
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΑΝΔΡΑΣ–ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

‘‘’’ΜΜεε  ππρράάξξεειιςς  κκααιι  όόχχιι  λλόόγγιιαα  
ηη  ΔΔιιοοίίκκηησσηη  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  εεππιιλλααμμββάάννεεττααιι  

ττηηςς  αασσφφάάλλεειιααςς  ττωωνν  εερργγααζζοομμέέννωωνν  
ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΜΜάάννδδρρααςς  ––  ΕΕιιδδυυλλλλίίααςς’’’’

Σε πύρινο κλοιό 
η περιοχή 

Κολάτα Μεγάρων 
ΑΠΟ ΘΑΥΜΑ ΓΛΙΤΩΣΑΝ ΠΑΛΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΙ 

««ΒΒρροοχχήή»»  οοιι  ππέέττρρεεςς  
σσεε  λλεεωωφφοορρεείίαα  

πποουυ  δδιιαασσχχίίζζοουυνν  κκααθθηημμεερριιννάά  
ττηη  ΛΛεεωωφφόόρροο  ΦΦυυλλήήςς

EEκκααττοοννττάάδδεεςς
εεθθεελλοοννττέέςς  

κινητοποιήθηκαν 
για τον καθαρισμό

της Ψάθας 

ΆΆδδεειιοο  λλεεωωφφοορρεείίοο  
ττοουυ  ΚΚΤΤΕΕΛΛ    έέππεεσσεε  ππάάννωω  
σστταα  δδιιόόδδιιαα  ΕΕλλεευυσσίίννααςς

Ο οδηγός - ιδιοκτήτης είχε καταναλώσειΟ οδηγός - ιδιοκτήτης είχε καταναλώσει
αλκοόλ πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια.αλκοόλ πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια.

ΟΟρρεειιββάάττηηςς  
σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  

ττηηςς  ΦΦυυλλήήςς  
ββρρήήκκεε  

μμππρροοσσττάά  ττοουυ......    
ααννθθρρώώππιιννοο  

σσκκεελλεεττόό

ΤΤοο  ππρρώώττοο  δδεεκκααήήμμεερροο  ττοουυ  ΑΑυυγγοούύσσττοουυ  
Η κατάθεση των αιτήσεων

για την Κοινωφελή εργασία 
του ΟΑΕΔ στους Δήμους 

Αχαρνών και Ιλίου

ΕΕΠΠΕΕΙΙΓΓΟΟΝΝΤΤΑΑ  ΕΕΡΡΓΓΑΑ  ΣΣΕΕ  ΛΛΙΙΜΜΝΝΗΗ
ΖΖΩΩΦΦΡΡΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΝΝΩΩ  ΛΛΙΙΟΟΣΣΙΙΑΑ  

Αναμένουν την έγκριση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Αττικής 
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ΤΤαα  ““μμααζζεεύύεειι””  ηη  ΚΚυυββέέρρννηησσηη  
γγιιαα  ττοονν  ΕΕΝΝΦΦΙΙΑΑ  
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968

Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 6501020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου  Γρηγο-
ρίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Τρίτη 26 Ιουλίου 2016

Ασπρόπυργος
Μαγγίνα Πηγή Ν. Μπότσαρη Μάρκου 2, 

2105573484

Ελευσίνα
ΠΑΠΠΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 - ΜΑΓΟΥΛΑ 210 55 58 926

Μάνδρα
Κληρονόμων Βασιλείου Ι.

Στρατηγού Ρόκκα  67, 2105555236

Αχαρνές
Ρουμπετίτσιου Μαρία  

Αριστοτέλους 200-202, 2102477292

Άνω Λιόσια
Ρεσβάνης Νικόλαος Ι.

Παναγίας Γρηγορούσης 50 & Μπότσαρη, Ζεφύρι,
2102387965

Χαϊδάρι
ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ 

Καραϊσκάκη 82, 2105985845

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Γενικά αίθριος  με βορειοδυτικούς  ανέμους
 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αναμένεται 

να φθάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Παρασκευής Οσιομάρτυρος, 

Αγίου Ερμολάου Ιερομάρτυρος, 
Αγίας Ωραιοζήλης Μάρτυρος

ΑΠΟ ΘΑΥΜΑ ΓΛΙΤΩΣΑΝ ΠΑΛΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΙ 

««ΒΒρροοχχήή»»  οοιι  ππέέττρρεεςς  σσεε  λλεεωωφφοορρεείίαα  
πποουυ  δδιιαασσχχίίζζοουυνν  κκααθθηημμεερριιννάά  ττηη  ΛΛεεωωφφόόρροο  ΦΦυυλλήήςς  

Ιιδιαίτερα ανησυχητικές δια-
στάσεις λαμβάνει το φαινό-

μενο των επιθέσεων με πέτρες
κι άλλα αντικείμενα στα αστικά
λεωφορεία που εκτελούν καθ-
ημερινά δρομολόγια σε κεντρι-
κούς δρόμους των Άνω
Λιοσίων. Νέο κρούσμα κατα-
γράφηκε την προηγούμενη
εβδομάδα και μάλιστα το κατα-
μεσήμερο . 

Όπως έγινε γνωστό  ομάδα
παραβατικών στοιχείων είχε
στήσει καρτέρι και για περίπου
20 λεπτά, όσα λεωφορεία
διέσχιζαν  τη λεωφόρο Φυλής
και περνούσαν από  την οδό
25ης Μαρτίου (Πηνειού)
δέχονταν «βροχή» από πέτρες
με συνέπεια να σπάσουν οι
τζαμαρίες σε δύο από αυτά
αλλά και να κινδυνεύσει η ζωή των οδηγών και των επιβατών, που από τύχη γλίτωσαν τους τραυματισμούς. Τα περ-
ιστατικά είναι δεκάδες ενώ κατά το πρόσφατο παρελθόν έχουν γίνει αρκετές  καταγγελίες που έχουν γίνει από
οδηγούς αλλά και κατοίκους της περιοχής για την άμεση λήψη μέτρων προστασίας. 

Το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου θ΄αρχίσει η κατάθεση
των αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινωφελούς εργασίας

του ΟΑΕΔ στους Δήμους Αχαρνών και Ιλίου.
Οι δύο δήμοι ανήκουν στη δεύτερη «φουρνιά» ΟΤΑ,μαζί με

άλλους 32, στους οποίους θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα. Οι
συμβάσεις που θα υπογραφούν θα είναι οκτάμηνης διάρκειας,
οι αιτήσεις θα γίνουν μέσω του ΟΑΕΔ το πρώτο δεκαήμερο του
Αυγούστου ενώ οι απολαβές των εργαζόμενων θα ανέρχονται
μηνιαίως στα 431,75 ευρώ καθαρά (για όσους είναι έως 25
ετών), ενώ όσοι είναι άνω των 25 ετών θα λαμβάνουν 495,25
ευρώ.

Οι προκηρυσσόμενες θέσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων
ειδικότητες διοικητικού και οικονομικού προσωπικού, ψυχολό-
γων, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών, δασκάλων, νηπια-
γωγών, βρεφονηπιοκόμων, ηλεκτρολόγων υδραυλικών, βοηθη-
τικού προσωπικού καθαριότητας, βοηθητικού φυλακτικού προ-
σωπικού, οικοδόμων, οδηγών και γενικών καθηκόντων.

Αιτήσεις και κριτήρια επιλογής
Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων έχουν μόνο οι:
• εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,

μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι
αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του
ΟΑΕΔ

• εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, 

μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται
κανείς

• εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων
του ΟΑΕΔ

• άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού
τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων πτυχιούχων του
ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων ?ε βάση τα τυπικά προσόντα
τους

• εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
άνω των 29 ετών

• εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων Α?εΑ του ΟΑΕΔ.

Τα κριτήρια μοριοδότησης 
• Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας

ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
• Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας

του/της συζύγου των ανέργων, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
• Αναπηρία (του υποψηφίου ωφελούμενου) με ποσοστό 50%

και άνω.
• Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό.
• Ηλικία.
• Αριθμός ανήλικων τέκνων.
• Αριθμός εξαρτώμενων τέκνων ΑμεΑ (ανήλικων ή / και ενήλι-

κων) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
• Εντοπιότητα.

ΤΤοο  ππρρώώττοο  δδεεκκααήήμμεερροο  ττοουυ  ΑΑυυγγοούύσσττοουυ  
Η κατάθεση των αιτήσεων για την Κοινωφελή εργασία 
του ΟΑΕΔ στους Δήμους Αχαρνών και Ιλίου



Τρίτη 26 Ιουλίου 2016 θριάσιο-3      

ΕΕΠΠΕΕΙΙΓΓΟΟΝΝΤΤΑΑ  ΕΕΡΡΓΓΑΑ  
ΣΣΕΕ  ΛΛΙΙΜΜΝΝΗΗ  ΖΖΩΩΦΦΡΡΙΙΑΑΣΣ  

ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΝΝΩΩ  ΛΛΙΙΟΟΣΣΙΙΑΑ  
Αναμένουν την έγκριση

του Περιφερειακού
Συμβουλίου Αττικής 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής πρόκειται να συνε-
δριάσει την Πέμπτη και ώρα 15:30 έχοντας στην ημε-
ρήσια διάταξη επείγοντα έργα που πρέπει να εκτελε-

σθούν στις περιοχές Λίμνη Ζωφριάς και Λίμνη Άνω Λιοσίων. 
Συγκεκριμένα θα συζητηθούν τα ακόλουθα: 
Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης

μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του δήμου Φυλής για το έργο
"ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΛΙΜΝΗ ΖΩΦΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΛΙΜΝΗ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ", προϋπολογισμού
5.000.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι. Βασιλείου)
Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης

μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Αγίων Αναργύρων -
Καματερού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ», προϋπολογι-
σμού 250.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Σπ. Τζόκας)
Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης

μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του δήμου Ιλίου για το έργο
"Ανακατασκευή παιδικών χαρών Εργ. Ε2/15", συνολικού προϋ-
πολογισμού 280.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Σπ. Τζόκας)
Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής

σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου
Ζωγράφου για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ» συνολικού προϋ-
πολογισμού 144.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ερμ. Κυπριανίδου)
Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης

μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για το
Ερευνητικό Πρόγραμμα: «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ
ΜΕΘΟΔΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΑΙΩΝΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ», προϋπολογισμού 100.000,00 € (συμπεριλαμβανο-
μένου Φ.Π.Α.).

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ερμ. Κυπριανίδου)
Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης

μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Φιλαδέλφειας -
Χαλκηδόνος για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Επισκευή
αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλ-
κηδόνος», συνολικού προϋπολογισμού 186.500,00 € (συμπερ-
ιλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ερμ. Κυπριανίδου)
Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής

σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου
Χαλανδρίου για την κατασκευή του έργου με τίτλο:
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΧ 1265 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 807.985,00 €
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Καραμέρος)

Συνεχίζεται στη σελ. 4

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΑΝΔΡΑΣ–ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

‘‘’’ΜΜεε  ππρράάξξεειιςς  κκααιι  όόχχιι  λλόόγγιιαα  ηη  ΔΔιιοοίίκκηησσηη  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ
εεππιιλλααμμββάάννεεττααιι  ττηηςς  αασσφφάάλλεειιααςς  ττωωνν  εερργγααζζοομμέέννωωνν  

ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΜΜάάννδδρρααςς  ––  ΕΕιιδδυυλλλλίίααςς’’’’

Ανακοίνωση - απάντηση στο δελτίο τύπου του Συλλό-
γου Εργαζομένων στους ΟΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ,
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΑΝΔΡΑΣ–ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ σχετι-

κά με τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν στο Δήμο και
έχουν επίπτωση στην υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων,
εξέδωσε η Δημοτική Αρχή Μάνδρας - Ειδυλλίας , η οποία τονίζει
χαρακτηριστικά ότι η Διοίκηση του Δήμου επιλαμβάνεται της
ασφάλειας των εργαζομένων του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας
με πράξεις και όχι λόγια. 

