ότι στη µη δεσµευτική πρόταση
της 21ης Ιανουαρίου η κοινοπραξία αναφέρει ότι θα
προχωρήσει και σε επενδύσεις ύψους 25 εκατ. ευρώ
στο ναυπηγείο, ζητώντας -µεταξύ άλλων- η επιχείρηση
να είναι πλήρως καθαρή από βάρη και υποθήκες, εξα-
σφαλίσεις για σειρά ναυπηγήσεων και επισκευών πολε-
µικών πλοίων, καθώς και πρόγραµµα εθελουσίας µε
βάση τις ανάγκες του αγοραστή.

((ππηηγγήή  ΝΝααυυττεεµµπποορριικκήή))

ΚΚααθθυυσσττεερρεείί  ηη  δδεεσσµµεευυττιικκήή  ππρρόότταασσηη  γγιιαα  τταα  ννααυυππηηγγεείίαα  ττηηςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς

Συνάντηση του πρωθυπουργού Αλ. Τσίπρα µε τον ΥΕΘΑ 
Ε. Αποστολάκη, µε κορυφαίο θέµα στην ατζέντα, 
τα ναυπηγεία Ελευσίνας.

Να σηµειωθεί ότι για εχ θές το απόγευµα ήταν  προγραµµατισµέν η συν άν τηση του
πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα µε τον  ΥΕΘΑ Ευάγγελο Αποστολάκη, µε κορυφαίο αν  όχ ι
µον αδικό θέµα στην  ατζέν τα, τα ν αυπηγεία Ελευσίν ας.
Οι εργαζόµεν οι δεν  έχ ουν  πλέον  ούτε λεωφορεία ν α τους µεταφέρουν  στα Ναυπηγεία,

αφού η εταιρεία από την  οποία ν οίκιαζαν  διέκοψε τη συν εργασία µε τα Ναυπηγεία Ελευ-
σίν ας, λόγω χ ρεών  που πληροφορίες λέν ε ότι είν αι πολλές χ ιλιάδες ευρώ.
Οι εργαζόµεν οι ζητούν  από το ΠΝ ν α τους δοθεί έν α ποσό ως βοήθηµα για το Πάσχ α,

κάτι που εξετάζεται από την  ηγεσία του ΥΠΕΘΑ.
Όσο για την  ολοκλήρωση του έργου των  πυραυλακάτων  δεν  υπάρχ ουν  ν εότερα.

Μόν η λύση εκτιµούν  στο ΥΠΕΘΑ ν α εµφαν ιστεί ν έος επεν δυτής. Αυτή τη στιγµή η µον α-
δική πρόταση που υπάρχει είν αι αυτή από το επιχ ειρηµατικό σχ ήµα της ONEX που
διαχ ειρίζεται το Νεώριο. Οι πληροφορίες λέν ε ότι υπάρχ ει διάθεση για ν α αν αλάβει τα
Ναυπηγεία Ελευσίν ας ,αλλά µε τίµηµα που δεν  θα ξεπερν ά τα 120 εκατοµµύρια ευρώ.
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Προσωρινή µεταφορά της αφετηρίας δύο
λεωφορειακών γραµµών του Πειραιά
Με στόχ ο την  εν ηµέρωση και την  καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοιν ού σε
συν δυασµό µε την  εύρυθµη λειτουργία του λιµαν ιού την  περίοδο του Πάσχ α, ο
ΟΑΣΑ αν ακοιν ών ει την  προσωριν ή µεταφορά αφετηρίας των  λεωφορειακών  γραµ-
µών  904 ΠΛ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ - ΣΤ. ΠΕΙΡΑΙΑ - ΦΡΕΑΤΤΥ∆Α (ΚΥΚΛΙΚΗ) και 300 ΠΛ.
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ - ΤΖΑΝΕΙΟ (ΚΥΚΛΙΚΗ), στο ∆ήµο Πειραιά, για το χ ρον ικό διάστηµα
από Μ. ∆ευτέρα 22/04/2019 έως και Μ. Σάββατο 27/04/2019, ως εξής:
Προσωριν ή µεταφορά αφετηρίας των  λεωφορειακών  γραµµών  904 και 300
Από τις 6:00 έως και 7:30 το πρωί και από τις 15:00 έως και 17:30 το απόγευµα από
την  υφιστάµεν η θέση τους επί της Πλ. Καραϊσκάκη (έν αν τι της οδού Αριστείδου)
εν τός της Πλ. Καραϊσκάκη.

Ενοικιάζεται Παραλία Ελευσίνας, Επαγγελµατικός
χώρος - Αίθουσα 120τ.µ., υπερυψωµένος

ισόγειος,προσόψεως, 2 w.c., αποθήκη 40τ.µ. Τιµή
650€, συζητήσιµη τηλ: 6937170565, κ. Γιώργος.

