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ΠΠΡΡΟΟΓΓΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ
Αιθριος . Η  θερµοκρασία 

από 29°C έως 39°C

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αποστόλου Ματθίου, Μαρτύρων Αλεξίου ∆ηµητρίου
Ιακώβου Ιουλιανού Ιωάννου Λεοντίου Μαρκιανού
Πέτρου Φωτίου Μαρίας και Μάρθας και Αντωνίου
του Αλεξανδρέως

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας & Παναγούλη - Πλατεία
Ωρολογίου, 2105575614

Ελευσίνα
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Ν Β ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ Τ Σ

ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΟΕ Παγκάλου 81, 2105547602

ΜΑΝ∆ΡΑ
ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ

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

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Παππού Γεωργία Ι. 

Λεωφόρος Φυλής 186, 
2102474995 (08:00-22:00)

ΧΑΪ∆ΑΡΙ

Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ. 
Φυλής 1 & Πύλου, - ∆άσος, 

2105320973 (08:00-22:00)

Ένοπλη ληστεία σηµειώθηκε προχθες το βράδυ
, στις 22:45, σε κατάστηµα ΟΠΑΠ PLAY

Συγκεκριµένα, τρεις κουκουλοφόροι, µε την
απειλή όπλων, άρπαξαν άγνωστο χρηµατικό ποσό
και διέφυγαν µε ΙΧ αυτοκίνητο.

Λίγο µετά τις 3:00 το όχηµα, το οποίο -όπως δια-
πιστώθηκε- ήταν κλεµµένο, βρέθηκε καµένο σε
ερηµική τοποθεσία στην Γκορυτσά Ασπροπύρ-
γου.

Οι δράστες αναζητούνται από την αστυνοµία.

ΕΚΑΨΑΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ∆ΙΑΦΥΓΗΣ 
Ένοπλη ληστεία στον Ασπρόπυργο

ΜΜεείίωωσσηη  κκααθθηηµµεερριιννήήςς  γγρρααφφεειιοοκκρρααττίίααςς  
µέσω σύνδεσης ΑΑ∆Ε µε ΓΕΜΗ και ληξιαρχεία

Τ
ην ψηφιακή διασύνδεση των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων µε υπηρεσίες του ευρύτε-
ρου δηµόσιου τοµέα για την αυτόµατη ενηµέρωση στοιχείων και την διευκόλυνση των πολιτών δροµολογεί η
κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονοµικών.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου συναντήθηκε µε τον διοικητή της ΑΑ∆Ε Γιώργο Πιτσιλή και συµφώνησαν να
θέσουν ως προτεραιότητα δράσεις για την διασύνδεση της φορολογικής διοίκησης µε ληξιαρχεία ∆ήµων, Μητροπό-
λεις, το Μητρώο Πολιτών του υπουργείου Εσωτερικών και το Γενικό Εµπορικό Μητρώο.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα ενηµερώνονται αυτόµατα οι βάσεις δεδοµένων για µεταβολές στην οικογενειακή κατάστα-
ση φορολογούµενων (όπως γάµοι ή διαζύγια), για θανάτους και για άδειες παραµονής µεταναστών και προσφύγων
στην χώρα µας.

Η διασύνδεση µε το ΓΕΜΗ θα επιτρέψει επίσης την αυτόµατη ενηµέρωση των φορολογικών υπηρεσιών για µετα-
βολές στην κατάσταση κάθε επιχείρησης (όπως έναρξη εργασιών, διακοπή, λήξη ή µετοχικές αλλαγές).

Η κυβέρνηση θέλει να διευκολύνει τους πολίτες, αφαιρώντας την ανάγκη να επισκέπτονται πολλές υπηρεσίες για
να δηλώσουν το ίδιο γεγονός, δήλωσε µετά την συνάντηση ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας. «Στηρίζο-
υµε την ΑΑ∆Ε ώστε να ολοκληρώσει το σχετικό έργο το ταχύτερο δυνατόν», είπε.

Υπενθυµίζεται πως πριν λίγες ηµέρες ανακοινώθηκε η διασύνδεση της ΑΑ∆Ε µε την Ελληνική Αστυνοµία για µετα-
βολές στις ταυτότητες.
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Η Περιφέρεια Αττικής ενηµερώνει
τους πολίτες, ύστερα από Έκτακτο
∆ελτίο Επιδείνωσης Καιρού της
ΕΜΥ που κοινοποιήθηκε από το
Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής
Προστασίας, για  την επικράτηση
υψηλών θερµοκρασιών, που ισχύει
από την Πέµπτη 08-08-2019 έως
την Κυριακή 11-08-2019. Επίσης, 

η Περιφέρεια ενηµερώνει για τη
λειτουργία κλιµατιζόµενων αιθου-
σών που έχουν κοινοποιηθεί έως
τώρα από τους ∆ήµους της Περιφ-
έρειας Αττικής ανά Περιφερειακή
Ενότητα  στο www.patt.gov.gr/site/

Παράλληλα έχουν τεθεί σε απόλ-
υτη ετοιµότητα οι αρµόδιες υπηρ-
εσίες της Περιφέρειας. 

Και όµως, υπάρχουν φορολο-
γούµενοι µε ληξιπρόθεσµα χρέη
προς την εφορία µικρότερα του

ενός ευρώ ο καθένας και ούτε λίγο ούτε
πολύ αποτελούν το περίπου 10% του
συνολικού αριθµού των οφειλετών της
εφορίας ή 367.253 άτοµα. Κατά πάσα
πιθανότητα δε, η συντριπτική πλειονότ-
ητά τους να µην γνωρίζει καν ότι οφείλει
στο κράτος.

Οι φορολογούµενοι αυτοί έχουν κατα-
γραφεί από τα πληροφοριακά συστήµατα
ΤΑΧΙS και TAXISnet της ΑΑ∆Ε ως οφειλέ-
τες ποσών έως και 0,99 ευρώ και τα
στοιχεία αυτά περιλαµβάνονται στην έκθ-
εση του Γραφείου Προϋπολογισµού του
Κράτους στη Βουλή, η οποία δηµοσιοποι-
ήθηκε προχθες.

Σύµφωνα µε τα συγκεκριµένα στοιχεία,
ο συνολικός αριθµός των οφειλετών της
εφορίας στο β’ τρίµηνο εφέτος ανήλθε σε
3.750.195 φορολογούµενους και από
αυτούς οι 367.253 φορολογούµενοι ή
ποσοστό 9,79% έχουν ληξιπρόθεσµα
χρέη µικρότερα από 1 ευρώ. Σε σύγκριση
µε το β’ τρίµηνο πέρυσι, ο συνολικός
αριθµός των οφειλετών έχει αυξηθεί κατά
22.779 πρόσωπα (φυσικά και νοµικά),
ενώ ο αριθµός όσων χρωστούν λιγότερα
από 1 ευρώ έχει αυξηθεί κατά 13.206
πρόσωπα.

Το γεγονός ότι στα στοιχεία της ΑΑ∆Ε
καταγράφονται ως «οφειλέτες» πρόσωπα
µε χρέη κάτω του 1 ευρώ, καταδεικνύει ότι
ακόµη και τόσο χαµηλές οφειλές δεν δια-

γράφονται πάντα από τα πληροφοριακά
συστήµατα. Αν και, η ισχύουσα νοµοθ-
εσία προβλέπει ότι ποσά οφειλών κάτω
από ένα πολύ χαµηλό ύψος δεν
βεβαιώνονται και δεν αναζητούνται από
τις φορολογικές αρχές. 

Και οι οφειλέτες αυτοί, σύµφωνα µε το
ΑΠΕ,  µπορούν να πάρουν αποδεικτικό
φορολογικής ενηµερότητας, καθώς η
νοµοθεσία προβλέπει επίσης ότι το απο-
δεικτικό αυτό, το οποίο απαιτείται σε
συγκεκριµένες περιπτώσεις συναλλαγών
(π.χ. πωλήσεις ή µεταβιβάσεις περιου-
σιακών στοιχείων), δεν χορηγείται µόνον
εφόσον υπάρχουν ληξιπρόθεσµα χρέη
άνω των 30 ευρώ.

Σηµειώνεται ότι τα ποσά αυτά δεν
βεβαιώθηκαν πρωτογενώς κατόπιν υπο-
βολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήµα-
τος, ΦΠΑ ή άλλων φόρων και στη
συνέχεια δεν πληρώθηκαν εµπρόθεσµα.
Σύµφωνα µε πληροφορίες, σε αρκετές
περιπτώσεις αφορούν σε απλήρωτα υπό-
λοιπα δόσεων διαφόρων φορολογικών
οφειλών (π.χ. ΕΝΦΙΑ), καθώς, µπορεί
π.χ. από ένα χρέος 50,42 ευρώ να
πληρώθηκαν 50,40 ευρώ και να έµειναν
απλήρωτα τα 0,02 ευρώ επειδή το µηχάν-
ηµα δεν δεχόταν κέρµατα κάτω των 10
λεπτών.

Με βάση τα στοιχεία της ΑΑ∆Ε για τα
ληξιπρόθεσµα χρέη προς την εφορία,
που περιελήφθησαν στην έκθεση του
Γραφείου Προϋπολογισµού, το β’
τρίµηνο εφέτος:

*Το συνολικό ποσό των ληξιπρόθε-
σµων οφειλών προς τη Φορολογική
∆ιοίκηση διαµορφώθηκε σε 104,1 δισ.
ευρώ, σηµειώνοντας αύξηση κατά 2,8
δισ. ευρώ σε σχέση µε το β’ τρίµηνο του
2018. 

Ωστόσο, σε σύγκριση µε το α’ τρίµηνο
του 2019 παρατηρείται µείωση του συνο-
λικού ποσού των ληξιπρόθεσµων
οφειλών κατά 204,3 εκατ. ευρώ. Καθώς,
έως το τέλος του β’ τριµήνου οι εισπρά-
ξεις και διαγραφές ληξιπρόθεσµων
οφειλών ανήλθαν σε 3,7 δισ. ευρώ, ενώ
οι νέες οφειλές που δηµιουργήθηκαν ήταν
3,5 δισ. ευρώ.

*Το «πραγµατικό» συνολικό ποσό των
ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τη Φορο-
λογική ∆ιοίκηση (το ποσό που προκύπτει 

µετά την αφαίρεση των οφειλών οι
οποίες χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες
είσπραξης) διαµορφώθηκε σε 85,6 δισ.
ευρώ (1/7/2019), σηµειώνοντας αύξηση
κατά 119,1 εκατ. ευρώ σε σύγκριση µε το
β’ τρίµηνο πέρυσι. 