Να σημειωθεί ότι στην αυριανή συνεδριάση του Δ.Σ. Μάνδρ-
ας - Ειδυλλίας μεταξύ των θεμάτων περιλαμβάνεται  η έγκριση
διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων και
μηχανημάτων έργου του δήμου , ενώ οι εργαζόμενοι ετοιμάζουν
παράσταση διαμαρτυρίας στην αίθουσα του Δημοτικού
Συμβουλίου  στις 8:30 μ.μ., ώρα έναρξης της συνεδρίασης. 

Παρακάτω δημοσιεύουμε τη σχετική ανακοίνωση του Δήμου
καθώς και το δελτίο τύπου του Συλλόγου Εργαζομένων στους
ΟΤΑ  ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ
ΜΑΝΔΡΑΣ–ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ. 

‘’Με πράξεις και όχι λόγια η Διοίκηση του Δήμου 
επιλαμβάνεται της ασφάλειας των εργαζομένων 

του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας.

Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια η Τοπική Αυτοδιοίκηση
υφίσταται αιματηρές περικοπές πόρων, όπως άλλωστε το ίδιο
συμβαίνει και με ολόκληρη την ελληνική κοινωνία.

Σε αυτές τις συνθήκες, ο Δήμος μαζί με τους εργαζόμενους,
καταβάλλει τεράστιες προσπάθειες να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις του προς τους πολίτες, δίνοντας καθημερινά
μάχες για να διατηρηθεί ο Δήμος καθαρός σε όλες τις Δημοτικές
Ενότητες. 

Ο αγώνας αυτός δεν γίνεται σε καμία περίπτωση εις βάρος
της ασφάλειας των εργαζομένων. Ο Δήμος Μάνδρας - Ειδ-
υλλίας προτάσσει την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους
εργασίας και κατά την αποκομιδή των απορριμμάτων ως βασι-
κή προτεραιότητα.

Παρά το γεγονός ότι παραλάβαμε και χρησιμοποιούμε ένα
γερασμένο στόλο οχημάτων (απορριμματοφόρα, φορτηγά
κλπ), έχουμε από το 2015 ξεκινήσει ένα πρόγραμμα συστημα-
τικής συντήρησης και αντικατάστασής του. Επίσης επεξεργα-
στήκαμε και εφαρμόζουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με
συγκεκριμένες δράσεις, που στόχο έχει την συνεχή βελτίωση
της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων. 

Συγκεκριμένα:
• Έχουμε προγραμματίσει διαγωνισμό για προμήθεια

οχημάτων ύψους 500.000 ευρώ, που δημοπρατείται άμεσα.
• Δίνουμε καθημερινά την μάχη της σωστής και ασφα-

λούς συντήρησής τους. Για το 2015 ο προϋπολογισμός του
Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας για ανταλλακτικά και συντηρήσεις
αυτοκινήτων ανήλθε στο ποσό των 130.000 ευρώ και για το
πρώτο εξάμηνο του 2016 ανήλθε στο ποσό των 60.663,61
ευρώ.

• Προσελήφθη Τεχνικός Ασφαλείας για τον έλεγχο της 

ασφάλειας των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων με
κόστος 11.000 ευρώ ετησίως. Με την καθοδήγησή του πραγ-
ματοποιήθηκαν σεμινάρια στους εργαζόμενους του Δήμου για
την ασφάλεια της εργασίας, τα μέτρα υγιεινής και την πρόληψη
των ατυχημάτων και έχουν δοθεί οδηγίες στους εργαζόμενους
για την εφαρμογή των ανωτέρω

• Έχει προσληφθεί Γιατρός Εργασίας για τη λήψη μέτρ-
ων προστασίας της υγείας και τον ιατρικό έλεγχο των εργαζο-
μένων με σύμβαση κόστους 3.833 ευρώ ετησίως. Έχει ολοκ-
ληρωθεί η μελέτη για τον εμβολιασμό των εργαζομένων και
άμεσα θα αρχίσει ο εμβολιασμός.

• Έχουν αγορασθεί και διανεμηθεί στους εργαζομένους
ειδικά μέσα ατομικής προστασίας όπως γάντια, υποδήματα
ασφαλείας, γαλότσες, φόρμες κλπ συνολικής αξίας 13.796,44
ευρώ

• Έχουν γίνει απολυμάνσεις σε χώρους εργασίας και
κτιρίων συνολικής αξίας 4.415,00 ευρώ.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν απτή απόδειξη της βούλησης
του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας και προσωπικά της Δημάρχου
Γιάννας Κριεκούκη για τη συνεχή βελτίωση της υγιεινής και ασφ-
άλειας των εργαζομένων αλλά και της αποτελεσματικότερης
προσφοράς προς τους συμπολίτες μας. Οι Δημότες μας και οι
εργαζόμενοι του Δήμου διαπιστώνουν αναμφισβήτητα τη διαφ-
ορά με το χθες. Παρόλα αυτά δεν επαναπαυόμαστε. Συνεχίζο-
υμε τις προσπάθειες για ακόμη καλύτερες συνθήκες ασφάλειας
και υγιεινής των εργαζομένων – συνεργατών μας. 

Όσοι επενδύουν στην εκμετάλλευση δυσάρεστων εργατικών
ατυχημάτων, αποδεικνύουν τον ακραίο τυχοδιωκτισμό τους,
που υποκρύπτει μόνο πολιτικές και κομματικές σκοπιμότητες. 

Εμείς προτιμάμε το δρόμο της καθημερινής υποστήριξης και
του ειλικρινούς ενδιαφέροντος για τους εργαζόμενους. Ενδιαφ-
έρον που έμπρακτα αποδεικνύουμε. 

Το δελτίο τύπου του Συλλόγου Εργαζομένων 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΑΝΔΡΑΣ–ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΕΔΡΑ : ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

(ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΥ)
ΤΗΛ. – FAX : 2105540009 E-mail : somatota@gmail.com

Συνεχίζεται στη σελ. 13

Σε πύρινο κλοιό η περιοχή Κολάτα Μεγάρων 

Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά
τις 12:00 χθες το μεσημέρι
στην θέση Κολάτα του

Δήμου Μεγαρέων, που έχει ήδη υπο-
στεί μεγάλες  καταστροφές από την
τεράστια φωτιά που διήρκησε δύο
ημέρες στην περιοχή Άκρες τον
Ιούνιο. Στη χθεσινή επιχείρηση κατά-
σβεσης συμμετείχαν πάνω από 25
πυροσβέστες με 11 οχήματα της Πυρ-
οσβεστικής Μεγάρων, ένα ελικόπτερο
και υδροφόρες. 

Δυστυχώς, οι δυνατοί άνεμοι που έπνεαν από το μεσημέρι δυσκόλεψαν αρκετά το έργο των πυροσβεστικών δυνά-
μεων, καθώς η φωτιά άλλαζε συνεχώς κατεύθυνση, ενώ έφτασε πολύ κοντά σε μια πτηνοτροφική μονάδα που εδρ-
εύει στην περιοχή. Ο λόγος που προκλήθηκε η πυρκαγιά παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστος, όπως και η έκταση που
έχει ήδη καεί.



4-θριάσιο Τρίτη 26 Ιουλίου 2016

Από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 
η θεώρηση μελετών έργων και υπηρεσιών

Έγκριση σύναψης και όρων παράτασης της προγραμματι-
κής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου
Μεταμόρφωσης για το έργο: «Βελτίωση -Εκσυγχρονισμός
Εγκαταστάσεων Αθλητικού Κέντρου Μεταμόρφωσης-Λυκό-
βρυσης».(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Καραμέρος)

Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης
μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του ΝΠΙΔ "ΣΤΑΔΙΟ
ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ (ΣΕΦ)" για το έργο "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ Σ.Ε.Φ.", προϋπολογισμού 724.000,00
€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Γαβρίλης)
Συζήτηση με θέμα: “Ρόλος και αρμοδιότητες των αιρετών

μελών στις Επιτροπές Παρακολούθησης Προγραμματικών Συμβάσεων άρθρου 100 Ν.

3852/2010.”  (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Β.
Λάσκαρη - Κρασοπούλου)

Έγκριση σκοπιμότητας για την προμήθεια κυτίων
αξιολόγησης/απόψεων πολιτών, προϋπολογισμού
δαπάνης 6.750,00 € (πλέον Φ.Π.Α.).

(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβου-
λος κ. Αγγ. Λεβέντη)

Χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς Αγίας Σοφίας του
Δήμου Πειραιά (ημέρα Πέμπτη) της Γ’ Πειραιά.

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβου-
λος κ. Στ. Κοροβέσης)

Χωροθέτηση της λαϊκής αγοράς Μάνδρας του
Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας (ημέρα Παρασκευή) της Ζ’
Αττικής. (Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός

Σύμβουλος κ. Στ. Κοροβέσης)

Με τροπολογία που κατέθεσε ο Υπουργός Εσωτε-
ρικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πανα-
γιώτης Κουρουμπλής, προβλέπεται  η επαναλει-

τουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων στην Αυτοδιοίκηση,
η ανανέωση των συμβάσεων για τον καθαρισμό των δημό-
σιων σχολείων, η παράταση της λειτουργίας των «Κέντρων
Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» (ΚΗΦΗ), των Κέντρ-
ων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΕΔΗΦ) και των
«Κέντρων Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων» και η
μεταβίβαση της αρμοδιότητας θεώρησης μελετών έργων και
υπηρεσιών από το Υπουργείο ΕΣΔΑ στις Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις. 

Συγκεκριμένα, με την εν λόγω τροπολογία ρυθμίζεται το
θέμα της σύστασης των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των
ΟΤΑ,  στα οποία υπάγονται οι Δημοτικοί Υπάλληλοι, προκει-
μένου – λαμβανομένων πάντοτε υπόψη των χαρακτηρι-
στικών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – να αντιμετωπίζονται με
ενιαίο τρόπο και με βάση τις κοινές αρχές οι υπάλληλοι που
υπηρετούν στον  ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Παρατείνονται οι συμβάσεις για τον καθαρισμό των
δημόσιων σχολείων για το διδακτικό έτος 2016-2017, 

Επίσης, παρατείνονται οι συμβάσεις για τον καθαρισμό
των δημόσιων σχολείων για το διδακτικό έτος 2016-2017,
με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Παράλληλα, προβλέπεται παράταση της διάρκειας παρ-
οχής υπηρεσιών ΚΗΦΗ, των ΚΕΔΗΦ και των «Κέντρων
Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων» των φορέων των
ΟΤΑ, καθώς και των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρό-
νου του απασχολούμενου προσωπικού πέραν της 30ης Ιου-
νίου 2016 και έως την ένταξη των σχετικών Πράξεων ή την
υπογραφή των Συμβάσεων για τις Πράξεις αυτές ή για τη
μετεξέλιξη αυτών, στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχει-
ρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου

2014-2020 του ΕΣΠΑ. Με τη ρύθμιση αυτή, διασφαλίζεται η
απρόσκοπτη λειτουργία των πολύτιμων για τις ευπαθείς
ομάδες των συμπολιτών μας δομών και κοινωνικών προγρ-
αμμάτων. 