Τετραµελής  οικογένεια ζητά ενοικίαση κατοικίας
στην Ελευσίνα κατά προτίµηση ∆υάρι.Παρακαλω 

επικοινωνήστε στο 6948522323.
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Συλλήψεις για παιδική πορνογραφία 
- Πώς προσέγγιζαν ανήλικα κορίτσια

Στο πλαίσιο αν τιµετώπισης της εγκληµατικής δρα-
στηριότητας που σχ ετίζεται µε την  παραγωγή, κατοχ ή
και διακίν ηση υλικού παιδικής πορν ογραφίας και
κατόπιν  διερεύν ησης καταγγελιών , η Υποδιεύθυν ση
Προστασίας Αν ηλίκων  της ∆ιεύθυν σης Ασφάλειας
Αττικής, διεν έργησε στις 17-4-2019, µε την  παρουσία
της Εισαγγελέως Αν ηλίκων , έρευν ες σε τρεις (3) χ ώρ-
ους, στους οποίους βρέθηκε και κατασχ έθηκε πλήθος
φωτογραφικού υλικού παιδικής πορν ογραφίας.Συν ε-
λήφθησαν  τρεις (3) Έλλην ες (δύο άν δρες ηλικίας 40
και 67 ετών  και γυν αίκα ηλικίας 40 ετών ) και σε βάρος
τους σχ ηµατίσθηκε δικογραφία για πορν ογραφία
αν ηλίκων .Επιπρόσθετα ο 40χ ρον ος, κατηγορείται για

παράβαση της Νοµοθεσίας περί ν αρκωτικών  και περί
όπλων .

Ειδικότερα, οι κατηγορούµεν οι προσέγγιζαν , σε διά-
φορους χ ώρους, αν ήλικα κορίτσια και µε την  υπόσχ ε-
ση "αν άδειξης" και "προώθησής" τους, τα έπειθαν  ν α
συµµετάσχ ουν  σε "ειδική" φωτογράφιση.

Από τις έρευν ες στους χ ώρους βρέθηκαν  και
κατασχ έθηκαν , µεγάλος αριθµός φωτογραφιών , φωτο-
γραφικές µηχ αν ές, φορητός Η/Υ, tablet και ψηφιακά
αποθηκευτικά µέσα.

Στην  οικία του 40χ ρον ου βρέθηκαν  επιπλέον ,
ποσότητα κάν ν αβης βάρους (9,1) γραµµαρίων , δύο
(2) σπαθιά, δύο (2) ράβδοι χ ειρός πολεµικών  τεχ ν ών
και το χ ρηµατικό ποσό των  (6.600) ευρώ.

Οι συλληφθέν τες οδηγήθηκαν  στον  Εισαγγελέα
Πληµµελειοδικών  Αθην ών  ο οποίος τους παρέπεµψε
για κυρία αν άκριση.

ΕΕππααγγγγεελλµµααττιικκήή  ΣΣχχοολλήή
((ΕΕΠΠΑΑ..ΣΣ))  ΕΕλλεευυσσίίννααςς

ΣΣττοο  ππλλααίίσσιιοο  ττωωνν  δδρράάσσεεωωνν  ΠΠρροοββοολλήήςς
ττηηςς  ΜΜααθθηηττεείίααςς  ΟΟΑΑΕΕ∆∆,,  ηη  ΕΕππααγγγγεελλµµααττιικκήή
ΣΣχχοολλήή  ((ΕΕΠΠΑΑ..ΣΣ))  ΜΜααθθηηττεείίααςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς

ξξεεκκιιννάά  ττηηνν  εεττήήσσιιαα  δδιιααββοούύλλεευυσσηη  µµεε  ππααρραα--
γγωωγγιικκοούύςς  κκααιι  κκοοιιννωωννιικκοούύςς  φφοορρεείίςς  ττοουυ

ΘΘρριιαασσίίοουυ  ΠΠεεδδίίοουυ  µµεε  σσττόόχχοο  ττηηνν  ααννάάδδεειιξξηη
εειιδδιικκοοττήήττωωνν  πποουυ  θθαα

λλεειιττοουυρργγήήσσοουυνν  ττοο  σσχχοολλιικκόό  έέττοοςς
22001199--22002200  

ππρροοςς  όόφφεελλοοςς  ττηηςς  ττοοππιικκήήςς  οοιικκοοννοοµµίίααςς..