Σε σύγκριση µε το α’ τρίµηνο του 2019,
το «πραγµατικό» ποσό των ληξιπρόθε-
σµων οφειλών εµφανίζεται µειωµένο κατά
470 εκατ. ευρώ.

*Ο συνολικός αριθµός των οφειλετών
ανήλθε σε 3.750.195 πρόσωπα (φυσικά
και νοµικά) σηµειώνοντας αύξηση κατά
22.779 πρόσωπα ή κατά 0,61% σε
σύγκριση µε το β’ τρίµηνο του 2018. Σε
σύγκριση µε το α’ τρίµηνο του 2019, ο
συνολικός αριθµός των οφειλετών
µειώθηκε κατά 189.903 πρόσωπα.

Σε ετοιµότητα οι αρµόδιες υπηρεσίες 
της Περιφέρειας ενόψει καύσωνα
Κλιµατιζόµενες αίθουσες για τη φιλοξενία 
ευπαθών οµάδων στους δήµους  

Συνεχίζεται στη σελ. 4

Ο
ανταγωνι σµός στι ς περι ζήτητες και
υψηλόβαθµες σχολές όλων των επι -
στηµονι κών, «χτυπάει » και  φέτος6 κόκ-

κι νο καθώς οι  υποψήφι οι  επι λέγουν, περι σσό-
τερο από κάθε άλλη χρονι ά τµήµατα που εδρ-
εύουν κοντά στον τόπο κατοι κί ας τους.
Σύµφωνα µε την εφηµερί δα τα «ΝΕΑ» και  τι ς
τελευταί ες εκτι µήσει ς γι α την πορεί α των
βάσεων ει σαγωγής που παρουσι άζει  µε αναλ-
υτι κούς πί νακες γι α 85 σχολές, φαί νεται  ότι  ο
πήχης στα στα υψηλόβαθµα τµήµατα τα οποί α
προσφέρουν ταυτόχρονα ευοί ωνες προοπτι κές
στην αγορά εργασί ας θα παραµεί νει  σε πολύ
υψηλά επί πεδα.
Ο εκπαι δευτι κός αναλυτι κής και   ∆ι ευθυντής
των φροντι στηρί ων ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ Αντώνης
Φλωρόπουλος περι γράφει  στα «ΝΕΑ» τη γενι -
κή τάση που υπάρχει  γι α τι ς βάσει ς ει σαγω-
γής ανά επι στηµονι κό πεδί ο. Συγκεκρι µένα η
ει κόνα των βάσεων ανά Επι στηµονι κό Πεδί ο
έχει  ως εξής:

ΣΤΟ 1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ  οι  βάσει ς δεν
αναµένεται  να µεταβληθούν σηµαντι κά, θα
δούµε µι κρές αυξοµει ώσει ς σε κάποι ες σχο-

λές ,εκτός από τα παι δαγωγι κά τµήµατα που η
αύξηση θα εί ναι  µεγαλύτερη, χωρί ς  όµως να
υπερβαί νει  τα 200 µόρι α.

ΣΤΟ 2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ η πτώση θα
εί ναι  µεγάλη σε όλες σχεδόν τι ς σχολές  λόγω
της δυσκολί ας των θεµάτων που δόθηκαν στι ς
εξετάσει ς και  σε πολλές η πτώση µπορεί  να
προσεγγί σει  ακόµα και  τα 800 µόρι α.

ΣΤΟ 3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ η πτώση των
βάσεων αναµένεται  να εί ναι  «χαλαρή», σε
καµι ά όµως περί πτωση δεν θα πλησι άσει  τα
όρι α πτώσης του 2ου Πεδί ου.

ΣΤΟ 4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ θα έχουµε την
ί δι α σχεδόν ει κόνα µε την περασµένη χρονι ά
γι α τα τµήµατα που υπήρχαν στο µηχανογραφ-
ι κό του 2018, δεν µπορεί  όµως να γί νει
εκτί µηση γι α τα ΤΕΙ που πανεπι στηµοποι ήθη-
καν και  βέβαι α γι α τα νέα που δηµι ουργήθη-
καν, γι ατί  δεν µπορούµε να προβλέψουµε τι ς
προτι µήσει ς των υποψηφί ων, όπως άλλωστε
συµβαί νει  και  µε  τα τµήµατα των άλλων Επι -
στηµονι κών Πεδί ων.

Βάσεις στα ΑΕΙ: «Σφαγή» αριστούχων σε δεκάδες
κορυφαία και υψηλόβαθµα τµήµατα

ΣΣχχεεδδόόνν  335500  χχιιλλιιάάδδεεςς  φφοορροολλοογγοούύµµεεννοοιι  χχρρωωσσττοούύνν  µµόόλλιιςς  11  εευυρρώώ!!
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Συνεχίζεται από τη σελίδα 2

*Οι φορολογούµενοι που οφείλουν κάτω από 500 ευρώ ανέρχονταν σε 2.036.005 πρόσωπα ή στο 54,29% του συνόλου των οφειλετών.

Σε σύγκριση µε το β’ τρίµηνο του 2018 αυξήθηκαν κατά 1,19% ή κατά 24.051 πρόσωπα. Το µεγαλύτερο µέρος της αύξησης στην κατηγορία αυτή πηγάζει από οφειλέτες µε
χρέη µικρότερα από 1 ευρώ, οι οποίοι αυξήθηκαν κατά 13.206 πρόσωπα (φυσικά- νοµικά) και ανήλθαν σε 367.253 πρόσωπα. Ωστόσο, η αύξηση του αριθµού των φορολογο-
υµένων µε χρέη κάτω των 500 ευρώ δεν συνοδεύεται και από αύξηση του συνολικού ποσού των ληξιπρόθεσµων οφειλών τους. Καθώς, το συνολικό ύψος των οφειλών της
συγκεκριµένης κατηγορίας φορολογουµένων µειώθηκε σε ετήσια βάση (β’ τρίµηνο 2018- β’ τρίµηνο 2019) κατά 3,6 εκατ. ευρώ.

*Οι οφειλέτες ποσών από 501 έως 10.000 ευρώ ανήλθαν σε 1.421.814 πρόσωπα ή στο 37,91% του συνόλου, σηµειώνοντας µείωση κατά 1% ή κατά 14.408 πρό-
σωπα σε σύγκριση µε το β’ τρίµηνο του 2018. Το συνολικό ποσό των χρεών τους αυξήθηκε κατά 23,7 εκατ. ευρώ, από 3,369 δισ. ευρώ το β’ τρίµηνο του 2018 σε
3,393 δισ. ευρώ το β’ τρίµηνο εφέτος.

*Οι οφειλέτες ποσών από 10.001 έως 100.000 ευρώ ανέρχονταν σε 249.208 πρόσωπα ή στο 6,64% του συνόλου και ήταν επιπλέον 10.837 πρόσωπα σε σύγκρι-
ση µε το β’ τρίµηνο του 2018. Το σύνολο των οφειλών τους αυξήθηκε κατά 328,7 εκατ. ευρώ µεταξύ β’ τριµήνου 2018 και β’ τριµήνου 2019 (από 6,55 δισ. ευρώ σε
6,879 δισ. ευρώ).

*Οι φορολογούµενοι µε χρέη από 100.001 έως 1.000.000 ευρώ ήταν 35.088 πρόσωπα ή το 0,93% του συνόλου των οφειλετών της εφορίας. Σε σύγκριση µε το β’
τρίµηνο του 2018 αυξήθηκαν κατά 2.103 πρόσωπα.

*Οι φορολογούµενοι µε χρέη άνω του 1.000.000 ευρώ αυξήθηκαν κατά 196 πρόσωπα σε σύγκριση µε το β’ τρίµηνο πέρυσι και ανήλθαν σε 8.080 πρόσωπα, αντι-
προσωπεύοντας το 0,22% του συνόλου των οφειλετών. Το συνολικό ύψος των οφειλών τους αυξήθηκε κατά 1,875 δισ. ευρώ, από 82,164 δισ. ευρώ το β’ τρίµηνο του 2018
σε 84,039 δισ. ευρώ το β’ τρίµηνο του τρέχοντος έτους. Από τους συγκεκριµένους οφειλέτες προέρχεται και το µεγαλύτερο µέρος της αύξησης του συνολικού ποσού των ληξι-
πρόθεσµων οφειλών προς την εφορία σε σύγκριση µε το β’ τρίµηνο του 2018.

ΤΤΡΡΙΙΗΗΜΜΕΕΡΡΟΟ  ΠΠΑΑΝΝΗΗΓΓΥΥΡΡΙΙ  ΤΤΟΟΝΝ  ∆∆ΕΕΚΚΑΑΠΠΕΕΝΝΤΤΑΑΥΥΓΓΟΟΥΥΣΣΤΤΟΟ
ΣΣΤΤΗΗ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  ΦΦΥΥΛΛΗΗΣΣ
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Mαρούσι, 7 Aυγούστου 2019

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.»
ανακοινώνει  ότι  το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της Εταιρείας κατά τη
συνεδρίαση του στις 7/8/2019 απο-
φάσισε τη συγκρότησή του σε Σώµα
ως εξής: 

Ιωάννης Παπαθανασίου, Πρόεδρ-
ος- µη εκτελεστικό µέλος

Ανδρέας Σιάµισιης, ∆ιευθύνων
Σύµβουλος - εκτελεστικό µέλος  

Γεώργιος Αλεξόπουλος, εκτελε-
στικό µέλος 

Θεόδωρος – Αχιλλέας Βάρδας, µη
εκτελεστικό µέλος 

Μιχαήλ Κεφαλογιάννης, µη εκτελε-
στικό µέλος 

Αλέξανδρος Μεταξάς, µη εκτελε-
στικό µέλος

Ιορδάνης Αϊβάζης, µη εκτελεστικό
µέλος 

Αλκιβιάδης – Κωνσταντίνος Ψάρρ-
ας, µη εκτελεστικό µέλος 

Λουκάς Παπάζογλου, µη εκτελε-
στικό µέλος 

Θεόδωρος  Πανταλάκης, ανεξάρτ-
ητο µη εκτελεστικό µέλος

Σπυρίδων Παντελιάς, ανεξάρτητο
µη εκτελεστικό µέλος  

Κωνσταντίνος Παπαγιαννόπουλος,
µη εκτελεστικό µέλος - εκπρόσωπος
των εργαζοµένων.

Γεώργιος Παπακωνσταντίνου, µη
εκτελεστικό µέλος - εκπρόσωπος
των εργαζοµένων.