Σημειωτέον, ότι η χρηματοδότηση για την καταβολή της
μισθοδοσίας του απασχολούμενου προσωπικού  θα καλυφ-
θεί από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020, αναδρομικά, από την
ένταξη των ως άνω δράσεων στο νέο ΕΣΠΑ και έως την 1η
Ιουλίου 2016.

Επιπροσθέτως επιχειρείται η αποκέντρωση, όσον αφορά
στην αρμοδιότητα της θεώρησης  μελετών έργων και υπηρ-
εσιών, καθώς και της προαπαιτούμενης γνωμοδότησης,

που μέχρι σήμερα ανήκει στο Υπουργείο Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης,  στο πλαίσιο της ανάδειξης
των επιτελικού χαρακτήρα αρμοδιοτήτων του Υπουργείου,
της καλύτερης οργάνωσης και άσκησής τους, καθώς και της
περαιτέρω προώθησης της αποκέντρωσης προς τον σκοπό
της αποσυμφόρησης της κεντρικής διοίκησης και της
ενίσχυσης των λειτουργιών του επιτελικού κράτους. Τέλος,
ορίζεται ρητά ότι όπου στις επιμέρους διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας γίνεται αναφορά στη θεώρηση από την Τεχνική
Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης, η αρμοδιότητα αυτή μεταβιβάζεται στην αρμό-
δια Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

ΗΗ  σσυυννέέχχεειιαα  ααππόό  ττηη  σσεελλίίδδαα  33  



Τρίτη 26 Ιουλίου 2016 θριάσιο-5 

ΤΤΙΙΣΣ  ΛΛΕΕΠΠΤΤΟΟΜΜΕΕΡΡΕΕΙΙΕΕΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟ  
ΔΔΗΗΜΜΙΙΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΑΑΠΠΑΑΣΣΧΧΟΟΛΛΗΗΣΣΗΗΣΣ  
Κανονίζει ο δήμαρχος Μεγαρέων. Είχε συνάντηση 
με τον Γ.Γ. Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας

Mε τον Γενικό Γραμματέα
Πρόνοιας του
Υπουργείου Εργασίας, κ.

Καρέλλα Δημ. Συναντήθηκε ο
Δήμαρχος Μεγαρεών Γρ.
Σταμούλης, για ένα πολύ σοβαρό
θέμα, που αφορά στο Κέντρο
Δημιουργικής Απασχόλησης
(ΚΔΑΠ), που θα λειτουργήσει ο
Δήμος και το οποίο θα απασχολήσει
παιδιά ηλικίας 5-12 ετών
απογευματινές ώρες με αθλητικές,
πολιτιστικές δραστηριότητες,
εκμάθηση αγγλικών, ηλεκτρονικών
υπολογιστών κλπ.

Άδειο λεωφορείο 
του ΚΤΕΛ  έπεσε πάνω 
στα διόδια Ελευσίνας

Ο οδηγός - ιδιοκτήτης είχε καταναλώσειΟ οδηγός - ιδιοκτήτης είχε καταναλώσει
αλκοόλ πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια. αλκοόλ πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια. 

Λεωφορείο του ΚΤΕΛ Μεσσηνίας που ήταν
εκτός υπηρεσίας και γύριζε άδειο το βράδυ
της Δευτέρας από την Αθήνα, χτύπησε στα

διόδια της Ελευσίνας, σε κουβούκλιο, καθώς ο οδηγός
του, ιδιοκτήτης - μέτοχος του φορέα, φαίνεται να έχασε
τον έλεγχο.

Η δύναμη της Τροχαίας που κλήθηκε στον τόπο του
ατυχήματος κι εξέτασε τον οδηγό, στο αλκοτέστ που τον
υπέβαλε, σύμφωνα με πληροφορίες μας, τον βρήκε να
έχει καταναλώσει αλκοόλ πάνω από τα επιτρεπόμενα
όρια. Ο οδηγός κρατήθηκε για να οδηγηθεί στο αυτόφ-
ωρο, αλλά το πρωί της Τρίτης πήρε τακτική δικάσιμο και
θα δικαστεί σε άλλη ημερομηνία.

Ο πρόεδρος του ΚΤΕΛ Σαράντος Κοσμάς μας επιβε-
βαίωσε το συμβάν και το γεγονός ότι ο οδηγός ήταν
ιδιοκτήτης - μέτοχος, αλλά σημείωσε πως «το λεωφορ-
είο ήταν εκτός υπηρεσίας. Είχε πάει δρομολόγιο το
μεσημέρι στην Αθήνα και είχε τελειώσει. Για μας θεωρ-
είται ότι ήταν ΙΧ και πήγαινε τη βόλτα του. Ο μέτοχος
όταν είναι εκτός υπηρεσίας, το κάνει ό,τι θέλει το λεωφ-
ορείο. Το  ΚΤΕΛ δεν εμπλέκεται και δεν έχει καμία
σχέση σε αυτή την περίπτωση».

Ομως, αν οι πληροφορίες είναι αληθινές και
οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, υπάρχει ζήτημα,
γιατί ο συγκεκριμένος άνθρωπος εκτελεί δρομολόγια
του ΚΤΕΛ και μεταφέρει κόσμο. Και η διοίκηση του
φορέα δεν θα πρέπει να σταθεί στο γεγονός ότι το
ατύχημα έγινε σε ιδιωτική βόλτα.

Καζίνο Πάρνηθας 
Μονόδρομος η μετεγκατάσταση για να σωθούν 
οι θέσεις εργασίας

Μονόδρομο για την επιβίωσή του και τη διατήρηση
των 1000 θέσεων εργασίας αποτελεί η
μετεγκατάσταση του καζίνο της Πάρνηθας.

Αυτό επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία Ελληνικό
Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε. (ΕΚΠ), ιδιοκτήτρια του Καζίνο Μοντ
Παρνές και η Regency Entertainment A.E. (Regency),
διαχειρίστρια του Καζίνο, με αφορμή δημοσιεύματα που
φέρουν το Ελληνικό Δημόσιο να έχει συμφωνήσει στην
αλλαγή τοποθεσίας του καζίνο από την υφιστάμενη θέση του
σε άλλη περιοχή της Αττικής εκτός των ορίων του Δήμου
Αθηναίων (βόρεια προάστια).

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται σε σχετική
ανακοίνωση, η επένδυση που θα πραγματοποιηθεί θα είναι σημαντική και θα δημιουργήσει περισσότερες από 300 νέες θέσεις
εργασίας που θα προστεθούν στις ήδη 1000 υφιστάμενες.

""ΘΘεεααττρριικκήή""  ααππόόδδρραασσηη  σσττηηνν  ΑΑρρχχααίίαα
ΕΕππίίδδααυυρροο  δδιιοορργγααννώώννεειι  

οο  ΣΣύύλλλλοογγοοςς  ΕΕππιισσττηημμόόννωωνν  ΜΜεεγγάάρρωωνν

Μια εξαιρετική δράση ανακοίνωσε ο Σύλλογος 
Επιστημόνων Μεγάρων για τις 6 Αυγούστου.

Συγκεκριμένα τα μέλη και οι φίλοι του συλλόγου αλλά και όποι-
ος άλλος το επιθυμεί θα παραβρεθούν στην αρχαία Επίδαυρο

για να παρακολουθήσουν την "αντιπολεμική" κωμωδία
του Αριστοφάνη "Λυσιστράτη" 

σε σκηνοθεσία Μιχαήλ Μαρμαρινού.
Οι τιμές είναι ιδιαίτερα προσιτές (από 18 έως 32€ 

μαζί με τα έξοδα μεταφοράς). 
Για κρατήσεις θέσεων μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλ.

6972449296 (κα Πιπιλή, πρόεδρος ΔΣ ΣΕΜ) και στο
6937420980 (Κίτσιος Αναστάσιος, Μαθηματικός - Msc 

Πληροφορικής, αν. μέλος ΔΣ ΣΕΜ).

Ορειβάτης στην περιοχή της Φυλής βρήκε 
μπροστά του...  ανθρώπινο σκελετό

Μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα βρέθηκε
ένας ορειβάτης στη Φυλή. Όπως
προκύπτει από τις πρώτες πληροφορίες

ο ορειβάτης ενώ κινούνταν στην περιοχή,  παρα-
τήρησε σε ένα ύψωμα κάτι περίεργο. 

Προσέγγισε το σημείο και το θέαμα του έκοψε τα
πόδια. Μπροστά του κείτονταν ένας ανθρώπινος
σκελετός.

Σοκαρισμένος από το θέαμα, ο ορειβάτης έσπευ-
σε στο τμήμα Άνω Λιοσίων και έδωσε τις συντε-
ταγμένες του σημείου όπου βρισκόταν ο σκελετός.

Όπως ανέφεραν καλά ενημερωμένες πηγές στο
zougla.gr, ένας από τους αστυνομικούς του τμήμα-
τος ανέλυσε τις συντεταγμένες, εντόπισε το σημείο
και εν συνεχεία τη σκυτάλη πήραν οι άνδρες της
ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής.

H ταυτοποίηση δεν έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο
εκφράζονται οι φόβοι ότι ίσως ανήκει σε έναν
άνδρα της περιοχής που αγνοείται εδώ και αρκετό
καιρό.  
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"Άστα να τρέξουν ξανά" "Άστα να τρέξουν ξανά" 
Πάνω από 100 ζευγάρια
παπούτσια στο Κοινωνικό 

Παντοπωλείο Δήμου Αχαρνών

Ηοργάνωση "Ινστιτούτο Ομάδα για τον Κόσμο" που
υλοποιεί το πρόγραμμα ανακύκλωσης και επα-
ναχρησιμοποίησης αθλητικών παπουτσιών "Άστα

να τρέξουν ξανά" προσέφερε 110 ζευγάρια παπούτσια στο κοι-
νωνικό παντοπωλείο του Δήμου Αχαρνών.

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αχαρνών στη
συνέχεια θα αναλάβει την προώθησή παπουτσιών σε άπορες
οικογένειες που τα έχουν ανάγκη, ώστε να χρησιμοποιηθούν
για την άθληση ή την καθημερινότητα των μελών των οικογε-
νειών.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από την οργάνωση "Ινστιτούτο
Ομάδα για τον Κόσμο" με τη συνδρομή της Περιφέρειας Αττι-
κής και εφαρμόστηκε για τρία συνεχή έτη στον Αυθεντικό Μαρ-
αθώνιο της Αθήνας, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες ζεύγη αθλ-
ητικών παπουτσιών. Έκτοτε η δράση έχει διευρυνθεί και σε
άλλες μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, με τα αποτελέσματα
συλλογής να είναι αρκετά ικανοποιητικά.

Η οργάνωση "Ινστιτούτο Ομάδα για τον Κόσμο" έχει συνερ-
γαστεί επίσης με τους Δήμους Γαλατσίου και Αγίων Αναργύρων
Καματερού και πρόκειται να δημιουργήσει νέες συνεργασίες και
με άλλες κοινωνικές υπηρεσίες Δήμων της Περιφέρειας Αττικής
αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδας.