ΟΟΟΟ    ∆∆∆∆ ιιιιεεεε υυυυ θθθθυυυυ νννν ττττ ήήήήςςςς    ττττ ηηηηςςςς    ΕΕΕΕΠΠΠΠ ΑΑΑΑ....ΣΣΣΣ
ΑΑΑΑλλλλ έέέέ ξξξξ αααανννν δδδδ ρρρροοοοςςςς    ΣΣΣΣ ....     ΑΑΑΑπππποοοοσσσσττττ οοοολλλλ ίίίίδδδδ ηηηηςςςς     

Νέα πρωτοβουλία από το ∆ήµο Μάνδρας-Ειδυλλίας για
δωρεάν προληπτικό ιατρικό έλεγχο των ∆ηµοτών

Σε συνεργασία µε τους Γιατρούς του Κόσµου-Ελλάδας θα πραγµατοποιηθούν προληπτικές
εξετάσεις από δύο ειδικότητες και συγκεκριµένα από καρδιολόγο και παθολόγο.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του ∆ήµου καθώς η πρόληψη και
η προστασία της υγείας όλων των ∆ηµοτών αποτελεί πρωταρχικό στόχο του.

Οι εξετάσεις θα πραγµατοποιηθούν στους χώρους των ΚΑΠΗ Μάνδρας, Βιλίων και Ερυθρών
σύµφωνα µε το πρόγραµµα:

Μ. Τετάρτη 24 Απριλίου 2019 : 10.00-15.00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βιλίων

Γ
ια τις εµφανίσεις
σε διαδικτυακούς
τόπους και ιστο-

σελίδες των υποψ-
ηφίων περιφερεια-
ρχών, περιφερειακών
σ υ µ β ο ύ λ ω ν ,
δηµάρχων και δηµο-
τικών συµβούλων, οι
ενδιαφερόµενοι  θα
πρέπει να λαµβάνουν
υπόψη τους ότι βάσει
του νόµου
3870/2010 σε διαδικ-
τυακούς τόπους και
ιστοσελίδες επιτρέπεται µία (1) εµφάνιση

Ως εµφαν ίσεις, θεωρούν ται:
οι προσωπικές συνεντεύξεις των ανωτέρω υποψ-
ηφίων
η συµµετοχή τους σε οργανωµένες συζητήσεις
περιλαµβανοµένων και εκείνων που εντάσσονται

στα δελτία ειδήσεων, καθώς και
η κάλυψη, κατόπιν αιτήµατος τους της προεκλογι-
κής τους δραστηριότητας.

Οι επικεφαλής των συνδυασµών είναι δυνατόν να
µετέχουν σε οργανωµένες συζητήσεις
χωρίς περιορισµό αριθµού εµφανίσεων, µέχρι

την ανακήρυξη των υποψηφίων και υπό την
προϋπόθεση ότι έχουν κληθεί να συµµετάσχουν,
τουλάχιστον, τρεις ακόµη συνυποψήφιοι τους.
Μετά την ανακήρυξη των συνδυασµών στις ανω-
τέρω συζητήσεις απαιτείται η πρόσκληση για
συµµετοχή των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των
ανακηρυχθέντων.
Σε περίπτωση επαναληπτικής εκλογής καλούνται
υποχρεωτικά οι επικεφαλής των συνδυασµών που
συµµετέχουν.

∆ΕΝ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, εφόσον οφείλονται σε έκτακτα
και απρόβλεπτα γεγονότα, που σχετίζονται µε την
άσκηση των αρµοδιοτήτων τους στον οικείο
Ο.Τ.Α.. οι εµφανίσεις υποψηφίων που είναι αιρε-
τά µονοπρόσωπα όργανα της αυτοδιοίκησης

Η έννοια της εµφανίσεως δεν είναι ταυτόσηµη µε
την έννοια της προβολής στον έντυπο τύπο ή τα
ηλεκτρονικά µέσα. Ειδικότερα για την προβολή
των παραπάνω υποψηφίων µέσω των ηλεκτρο-
νικών µέσων δεν προκύπτουν περιορισµοί από
το νόµο 3870/2010.

ΠΠΡΡΟΟΣΣΟΟΧΧΗΗ  σσττιιςς  εεµµφφααννίίσσεειιςς  ττωωνν  υυπποοψψηηφφίίωωνν  σστταα  ssiittee



12-θριάσιο Μ. Τετάρτη 24 Απριλίου 2019

ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 

• ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ (Άντρες)
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου – Λυκείου 
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

• ΠΩΛΗΤΕΣ 
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Λύκειο/ΙΕΚ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή – ΟΧΙ Απα-
ραίτητη
Επιθυµητό: Κάτοχος Ι.Χ. αυτοκινή-
του

• ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαρ-
αίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΑΝΕΙ∆ΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Άντρες - Γυναίκες

Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή 
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΒΑΦΕΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ &
ΦΟΡΤΗΓΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα:
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη σε
συντήρηση µηχανών παραγωγής
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη ∆ιεθνών
Μεταφορών
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχος
ΤΕΙ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Πρόσθετα προσόντα: Πιστοποιητικό
Ελεγκτή Οχηµάτων από ΥΜΕ
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά 
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

2 ΒΟΗΘΟΙ ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Γνώσεις: Ηλεκτροσυγκόλλησης 
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

3 ΤΕΧΝΙΤΕΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 40, Ο∆ΟΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 40, 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ 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 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ 
ΠΕΥΚΟ 70€ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ .

Τηλέφωνο 6982155684 
& 2105540267

Ενοικιάζεται ισόγειο  κατάστηµα 63µ² επί της

οδού Φυλής 8Α. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 

6947264784 και 6985066463

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

ΠΠΩΩΛΛΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΜΜΟΟΝΝΟΟΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑ  8800ττµµ    ΣΣΤΤΗΗΝΝ

ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ  ΓΓΕΕΡΡΜΜΑΑΝΝΙΙΚΚΑΑ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ

ΟΟ∆∆ΟΟΣΣ  ΙΙ..  ΜΜΥΥΛΛΩΩΝΝΑΑ  3322,,  

ΜΜΕΕ  ΟΟΛΛΕΕΣΣ  ΤΤΙΙΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΟΟΧΧΕΕΣΣ  

ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66998844778800880077
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Α∆Α:ΨΒΗΗΩ9Ε-ΝΧΜ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟNOΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ∆ΩΝ
Ταχ. ∆/ν ση :  Καραολή &
∆ηµητρίου 36 – 44
16233, Βύρων ας
Τηλέφ ων ο : 213 2008628, -
629, -630
Fax : 213 2008625

Βύρων ας, 22/4/2019
Αριθµ.Πρωτ:10831

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΦΑΝΕΡΗΣ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΚΠΟΙΗΣΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

∆ΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

Ο ∆ήµαρχος Βύρωνα διακ-
ηρύσσει, ότι την 20η Μαΐου 2019,
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00
µ.µ. στο ∆ηµοτικό κατάστηµα
του ∆ήµου Βύρωνα (οδός Καρα-
ολή & ∆ηµητρίου αρ. 36 – 44,
1ος όροφος)

ενώπιον της αρµόδιας επιτρο-
πής που έχει καθοριστεί µε την
υπ’ αριθµ. 417 / 2018 Απόφαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε
την οποία συγκροτήθηκε η Επι-
τροπή ∆ιενέργειας ∆ηµοπρασιών
για την εκµίσθωση ή εκποίηση
πραγµάτων κινητών ή ακινήτων
(άρθρο 1, Π.∆. 270/81), θα διε-
ξαχθεί επαναληπτικός φανερός

προφορικός πλειοδοτικός δια-
γωνισµός µε αντικείµενο την
εκποίηση ανακυκλώσιµων
υλικών του ∆ήµου Βύρωνα.

Οι ελάχιστες τιµές προσφοράς
αγοράς, ανά τόνου υλικού,
ορίζονται ως εξής:

Ανάδοχος για το κάθε υλικό
θα ανακηρυχθεί ο διαγωνιζόµε-
νος που θα προσφέρει τη
µεγαλύτερη τιµή. Η τιµή προσφ-
οράς – επί ποινή αποκλεισµού -
δεν µπορεί να είναι µικρότερη
από τις αντίστοιχες Χ1 - Χ4 του
προηγούµενου πίνακα. Η εκά-
στοτε πλειοδοτούσα προσφορά
θα πρέπει να διαφέρει από την
προηγούµενη κατά τουλάχιστον
ένα ευρώ (1€), σε κάθε κατηγο-
ρία.

Οι συµµετέχοντες στη δηµο-
πρασία µπορούν να δώσουν
προσφορά για όποια κατηγορία
ανακυκλώσιµων υλικών ενδιαφ-
έρονται. 

Η κατακύρωση θα γίνει στην
υψηλότερη τιµή προσφοράς για
κάθε από τα ανωτέρω ανακ-
υκλώσιµα υλικά.

Η εγγύηση συµµετοχής ορίζε-
ται σε 10% του ελάχιστου ορίου
της πρώτης προσφοράς που-
καθορίζεται στη παρούσα δηµο-

πρασία και ανέρχεται στο συνο-
λικό ποσό των δύο χιλιάδων δια-
κοσίων πενήντα οχτώ ευρώ και
πενήντα λεπτών(2.258,50 €), για
το σύνολο των προς
πώλησηυλικών και για χρονικό
διάστηµα 1 έτους. Αναπροσα-

ρµόζεται δε αναλόγως, αν η προ-
σφορά τουυποψήφιου αφορά
µόνο µέρος των προς πώληση
υλικών. 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από
πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµι-
κά πρόσωπα που λειτουργούν
νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρ-
ωπαϊκής Ένωσης και έχουν
σύµφωνα µε τα ισχύοντα το
δικαίωµα αυτό. 