Η θητεία του ανωτέρω ∆.Σ. έχει
ορισθεί µέχρι την 17.04.2023.

Σηµαντική η συµβολή του ΒΕΠ
στην επιτυχία του 10ου
παγκόσµιου MEDS στις Σπέτσες

Ως «γεγονός της χρονιάς» για τις Σπέτσες
χαρακτηρίζεται η παγκόσµια συνάντηση
νέων αρχιτεκτόνων από 40 χώρες, η οποία

θα ολοκληρωθεί στις 12 Αυγούστου

Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η συµµετοχή νέων αρχο-
τεκτόνων στο 10ο παγκόσµιο MEDS Workshop που
βρίσκεται σε εξέλιξη στις Σπέτσες από τις 26 Ιουλίου και
θα ολοκληρώσει τις εργασίες του στις 12 Αυγούστου.
Νέοι επιστήµονες και φοιτητές από το ΕΜΠ, τις πολ-
υτεχνικές σχολές και άλλα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα, αλλά
και εκατοντάδες τουρίστες, βρέθηκαν στο κοσµοπολίτικο
νησί του Σαρωνικού για να παρακολουθήσουν πώς οι
νέοι δίνουν πνοή σε τεχνικά επαγγέλµατα που συνδυά-
ζουν την παράδοση, την καινοτοµία και το στυλ.

Οι εργασίες του φετινού Workshop στις Σπέτσες ανα-
µένεται να µείνει ως σηµείο – σταθµός στην ιστορία του
θεσµού. Οι σύγχρονες τάσεις στις εφαρµοσµένες τέχνες
του design, η καταλυτική παρουσία των µαστόρων –
δασκάλων των Σπετσών για την εκµάθηση τεχνικών
µυστικών και πρακτικών, αλλά και η ιδιαίτερα συγκινητι-
κή ανταπόκριση του κοινού, αποτελούν τα βασικά χαρ-
ακτηριστικά του “MEDS Workshop” που βρίσκεται σε εξέ-
λιξη.

Τουλάχιστον διακόσιοι νέοι αρχιτέκτονες και σχεδια-
στές από 40 χώρες επιδεικνύουν τα 16 καλύτερα έργα,
από τις 70 συµµετοχές που κατατέθηκαν, αναδεικνύον-
τας τις σύγχρονες τάσεις του design αλλά και τη σύνδε-
σή τους µε µια σειρά παραδοσιακών ελληνικών επαγγε-
λµάτων. 

Από τις 26 Ιουλίου έως σήµερα έχουν περάσει από το
χώρο που βρίσκεται σε εξέλιξη το workshop εκατοντάδες
νέοι επιστήµονες και φοιτητές που έδειξαν µεγάλο ενδια-
φέρον σε προτάσεις, ιδέες και εναλλακτικές µορφές
διαχείρισης και µετεξέλιξης τεχνικών επαγγελµάτων στις 

σηµερινές απαιτήσεις που κυριαρχούν η καινοτοµία, οι
νέες τεχνολογίες, αλλά και η έµπνευση για αισθητική
δηµιουργία.

Ο τίτλος του φετινού workshop είναι η απόδοση της
αρχαιοελληνική προστακτική παρακειµένου
«memNISO», που σηµαίνει «Μην ξεχνάς». Όπως φαίνε-
ται από την επισκεψιµότητα και το ενδιαφέρον του κοι-
νού –πολλοί από τους οποίους συµπεριέλαβαν τις Σπέ-
τσες στους φετινούς προορισµούς τους χάρη αυτής της
διοργάνωσης, η ανάγκη του «µέµνησο» έρχεται να
καλύψει την απαίτηση για ενίσχυση, µετεξέλιξη και
ισχυροποίηση των τεχνικών επαγγελµάτων µε ιδιαίτερη
υπεραξία όπως είναι η ξυλοναυπηγική, η υφαντουργία, η
κατασκευή βοτσαλωτών δαπέδων, η αµαξοποιΐα σε ξύλο
και σίδερο, η ξυλουργική και επιπλοποιΐα, οι τέχνες επε-
ξεργασίας µετάλλου, η επιγραφοποιΐα και καλλιγραφία,
καθώς και η µελισσουργία.

Ο ρόλος του ΒΕΠ

Καθοριστικός είναι ο ρόλος του Βιοτεχνικού Επιµελ-
ητηρίου Πειραιώς σ’ αυτήν την παγκοσµίου βεληνεκούς
διοργάνωση, αφού όχι µόνο παραχώρησε την αιγίδα του
αλλά και έχει σηµαντική παρουσία και συµβολή στο
φετινό “MEDS Workshop”. Τόσο κατά την προετοιµασία,
όσο και στα εγκαίνια και την εξέλιξη της διοργάνωσης, το
ΒΕΠ έχει ισχυρή παρουσία και επιβεβαιώνει το στόχο της
διοίκησης ότι «Η Τεχνική Εκπαίδευση είναι επιλογή κι όχι
ανάγκη».

∆εν είναι τυχαίο ότι κατά τη διάρκεια της τελετής
εγκαινίων, όταν απηύθυνε χαιρετισµό εκ µέρους της
διοίκησης ο Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ. & Εξυπηρέτησης Επιχει

ρήσεων κ. ∆ηµήτρης Φανουργάκης επισήµανε:
«Ευχόµαστε σε όλους τους νέους αρχιτέκτονες και σχε-
διαστές να έχετε απόλυτη επιτυχία και αστείρευτη αγάπη
σε ό,τι δηµιουργικό κάνετε. Σας παρακαλούµε να
συνεχίσετε, να δηµιουργείτε». Η φράση αυτή ήταν και το
ερέθισµα για το θεσµό χειροκρότηµα και τις επευφηµίες
όλων όσοι συµµετέχουν στο 10ο “MEDS Workshop”.

Στην τελετή εγκαινίων αλλά και κατά τη διάρκεια των
δράσεων της εκδήλωσης σηµαντική είναι η παρουσία του
∆ηµάρχου Σπετσών κ. Τάκη Πάνου, του Προέδρου ∆.Σ.
κ. Σπύρου Φαρδέλου, καθώς και του Προέδρου του
Εµπορικού & Βιοτεχνικού Συλλόγου Σπετσών κ. Ιάσονα
Ορλάνδου. Συνεχής είναι η αρωγή στην εξέλιξη της διο-
ργάνωσης εκ µέρους του ΒΕΠ χάρη στους εκλεγµένους
συµβούλους στη διοίκηση του Επιµελητηρίου κ.κ. Ευάγ-
γελο Κατσώρη και Χρήστο Ορλώφ, αλλά και στην Ειδική
Σύµβουλο κ. Βίκυ Μαυροµµάτη.

Η συνάντηση γίνεται από το παγκόσµιο δίκτυο "MEDS"
που σηµαίνει "Meeting of Design Studies" και θα διαρκέ-
σει ως τη ∆ευτέρα 12 Αυγούστου. Το Μη Κερδοσκοπικού
χαρακτήρα δίκτυο δηµιουργήθηκε το 2010 µε στόχο την
οργάνωση διακρατικών σεµιναρίων διεθνούς βεληνε-
κούς για φοιτητές και νέους επαγγελµατίες που δρα-
στηριοποιούνται στον χώρο των εφαρµοσµένων τεχνών
design.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ 
ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟ ∆.Σ. 
ΤΩΝ ΕΛΠΕ 
Η θητεία του έχει ορισθεί 
µέχρι την 17.04.2023.
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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

Σ
στο ∆ηµαρχιακό Κατά-
στηµα του ∆ήµου Μεγα-
ρέων θα πραγµατοποι-

ηθεί η τακτική συνεδρίαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου την 12η
Αυγούστου 2019, ηµέρα ∆ευ-
τέρα & ώρα 20:30 για  λήψη
αποφάσεων επί των κάτωθι
θεµάτων:

Αναµόρφωση προϋπολογι-
σµού ∆ήµου οικον. έτους 2019.

Αναµόρφωση προϋπολογι-
σµού ∆Η.Κ.Ε∆Η.ΜΕ οικονοµι-
κού έτους 2019

Έγκριση της έκθεσης αποτε-
λεσµάτων εκτέλεσης του
πρ/σµού ∆ήµου Μεγαρέων Β’
τριµήνου 2019.

Έγκριση Ολοκληρωµένου
Πλαισίου ∆ράσης (στοχοθεσία)
Β’ τριµήνου 2019.

Έγκριση της υπ’ αριθ.
151/2019 αποφάσεως του
∆ιοικ. Σ/λίου του δηµ. Ν.Π.∆.∆.
«ΗΡΟ∆ΩΡΟΣ» περί: «υποβολής
τριµηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης
του προϋπολογισµού Εσόδων –
∆απανών έτους 2019 για το 2o
τρίµηνο»

Περί έγκρισης των Χρηµατο-
οικονοµικών καταστάσεων της
∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΚΕ. της 31/12/2019
(χρήση 1ης Ιανουαρίου – 31
∆εκεµβρίου 2018) βάσει των
Ελληνικών Λογιστικών
Προτύπων (Ν. 4308/2014).

Περί αποδοχής χρηµατοδότ-
ησης της Πράξης «Κατασκευή
αγροτικού δρόµου στην θέση
Άγιος Βλάσιος» µε κωδικό
ΟΠΣΑΑ: 0011060277 στην
∆ράση 4.3.4. του Υποµέτρου

4.3 του προγράµµατος Αγροτι-
κής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-
2020.

Περί αποδοχής χρηµατοδότ-
ησης της Πράξης «Κατασκευή
αγροτικού δρόµου στην θέση
Παπαφράγκου Σπίτι» µε κωδικό
ΟΠΣΑΑ: 0011060277 στην
∆ράση 4.3.4. του Υποµέτρου
4.3 του προγράµµατος Αγροτι-
κής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-
2020.

Εξειδίκευση δαπανών για τα
«Περάµεια» ∆ηµοτικής Κοινότ-
ητας Νέας Περάµου.

Εξειδίκευση δαπανών για την
εκδήλωση «Μικρασιάτικα».

Καθορισµός αµοιβής πληρε-
ξούσιου δικηγόρου Λαγού Ελε-
υθερίου

Έγκριση της υπ’ αριθ.
53/2019 αποφάσεως ∆ιοικ.
Σ/λίου ∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ. «περί
ορισµού ποσού εγγραφής και
µηνιαίων διδάκτρων, τελών,
δικαιωµάτων και υποτροφιών
διδακτικού έτους 2019 – 2020
των µαθητών του ΒΥΖΑΝΤΕΙΟΥ
Ω∆ΕΙΟΥ».