Το πρόγραμμα "Άστα να τρέξουν ξανά" συλλέγει παπούτσια
τα οποία, δεν έχουν τρύπες, τα πέλματα τους δεν έχουν φθαρ-
εί ή ξεκολλήσει και δεν έχουν σημαντικές αισθητικές αλλοιώσεις.

Όσοι επιθυμούν να στηρίξουν το πρόγραμμα "Άστα να τρέ-
ξουν Ξανά" μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 210
92 20 331 ή στο email: info@teamfortheworld.org.

Κάλεσμα του Δήμου Ιλίου για μείωση
ή απαλλαγή δημοτικών τελών

Προκειμένου να καθ-
οριστούν τα σχετικά
ποσοστά και η ανά-

λογη επεξεργασία του προϋ-
πολογισμού για μείωση ή
απαλλαγή από δημοτικά τέλη
και φόρους σε ειδικές κατηγο-
ρίες πολιτών, ο Δήμος Ιλίου
καλεί τους άπορους, τα άτομα
με αναπηρία, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογο-
νεϊκές οικογένειες, τους μακροχρόνια άνεργους και δικαιούχους
του πρώτου κεφαλαίου του Ν.4320/2015, να προσέλθουν στο
Δημαρχιακό Κατάστημα (Κάλχου 48 – 50, Ίλιον) και να υποβά-
λουν στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου (1ος όροφος) σχετι-
κή αίτηση-υπεύθυνη δήλωση μέχρι και 30.09.2016, στο
πλαίσιο της εφαρμογής του άρθρου 13 του Ν. 4368/2016.

Πληροφορίες αναφορικά με τις προϋποθέσεις, τα απαι-
τούμενα δικαιολογητικά, καθώς και αιτήσεις, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου
www.ilion.gr, στη σχετική ανακοίνωση, στο ΚΕΠ και στο Δημα-
ρχείο Ιλίου. 

Επίσης, μπορούν να επικοινωνούν εργάσιμες ημέρες, από
τις 13:00 έως τις 15:00 με την κυρία Ελπίδα Πρίντεζη στο
2132030124, την κυρία Μαρία Παπαβασιλοπούλου στο
2132030125, την κυρία Ελένη Χαντζή στο 2132030135 και την
κυρία Σταυρούλα Σπυροπούλου στο 2132030042.

ΚΚυυρριιααρρχχεείί  ηη  ππρροοώώθθηησσηη  
ττηηςς  υυπποοψψηηφφιιόόττηηττααςς  ττηηςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  γγιιαα  ττηηνν

ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήή  ΠΠοολλιιττιισσττιικκήή  ΠΠρρωωττεεύύοουυσσαα  22002211
Στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Αρκετές αποφάσεις που αφορούν την υποψηφ-
ιότητα της Ελευσίνας για την κατάκτηση του
τίτλου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας

Ευρώπης -2021 , καλείται να λάβει σήμερα και ώρα 8:00
μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Ελευσίνας, η αρμόδια
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. 

Αναλυτικότερα, τα θέμτα που θα συζητηθούν είναι: 
1. Eγκριση έκθεση υλοποίησης προϋπολογισμού

του Δήμου για το 2ο τρίμηνο 2016.
2. Λήψη απόφασης για την υπαγωγή σε ρύθμιση

της εταιρείας ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.
3. Ανατροπή δεσμευμένης πίστωσης της υπ.αριθμ.

467/16 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, ποσού
300.000,00 € λόγω εσφαλμένης διατύπωσης της έκθε-
σης ανάληψης υποχρέωσης.

4. Έγκριση δαπάνης ποσού 1.357.615,00 € για την
εκτέλεση του έργου: Κατασκευή εξωτερικών διακ-
λαδώσεων αποχέτευσης στην Κάτω Ελευσίνα και διάθε-
ση πίστωσης ποσού 300.000,00 € για το έτος 2016.

5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
5.056,00 € για εκτέλεση δικαστικής απόφασης.

6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 

1.240,00 € για συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδι-
κά και ηλεκτρονικά μέσα.

7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
5.495,59 € για προμήθεια κουρτινών, περσίδων, τεντών.

8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
1.795,52 € για την προώθηση της υποψηφιότητας της
Ελευσίνας για την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική  Πρωτεύουσα
2021.

9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
4.340,00 € για την προώθηση της υποψηφιότητας της
Ελευσίνας για την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα
2021.

10. Eγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
14.942,00 € για συμπαραγωγή ταινίας με σκοπό την
προβολή της πόλης. 

11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
9.812,08 € για προμήθεια αναλωσίμων & ανταλλακτικών
για τον εξοπλισμό του Σταθμού Μέτρησης Ατμοσφαιρι-
κής Ρύπανσης.

12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
5.456,00 € για μίσθωση μηχανημάτων έργων, οχημά-
των, γερανών κλπ.

To Eye’s Walk Digital festival 2016 ταξιδεύει στη θάλασσα της Ελευσίνας!

To Eye’s Walk Digital festival 2016 ταξιδεύει στη θάλασσα της Ελευσίνας! Στην Ελευσίνα γιατί έχει ένα από τα αρχαιότερα
λιμάνια της Ελλάδας. Από τότε μέχρι και σήμερα η θάλασσα και ακόμα περισσότερο « η Μεσόγειος σημαίνει ναυσιπλοΐα,

ανταλλαγές, είναι αυτό το μέσο που μεταφέρει εμπορεύματα και θεούς….ιδέες και τέχνες» . Καράβια φτάνουν με ασφάλεια στον
προορισμό τους , ενώ άλλα βυθίζονται στα νερά της. Στο κοντινό μέλλον, μέσα στις πολυποίκιλες Ευρωπαϊκές κοινωνίες, θα ζουν
άραγε ακόμα μαζί οι διαφορετικές γενιές, οι διαφορετικές ηλικίες, οι κοινότητες και οι λαοί με διαφορετικές συνήθειες, θρησκείες και
γλώσσες, τους οποίους η θάλασσα φέρνει κοντά;

““Video Installation Art Video Installation Art στην εξωτερική επιφάνεια πλοίων αγκυροβολημένων στο λιμάνι της Ελευσίναςστην εξωτερική επιφάνεια πλοίων αγκυροβολημένων στο λιμάνι της Ελευσίνας

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθούν προβολές video installation art πάνω σε αγκυροβολημένα, αποσυρμένα
πλοία που θα μετατρέψουν τον κόλπο της Ελευσίνας σε Θάλασσα πολιτισμού.

Τα video installation θα δημιουργηθούν από τους video & 3d artists: Σπύρο Κουδουνά, Αγγελίνα Βοσκοπούλου, Samuele
Livornese [Ιταλία], David Hawkins [Αγγλία], Αλίκη Αρναούτη. Οι θεατές θα συναντήσουν το video installation μέσα από λέμβους σε
μια νυχτερινή διαδρομή στη θάλασσα σαν το σύγχρονο Οδυσσέα.

Μια μοναδική εμπειρία που δημιουργείται από την ομάδα του Eye’s Walk
Digital festival και με τη συν-διοργάνωση του Δήμου Ελευσίνας

Ομάδα Eye’s Walk Digital festival
Curator Φιλία Μηλιδάκη
Οπτική Επικοινωνία Ειρήνη Τζαβάρα
Σκηνογραφία Βέρα Φελέκη
Υπεύθυνος multimedia Σπύρος Κουδουνάς
Παραγωγή multitools
Διακρίσεις 2016: Η Φιλία Μηλιδάκη curator του Eye’s Walk Digital festival

επιλέχτηκε από το NEON Organization μαζί με άλλους εννέα επιμελητές από
την Ελλάδα μέσω του προγράμματος ΝΕΟΝ curatorial exchange 2016 για
μια τετραήμερη υποτροφία στο Λονδίνο μέσω της WhiteChapel gallery ώστε
να έρθει σε επαφή με όλη τη σύγχρονη σκηνή της τέχνης και να δημιουργηθούν συνεργασίες.
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Με την συμμετοχή εκατοντάδων
εθελοντών πραγματοποιήθηκε
στην Ψάθα ο εθελοντικός

καθαρισμός των ακτών την Κυριακή 17
Ιουλίου.

Ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας σε
συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια και τον
Ναυτικό Όμιλο Αλεποχωρίου έδωσε το παρόν
σε μια προσπάθεια για πεντακάθαρες ακτές
και για την ανάπτυξη οικολογικής ευαισθησίας.

Ο Σύλλογος Εθελοντών Θριασίου
Πεδίου,δεκάδες μικροί και μεγάλοι αθλητές του
Ναυτικού Ομίλου ,εκατοντάδες πολίτες και οι
υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για να
διατηρήσουμε τις θάλασσές μας καθαρές.

Μετά το πέρας του καθαρισμού

διανεμήθηκαν σε όσους συμμετείχαν στη
συλλογική αυτή προσπάθεια νερό, γάλα
,γιαούρτι, κρουασάν και φρούτα ως συμβολική
ανταμοιβή αυτής της αξιέπαινης
περιβαλλοντικής πρωτοβουλίας.

Την πρωτοβουλία αυτή στήριξαν ενεργά οι
χορηγοί :Λακιώτης Α.Ε. ,Vitex,Eftimiou Cars
,EXPRESS ΕΛΛΑΣ, LAK ALEPOCHORI
HOMES,ΚΤΕΛ ΑΤΤΙΚΗΣ και ο ΣΚΑΙ που
κάλυψε τηλεοπτικά το γεγονός.

Παραβρέθηκαν η Δήμαρχος Μάνδρας-
Ειδυλλίας κ. Γιάννα Κριεκούκη ,οι
Αντιδήμαρχοι κ. Αγγελική Παπακωνσταντίνου
και κ. Περικλής Ρόκας ,ο Αντιπεριφερειάρχης
κ. Γιάννης Βασιλείου ,ο βουλευτής Αττικής κ.
Πάνος Σκουρολιάκος ,ο Πρόεδρος του
Ναυτικού Ομίλου Αλεποχωρίου κ. Γιώργος

Τουμπανιάρης ,ο Πρόεδρος
των Ενεργών Πολίτων
Αλεποχωρίου κ. Παναγιώτης
Γκοτσιούλας ,ο Πρόεδρος του
Συλλόγου Οικιστών Ψάθας κ.
Δημήτρης Γουδέλης ,ο
Πρόεδρος του Εξωραϊστικού
Συλλόγου «Μύτικας» Βιλίων κ.
Κώστας Καλαμίτσης και ο
Πρόεδρος του Συλλόγου
Εθελοντών Θριασίου Πεδίου κ.
Γιάννης Καλυμνάκης.

Όπως δήλωσε η Δήμαρχος
«Σήμερα κάνουμε πράξη για
άλλη μια φορά αυτό που είναι σταθερή μας
δέσμευση και θέση : Προστασία και σεβασμός
στο περιβάλλον, καθαρή πόλη και ακτές στον

Δήμο μας σε μια κοινή προσπάθεια όλων μας
,του Δήμου ,των Δημοτών μας και των
Συλλόγων της περιοχής μας.  Θα συνεχίσουμε
με συνέπεια σ’ αυτήν την κοινή πορεία.»