Τα αντίστοιχα έγγραφα των
εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπω-
µένα στην Ελληνική, θα συνο-
δεύονται απαραίτητα από
επίσηµη µετάφραση στην ελληνι-
κή γλώσσα, διαφορετικά θα
απορρίπτονται.

Η διάρκεια της σύµβασης
ορίζεται ετήσια (1 έτος), αρχής
γενοµένης από την ηµεροµηνία
υπογραφής της σύµβασης, µε
δυνατότητα παράτασης για επιπ-
λέον ένα (1) έτος.

∆ικαίωµα συµµετοχής στη
δηµοπρασία έχουν όλα τα φυσι-

κά ή νοµικά πρόσωπα, οποιασ-
δήποτε εταιρικής µορφής. Σε
περιπτώσεις Κοινοπραξιών το
κάθε µέλος χωριστά θα πρέπει
να πληροί τις προϋποθέσεις
συµµετοχής στο διαγωνισµό και
να προσκοµίσει τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά, που αναφέρον-
ται στο άρθρο 6 της διακήρυξης.

Τα δικαιολογητικά των συµµε-
τεχόντων θα προσκοµίζονται και
θα κατατίθενται σε σφραγισµένο

φάκελο µε την ένδειξη «ΓΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ
Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ι Κ Η
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ
Τ Η Ν Ε Κ Π Ο Ι Η Σ Η
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ» µία (1)
εργάσιµη ηµέραπριν  από την
ηµεροµην ία διεξαγωγής της
δηµοπρασίας, ήτοι την  17η
Μαΐου 2019, ηµέρα Παρασκευή
και ώρα 14:00 µ.µ. στην  Υπηρ-
εσία Πρωτοκόλλου του ∆ήµου.

Τεύχη δηµοπρατήσεως,
καθώς και άλλη πληροφορία οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να
λάβουν από τη ∆/νση Οικονο-
µικών (Τµήµα Εσόδων, γραφείο
7), τηλ. 213-2008629 / 30 και
την ηλεκτρονική διεύθυνση e-
mail : esoda @ dimosbyrona .
gr

Η παρούσα περίληψη διακήρ-
υξης να αναρτηθεί αµελλητί στη
∆ιαύγεια & στην ιστοσελίδα του
∆ήµου (www.dimosbyrona.gr)
και να δηµοσιευθεί νοµίµως στις
προβλεπόµενες εφηµερίδες.

Ο ∆ήµαρχος Βύρων α
Γρηγόρης Κατωπόδης

Α
πό τη Μεγάλη Τρίτη,ξεκίνησε  η καταβολή σε 5.978
δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους, το ποσό των
περίπου 10 εκατ ευρώ από τον  ΕΛΓΑ, που αφορά τη

φυτική παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιου για το έτος 2018,
σύµφωνα µε ανακοίνωση του Οργαν ισµού.

Συγκεκριµένα, θα καταβληθεί το ποσό των  8.628.443,95
ευρώ για αποζηµιώσεις φυτικής παραγωγής και ζωικού κεφ-
αλαίου (καταβάλλεται το 70% των  αν τίστοιχων  αποζ-
ηµιώσεων  φυτικής παραγωγής και το 100% των
αντίστοιχων  αποζηµιώσεων  ζωικού κεφαλαίου) µε το
µεγαλύτερο µέρος του ποσού να αποδίδεται στο νοµό Πέλ-
λας µε 3.748.517,12 ευρώ, στο ν οµό Κοριν θίας µε

1.230.282,44 ευρώ και στο νοµό Σερρών  µε 618.049,49
ευρώ. Eπίσης αύριο, ο Οργαν ισµός θα καταβάλει Κρατικές
Οικονοµικές Εν ισχύσεις, συνολικού ύψους 1.211.893,43
ευρώ. Το ποσό αυτό θα καταβληθεί σε 261 δικαιούχους
παραγωγούς των  Προγραµµάτων  Κρατικών  Οικονοµικών
Εν ισχύσεων  «Πληµµύρες 2014-2015», «Ετήσια 2014-
2015», «Πυρκαγιές 2014-2015», «Ετήσιο 2017», που ολοκ-
λήρωσαν  την  αποκατάσταση των  ζηµιών  στις πληγείσες
γεωργικές τους εκµεταλλεύσεις. Στο νοµό Λακων ίας θα
πληρωθεί το µεγαλύτερο µέρος των  εν ισχύσεων  ύψους
579.495,35 ευρώ, ακολουθεί ο νοµός Χίου µε εν ισχύσεις
ύψους 222.849,05 ευρώ και ο νοµός Λαρίσης µε 159.740,44
ευρώ.