Έγκριση της υπ’ αριθ.
54/2019 αποφάσεως ∆ιοικ.
Σ/λίου ∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ. «περί
ορισµού ποσού εγγραφής και
µηνιαίων διδάκτρων των µαθη-
τών του Εργαστηρίου Εικα-
στικών και Καλών Τεχνών της
∆Η.Κ.Ε.∆Η.ΜΕ. για το διδακτικό
έτος 2019-2020».

Περί παράτασης του συνολι-
κού χρόνου της µελέτης
«Μελέτη αποκατάστασης και

αντιµετώπισης προβληµάτων
λόγω διάβρωσης και ανακατασ-
κευή των τµηµάτων τοίχων που
έχουν καταρρεύσει στην παρ-
αλία Βαρέας».

Έγκριση του από 1/8/2019
πρωτοκόλλου τµηµατικής παρ-
αλαβής της εργασίας : «Παροχή
υπηρεσιών συντήρησης, επισ-
κευής, υποστήριξης µηχανογρ-
αφικού εξοπλισµού κ.λ.π.
∆ήµου Μεγαρέων»

Έγκριση του από 1/8/2019
πρωτοκόλλου τµηµατικής παρ-
αλαβής της εργασίας: «Παροχή
υπηρεσιών συντήρησης και
αναβάθµισης εφαρµογών οικο-
νοµικής διαχείρισης, δηµοτ,
κατάστασης και πρωτοκόλλου
για το έτος 2019»

Έγκριση του από 17/7/2019
πρωτοκόλλου οριστικής παρα-
λαβής της εργασίας: «Παροχή
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών
(ωρίµανσης φακέλου) από
Χρηµατοδοτικό Σύµβουλο για
ένταξη έργων σε Περιφερειακά
Επιχειρησιακά Προγράµµατα
Αττικής».

Ορισµός αρµοδίου ελεγκτικού
οργάνου για τον έλεγχο και την
βεβαίωση των παραβάσεων
που αφορούν στην λειτουργία
παιδότοπων.

Μεταστέγαση του 4ου ∆ηµο-
τικού Σχολείου Μεγάρων λόγω
µη καταλληλότητας του
κτηρίου και συστέγασή του µε
άλλες Σχολικές Μονάδες

Μεταστέγαση του 4ου Νηπια-
γωγείου Μεγάρων και συστέγα-
σή του µε άλλη Σχολική Μονά-
δα.

Στη Συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Μεγαρέων τη ∆ευτέρα 12 Αυγούστου

Η Μεταστέγαση του 4ου ∆ηµοτικού Σχολείου- λόγω µη 
καταλληλότητας του κτηρίου- καθώς και του 4ου Νηπιαγωγείου 

Κατασχέθηκαν 3,4 κιλά 
ηρωίνης µέσα σε πίνακες 
αφρικανικής τέχνης!

Τρία κιλά και τετρακόσια γραµµάρια ηρωίν ης που
ήταν  µέσα σε πίν ακες, κατασχ έθηκαν  προχ θές σε
ταχ υδροµικό δέµα από το Τµήµα ∆ίωξης Ναρκωτικών ,
Όπλων  και Λοιπών  Ελεγχ όµεν ων  Προϊόν των  της
Επιχ ειρησιακής ∆ιεύθυν σης Σ∆ΟΕ Αττικής. Παράλληλα,
συν ελήφθη 27χ ρον ος αλλοδαπός, υπήκοος Νιγηρίας, ο
οποίος παρέλαβε την  ποσότητα της ηρωίν ης.

Ειδικότερα, µετά από συν εργασία του Τµήµατος
∆ίωξης Ναρκωτικών  και Όπλων  της Επιχ ειρησιακής
∆ιεύθυν σης Σ∆ΟΕ Αττικής µε το Συν τον ιστικό Όργαν ο
∆ίωξης Ναρκωτικών - Εθν ική Μον άδα Πληροφοριών
(Σ.Ο.∆.Ν/Ε.Μ.Π) και των  συν αρµόδιων  γαλλικών  τελω-
ν ειακών  αρχ ών , οργαν ώθηκε επιχ είρηση ελεγχ όµεν ης
µεταφοράς ταχ υδροµικού δέµατος, κατόπιν  σχ ετικής
έγκρισης του Εισαγγελέα Εφετών  Αθην ών , το οποίο
προερχ όταν  από Μοζαµβίκη µε τελικό προορισµό τη
χ ώρα µας, µέσω Γαλλίας.

Μέσα στο ταχ υδροµικό δέµα, που προοριζόταν  για
παραλήπτη στην  περιοχ ή των  Αθην ών , υπήρχ αν
πίν ακες λαϊκής αφρικαν ικής τέχ ν ης και σε ειδικά διαµο-
ρφωµέν ες κρύπτες ήταν  επιµελώς κρυµµέν η η ποσότ-
ητα της ηρωίν ης.

Στη συν έχ εια, τις µεσηµβριν ές ώρες προχ θές, εµφ-
αν ίστηκε σε κατάστηµα εξυπηρέτησης πελατών  εταιρ-
είας ταχ υµεταφορών  ο 27χ ρον ος Νιγηριαν ός υπήκοος,
ο οποίος µε τη χ ρήση πλαστής άδειας παραµον ής αλλο-
δαπού, η οποία αν έγραφε ως στοιχ εία κατόχ ου τα
στοιχ εία του παραλήπτη, παρέλαβε το ταχ υδροµικό
δέµα. ‘Αµεσα έγιν ε επέµβαση από κλιµάκιο υπαλλήλων
του τµήµατος ∆ίωξης Ναρκωτικών  του Σ∆ΟΕ, µε απο-
τέλεσµα τη σύλληψη του. 

Ο συλληφθείς, µετά τη σχ ηµατισθείσα δικογραφία,
οδηγήθηκε εν ώπιον  του Εισαγγελέα Πρωτοδικών  Αθη-
ν ών .

Από το Σ∆ΟΕ εξετάζεται η συµµετοχ ή του σε
ευρύτερο κύκλωµα διακίν ησης ν αρκωτικών  µε τη µέθο-
δο της εισαγωγής τους µέσω ταχ υδροµικών  δεµάτων
από διάφορες χ ώρες του εξωτερικού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Τα θύµατα του πυρηνικού ολοκαυτώµατος που
προκάλεσε η ρίψη ατοµικών βοµβών από τις ΗΠΑ
σε Χιροσίµα και  Ναγκασάκι , στις 6 και  9
Αυγούστου 1945, τίµησαν Τρίτη 6  Αύγουστου
εργαζόµενοι και νεολαία, µέλη συνδικάτων και
µαζικών φορέων, που ανταποκρίθηκαν στο κάλε-
σµα της Ελληνικής Επιτροπής για τη ∆ιεθνή
Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕ∆ΥΕ) και πήραν µέρος
στην αντιιµπεριαλιστική συγκέντρωση στο Βράχο
της Ακρόπολης. 

«∆υναµώνουµε τον αγώνα ενάντια στον πόλεµο,
τη φτώχεια και τις νέες πυρηνικές απειλές» ήταν
το µήνυµα που έστειλαν 74 χρόνια µετά το ιµπερ

ιαλιστικό έγκληµα, σε µια περίοδο επικίνδυνης
για τους λαούς κλιµάκωσης των ανταγωνισµών
ανάµεσα σε ιµπεριαλιστικές δυνάµεις και στρατό-
πεδα.

Την οµιλία στην εκδήλωση έκανε εκ µέρους της
Γραµµατείας της ΕΕ∆ΥΕ ο Χρήστος Μαργανέλης
ενώ διαβάστηκε το χρονικό της θηριωδίας και
τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή. 

Ακολούθησε καλλιτεχνικό πρόγραµµα µε τη
συµµετοχή του Γιώργου Σαρρή και πορεία στο
ιστορικό κέντρο της Αθήνας, µέχρι το Σύνταγµα,
µε πικέτες γραµµένες στα ελληνικά και τα αγγλικά
και συνθήµατα. 

«Να κλείσουνε οι βάσεις, καµιά συµµετοχή,
στον πόλεµο του ΝΑΤΟ καµία εµπλοκή»,
απαίτησαν οι διαδηλωτές και κατήγγειλαν τις ιµπε-
ριαλιστικές επεµβάσεις, ενώ διεµήνυσαν στην
κυβέρνηση της Ν∆ πως «∆ε θέλουµε του ΝΑΤΟ
την προστασία, έξω τώρα η λυκοσυµµαχία»,
απαιτώντας δαπάνες για Υγεία και Παιδεία και όχι
για τα ιµπεριαλιστικά σφαγεία. 

Το «παρών» έδωσαν αντιπροσωπείες του
ΠΑΜΕ, της Κίνησης για την Εθνική Άµυνα, του
ΜΑΣ, της ΟΓΕ, της ΕΕ∆∆Α, του ΣΦΕΑ, της
ΠΕΑΕΑ-∆ΣΕ, της ΠΕΚΑΜ και της ΠΕΑΦΕ. 

Ολοκληρώθηκαν µε επιτυχία τα θαλάσσια µπάνια που διοργανώνει κάθε χρόνο 
ο Οργανισµός Φροντίδας Νεολαίας & 3ης Ηλικίας ∆ήµου Ασπροπύργου

Ο
λοκληρώθηκαν µε επιτυχία τα θαλάσσια µπάνια που διοργανώνει κάθε χρόνο ο Οργα-
νισµός Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας & 3ης Ηλικίας ∆ήµου Ασπροπύργου, µε µέρ-
ιµνα του Προέδρου του Οργανισµού κ. Ι. Κατσαρού καθώς & του υπεύθυνου Εντετα-

λµένου ∆ηµ. Συµβούλου - Μέλους ∆.Σ. του Οργανισµού κ. Αντ. Κοναξή.
Εκατόν πενήντα µέλη από όλες τις περιοχές του ∆ήµου που εκδήλωσαν ενδιαφέρον (Κέντρο

- Παραλία - Νεόκτιστα - Γκορυτσά - Θερµοκήπια - Φούσα - Αεροδρόµιο) είχαν την ευκαιρία να
απολαµβάνουν µε πολύ χαµηλό κόστος καθηµερινά για ένα µήνα το µπάνιο τους στους Αγ.
Θεοδώρους έχοντας µαζί τους νοσηλεύτρια, καθώς & γυµνάστρια που τους έκανε ασκήσεις
στη θάλασσα.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά όλα τα συµµετέχοντα µέλη καθώς & την ∆ιοίκηση & τους

εργαζόµενους του Οργανισµού για την συνεργασία που είχαµε καθηµερινά & τη διευκόλυνση
που µου παρείχαν για την υλοποίηση της δράσης αυτής. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΘΝΗ ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ

Η ΕΕ∆ΥΕ ΤΙΜΗΣΕ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΣΕ ΧΙΡΟΣΙΜΑ ΚΑΙ ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ
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1 – 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Τα Μέλη του Οργαν ισµού Άθλησης & Φρον τίδας
Νεολαίας & 3ης Ηλικίας ∆ήµου Ασπροπύργου διορ-
γαν ών ουν  7ήµερη εκδροµή για όλες τις ηλικίες σε Χίο,
Τσεσµέ, Σµύρν η,

Έφεσο, Κουσάν τασι, Πέργαµο, Αϊβαλί, Τροία, ∆αρ-
δαν έλλια, Ξάν θη, Θεσσαλον ίκη, Άγιο Παϊσιο.