EEκκααττοοννττάάδδεεςς  εεθθεελλοοννττέέςς
κινητοποιήθηκαν 

για τον καθαρισμό της Ψάθας 

Ολοκληρώθηκε ο 1ος κύκλος δραστηριοτήτων για την Καλοκαιρινή 
Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας 2016 στον Δήμο Αχαρνών

Από τις 15 Ιουνίου έως τις 21 Ιουλίου 2016, η αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου
Αχαρνών φιλοξένησε παιδιά,. τα οποία κάθε μέρα ανέλαβαν και μία διαφορετι-
κή "αποστολή". Με αφετηρία το βιβλίο και οδηγό ένα προσωπικό ημερολόγιο

εξερεύνησης, παρατήρησαν, σύγκριναν, κατέγραψαν και δημιούργησαν, γνωρίζοντας
και κατανοώντας τον κόσμο με τον δικό τους τρόπο.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου κύκλου (15/6 έως 21/7) το Τμήμα Πολιτιστικής
Εκπαίδευσης του Δήμου Αχαρνών ολοκλήρωσε με επιτυχία τις θεματικές δράσεις που
περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα που έχει καταρτίσει η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλά-
δος: Παιχνίδι θησαυρού, Το μπλουζάκι του εξερευνητή, Τρία καλοκαιρινά αντικείμενα,
Ένα φτερό, Ένα κομμάτι κόκκινης κλωστής, Ένα εισιτήριο, Η εικόνα ενός ελέφαντα, Κάτι
μέσα από το οποίο βλέπεις, Μια καρτ ποστάλ, Ένα κομμάτι σύρμα, Μια φωτογραφία
των παιδιών που παίρνουν μέρος στο εργαστήριο, Κάτι μπλε, Ο αριθμός 5, Διαφορετι-
κά είδη φύλλων, Ένα βέλος, Ένα μνημείο (σε συνεργασία με το ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ), Μια
χάρτινη, σακούλα, Κουμπιά, Μερικά χαλικάκια, Διαφορετικά μπαχαρικά και αρωματικά
βότανα, Η εικόνα ενός πρωταγωνιστή, Ένας συνδετήρας, Ένας χρησιμοποιημένος

φάκελος, Κάτι πορτοκαλί και Ένας φανταστικός τόπος.
Η Καλοκαιρινή Εκστρατεία για την προώθηση της Ανάγνωσης και της Δημιουρ-

γικότητας 2016 της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος που συμμετέχει ο Δήμος Αχα-
ρνών θα συνεχιστεί πάλι στις 6 Σεπτεμβρίου.

Με αφορμή την ολοκλήρωση του 1ου κύκλου δραστηριοτήτων της Καλοκαιρινής
εκστρατείας Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασ-
σαβός δήλωσε:

"Η Καλοκαιρινή Εκστρατεία για την προώθηση της Ανάγνωσης και της Δημιουρ-
γικότητας 2016 της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στην οποία συμμετέχει ο Δήμος
Αχαρνών είναι ένα "ταξίδι" με "εργαλεία", την ανάγνωση, τη ζωγραφική, το θέατρο, τη
φωτογραφία, τη χειροτεχνία, την μαγειρική κ.ά.

Οι δομές πολιτισμού του Δήμου Αχαρνών ανταποκρίνονται και φέτος σε μια όμορφη
και δημιουργική πρόκληση, προσφέροντας την ευκαιρία στα παιδιά να συμμετάσχουν
σε πολυδιάστατες εκπαιδευτικές δραστηριότητες"
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ΠΑΜΠΟΝΤΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (Π.Ο.Ε.)
Λ. ΝΙΚΗΣ 1, ΤΚ: 54624, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 
ΤΗΛ.: 2313054737
e-mail: info@poe.org.gr  -  www.poe.org.gr

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ (Σ.Πο.Σ.)

ΕΕΚΚΔΔΡΡΟΟΜΜΗΗ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΠΠΟΟΝΝΤΤΟΟ  ΕΕΚΚΔΔΡΡΟΟΜΜΗΗ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΠΠΟΟΝΝΤΤΟΟ  
1144  ηημμέέρρεεςς  --  1122//0088  έέωωςς  2255//0088

Στα πλαίσια της προσπάθειας μας για την καθιέρωση της παρουσίας μας
κάθε χρόνο τέτοια εποχή στα ιερά χώματα του ιστορικού Πόντου, ο Σ.Πο.Σ.
Ν. Ελλάδος & Νήσων διοργανώνει 14ήμερη εκδρομή από 12 έως 25
Αυγούστου 2016. Παρά το γεγονός ότι φέτος δεν θα λειτουργήσει η Μονή της
Παναγίας Σουμελά για λόγους ανεξάρτητους της θελήσεως μας, θεωρούμε
σκόπιμο συνδυάζοντας την ταξιδιωτική περιήγηση με το ιερό προσκύνημα να
επισκεφθούμε τη γη των προγόνων μας και να αναπνεύσουμε έστω και για
λίγες μέρες τον αέρα και τις μυρωδιές του Πόντου.

Έχει εξασφαλιστεί η τιμή των 840 ευρώ / άτομο. Για εκδήλωση ενδιαφέρ-
οντος και περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να να επικοινωνήσετε
με: 

Γιώργο Βαρυθυμιάδη gvarithimiadis@outlook.com τηλ.: 6948
00 16 30

Παναγιώτη Λεσγίδη panos_lesgidis@hotmail.com τηλ.: 6936 86 41 49

Με εκτίμηση το Δ.Σ. του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ (Σ.Πο.Σ.)

Στην κυκλοφορίαΣτην κυκλοφορία
δίνεται τμήμα του
δρόμου της 
Κορίνθου-Πατρών

Στην κυκλοφορία αναμένεται να δοθεί έως το
τέλος του τρέχοντος μήνα το τμήμα Κόρινθος -
Κιάτο, συνολικής έκτασης 20 χιλιομέτρων, με

επτά άνω διαβάσεις, 19 κάτω διαβάσεις, 7 γέφυρες και
3 κόμβους. 

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εκτελούνται
έως και αύριο την Τετάρτη 27 Ιουλίου, με φόντο την επε-
ρχόμενη παράδοση, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις, στο
πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου θα δοθούν στην
κυκλοφορία και οι δύο σήραγγες Δερβενίου.

Στο τμήμα Κόρινθος - Κιάτο το μόνο που απομένει
είναι οι διαγραμμίσεις. Στο τμήμα έχουν ήδη τοποθετηθ-
εί οι γνωστές σημάνσεις των αυτοκινητοδρόμων ταχείας
κυκλοφορίας, που ενημερώνουν για τις επόμενες εξό-
δους και την κατεύθυνση. 

Η προσωρινή ταλαιπωρία με έκτακτες ρυθμίσεις για
τους οδηγούς που κινούνται στο τμήμα Κορίνθου -
Πατρών, είναι σε ισχύ έως και τα μέσα της εβδομάδας
αφορούν εργασίες κατασκευής της αντιολισθηρής
στρώσης του ασφαλτοτάπητα των δύο κλάδων. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία θα
διεξάγεται σε μία λωρίδα ανά κατεύθυνση και μια επιπ-
λέον ενδιάμεση λωρίδα που θα διατίθεται στην κατεύθυ-
νση αιχμής, είτε από τον βόρειο είτε από το νότιο κλάδο.

ΤΤαα  ““μμααζζεεύύεειι””  ηη  ΚΚυυββέέρρννηησσηη  γγιιαα  ττοονν  ΕΕΝΝΦΦΙΙΑΑ  
υπο τον φόβο του πολιτικού κόστους

Αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ για να προλάβει τις αντιδράσεις των φορολογουμένων, και μετά από πιέσεις από το
εσωτερικό της, ανακοίνωσε η κυβέρνηση, με σημαντικότερη την εξαίρεση των αγροτεμαχίων από τον
συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ.

Εχοντας διαπιστώσει ότι οι κάτοχοι αγροτεμαχίων θα κληθούν να πληρώσουν φέτος υπέρογκα ποσά για τον
φόρο, το υπουργείο Οικονομικών προχωρά στην εξαίρεσή τους από τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ, ενώ ταυτόχρο-
να προανήγγειλε την απόσυρση της διάταξης που έχει κατατεθεί στη  Βουλή (αλλά δεν έχει ψηφιστεί ακόμη) και
προβλέπει απώλεια των εκπτώσεων ή της πλήρους απαλλαγής από τον φόρο για όσους έχουν τόκους καταθέσεων
υψηλότερους των 300 ευρώ τον χρόνο.

Παράλληλα, το υπουργείο ανακοίνωσε ότι ο ΕΝΦΙΑ θα καταβληθεί σε πέντε μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να
είναι τελικά τον Σεπτέμβριο, αντί του Αυγούστου, και την τελευταία τον Ιανουάριο.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ, τονίζεται: 
1) Τα αγροτεμάχια δεν θα υπολογίζονται στο συμπληρωματικό φόρο του ΕΝΦΙΑ των πολιτών. Αυτό γίνεται επει-

δή παρατηρήθηκε σωρεία λαθών στις δηλώσεις των πολιτών οι οποίοι και καλούνται το επόμενο διάστημα να διο-
ρθώσουν τις δηλώσεις τους.

2) Ο φετινός ΕΝΦΙΑ θα εξοφληθεί σε 5 δόσεις και όχι σε 4, αρχής γενομένης από το τέλος Σεπτεμβρίου. Τα δημο-
σιεύματα που μιλούν για Αύγουστο δεν ισχύουν.

3) Ο συνολικός λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ θα είναι στο ίδιο επίπεδο με πέρυσι. Όσα δημοσιεύματα μιλούν για
αύξηση του συνολικού ποσού του ΕΝΦΙΑ, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Υπάρχει, βέβαια, ανακατα-
νομή των βαρών από τις μικρές στις μεγάλες περιουσίες.

4) Οι απαλλαγές του ΕΝΦΙΑ θα ισχύουν ακριβώς όπως και πέρυσι. Δηλαδή δεν χάνουν την απαλλαγή όσοι έχουν
εισοδήματα από υψηλούς τόκους.

5) Δεν αλλάζει τίποτα σε σχέση με το ύψος των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Δηλαδή δεν χάνουν
την απαλλαγή άνεργοι, πολύτεκνοι και άτομα με αναπηρία άνω του 80%, ανεξάρτητα του ύψους των τόκων που
έχουν.
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ΤΙΣ ΠΡΟΑΝHΓΓΕIΛΛΕ Ο A. ΧΑΡΙΤΣΗΣ
ΠΠόόσσεεςς  κκααιι  πποοιιεεςς  δδρράάσσεειιςς  ττοουυ  ΕΕΣΣΠΠΑΑ  θθαα  
ππρροοκκηηρρυυχχθθοούύνν  έέωωςς  ττοο  ττέέλλοοςς  ττοουυ  22001166

Στην πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ, τα χρήματα
που θα κατευθυνθούν στην οικονομία μέχρι το
τέλος του έτους αλλά και στον νέο ανα-

πτυξιακό φορέα, αναφέρθηκε στη συνέντευξη που
παραχώρησε στο Capital.gr ο υφυπουργός Οικο-
νομίας Αλέξης Χαρίτσης.

"Για το 2016, στόχος μας είναι να κατευθυνθούν
στην πραγματική οικονομία 6,75 δισ. συνολικά

μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 
Για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, αυτό σημαίνει μια απορρόφηση της τάξης του 7% ως

ελάχιστο (απόλυτα εφικτό) ετήσιο στόχο δαπανών." Αυτό υπογράμμισε ο υφυπουργός
ο οποίος αναφέρθηκε και στις νέες δράσεις που πρόκειται να προκηρυχθούν έως το
τέλος του έτους.