ΕΛΓΑ: Ξεκινάει η καταβολή ενισχύσεων 
και αποζηµιώσεων σε αγρότες και κτηνοτρόφους

Το  «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»
εξέδωσε την  ακόλουθη αν α-
κοίνωση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ
∆ΗΛΩΣΕΩΝ  Ν.2308/1995

Με την υπ' αριθµ.
27826/28.06.2010 απόφαση της
Υπουργού ΠΕ.ΚΑ (ΦΕΚ Β
1077/15.07.2010) κηρύσσονται
υπό κτηµατογράφηση οι λοιπές
περιοχές της ελληνικής επικράτει-
ας, οι οποίες δεν είχαν κηρυχθεί
µέχρι της δηµοσίευσης της εν
λόγω απόφασης.
Με την υπ’ αρίθµ.    43/19/5-12-
2018 απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του ΝΠ∆∆
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»
και κατά τα οριζόµενα στο άρθρ. 2
παρ. 1 του Ν.2308/1995, όπως
ισχύει, καλούνται όσοι έχουν
εµπράγµατο ή άλλο εγγραπτέο
στα κτηµατολογικά βιβλία δικαίω-
µα, επί των ακινήτων που βρίσκον-
ται εντός των ορίων του Προκαπο-
διστριακού ∆ήµου Μεγαρέων του
Καλλικρατικού ∆ήµου Μεγαρέων
και της Προκαποδιστριακής
Κοινότητας Οινόης του Καλλικρα-
τικού ∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας
της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτι-
κής Αττικής της Περιφέρειας Αττι-
κής να υποβάλουν δήλωση για το
δικαίωµά τους αυτό µε αναφορά
στην αιτία κτήσης του.

Η δήλωση υποβάλλεται στα
αρµόδια γραφεία κτηµατογράφη-
σης που αναφέρονται στην παρ-
ούσα. Η δήλωση µπορεί να υποβ

ληθεί και ηλεκτρονικά µέσω της
ειδικής εφαρµογής  στην ιστο-
σελίδα του Φορέα.
(https://www.ktimanet.gr/Citizen
WebApp/Info_Page.aspx).
Οι δηλώσεις για τους κατοίκους
ηµεδαπής υποβάλλονται µέσα σε
προθεσµία τριών (3) µηνών και για
τους κατοίκους αλλοδαπής και το
Ελληνικό ∆ηµόσιο µέσα σε προθ-
εσµία έξι (6) µηνών µε ηµεροµηνία
έναρξης τις 10/12/2018.
Με την  υπ’ αρίθµ. 62/23/17-04-
2019 απόφ αση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του ΝΠ∆∆
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»
παρατείν εται, για τελευταία
φ ορά,  η προθεσµία υποβολής
δήλωσης στους εν  λόγω ΟΤΑ,
για τους κατοίκους εσωτερικού,
µέχρι την  10η Ιουν ίου 2019.
Η υποβολή της δήλωσης είναι
υποχρεωτική, άλλως επέρχονται
οι κατά το νόµο προβλεπόµενες
κυρώσεις.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Α. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Π Ρ Ο Κ Α Π Ο ∆ Ι Σ ΤΡ Ι Α Κ Ο Ι
∆ΗΜΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ:
ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Β. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣ
ΜΑΝ∆ΡΑΣ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ
Π Ρ Ο Κ Α Π Ο ∆ Ι Σ ΤΡ Ι Α Κ Ο Ι
∆ΗΜΟΙ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ:
ΟΙΝΟΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΡΜΟ∆ΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ:  
Μέγαρα: Οδός Σηλυβρίας 8, ΤΚ
19100

Έργο 20 εκατ. ευρώ στους δήµους 
για το «έξυπνο parking»
∆ηµοσι εύθηκε η προκήρυξη του ανοι χτού δι εθνούς ηλεκτρονι κού

δι αγωνι σµού γι α την υλοποί ηση του έργου του υπουργεί ου Ψηφ-
ι ακής Πολι τι κής, Τηλεπι κοι νωνι ών και  Ενηµέρωσης, «∆ι αµόρφ-
ωση Στρατηγι κής γι α τι ς έξυπνες πόλει ς και  υλοποί ηση Εθνι κού
Συστήµατος ∆ι αχεί ρι σης Στάθµευσης».
Το Εθνι κό Σύστηµα ∆ι αχεί ρι σης Στάθµευσης, έργο προϋπολο-