1η ηµέρα: Ασπρόπυργος - Πειραιάς
Αν αχ ώρηση 21.30 από το Α’ ∆ηµοτικό για τον  Πει-

ραιά. Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στα σαλόν ια
ή σε καµπίν α (επιλογή σας) & απόπλους στις 23.55. 

2η ηµέρα: Χίος - Τσεσµέ – Σµύρνη 
Άφιξη στις 07:25 το πρωί στη Χίο. Ελεύθερος χ ρό-

ν ος και περιήγηση στο ν ησί ως τις 18:00 οπότε και
αν αχ ωρούµε µε το πλοίο για το Τσεσµέ και από εκεί
για τη Σµύρν η. 

Άφιξη , τακτοποίηση στο ξεν οδοχ είο, δείπν ο,
διαν /ση.

3η ηµέρα: Σµύρνη - Έφεσος - Κουσάντασι 
Πρωιν ό και  κατευθυν όµαστε στη αρχ αία Έφεσο

όπου θαυµάζουµε το σηµαν τικότερο αρχ αιολογικό της
χ ώρο. Περιήγηση στις αρχ αιότητες, επίσκεψη στο
σπίτι της Παν αγίας και συν εχ ίζουµε για το χ ωριό Κιρ-
κιν τζέ, γν ωστό από το µυθιστόρηµα της ∆ιδώς Σωτ-
ηρίου ΅Ματωµέν α Χώµατα¨. Τέλος θα επισκεφθούµε το
γν ωστό τουριστικό θέρετρο Κουσάν τασι όπου θα
υπάρξει ελεύθερος χ ρόν ος. Επιστρέφουµε στη
Σµύρν η το απόγευµα. ∆είπν ο & διαν υκτέρευση.

4η ηµέρα: Σµύρνη – Πέργαµος – Αϊβαλί
Πρωιν ό και ακολουθεί η γν ωριµία µας µε την  όµορ-

φη πόλη της Σµύρν ης , την  πόλη που καταστράφηκε
ολοσχ ερώς το 1922. Το ν εοκλασικό µέγαρο του Καπε-
ταν άκη όπου στεγάζεται σήµερα το Ελλην ικό προξε-
ν είο πάν ω στην  διάσηµη προκυµαία της πόλης, το
οθωµαν ικό µπαρόκ ∆ιοικητήριο, ο Μαυριταν ικής αρχ ι-
τεκτον ικής Πύργος Ωρολογίου (σύµβολο της πόλης), 

το Καρατάσι και οι ελλην ικές γειτον ιές θα είν αι
κάποια από τα εν διαφέρον τα που θα δούµε στη
Σµύρν η.  Η σηµεριν ή Σµύρν η εκτός από έν α τµήµα
της τουρκικής συν οικίας του άλλοτε Πάν ω Μαχ αλά και
της Πούν τας µε τους λιθόστρωτους δρόµους σε τίπο-
τα δεν  θυµίζει την  αν ατολίτικη όψη της παλαιάς
Σµύρν ης µε το ιπποκίν ητο τραµ της προκυµαίας, τα

στεν ά σοκάκια  και τα ξύλιν α σπίτια. 
Έπειτα συν εχ ίζουµε  για την  Πέργαµο όπου θα

επισκεφθούµε το Ασκληπιείο της, έν α από τα πρώτα
θεραπευτικά συγκροτήµατα  της αρχ αιότητας, αφιερω-
µέν α στο Θεό της Υγείας τον  Ασκληπιό. 

Το Ασκληπιείο της Περγάµου ήταν  ον οµαστό σε
όλη την  Αν ατολή, εν ώ γν ώρισε µεγάλη δόξα κατά την
Ελλην ιστική και Ρωµαϊκή περίοδο. 

Τέλος συν εχ ίζουµε για το µον αδικό Αϊβαλί.
Σύν τοµη περιήγηση όπου µεταξύ άλλων  θα δούµε και
το Μοσχ ον ήσι. Τακτοποίηση στο ξεν οδοχ είο,
δείπν ο, διαν /ση.

5η ηµέρα: Αϊβαλί – Τροία - ∆αρδανέλλια
Πρωιν ό και ελεύθερος χ ρόν ος έως τις 11.30 π.µ.

όπου και αν αχ ώρησηση για την   Οµηρική Τροία, όπου
θα  ζήσετε στον  αρχ αιολογικό χ ώρο, την  ¨Ηλιάδα΅ µε
τους Έλλην ες και Τρώες ήρωες. Έπειτα θα κατευθυν θ-
ούµε στα ∆αρδαν έλλια. Περιήγηση της πόλης. Τακτο-
ποίηση στο ξεν οδοχ είο, δείπν ο, διαν /ση.

6η ηµέρα: ∆αρδανέλλια - Ξάνθη
Πρωιν ό και άµεση αν αχ ώρηση για τα σύν ορα. ∆ιέ-

λευσή τους & αν αχ ώρηση για την  Ξάν θη. 
Τακτοποίηση στο ξεν οδοχ είο, ∆ιαν υκτέρευση.

7η ηµέρα:  Ξάνθη - Θεσσαλονίκη – Άγιος Παϊ-
σιος – Ασπρόπυργος

Πρωιν ό και αν αχ ώρηση για τη Θεσσαλον ίκη.
Προσκύν ηµα στον  Άγιο ∆ηµήτριο και έπειτα στο
Ησυχ αστήριο του Αγίου Παϊσίου. 

(Η είσοδος δεν  επιτρέπεται στις γυν αίκες που φορ-
ούν  παν τελόν ια, κον τές φούστες, αµάν ικα και ξώπλα-
τα, όπως και στους άν δρες & τα παιδιά, που φορούν
βερµούδες, αµάν ικα & κον τά παν τελόν ια. Υποχ ρεω-
τικά  οι γυν αίκες πρέπει ν α φορούν  φούστα φαρδιά
και κάτω από το γόν ατο & οι άν δρες µακρύ παν τελό-
ν ι. 

Το Ησυχ αστήριο δεν  δίν ει φούστες, µαν τήλια ή οτι-
δήποτε άλλο).

Αν αχ ώρηση για τον  Ασπρόπυργο µε εν διάµεσες
στάσεις.

Τιµή κατ’ άτοµο σε δίκλινο 425€ & σε µονόκλινο 580€

Εκδροµή Οργανισµού Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας & 3ης Ηλικίας ∆ήµου
Ασπροπύργου σε Χίο - Παράλια Μ. Ασίας - Ξάνθη - Αγ. Παΐσιο.
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∆ΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ ΣΤΙΣ 25 & 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 

”Πάµε κάπου6 µε την Λίνα Νικολακοπούλου” 
Ερµηνεύει η Αργυρώ Καπαρού
Αύγουστος 25 @ 20:30 - 22:30 - ∆ωρεάν

Στο αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας !
Η είσοδος στον Αρχαιολογικό χώρο για την συναυλία θα γίνει στις 20.00,

σύµφωνα µε τις οδηγίες της Εφορίας Αρχαιοτήτων ∆υτικής Αττικής

Την Κυριακή 25 Αυγούστου, για δύο ώρες, θα ζωντανέψουν τραγούδια
και ποιήµατα που ακόµα µας πηγαίνουν κάπου.

Η Λίνα Νικολακοπούλου διαλέγει τραγούδια για την Αργυρώ Καπαρού και
τους αγαπηµένους καλεσµένους τους6Άγγελο Παπαδηµητρίου και Σταύρο
Σιόλα.

Αυτή η παρέα των φωνών, από διαφορετικές γενιές βιωµάτων, ονείρων
και αγάπης για το τραγούδι, θα ζωγραφίσει έναν πολύχρωµο χάρτη αισθ-
ηµάτων, µε ερµηνείες δυνατές, σε αυτό τον χώρο µε την ιδιαίτερη ατµόσφ-
αιρα.

Kαλλιτεχνική επιµέλεια: Λίνα Νικολακοπούλου

Eρµηνεύει η Αργυρώ Καπαρού

Kαλεσµένοι: Άγγελός Παπαδηµητρίου, Σταύρος Σιόλας

Φωτογραφία αφίσας: Eυαγγελία Θωµάκου

(τους καλλιτέχνες θα συνοδεύσουν 3 µουσικοί)

Αλαντίν
Αύγουστος 27 @ 20:30 - 22:00
∆ωρεάν
Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας

Ο ΑΛΑΝΤΙΝ επιστρέφει στο Θέατρο Τέχνης µετά
το 2010 όπου πρωτοπαρουσιάστηκε από την ίδια
οµάδα συντελεστών µε εξαιρετική επιτυχία
(παίχτηκε για 2 συνεχόµενες σεζόν). Το γνωστό
παραµύθι από τις Χίλιες και µια νύχτες παρουσιά-
ζεται σε µορφή µιούζικαλ.

Μια «παραµυθένια» παράσταση µε πολύ
χιούµορ, κέφι, µουσική και τραγούδια. Μια παρά-
σταση για µικρούς και µεγάλους που έγραψε τη
δική της ιστορία.
Με τους σταθερούς συνεργάτες της Παιδικής

Σκηνής ∆ηµήτρη ∆εγαϊτη (σκηνοθεσία) και Άνδρη
Θεοδότου(κείµενο) σε µια από τις καλύτερες στιγ-
µές τους.

Για παιδιά µέχρι 12 ετών.