Όπως είπε, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, θα ξεκινήσει ο β' κύκλος υποβολής προτά-
σεων για τις τέσσερις δράσεις του ΕΠΑΝΕΚ, ήδη έχει εκδοθεί η πρόσκληση για την
αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων εργαζομένων, ενώ έπεται η δράση για τη
δικτύωση των επιχειρήσεων και το πρόγραμμα για την αναβάθμιση υφιστάμενων
επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους. 

Σύντομα θα δημοσιευτεί μια επιπλέον δράση για την ίδρυση νέων τουριστικών επιχει-
ρήσεων, ενώ στον άμεσο σχεδιασμό βρίσκεται η προκήρυξη ενός προγράμματος για
τη δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων τοπικής εμβέλειας, και ενός προγράμματος για
την ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιομηχανίας, ενώ θα ενισχυθούν συμπράξεις επιχει

ρήσεων με ερευνητικούς φορείς για την προαγωγή επενδύσεων στην έρευνα και την
καινοτομία.

Ανέφερε επίσης πως μέσα σε αντίξοες συνθήκες, η πορεία υλοποίησης του νέου
ΕΣΠΑ βρίσκεται σε πολύ καλύτερο σημείο από ό,τι την αντίστοιχη χρονική στιγμή της
προηγούμενης προγραμματικής περιόδου. Σημείωσε ακόμη, πως καθίσταται επιτακτι-
κή η ανάγκη μόχλευσης των διαθέσιμων πόρων, ώστε να έχουν πολλαπλασιαστικά
αποτελέσματα στην οικονομία, αλλά και η αναζήτηση νέων πόρων και χρηματοδοτικών
εργαλείων.

Ακόμη τόνισε πως θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή νομοσχέδιο για τη μετεξέλιξη και
αναβάθμιση του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) σε
έναν εθνικό αναπτυξιακό φορέα.

Σχετικά με την αξιολόγηση των 46.987 αιτήσεων που υποβλήθηκαν στις τέσσερις
δράσεις του κύκλου ΕΠΑΝΕΚ του ΕΣΠΑ, αυτή όπως λέει ο υφυπουργός θα ολοκληρ-
ωθεί μέσα στον Σεπτέμβριο ενώ η χρηματοδότηση θα καταστεί δυνατό να ξεκινήσει
μέσα στο 2016. Σύμφωνα με τον κ. Χαρίτση συνολικά, θα μπορέσουν να επιλεγούν
γύρω στις 7.000 αιτήσεις, με καλύτερα ποσοστά στη δράση ενίσχυσης τουριστικών
επιχειρήσεων, όπου σε κάποιες γεωγραφικές περιοχές θα μπορέσουν να επιλεγούν
σχεδόν όλες οι προτάσεις που υποβλήθηκαν. Ο υφυπουργός αναφερόμενος στο πρό-
γραμμα για τους παιδικούς σταθμούς είπε πως καλύπτει πλέον όλες τις οικογένειες με
εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας.

Αναφορικά με το προηγούμενο ΕΣΠΑ (2007 -2013) σημείωσε πως: "η αναγκαστική
μεταφορά κάποιων έργων στη νέα προγραμματική περίοδο περιορίζει την ελευθερία
μας για έναν έλλογο σχεδιασμό των κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων του νέου
ΕΣΠΑ."

Υπογράμμισε πάντως πως όλα τα έργα της περιόδου 2007-2013 που διαθέτουν ενε-
ργές συμβάσεις και δεν ολοκληρώθηκαν μέσα στο 2015, υλοποιούνται με γοργούς ρυθ-
μούς και χρηματοδοτούνται αδιάλειπτα από εθνικούς πόρους.

Συμπληρωματικές οδηγίες και κατευθύνσεις
σχετικά με τους ελέγχους που πραγματοποι-
ούνται το φετινό καλοκαίρι σε τουριστικές και

όχι μόνο περιοχές έδωσε ο Γενικός Γραμματέας
Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής στους προϊστα-
μένους των εφοριών όλης της χώρας.

Σε ό,τι αφορά το μέτρο του κλεισίματος των κατα-
στημάτων διευκρίνισε ότι θα πρέπει να εφαρμόζεται
με σύνεση και για σοβαρές παραβάσεις όπως η παρ-
εμπόδιση του ελέγχου ή σημαντικές περιπτώσεις
φοροδιαφυγής. Για τους μεγάλους φοροφυγάδες «και
όχι για το καφενεδάκι της γειτονιάς» όπως ανέφερε
χαρακτηριστικά ο κ. Πιτσιλής.

Ειδικότερα όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία
Δημοσίων Εσόδων, σε video-διάσκεψη που είχε με
τους Προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ. όλης της χώρας και
τους επικεφαλής των Φορολογικών Περιφερειών, ο κ.
Πιτσιλής μίλησε για τις προτεραιότητες της Φορολογι-
κής Διοίκησης ανά τομέα ελέγχου και απάντησε και
στις ερωτήσεις των συμμετεχόντων.

«Το πρόστιμο είναι η αρχή, όχι το τέλος»

Όπως είπε, με τα νέα πρόστιμα θα διευκολυνθεί
μεν ο έλεγχος, αλλά αυτό δεν αλλάζει την ουσία των
ελέγχων, που στόχο έχουν τη γενικότερη φορολογική
συμμόρφωση. «Στόχος της συλλογής πληροφορίας
είναι να αξιοποιήσουμε τις νέες τεχνικές ελέγχου.
Ουδείς ξεμπερδεύει με το πρόστιμο. 

Το πρόστιμο είναι η αρχή και όχι το
τέλος» είπε.

«Λουκέτα» για μεγάλη φοροδιαφυγή
και για παρεμπόδιση ελέγχου

Σε ό,τι αφορά την αναστολή λειτο-
υργίας των επιχειρήσεων, ο κ. Πιτσιλής
ζήτησε αυτή να γίνεται με σύνεση, με
αναλογικό τρόπο και για σοβαρές παρ-
αβάσεις (παρεμπόδιση ελέγχου, σοβα-
ρές περιπτώσεις φοροδιαφυγής).
«Στόχος μας δεν είναι να κλείσουμε όλα
τα καταστήματα, αλλά ο παραδειγματι-
σμός. 

Να μην κλείσουμε δηλαδή το καφενε-
δάκι και να αφήνουμε να λειτουργεί δίπλα του ο μεγά-
λος φοροφυγάς. 

Πρέπει να επικοινωνηθεί στους ελεγκτές και στην
αγορά ότι ο έλεγχος δεν γίνεται για τα πρόστιμα, αλλά
για τη φορολογική συμμόρφωση και τον υγιή αντα-
γωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων».

Με δεδομένο ότι στόχος φέτος είναι το 70% των
ελέγχων από τις ΔΟΥ να πραγματοποιείται σε όμορ-
ες πόλεις, εντός της ίδιας Φορολογικής περιφέρειας,
ο Γενικός Γραμματέας ανέφερε ότι ήδη έχουν τακτο-
ποιηθεί τα θέματα των πιστώσεων στις εφορίες και
της μεταφοράς των αυτοκινήτων από το ΣΔΟΕ για
την πραγματοποίηση των ελέγχων.

Επιπλέον, έχει ζητηθεί συνδρομή και ήδη υπάρχει
συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, την Οικονο-
μική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα, τόσο για τη διε-
ξαγωγή των ελέγχων, όσο και για την ασφάλεια των
ελεγκτών.

«Οι ελεγκτές θα πρέπει να είναι ευγενείς και ψύχρ-
αιμοι και να μη διαπληκτίζονται με τους φορολο-
γούμενους» σημείωσε ο κ. Πιτσιλής, προσθέτοντας
πως σημασία έχει να περάσει το μήνυμα ότι η Φορο-
λογική Διοίκηση είναι παρούσα κι ότι δεν πρόκειται να
ανεχθεί φαινόμενα ανομίας και φοροδιαφυγής.

ΟΟδδηηγγίίεεςς  ΓΓΓΓΔΔΕΕ  σσττοουυςς  ππρροοϊϊσσττααμμέέννοουυςς  ττωωνν    
ΔΔΟΟΥΥ  γγιιαα  ττηη  δδιιεεννέέρργγεειιαα  εελλέέγγχχωωνν

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ Ε.ΣΕ. Β΄/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΗΛ: 210 2487894/2480561

ΑΡ. ΠΡΩΤ:748
ΦΥΛΗ    25/07/2016

Περίληψη Πλειοδοτικού Δια-
γωνισμού για την μίσθωση

του κυλικείου  του 2ου
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ της Δημοτικής

Ενότητας  Ζεφυρίου του
Δήμου Φυλής.

Βάσει της απόφασης 43-

30/06/2016 του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ε.Σ.Ε  Β/θμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Φυλής,
προκηρύσσεται Πλειοδοτικός Δια-
γωνισμός για την μίσθωση του
κυλικείου του 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
της Δημοτικής Ενότητας  Ζεφ-
υρίου, Δήμου Φυλής.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί
την 02/09/2016 και ώρα
12:00μ.μ, ενώ οι αιτήσεις θα
γίνονται δεκτές από την ημέρα
δημοσίευσης της παρούσης, ήτοι
από τις   26/07/2016  έως  τις
02/09/2016 και ώρα 11:30 π.μ.

Τα έντυπα της προκήρυξης,
της αίτησης και της οικονομικής

προσφοράς θα παραλαμβάνονται
από το Γραφείο Β΄/θμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Φυλής, Στέλ-
λιου Μυγιάκη, Οικισμός Γεννημα-
τά, θέση Τσουκλίδι.

Για οποιαδήποτε πληροφορία
σχετικά με δικαιολογητικά συμμε-
τοχής στο διαγωνισμό και την
παραλαβή αιτήσεων μπορείτε να
επικοινωνήσετε με το Γραφείο
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Φυλής, τηλ:2102487894 /
2102480561.

Ο  Πρόεδρος της Ε.Σ.Ε  Β/θμιας
Εκπαίδευσης   Δήμου Φυλής

ΧΑΤΖΗΤΡΑΚΟΣΙΑΣ ΝΙΚΟΣ

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΖΗΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΩΝ CNC
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Συλλήψεις για διακίνηση 
ναρκωτικών σε Αττική και Μύκονο

Τρεις Ελληνες, ηλικίας 54, 51 και 50 ετών, συνελήφθησαν με την κατηγορία ότι κατείχαν και
διακινούσαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών σε διάφορες περιοχές της Αττικής και
της Μυκόνου, ενώ στην κατοχή δύο εξ αυτών βρέθηκε και οπλισμός.

Σύμφωνα με την αστυνομία, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκε σημαντική ποσότ-
ητα συσκευασμένης κοκαΐνης, έτοιμη προς πώληση, καθώς και ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης.

Ειδικότερα, στις 21 Ιουλίου 2016, αστυνομικοί εντόπισαν αρχικά σε περιοχή της Μυκόνου τον
51χρονο τη στιγμή που προμήθευε τον 54χρονο με ποσότητα κοκαΐνης και τους συνέλαβαν. Ακο-
λούθησαν αστυνομικές έρευνες σε προσωρινή οικία του 51χρονου, καθώς και σε μοτοσικλέτα που
χρησιμοποιούσε ο ίδιος, ιδιοκτησίας του 50χρονου αδελφού του, όπου βρέθηκαν συσκευασίες που περιείχαν ποσότητες κοκαΐνης, έτοιμες για την άμεση διάθεσή τους.