γι σµού 20 εκατ. ευρώ, θα εφαρµοστεί  -σε πρώτη φάση- πι λοτι -
κά σε 20.000 θέσει ς στάθµευσης σε πόλει ς ολόκληρης της
χώρας, µε πολλαπλά οφέλη γι α τους δήµους, τους κατοί κους, τα
Άτοµα µε Αναπηρί α και  τους επαγγελµατί ες.
Τεχνολογι κά, το έργο στηρί ζεται  σε και νοτόµες λύσει ς που
βασί ζονται  στο ∆ι αδί κτυο των Πραγµάτων και  περι λαµβάνει :
- Αι σθητήρες στάθµευσης που ελέγχουν τη θέση στάθµευσης και
µπορούν να τοποθετηθούν στο οδόστρωµα ή το πεζοδρόµι ο.
- Τεχνολογί α Geo-Location, η οποί α «οδηγεί » τον οδηγό στην
ελεύθερη θέση στάθµευσης µέσω smartphone και  τον ενηµερώνει
γι α κυκλοφορι ακές ρυθµί σει ς, και ρι κά φαι νόµενα ή/και  τρέχου-
σες δραστηρι ότητες του δήµου, ενώ µε την ί δι α τεχνολογί α ει δο-
ποι εί ται  η αρµόδι α δηµοτι κή υπηρεσί α γι α παράνοµη κατάλ-
ηψη της θέσης.
- Εναλλακτι κούς τρόπους πληρωµής (εφαρµογές smartphone,
αγορά προπληρωµένου χρόνου στάθµευσης µέσω sms ή κάρ-
τας).
- Εκπαί δευση του προσωπι κού των ΟΤΑ, γεγονός ι δι αί τερης
σηµασί ας γι α την επι τυχή εφαρµογή ενός και νοτόµου και  πρω-
τοπορι ακού έργου.

Πηγή: Reader.gr
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ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ
ΚΑΙ 

ΦΥΛΑΞΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ. 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΜΑΝ∆ΡΑ - 

ΜΑΓΟΥΛΑ &
ΕΛΕΥΣΙΝΑ.
6987169017

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ

ΜΑΓΑΖΙΑ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α /

ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΈΝΩΝ
Ή ΜΙΚΡΏΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΣΤΙΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΝ∆ΡΑ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΚΑΙ ΜΑΓΟΥΛΑ  

ΤΗΛ. 6931381272

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Ενοικιάζεται διαµέρισµα 97
τ.µ. µε βοηθητικό χώρο 12
τ.µ. , σχεδόν καινούριο, µο-
νοκατοικία µε καλοριφέρ επί
της οδού Κιλκίς (αρ. 12)  στο
κέντρο του Ασπροπύργου,
που διαθέτει και µεγάλο α-
κάλυπτο χώρο . Κατά 
προτίµηση Έλληνες. 
Πληροφορίες κ. Γιώργος 
6934891843

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
80τµ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Ο∆ΟΣ Ι. ΜΥΛΩΝΑ 32, ΜΕ
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΗΛ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6984780807

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 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
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

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 
«Ο∆ΗΓΟΣ Πωλητής, µε

δίπλωµα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γαλακ-
τοκοµικών προϊόντων στον
Ασπρόπυργο Αττικής. Επιθ-
υµητή προϋπηρεσία σε ex-
van πώληση.  Επικοινωνία
10:00-17:00, 2105577698 ,
email: info@dikomas.gr

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
Φ Ρ Ο Ν Τ Ι ∆ Α
Η Λ Ι Κ Ι Ω Μ Ε Ν Η Σ . Π Ε Ρ Ι Ο Χ Η :
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 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

Ενοικιάζεται 
διαµέρισµα τριάρι 

(90 τ.µ) στον κέντρικο
δρόµο του Ασπρόπυργου

(πλησίον ∆ηµαρχείου). 
Τηλέφωνο: 6937168062 

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

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ
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16-θριάσιο Μ. Τετάρτη 24 Απριλίου 2019

Περισσότεροι από 1.350Περισσότεροι από 1.350
συµµετέχοντεςσυµµετέχοντες

Μ
ε µεγάλη επι τυχί α και  πολύτι µα
δι δάγµατα ολοκληρώθηκε το πρόγρ-
αµµα «Ηµέρες Οδι κής Ασφάλει ας»

που δι οργάνωσε ο ΤΙΤΑΝ γι α περι σσότερους
από 1.350 εργαζόµενους, συνεργάτες, εκπρ-
οσώπους φορέων και  αρχών, αλλά και  µαθη-
τών, σε συνεργασί α µε το Ινστι τούτο Οδι κής
Ασφάλει ας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς». 

Αναγνωρί ζοντας πως η κατάλληλη ενηµέρω-
ση και  εκπαί δευση οδηγούν σε ασφαλέστερες
επι λογές και , συνεπώς, σε µεί ωση των κι ν-
δύνων της σωµατι κής ακεραι ότητάς µας,
στόχος του προγράµµατος ήταν η βελτί ωση
συµπερι φορών που σχετί ζονται  µε την Οδι κή
Ασφάλει α των εργαζοµένων και  των συνερ-
γατών της Εται ρί ας, εί τε οδηγούν επαγγελµα-
τι κό εί τε ι δι ωτι κό όχηµα. 