∆ιασκευή : Άνδρη Θεοδότου
Σκηνοθεσία: ∆ηµήτρης ∆εγαϊτης

Σκηνικά-κοστούµια: Πάρις Μέξης-Μαντώ Ψυχου-
ντάκη
Μουσική: Νίκος Τσέκος
Κίνηση: Λία Τσολάκη
Φωτισµοί: Στέλλα Κάλτσου

Παίζουν : ∆ηµοσθένης Φίλιππας, Αυγουστίνος
Κούµουλος, Λήδα Καπνά, Κωσταντίνος Ευστρ-
ατίου, ∆ηµήτρης ∆εγαΐτης, Χαρά Κοροµπλή, Ελε-
υθερία Παγκάλου, Αγαθάγγελος Χατζηµιχαήλ,
Μιχαήλ Μελίσσης, Κωσταντίνος Τσίτσιος.

Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας
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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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ 
ΠΕΥΚΟ 70€ ΑΝΑ ΚΥΒΙΚΟ .
Τηλέφωνο 6982155684 

& 2105540267

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 60 Τ.Μ. ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ, ΜΕΧΡΙ 250 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ. 6995177554 (κα. ΜΑΡΙΕΤΤΑ)

ΓΑΜΟΣ 

Ο ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΕΡΙΑΝΗΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΓΚΑΛΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ 

ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗ ΒΡΕΜΗ (BRΕΜΕΝ) ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ  ΚΑΙ Η ΛΙΑΪΛΙΑ
ΣΥΜΕΛΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΟΛΙΜΑΤΙ∆Η

ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΧΟΛΑΡΓΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗ
ΒΡΕΜΗ (BRΕΜΕΝ) ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΘΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ

ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΟΥ ΑΜΒΟΥΡΓΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 

ΚΟΠΕΛΑ ΑΠΟ 27 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 

ΓΙΑ ΜΠΟΥΦΕ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ (ΚΑΦΕ - ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ)

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6983595319 & 2105596108 (ΕΛΕΝΗ)

ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑ  αανναασσυυσσκκεευυαασσίίααςς,,  πποουυ  εεδδρρεεύύεειι  σσττοονν  ΑΑσσππρρ--
όόππυυρργγοο,,  ζζηηττεείί  εερργγααζζόόµµεεννοουυςς  γγιιαα  ααπποοθθήήκκεεςς  σσττηη  ΜΜάάνν--

δδρραα,,  ΜΜααγγοούύλλαα..  
ΆΆµµεεσσηη  ππρρόόσσλληηψψηη,,  µµιισσθθόόςς,,  αασσφφάάλλεειιαα,,  άάννδδρρεεςς  --
γγυυννααίίκκεεςς  γγιιαα  φφοορρττοοεεκκφφοορρττώώσσεειιςς,,  ππααρρααλλααββέέςς,,

ππιικκααδδόόρροουυςς,,  αανναασσυυσσκκεευυαασσίίαα,,  χχεειιρριισσττέέςς  κκλλααρρκκ,,  ααπποο--
σσττοολλήή  ββιιοογγρρααφφιικκώώνν  

qquuaalliittyypprroodduuccttiioonnssoolluuttiioonnss@@ggmmaaiill..ccoomm
ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  22110055555566006644    

ΩΩρράάρριιοο  ::  99::0000--1166::0000
ΚΚΙΙΝΝΗΗΤΤΟΟ  66998822222200779944  ΥΥΠΠΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΗΗ  ΚΚαα  ΜΜΙΙΧΧΑΑ

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.

ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ : 6976766522 & 6979242036.ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ : 6976766522 & 6979242036.
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ    

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                             

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ
Σ Ω Μ Α ΤΟ Σ - Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ
ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 

Α.Ε.Ν/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ασπρόπυργος, 09 Αυγούστου
2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Για την πρόσληψη Έκτακτου

Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.Π.) µε σχέση εργασίας Ιδιωτι-
κού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου
και µε ωριαία αντιµισθία στην
Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού
(Α.Ε.Ν.) ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

Η Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτι-
κού ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, προκειµέ-
νου να καλύψει παροδικές εκπαι-
δευτικές ανάγκες διδακτικού
έτους 2019-2020 (χειµερινό και
εαρινό εξάµηνο), προκηρύσσει την
πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευ-
τικού Προσωπικού, µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σµέν ου χρόν ου και ωριαία
αν τιµισθία, σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του του άρθρου 14 του ν.
2638/1998 «Οργάνωση και λειτο-
υργία της ναυτικής εκπαίδευσης,
µισθολογικές ρυθµίσεις για το
προσωπικό αυτής και άλλες δια-
τάξεις» (A  ́204), όπως έχει αντικα-
τασταθεί από το άρθρο 16 του ν.
3153/2003 (Α  ́153) και το άρθρο
9 του ν.3450/2006 (Α  ́ 64) και
ισχύει και κατόπιν της αριθµ.
πρωτ. 2904.4/58306/2019/02-
08-2019 Απόφασης
ΥNANΠ/∆∆Υ δ ,́ ανά ειδικότητα
και ανώτατο αριθµό ο οποίος τελι-
κά θα διαµορφωθεί λαµβανοµέ-
νου υπόψιν του αριθµού των
σπουδαστών που θα φοιτήσουν,
ως κάτωθι:

Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ

1. Ε Π Ι Σ ΤΗ ΜΟ Ν Ι Κ Ο Ι
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

i. Ν Α Υ Τ Ι Κ Ω Ν
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

α) Μέχρι δεκατέσσερις (14) Πλοι-
άρχους Α  ́ τάξης Ε.Ν., εκ των
οποίων οι τρείς (03) µόν ο για το
εαριν ό  εξάµην ο.

β) Μέχρι εννέα (09) Μηχανικούς
Α  ́τάξης Ε.Ν. και ελλείψει υποψ-
ηφίων Επιστηµονικούς Συνεργά-
τες Γενικών και Τεχνικών Μαθηµά-
των ειδικότητας Ναυπηγού Μηχα-
νολόγου Μηχανικού ή Μηχανολό-
γου Μηχανικού, εκ των οποίων οι
δύο (02) µόν ο για το εαριν ό
εξάµην ο.

γ)  Μέχρι δύο (02) Ραδιοτηλεγρ-
αφητές Α  ́ τάξης Ε.Ν., εκ των
οποίων ο έν ας (01) µόν ο για το
εαριν ό εξάµην ο. 

ii. ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

α) Μέχρι δύο  (02) Χηµικούς
Μηχανικούς ή Χηµικούς, εκ των
οποίων ο έν ας (01) µόν ο για το
χειµεριν ό εξάµην ο.

β) Μέχρι τέσσερις (04) Νοµικούς
και ελλείψει υποψηφίων
Πτυχιούχους Κοινωνιολογίας ή
Πολιτικών Επιστηµών, εκ των
οποίων ο έν ας (01) µόν ο για το
χειµεριν ό εξάµην ο.

γ) Μέχρι έξι (06) πτυχιούχους
Αγγλικής Φιλολογίας.

δ) Μέχρι δύο (02) Ναυπηγούς
Μηχανολόγους Μηχανικούς, εκ
των οποίων ο έν ας (01) µόν ο για
το εαριν ό εξάµην ο.

ε) Μέχρι επτά (07) Ναυπηγούς
Μηχανολόγους Μηχανικούς ή
Μηχανολόγους Μηχανικούς, εκ
των οποίων οι τέσσερις (04)
µόν ο για το εαριν ό εξάµην ο.

στ) Μέχρι τέσσερις (04)  Μαθ-
ηµατικούς, εκ των οποίων οι δύο
(02) µόνο για το εαρινό εξάµηνο.

ζ)   Μέχρι δύο (02) Φυσικούς, εκ
των οποίων ο έν ας (01) µόν ο για
το εαριν ό εξάµην ο. 

η) Μέχρι πέντε (05) Ηλεκτρολό-
γους Μηχανικούς ή Ηλεκτρονι-
κούς Μηχανικούς ή Αυτοµατιστές 

Μηχανικούς, εκ των οποίων ο
έν ας (01) µόν ο  για το εαριν ό
εξάµην ο.

2 . E Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ο Ι
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

i.ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
α) Μέχρι οκτώ (08) Μηχανικούς

Α  ́ ή Β  ́ τάξης Ε.Ν. και ελλείψει
υποψηφίων Εργαστηριακούς
Συνεργάτες Γενικών και Τεχνικών
Μαθηµάτων Μηχανολόγους
Μηχανικούς ή Ναυπηγούς Μηχα-
νολόγους Μηχανικούς, εκ των
οποίων οι δύο (02) µόν ο για το
εαριν ό  εξάµην ο.

β) Μέχρι δύο (02) Πλοιάρχους
Α  ́ή  Β  ́τάξης Ε.Ν. .

γ) Μέχρι δύο (02) Ραδιοτηλεγρ-
αφητές Α  ́ ή Β Τάξης Ε.Ν µόν ο
για το εαριν ό εξάµην ο.

ii. ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
κατόχους πτυχίου ή διπλώµατος
Πανεπιστηµιακής ή Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης, ειδικότητας:

α) Μέχρι δέκα (10) Μηχανολό-
γους ή Ναυπηγούς Μηχανολόγο-
υς  Μηχανικούς, εκ των οποίων ο
έν ας (01) µόν ο για το εαριν ό
εξάµην ο.

β) Μέχρι τέσσερις (04) Ηλεκτρ-
ολόγους Μηχανικούς ή Ηλεκτρο-
νικούς Μηχανικούς ή Αυτοµατι-
στές Μηχανικούς, εκ των οποίων ο
έν ας (01) µόν ο για το εαριν ό
εξάµην ο.

γ) Έναν (01) Χηµικός Μηχανικός
ή Χηµικός.

δ) Μέχρι δύο (02) ειδικότητας
Πληροφορικής κατόχους
πτυχίου ή διπλώµατος Πληροφο-
ρικής που εντάσσονται στον
Κλάδο ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής
κατά τα οριζόµενα στο Π.∆
50/2001, ως ισχύει.