Στη συνέχεια, αναζητήθηκε ο 50χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη σε περιοχή της Αθήνας. Σε έρευνες που έγιναν σε 3 διαμερίσματα στην Αθήνα, τα οποία χρη-
σιμοποιούσε ο συλληφθείς για να αποθηκεύει τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν ποσότητες κάνναβης, μικροποσότητα κοκαΐνης καθώς και οπλισμός.

Στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων: 141 αυτοσχέδιες συσκευασίες με κοκαΐνη, βάρους 152 γραμμαρίων, έτοιμες για άμεση πώληση, ακα-
τέργαστη κάνναβη και ηρωίνη, σκόνη άγνωστης χημικής σύστασης βάρους 260 γραμμαρίων, 2 πιστόλια, 216 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων και το χρηματικό ποσό των
4.720 ευρώ. Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ο οποίος τους παρέπεμψε σε τακτική
ανάκριση. Οι έρευνες συνεχίζονται, προκειμένου να διερευνηθεί όλο το εύρος της παράνομης δραστηριότητας των συλληφθέντων, αλλά και η τυχόν συμμετοχή τους σε άλλες
εγκληματικές δραστηριότητες.

ΔΡΑΣΤΗΣ ΕΝΑΣ ΣΥΡΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ
Αιματηρή βομβιστική επίθεση 
σε εστιατόριο στη Νυρεμβέργη 

Ένας 27χρονος Σύρος
του οποίου η αίτηση
ασύλου στη Γερμανία

είχε απορριφθεί πριν από ένα
χρόνο σκοτώθηκε όταν μια
βόμβα που έφερε πάνω του εξε-
ρράγη έξω από ένα φεστιβάλ
μουσικής στην πόλη Άνσμπαχ
της Γερμανίας, είπε αξιωμα-
τούχος της Βαυαρίας σε συνέντε-
υξη τύπου, σύμφωνα με ιστότο-
πο νωρίς χθες  το πρωί. Επίσης,
δώδεκα άτομα τραυματίστηκαν,
τρεις από αυτούς σοβαρά, εξαιτίας της έκρηξης, η οποία όπως είπαν οι αρχές ήταν εσκεμμένη.

Υπουργός Εσωτερικών Βαυαρίας Γιοάχιμ Χέρμαν:Υπουργός Εσωτερικών Βαυαρίας Γιοάχιμ Χέρμαν:
 Γνήσια ισλαμιστική επίθεση αυτοκτονίας Γνήσια ισλαμιστική επίθεση αυτοκτονίας

Ως «γνήσια ισλαμιστική επίθεση αυτοκτονίας», περιέγραψε την έκρηξη βόμβας που
σημειώθηκε έξω από συναυλιακό χώρο χθες το βράδυ στο 'Ανσμπαχ ο υπουργός Εσωτερ-
ικών της Βαυαρίας Γιοάχιμ Χέρμαν. 

Ο δράστης, 27χρονος Σύρος πρόσφυγας του οποίου η αίτηση χορήγησης ασύλου είχε
απορριφθεί, ήταν γνωστός στις αρχές, καθώς είχε επιχειρήσει δύο φορές να αυτοκτονήσει και
βρισκόταν υπό ιατρική παρακολούθηση, ενώ είχε εμπλακεί και σε υποθέσεις ναρκωτικών.

«Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι δυστυχώς είχαμε εδώ μια γνήσια ισλαμιστική επίθε-
ση αυτοκτονίας», δήλωσε ο κ. Χέρμαν και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ο δράστης να δια-
συνδεόταν με την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος. 

Συγκεκριμένα στοιχεία προς το παρόν δεν υπάρχουν, διευκρίνισε, ενώ δήλωσε ότι «η προ-
φανής πρόθεση να σκοτώσει περισσότερους ανθρώπους παραπέμπει τουλάχιστον σε ισλα-
μιστικό υπόβαθρο».

Από την πλευρά της αστυνομίας της Νυρεμβέργης, ο διευθυντής Ρόμαν Φέρτινγκερ τόνισε
ότι, αν ο δράστης, ο οποίος είχε προσπαθήσει να μπει στον συναυλιακό χώρο αλλά δεν είχε
εισιτήριο και δεν του επετράπη η είσοδος, είχε καταφέρει να μπει στον χώρο όπου βρίσκονταν
2.500 άτομα, «θα είχαμε σημαντικά περισσότερα θύματα». Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 12 τρα-
υματίες, εκ των οποίων τρεις σε σοβαρότερη κατάσταση.

Αρχικά οι πληροφορίες ανέφεραν πως η έκρηξη μπορεί να οφείλονταν σε διαρροή αερίου.
Η αστυνομία είπε ότι η έκρηξη - που σημειώθηκε σε εστιατόριο, σύμφωνα με τα ΜΜΕ - έγινε

γύρω στις 10:12 μ.μ. τοπικής ώρας (11:12 μ.μ. ώρα Ελλάδας) χθες.
Είναι το τέταρτο επεισόδιο βίας στη Γερμανία σε μια εβδομάδα και ξετυλίχθηκε ενώ η χώρα

βρίσκεται ακόμα σε κατάσταση σοκ μετά από το φόνο 9 ατόμων από έναν 18χρονο Ιρανο-Γερ-
μανό οπλοφόρο στο Μόναχο την Παρασκευή. Νωρίτερα προχθες, ένας 21χρονος Σύρος πρό-
σφυγας συνελήφθηκε αφού σκότωσε μια έγκυο με μασέτα στο Ρόιτλινγκεν, κοντά στη Στου-
τγάρδη.

Προθεσμία έως 31/8 για τα κουπόνια 
του ΟΓΑ στους δικαιούχους

Προθεσμία μέχρι τις 31 Αυγούστου έχουν οι κληρωθέντες των προγραμμάτων
του ΛΑΕ/ΟΓΑ για να παραλάβουν τα δελτία τους. Οι δικαιούχοι πρέπει να προ-
σέρχονται σε οποιοδήποτε ΚΕΠ, για να παραλάβουν τα δελτία τους ενώ από

5/9/2016, τυχόν αδιάθετα δελτία θα διανέμονται, με σειρά προτεραιότητας προσέλευ-
σης στα ΚΕΠ σε όσους υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΓΑ
έτους 2016, ανεξαρτήτως εάν κληρώθηκαν ή όχι. 

Υπενθυμίζεται ότι, την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2016, πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για
τη ανάδειξη των 337.000 δικαιούχων στα προγράμματα της Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ
έτους 2016. Τα ονόματα των κληρωθέντων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ
(www.oga.gr) (Ηλεκτρονικές υπηρεσίες, Κλάδος Αγροτικής Εστίας), στην οποία μπορ-
ούν να αναζητηθούν όλες οι χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα.

Για το πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων, από 23/7/2016, οι κληρωθέντες δεν
παραλαμβάνουν δελτία, αλλά απευθύνονται απευθείας στα συμβεβλημένα με τον
ΛΑΕ/ΟΓΑ βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους.

Τα προγράμματα που υλοποι-
ούνται, είναι:

Πρόγραμμα κοινωνικού τουρι-
σμού για 55.000 άτομα, διάρκει-
ας έως 8 Μαΐου 2017.

Πρόγραμμα ιαματικού τουρι-
σμού για 4.000 συνταξιούχους
του ΟΓΑ, διάρκειας έως 8 Μαΐου
2017.

Εκδρομικό πρόγραμμα τριή-
μερων ή μονοήμερων εκδρ-
ομών για 37.000 δικαιούχους,
διάρκειας έως 8 Μάιου 2017.

Πρόγραμμα δωρεάν παροχής
εισιτηρίων θεάτρου για 66.000
άτομα, διάρκειας έως 31 Μαΐου
2017.

Πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων για 175.000 άτομα, διάρκειας έως 31 Δεκεμ-
βρίου 2016. 

Επίσης, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, για τα προγράμματα κοινωνικού και
ιαματικού τουρισμού, οι κληρωθέντες θα πρέπει να προβούν έγκαιρα σε κράτηση
δωματίου, παραλαμβάνοντας την επιβεβαίωση κράτησης (voucher) από το κατάλυμα
της επιλογής τους. 

Στη συνέχεια, θα πρέπει να εισέρχονται, οι ίδιοι ή μέσω ΚΕΠ, στη σχετική ηλεκτρονι-
κή εφαρμογή του ΟΓΑ «Καταχώρηση κράτησης δωματίου» και να καταχωρούν τα
στοιχεία της κράτησης τουλάχιστον δύο ημέρες πριν την προσέλευσή τους στο τουρι-
στικό κατάλυμα. 

Η διαδικασία είναι υποχρεωτική, προκειμένου, στη συνέχεια, οι δικαιούχοι να παρα-
λάβουν από οποιοδήποτε ΚΕΠ τα δελτία τους, στα οποία θα εκτυπώνεται και η επων-
υμία του τουριστικού καταλύματος, στο οποίο πραγματοποιήθηκε η κράτηση.



ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα  
ΑΑνναακκύύκκλλωωσσηηςς  
σσεε  σσχχοολλεείίαα  κκααιι  

δδηημμοοττιικκάά  κκττίίρριιαα  
ααππόό  ττοονν  ΕΕΔΔΣΣΝΝΑΑ

Σε συνέχεια του προγράμματος συλλογής του
έντυπου χαρτιού σε Δήμους της Περιφέρειας
Αττικής, που εντάσσεται στη δράση που ανα-

πτύσσει στον τομέα της ανακύκλωσης χαρτιού με το
σύστημα Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ), η αρμόδια

Διεύθυνση Ανακύκλωσης με την καθοριστική συμβολή του μέλους της ΕΕ κας Κορωναίου Σοφίας, επεκτείνει τις δραστηρι-
ότητες του ΕΔΣΝΑ προχωρώντας στο σχεδιασμό Προγράμματος Ανακύκλωσης χαρτιού σε σχολεία και δημοτικά κτίρια.

Ειδικότερα, με στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενεργό συμμετοχή μαθητών και πολιτών, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει
δράσεις ενημέρωσης για την ανακύκλωση καθώς και την τοποθέτηση ειδικών κάδων από χαρτόνι, σε σχολικά κτίρια και σε
δημαρχεία. Ακολούθως, θα τοποθετηθούν μεταλλικοί κάδοι 1100 lt (πράσινου χρώματος με κίτρινο καπάκι), στον εξωτερικό
χώρο των σχολείων και των δημαρχείων, που θα συλλέγονται με τα ειδικού τύπου απορριμματοφόρα του ΕΔΣΝΑ και θα
μεταφέρουν το υλικό προς ανακύκλωση. Το Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τους Δήμους και το Υπο-
υργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Εξάλλου, επισημαίνεται ότι είναι η πρώτη χρονιά που ο ΕΔΣΝΑ παρέλαβε έντυπο υλικό (τετράδια, διαγωνίσματα κλπ) από
την εκκαθάριση των αρχείων των βαθμολογικών κέντρων της Αττικής. Συγκεκριμένα, την Τρίτη 12 Ιουλίου 2016, υπάλληλοι
του Τμήματος Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ), της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης του ΕΔΣΝΑ παρέλαβαν τετράδια πανελλαδικών
εξετάσεων ΓΕΛ 2015, ποσότητας περίπου πέντε τόνων από το Βαθμολογικό Κέντρο Ηλιούπολης. 