Έτσι , από τον Σεπτέµβρι ο του 2018 έως και
το τέλος Μαρτί ου 2019 οργανώθηκαν πέντε
συνολι κά δράσει ς σε αντί στοι χα κέντρα δρα-
στηρι ότητας του Τι τάνα, που εκπονήθηκαν
από το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και  περι -
λάµβαναν θεωρητι κή εκπαί δευση σχετι κά µε
την οδι κή ασφάλει α, καθώς και  βι ωµατι κή
εµπει ρί α των κι νδύνων που συνδέονται  µε
λανθασµένη οδηγι κή συµπερι φορά και  µπορ-
ούν να προκαλέσουν τροχαί α συµβάντα. 

Στο πρόγραµµα «Ηµέρες Οδι κής Ασφάλει -
ας» πήραν µέρος πάνω από 1.000 εργαζόµε-
νοι  και  συνεργάτες ΤΙΤΑΝ και  Interbeton σε
Αττι κή, Αχαΐ α, Θεσσαλονί κη και  Κρήτη. 

Εί ναι  πολύ σηµαντι κό ότι  στο πρόγραµµα
του Τι τάνα συµµετεί χαν και  φορεί ς της τοπι -
κής κοι νωνί ας, όπως Αστυνοµί α, Τροχαί α,
Πυροσβεστι κή, Λι µενι κό, ΕΜΑΚ κλπ., οι
οδηγοί  οχηµάτων των οποί ων εί ναι , συχνά,
εκτεθει µένοι  σε συνθήκες οδήγησης υψηλού
κι νδύνου γι α τροχαί α συµβάντα. 

Επι πλέον, αξί ζει  να σηµει ωθεί  και  η
συµµετοχή εκπροσώπων της εκπαι δευτι κής
κοι νότητας (∆ι ευθυντές Σχολεί ων, Σύλλογοι
Γονέων και  Κηδεµόνων), αλλά και  η δι οργάνω-
ση ει δι κών δράσεων κυκλοφορι ακής αγωγής
και  ασφαλούς χρήσης ποδηλάτου γι α τους
µαθητές δηµοτι κού, γυµνασί ου και  λυκεί ου
των ∆ερβενοχωρί ων (Βοι ωτί α), στο πλαί σι ο
του ί δι ου προγράµµατος.

Οι  «Ηµέρες Οδι κής Ασφάλει ας» εί ναι  µι α
ακόµη πρωτοβουλί α του Τι τάνα γι α την προ-
στασί α της υγεί ας και  της ασφάλει ας των
εργαζοµένων του, εντός και  εκτός εργασί ας,
και  ένας από τους πυλώνες δράσεων γι α την
Παγκόσµι α Ηµέρα γι α την Υγεί α και  την Ασφ-
άλει α στην Εργασί α, η οποί α εορτάζεται  στι ς
28 Απρι λί ου.

Λί γα λόγι α γι α το πρόγραµµα:
Στο θεωρητι κό µέρος του προγράµµατος,

δι άρκει ας δύο ωρών δόθηκε ι δι αί τερη έµφα-
ση σε θέµατα όπως η επί δραση του αλκοόλ
στην οδήγηση, στους χρόνους αντί δρασης των
οδηγών και  στι ς αποστάσει ς ακι νητοποί ησης 

των οχηµάτων, στην αµυντι κή οδήγηση και  την
οδήγηση υπό την επήρει α ουσι ών, καθώς και
στο ρόλο των εξωτερι κών και  ψυχολογι κών
παραγόντων στην οδηγι κή συµπερι φορά. Στο
βι ωµατι κό µέρος, δι άρκει ας 90 λεπτών, οι
συµµετέχοντες εί χαν την ευκαι ρί α να δοκι µά-
σουν τι ς προϋποθέσει ς και  την εµπει ρί α των
συµβάντων, µέσα από προσοµοι ωτές οδήγ-
ησης, ανατροπής αυτοκι νήτου και  πρόσκρου-
σης, οδήγησης υπό την επήρει α αλκοόλ και
άλλα βοηθητι κά µέσα. Μετά τη δι εξαγωγή του
σεµι ναρί ου οι  συµµετέχοντες εί χαν τη
δυνατότητα να συζητήσουν µε τους ει δι κά
καταρτι σµένους ει σηγητές του Ινστι τούτου
γύρω από δι άφορα θέµατα που αφορούν στην
οδι κή ασφάλει α.

ΟΟλλοοκκλληηρρώώθθηηκκεε  ττοο  ππρρόόγγρρααµµµµαα  ττοουυ  ΤΤΙΙΤΤΑΑΝΝ  ««ΗΗµµέέρρεεςς  ΟΟδδιικκήήςς  ΑΑσσφφάάλλεειιααςς»»    
Σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς»           