Αν τικείµεν α διδασκαλίας:
Τα διδασκόµενα µαθήµατα

κατά το ισχύον πλαίσιο διδασ-
καλίας όπως αυτό ορίζεται: α)
στον Κανονισµό Σπουδών των
Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού,
όπως εγκρίθηκε µε την υπ’ 

αριθµ.: 2231.2-

13 /39590/2019/29-5-2019
ΚΥΑ (Β  ́2028), β) στον Εσωτερ-
ικό Κανονισµό των Ακαδηµιών
Εµπορικού Ναυτικού, όπως
εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ.:
2231.2-13/42286/2019/06-6-
2019 ΚΥΑ (Β  ́ 2240) και γ) στα
Ωρολόγια και Αναλυτικά Προ-
γράµµατα ΑΕΝ/ Π-Μ σύµφωνα µε
την υπ’ αριθµ.: 2231.2-
9/42341/2019/07-6-2019 Απόφ -
αση ΥΝΑΝΠ (Α∆Α:
ΩΟ0Ζ4653ΠΩ-ΝΑ4). 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίω-
µα να προβεί στην πρόσληψη
µέρους του αριθµού      προσωπι-
κού που προκηρύσσεται, σε
περίπτωση µεταβολής των εκπαι-
δευτικών αναγκών,     εφόσον
αυτή αιτιολογείται στο πρακτικό
του οικείου Συµβουλίου ΑΕΝ,
χωρίς αυτό να     εγείρει οποιαδή-
ποτε απαίτηση από τους υποψ-
ηφίους. 

Η προκαλούµενη  δαπάνη του
Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προ-
σωπικού που θα προσληφθεί ως
προς την πληρωµή του υλοποι-
είται σύµφωνα µε την οικεία
νοµοθεσία και είναι  επιλέξιµη για
συγχρηµατοδότηση από την
Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο
του Επιχειρησιακού προγράµµα-
τος “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ  ΜΑΘΗΣΗ ” του
ΕΣΠΑ 2014-2020.            

Β.  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η προθεσµία υποβολής αιτή-

σεων λήγει σε δεκαπέν τε (15)
ηµερολογιακές ηµέρες από την
επόµενη της  τελευταίας
δηµοσίευσης της Προκήρυξης,
στον Τύπο ή στην ιστοσελίδα του
Προγράµµατος «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» του
Υπουργείου (Αναζήτηση: Ανά
είδος/Πράξεις Οργανωτικού και
∆ιοικητικού Περιεχοµένου/Προ-
κήρυξη πλήρωσης θέσεων), ήτοι
την  24-08-2019, ηµέρα Σάββατο.
Οι αιτήσεις µε τα απαραίτητα δικαι-
ολογητικά υποβάλλονται αυτο

προσώπως ή από αρµόδια εξου
σιοδοτηµένο άτοµο ή αποστέλ-

λονται ταχυδροµικώς µε
«ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ»
ή µε courier στην Ακαδηµία
Εµπορικού Ναυτικού Ασπρ-
οπύργου, ταχυδροµική διεύθυ-
νση Παραλία Ασπροπύργου,
Ταχ. Κώδικας 19100 (Για το
εµπρόθεσµο της αίτησης λαµβά-
νεται υπόψη είτε ο αριθµός πρω-
τοκόλλου που έλαβε, εάν υποβ-
λήθηκε στη Γραµµατεία της
Ακαδηµίας, είτε η ηµεροµηνία της
σφραγίδας του Ταχυδροµείου -
courier εάν εστάλη ταχυδροµικά). 

Εφιστάται η προσοχή των
υποψηφίων στην ορθή, σύµφωνα
µε τους όρους της παρούσας,
συµπλήρωση της αίτησης. Σε
περίπτωση που υποψήφιος διαπι-
στώσει οποιοδήποτε λάθος ή
παράλειψη ή επιθυµεί την τροπο-
ποίηση της αίτησής του, οφείλει
να υποβάλει νέα αίτηση, εντός της
οριζόµενης, µε την παρούσα,
προθεσµίας.

∆ικαιολογητικά που θα προσ-
κοµίζον ται µετά τη λήξη προθε-
σµίας υποβολής δικαιολογ-
ητικών  δεν  γίν ον ται δεκτά.
Στην  κατά το προηγούµεν ο εδά-
φ ιο απαγόρευση αποδοχής
εκπρόθεσµων  πιστοποιητικών
ή δικαιολογητικών  περιλαµβά-
ν ον ται και αυτά που είν αι
συµπληρωµατικά ή διευκριν ι-
στικά εκείν ων  που έχουν  κατα-
τεθεί εµπροθέσµως.

Μετά την ολοκλήρωση της δια-
δικασίας πρόσληψης, τα υποβ-
ληθέντα δικαιολογητικά των προ-
σληφθέντων θα παραµένουν στο
αρχείο της Υπηρεσίας. Στους
υποψηφίους που δεν προσελήφ-
θησαν,  τα δικαιολογητικά δύναται
να επιστραφούν, κατόπιν σχετικής
αίτησης τους, µετά τη λήξη του
εκπαιδευτικού έτους για το οποίο
είχε υποβληθεί υποψηφιότητα.

Γ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Στο πλαίσιο εφαρµογής Συστή
µατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας, οι

εκπαιδευτές υποχρεούνται να
συµβάλουν στην επίτευξη των
στόχων της Πολιτικής Ποιότητας,
όπως αυτή περιγράφεται στο
ισχύον Εγχειρίδιο Ποιότητας της
ΑΕΝ. Επίσης, υποχρεούνται για
την εφαρµογή και τήρηση των
ισχυουσών διαδικασιών, Οδηγιών
και Εντύπων του Συστήµατος
διαχείρισης Ποιότητας.

∆. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Περίληψη της προκήρυξης
αυτής δηµοσιεύεται σε δύο ηµερή-
σιες  και αν δεν υπάρχουν, σε
εβδοµαδιαίες τοπικές εφηµερίδες
της έδρας της ΑΕΝ/Ασπροπύρ-
γου. Η δαπάνη της δηµοσίευσης
βαρύνει τις πάγιες προκαταβολές
Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευ-
σης (ΚΝΕ) της ΑΕΝ που προκ-
ηρύσσονται οι θέσεις.

Πλήρες αντίγραφο της προκήρ-
υξης αποστέλλεται ηλεκτρονικά
σε Π.Ν.Ο., Π.Ε.Π.Ε.Ν.,
Π.Ε.Μ.Ε.Ν., Π.Ε.Μ.Μ.Ε.Κ.Ε.Ν.,
Υ.ΝΑ.Ν.Π/∆.∆.Υ 4ο και τοιχοκολ-
λάται στο Κατάστηµα της
ΑΕΝ/Ασπροπύργου και στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου
Ασπροπύργου. Επίσης αναρτά-
ται στην ιστοσελίδα του Προγράµ-
µατος «∆ΙΑΥΓΕΙΑ»  (Αναζήτηση:
Ανά είδος
απόφασης/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) και
στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.yen.gr. 

Πληροφορίες παρέχονται όλες
τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από
την Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτι-
κού Ασπροπύργου στα τηλέφω-
να 2105575986 και 2105574171-
3. – Αρµόδιοι οι Ανθυπασπιστής
Λ.Σ. ΡΟΖΗΣ Αντώνιος και Αρχικε-
λευστής Λ.Σ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
Άννα. 

Ο ∆ιοικητής  
Πλοίαρχος Λ.Σ. 

ΞΥΠΝΗΤΟΣ Φραγκίσκος

Εντατικοποίηση των ελέγχων 
στις πισίνες των τουριστικών 
καταλυµάτων
ζητά εκ νέου η Περιφέρεια

Την  εν τατικοποίηση των  ελέγχ ων  σε κολυµβητικές
δεξαµεν ές (πισίν ες) των  τουριστικών  καταλυµάτων , για
την  προστασία της δηµόσιας υγείας µέσα από τη δια-
σφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας τους, ειδικά σήµερα,
κατά τη θεριν ή περίοδο που διαν ύουµε, ζήτησε εκ
ν έου µε έγγραφό της η Περιφερειάρχ ης Αττικής, Ρέν α
∆ούρου. 
Συγκεκριµέν α, η Περιφερειάρχ ης µε έγγραφό της προς

τη Γεν ική  ∆ιεύθυν ση ∆ηµόσιας Υγείας και Κοιν ων ικής
Μέριµν ας της Περιφέρειας, ζητά  “ν α διασφαλιστεί η
τήρηση του ν οµοθετικού πλαισίου και η διασφάλιση της
δηµόσιας υγείας”, παρατηρών τας : “καθώς ήδη διαν ύο-
υµε την  θεριν ή περίοδο, παρακαλούµε στο πλαίσιο των
αρµοδιοτήτων  σας ν α εν τατικοποιήσετε τους ελέγχ ους
στις κολυµβητικές δεξαµεν ές των  τουριστικών  καταλ-
υµάτων  της χ ωρικής αρµοδιότητας Περιφέρειας Αττικής,
προκειµέν ου ν α διασφαλιστεί η τήρηση του ν οµοθετι-
κού πλαισίου και η διασφάλιση της δηµόσιας υγείας”. 
Υπεν θυµίζεται ότι οι άδειες λειτουργίας για πισίν ες σε

τουριστικά καταλύµατα  εκδίδον ται από τον  οικείο ∆ήµο
µετά από γν ωµοδότηση της Υπηρεσίας Περιβαλλον τι-
κής Υγιειν ής της οικείας Περιφερειακής Εν ότητας.

Μειωµένος (µεσοσταθµικά) κατά 21% θα είναι ο
φετινός Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων
(ΕΝΦΙΑ).Τα εκκαθαριστικά θα αναρτηθούν µετά τις
αυγουστιάτικες διακοπές, σε κάθε περίπτωση έως
τις 16 Σεπτεµβρίου, καθώς η καταληκτική διορία
για την πρώτη δόση είναι η 30η Σεπτεµβρίου.

Σε ποιους και πόσο µειώνεται ο ΕΝΦΙΑ

Ο φετινός φόρος ακινήτων θα είναι µειωµένος:

α) για αξία ακίνητης περιουσίας έως 60.000 ευρώ,
κατά 30%

β) για αξία ακίνητης περιουσίας έως 70.000 ευρώ,
κατά 27%

γ) για αξία ακίνητης περιουσίας έως 80.000 ευρώ,
κατά 25%

δ) για αξία ακίνητης περιουσίας έως 1.000.000
ευρώ, κατά 20%, και

ε) για αξία ακίνητης περιουσίας άνω του 1.000.000
ευρώ, κατά 10%.

Στη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δε
συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωµάτων επί των
γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισµού. Άλλω-
στε, τα εκτός σχεδίου ακίνητα εξαιρούνται από τον
συµπληρωµατικό φόρο, ο οποίος υπολογίζεται
επί της συνολικής αξίας των ακινήτων, σε αντίθεση
µε τον κύριο φόρο, ο οποίος υπολογίζεται σε
κάθε ακίνητο ξεχωριστά.

Μετά τις διακοπές τα... εκκαθαριστικά 
- Έρχεται η πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ  
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ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΦΟΣ 6,60 Μ. ΜΗΚΟΣ, ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ,
ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗ 46 HP,

Y∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΡΕΒΕΡΣΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ 6979578032 

Σύλλογος Ατόµων µε Αναπηρία
∆υτικής Αττικής

Από 15 Ιουλίου µέχρι τέλος Οκτωβρίου στο ΚΕΠ του
∆ήµου Ελευσίνας τα άτοµα µε αναπηρία θα µπορούν να
προµηθεύονται την κάρτα µετακίνησης ΑΜΕΑ που αφορά

τα ΚΤΕΛ ,τον ΟΣΕ κτλ για έκπτωση εισιτηρίου
στο 50%. Απαιτείται η απόφαση αναπηρίας,

2 φωτογραφίες και ταυτότητα.

48
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ  

∆ιατίθεται οικόπεδο εντος
σχεδίου 1573τ.µ.,προς ενοι-
κιαση ή πώληση στα Νεόκτι-
στα Ασπροπύργου,τριφατσο
µε εύκολη πρόσβαση προς ό-
λες τις  εθνικές  οδούς.
Πληροφοριες στο τηλέφω-
νο:6944589444

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός
χώρος (ισόγειο) στη δια-
σταύρωση Ασπροπύργου
(πλησίον ΙΚΑ και στάσης λεο-
φωρείου), 126 τεραγωνικά
µέτρα, κατάλληλο για φαρµα-
κείο.Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος οροφ-
ος) στη διασταύρωση Ασπρ-
οπύργου κοντά στο ΙΚΑ 86
τετραγωνικά µέτρα, σε οικο-
γένεια που να έχει σταθερή ε-
ργασία
∆ιατίθεται και για επαγγελµα-
τικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.18)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 130 ΤΜ
ΜΕ 3 Υ/∆ ΤΖΑΚΙ ΗΛΙΑΚΟ
ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ
ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ  ΘΕΣΗ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΑΠΟΘΗΚΗ
ΣΤΗΝ ΜΑΝ∆ΡΑ  ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΓ.  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 200Μ.
ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΑ ΗΣΥΧΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ενοικιάζεται επαγγελµα-
τικός χώρος 105 τετραγω-
νικών µέτρων στο κέντρο
του Ασπροπύργου
(Σαλαµίνος & Κολοκο-
τρώνη). ∆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 επικοι-
νωνίας 6945334415

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος 67τµ  πλησίον 2ου 
∆ηµοτικού σχολείου.  ∆ιαθ-
έτει πατάρι, αποθήκη και
θέση  στάθµευσης. Κατάλ-
ληλο 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 
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νε-
όκτιστα Ασπροπύργου στη θ-
έση ∆εµερτζή πίσω από το
∆ηµοτικό σχολείο κάθετα
στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ οχη θ-
έα στο Θριάσιο και τον κόλπο
του Σκαραµαγκά.Μόνο για οι-
κογένειες τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γραφ-
εία (ισόγειο και 2ος όροφος)
στο κέντρο του Ασπροπύρ-
γου, 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 (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρικό
κατάστηµα (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

, 
κατασ-

κευή '65, µπάνιο,
ανοικτό πάρκιν, κήπος 170 
τ.µ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 245τµ, τιµή
370€- 2111041100

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 80τµ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Κ Α
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Ο∆ΟΣ Ι. ΜΥΛΩΝΑ 32, ΜΕ
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΗΛ.
Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ
6984780807

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασκευή
γκαρσονιέρα 35 τ.µ., στον
ηµιώροφο, 1 υ/δ master, κα-
τασκευή '17, µπάνιο, προκασ-
κευασµενο, µεταφέρεται στο
χωρο σας, τιµή 6.500€,
συζητήσιµη , 10:00-22:00--
6970343665

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος Το-
πος, µονοκατοικία 57 τ.µ.,
ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή '85,
µπάνιο, σε οικόπεδο 170 τ.µ.,
ενιαιο σαλονι - κουζινα, τζάκι,
πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ε-
λεύθερη, ανακαινισµένη, ανα-
καίνιση '10, τιµή 30.000€,
συζητήσιµη , 210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος το-
πος, µονοκατοικία 280 τ.µ.,
ισόγεια, 2 υ/δ (το 1 master),
µπάνιο, καλή κατάσταση, τι-
µή 60.000€, συζητήσιµη.
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,

µονοκατοικία 100 τ.µ., ισό-
γεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78, µπά-
νιο, wc, σε οικόπεδο 400 τ.µ.,
θέα βουνό, ανοικτό πάρκιν, α-
ποθήκη, κήπος, ελεύθερη,
άριστη κατάσταση, ανακαίνι-
ση '00, τιµή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα,
µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ,
κήπος 60 τ.µ., καρποφόρα
δέντρα, πωλείται λόγω ανάγ-
κης, τιµή 20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρ-
σονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου -
4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
µπάνιο, επιπλωµένη, αυτό-
νοµη θέρµανση, κλιµατισµός,
πόρτα ασφαλείας, τέντες, θέα
θάλασσα, µεσίτες δεκτοί, τιµή
57.000€, συζητήσιµητηλ:
6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ηµι-
τελής µεζονέτα 162 τ.µ., 2
επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή, 4
υ/δ (το 1 master), 2 µπάνια,
σε οικόπεδο 183 τ.µ., πάρκιν,
αποθήκη 25 τ.µ., τιµή
309.000€, συζητήσιµη

Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου πόλεως Ρουπακίου
400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφο-
ρίες στο 6977-646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία Ελληνίδα αναλαµ-
βάνει τη φύλαξη παιδιών
στις περιοχές Μάνδρας -
Μαγούλας & Ελευσίνας.
Τηλ. 6979244790

Απόφοιτος Λυκείου αναζ-
ητά εργασία πενθήµερη
πρωινό ωράριο (4-5 ώρες)
σε Ασπρόπυργο- Ελευ-
σίνα. Τηλ. 6986753486

Ζητείται εργασία ως
ανειδίκευτος εργάτης,
για µετακοµίσεις ή σε

αποθήκες (υπάρχει
προυπηρεσία), 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 φρ-
οντίδα ηλικιωµένων στην πε-
ριοχή του Θριασίου
Πεδίου.Τηλ. 6971700804

ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για οι-
κιακή βοηθός και φύλαξη ηλι-
κιωµένων στην περιοχή του
Θριασίου Πεδίου. Τηλ.
6944802271

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ
ΠΩΛΗΤΡΙΑ Η ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΠΡΩΙΝΟ 6ΩΡΟ ΣΤΙΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΠΕ∆ΙΟΥ  ΤΗΛ. 6947253136

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 περιοχές της ∆υτικής Αττι-
κής µε χρόνια προϋπηρεσία.
Τηλ. 6994948553. 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ & ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνο: 210-5573042. 
Fax: 210-5576988

"Εταιρεία καθαρισµών

στην Ελευσίνα, ζητεί
καθαρίστρια µε δίπλωµα
οδήγησης, κάτοικο περ-
ιοχής θριασίου πεδίου.
τηλ: 210 5546957, 
6 9 7 6 4 3 6 8 8 2 "

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
«Ο∆ΗΓΟΣ Πωλητής, µε
δίπλωµα Γ' κατηγορίας,
ζητείται από εταιρεία γα-
λακτοκοµικών προϊόντων
στον Ασπρόπυργο Αττι-
κής. Επιθυµητή προϋπηρ-
εσία σε ex-van πώληση.
Επικοινωνία 10:00-17:00,
2105577698 , email: in-
fo@dikomas.gr

Ζητούνται συνεργάτες για
πωλήσεις προϊόντων σε ε-
κθεσιακούς χώρους,
ηλικίας από 20 έως 35
ετών. Ώρες επικοινωνίας:
11 π.µ. έως 1 µ.µ. – κος
Ηλίας - Τηλ.: 210 24 70
341 - 694 43 88 304 –e-
mail: ifonitonamea@g-
mail.com  

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΓΙΑ
Φ Ρ Ο Ν Τ Ι ∆ Α
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ.ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ
τηλ. 6945930393

Ζητούνται Ηλεκτρο-
συγκολλητές, µε πτυχίο,
ανεξαρτήτως ηλικίας για
µόνιµη εργασία σε ε-
πιχείρηση 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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ
ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
DELONGHI
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
694 25 18203

ΠΩΛΕΙΤΑΙ RENAULT TWINGO 

Mοντέλο 2004, 1150 κυβικά

(τέλη 135 ευρώ)  µε 175.500

χλµ. στην τιµή των 1000 ευρώ.

(∆ιαθέτει καλοριφέρ, 

καινούρια µπουζοκαλώδια,

έχουν αλλαχθεί τα αµορτισέρ κι

έχει γίνει πλύσιµο µηχανής)

Πληροφορίες 
στο 6948683400

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ.

ΚΟΥΡΕΜΑ ΚΑΙ 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΞΕΡΩΝ

ΧΟΡΤΩΝ  ΤΗΛ. 6932154263

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ

‘’ΜΑΡΙΝΕΛΑ’’

ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΛΟΓΩ

ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ.

ΤΗΛ. 210 5576204

ΚΚΚΚΑΑΑΑΘΘΘΘΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΙΙΙΙΝΝΝΝΗΗΗΗ    ΕΕΕΕΝΝΝΝΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΩΩΩΩΣΣΣΣΗΗΗΗ    ΣΣΣΣΤΤΤΤΟΟΟΟ    WWWWWWWWWWWW....TTTTHHHHRRRRIIIIAAAASSSSSSSSIIIIOOOO....GGGGRRRR        
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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  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

Το Γραφείο Απασχόλησης του ∆ήµου
Ασπροπύργου ενηµερώνει τους
ενδιαφερόµενους ότι, ζητούνται οι
παρακάτω ειδικότητες:

•ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Άντρες - Γυναίκες
Αριθµός Υποψηφίων:30
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ
ΠΕΙ 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή όχι Απαρ-
αίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά 
Πρόσθετα προσόντα : Χρήση Η/Υ
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ -
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχοι
ΑΕΙ/ΤΕΙ, µε άριστη γνώση φορολο-
γικών, ασφαλιστικών και εργατικών
θεµάτων
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά 
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών

Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση Picking
& Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

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

•ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ Α∆ΕΙΑ)
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
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

•Ο∆ΗΓΟΙ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ
ΠΕΙ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 36 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτοι
Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

•Μηχανικό Φορτηγών
Επιθυµητά Προσόντα
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη σε φορτ-
ηγά VOLVO
Επιθυµητό: Κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

•ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
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



16-θριάσιο Παρασκευή 9 Αυγούστου 2019