Εν όψει της συζήτησης στη Βουλή
ΝΔ: Συνένοχος ο Τσίπρας, αν δεν συναινέσει 
στην σύσταση εξεταστικής

Αν ο πρωθυπουργός δεν συμφωνήσει στη σύσταση εξεταστικής επιτροπής
για το πώς φτάσαμε στα capital controls, στο τρίτο Μνημόνιο, και για το «plan

X», τότε θα ομολογήσει συμμετοχή και συνενοχή, δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Γιώργος Κουμουτσάκος αναφερό-
μενος στην έναρξη της συζήτησης σήμερα στη Βουλή  επί της πρότασης της ΝΔ. 

Ο κ. Κουμουτσάκος επέρριψε ευθύνες στον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο της Βουλής για μεγάλη καθυστέρηση στην
έναρξη της συζήτησης και υπενθύμισε ότι η ΝΔ συναίνεσε για τη σύσταση της εξεταστικής που ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζον-
τας πως τώρα είναι υποχρέωση του κ. Τσίπρα να συναινέσει.

12-θριάσιο Τρίτη 26 Ιουλίου 2016

ΧΧωωρρίίςς  άάδδεειιαα  γγιιαα  ττρρίίαα  χχρρόόννιιαα  οο  γγιιααττρρόόςς  ττηηςς  ΚΚάάσσοουυ
ΤΤηηνν  ππααρρέέμμββαασσηη  ττοουυ  υυπποουυρργγεείίοουυ  ΥΥγγεείίααςς,,  γγιιαα  νναα
μμπποορρέέσσεειι  νναα  ππάάρρεειι  κκααννοοννιικκήή  άάδδεειιαα  οο  γγιιααττρρόόςς
πποουυ  υυππηηρρεεττεείί  σσττοο  ννηησσίί  ττηηςς  ΚΚάάσσοουυ,,  ζζηηττάά  μμεε  αανναα--
κκοοίίννωωσσηη  ττοουυ  οο  ΙΙααττρριικκόόςς  ΣΣύύλλλλοογγοοςς  ΡΡόόδδοουυ,,
ααφφοούύ  κκάάττιι  ττέέττοοιιοο  δδεενν  κκααττέέσσττηη  εεφφιικκττόό  νναα  γγίίννεειι
εεδδώώ  κκααιι  ττρρίίαα  χχρρόόννιιαα..
ΣΣττηηνν  ίίδδιιαα  αανναακκοοίίννωωσσηη  εεππιισσηημμααίίννεεττααιι  εεππίίσσηηςς  όόττιι
γγιιαα  ππααρρόόμμοοιιοο  ππρρόόββλληημμαα  ππρριινν  ααππόό  μμεερριικκάά  χχρρόό--
ννιιαα,,  ππααρρααιιττήήθθηηκκεε  έέννααςς  άάλλλλοοςς  εειιδδιικκεευυμμέέννοοςς  ιιααττρρ--
όόςς  πποουυ  υυππηηρρεεττοούύσσεε  σσττηηνν  ΚΚάάσσοο..

Η ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση 
Υποστήριξης Νέων αναλαμβάνει να

στηρίξει αιτήματα αιτούντων ασύλου
και άδειας εργασίας  

Η
ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης
Νέων στο πλαίσιο της συνεργασίας στο Κέντρο
Αλληλεγγύης Αθήνας αναλαμβάνει να εξυπηρε-

τήσει και να στηρίξει αιτήματα συμπολιτών μας σε θέματα
νομικά και εργασιακά. Έχουμε επισταμένως δουλέψει πάνω
σε ζητήματα πρόσβασης στην εργασία των αιτούντων
άσυλο και συγκεκριμένα στους περιορισμούς που υπήρχαν
για την έκδοση αδειών εργασίας.

Το  θέμα φάνηκε πως διευθετήθηκε με την υπογραφή του
νόμου 4375/2.4.2016, ο οποίος δίνει το δικαίωμα πρόσβα-
σης στην εξαρτημένη εργασία σε όλους και όλες που
κατέχουν «δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία» ή «δελτίο
αιτήσαντος ασύλου αλλοδαπού», καταργώντας ταυτόχρονα
με το άρθρο 81, το Π.Δ. 189/1998 και την υποχρέωση προσ-
κόμισης άδειας εργασίας.

Όπως όμως προκύπτει από την ως τώρα εμπειρία μας, οι
επιχειρήσεις δεν προχωρούν στην πρόσληψη αιτούντων
ασύλου λόγω της αδυναμίας να καταχωριστούν στο
σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, αφ’ ης στιγμής ο κωδικός που αφορά
στις «άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών οι οποίες
παρέχουν δικαίωμα άμεσης πρόσβασης στην αγορά
εργασίας» δεν περιλαμβάνει τις κατηγορίες αδειών διαμονής
των «αιτούντων άσυλο» και «αιτούντων διεθνή προστασία». 

Η ασάφεια αυτή του συστήματος οδηγεί πολλές επιχειρή-
σεις να ανησυχούν για το νόμιμο της πρόσληψης και να απο-
φεύγουν να προχωρήσουν στην πρόσληψη ατόμων με τα
προαναφερθέντα δελτία. Έτσι,καθίσταται στην ουσία ανενε-
ργός ένας νόμος που θα μπορούσε να συμβάλει στην
ορατότητα της πληθυσμιακής ομάδας των προσφύγων σε
επίπεδο οργάνωσης της κοινωνίας και στην ενίσχυση της
ένταξής τους.

Επισημαίνουμε και κοινοποιούμε, λοιπόν,στους επικεφα-
λής των συναρμόδιων Υπουργείων Εργασίας, Εσωτερικών
και Μετανάστευσης, του ΟΑΕΔ, αλλά και του Συνηγόρου του
Πολίτη, ότι προκύπτει επιτακτική η ανάγκη άμεσης εξέτασης
και επίλυσης του προβλήματος με στόχο την αποτελεσμα-
τικότερη εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων.

Η Νομική Υπηρεσία στεγάζεται στο Φρουραρχείο, Δομο-
κού 2 10440 Αθήνα,απέναντι από το Σ. Σταθμό.

Πρόσωπο επικοινωνίας: Ευαγγελία Κοντοδήμα, 210
8257661-3(Καθημερινά 9:00 - 21:00)

Η Υπηρεσία Νομικής Βοήθειας της ΑΡΣΙΣ (Legal AidSyn-
parastasi) παρέχει δωρεάν νομική συμβουλευτική και υπο-
στήριξη σε καταναλωτικά, εργασιακά, ασφαλιστικά και σε
θέματα κοινωνικής πρόνοιας. Υποστηρίζει τη διαδικασία
απόκτησης νομιμοποιητικών εγγράφων για πρόσφυγες και
μετανάστες/ριες. Σε εξαιρετικά ευάλωτες περιπτώσεις ανα-
λαμβάνει την εκπροσώπηση στο δικαστήριο. Συνεργάζεται
με άλλες οργανώσεις και υπηρεσίες για την αποτελεσματική
διεκπεραίωση των υποθέσεων. Παρέχει δωρεάν φοροτεχνι-
κή/λογιστική υποστήριξη.
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Λύσεις για την εύρυθμη λειτουργία του 
θεραπευτηρίου  «Άγιος Παντελεήμων» και την
καταβολή δεδουλευμένων στους εργαζόμενους 
Ζητεί από τον υπουργό Εργασίας

ο βουλευτής Επικρατείας 
Βασίλης Οικονόμου.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΣΕΛ. 3

Την Πέμπτη 21 Ιούλη 2016 έγινε συνάντηση του Δ.Σ.
του σωματείου μας, μελών της Διοίκησης του Συνδικά-
του ΟΤΑ Αττικής και της Εκτελεστικής Επιτροπής της
ΠΟΕ ΟΤΑ, εκπροσώπων  σωματείων εργαζομένων στο
ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ και εκπρόσωπο της Λαϊκής Συσπείρ-
ωσης με τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Μάνδρας-
Ειδυλλίας κ. Ραγκούση και τον Σύμβουλο της
Δημάρχου κ. Πλούμπη.

Από τις 23 Μάη 2016 είχαμε ζητήσει συνάντηση με τη
Δήμαρχο κ. Κριεκούκη, προκειμένου να συζητήσουμε
για την επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που
υπάρχουν στο Δήμο και έχουν επίπτωση στην υγεία και
ασφάλεια των εργαζομένων. Απάντηση δεν έχουμε
πάρει έως και σήμερα.

Επειδή συνέβησαν τα δύο εργατικά ατυχήματα, απαι-
τήσαμε αφού επισκεφτήκαμε οι παραπάνω το Δημοτικό
Κατάστημα να έρθει η Δήμαρχος. Αντί αυτού μας
δέχτηκε ο Γενικός Γραμματέας, ο οποίος μας είπε ότι η
Δήμαρχος έχει «ανειλημμένες υποχρεώσεις» (η συνηθ-
ισμένη δικαιολογία, αφού παρά τις συνεχείς αιτήσεις
μας για συνάντηση μαζί της, κωφεύει) .

Αφού καταγγείλαμε στους εκπρόσωπους του Δήμου
την άθλια και επικίνδυνη κατάσταση του δημοτικού στό-
λου, αιτία που προκλήθηκαν τα δύο εργατικά ατυχήμα-
τα στους συναδέλφους, την μη χορήγηση των μέσων
ατομικής προστασίας, τον μη εμβολιασμό των εργαζο-
μένων, πήραμε τις παρακάτω απαντήσεις.

• «Παραλάβαμε καμένη γη».
• «Έχουμε βελτιώσει πολύ την κατάσταση του

δημοτικού στόλου». !!!
• «Φταίνε οι διαδικασίες και η Επίτροπος που δεν

μας αφήνουν να επισκευάσουμε το στόλο».
• «Φταίνε οι εργαζόμενοι που δεν προμηθεύονται

τα μέσα ατομικής προστασίας, ενώ υπάρχουν σε αφθ-
ονία στο υπόγειο του Δημοτικού Καταστήματος».

• «Μετατρέψαμε το ασθενοφόρο παράνομα σε
επιβατικό ώστε να μεταφέρει χωρίς πινακίδες τους
εργαζόμενους στους τόπους δουλειάς επειδή δεν είχα-
με άλλη λύση».

• «Αναγκάζουμε τους εργαζόμενους να χρησιμο-
ποιούν τον επικίνδυνο δημοτικό στόλο γιατί η άλλη
λύση είναι να δώσουμε την καθαριότητα στους
ιδιώτες».

Παραδέχτηκαν όλα όσα αναφέρονται στην ανακοίνω-
ση – καταγγελίας μας, αλλά υποστήριξαν ότι η Διοίκηση
του Δήμου δεν έχει καμιά ευθύνη και για όλα φταίνε «οι
άλλοι».

Οι προθέσεις της Δημοτικής Αρχής είναι ολοφάνερες.
Δεν απαίτησε ποτέ από τους αρμόδιους φορείς (Υπο-
υργεία, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ΚΕΔΕ κ.λ.π.), εδώ
και 1,5 χρόνο από την εκλογή της, την ανανέωση και
επισκευή του δημοτικού στόλου, αντίθετα τον απα-
ξιώνει παραπάνω για να έχει δικαιολογία όταν θα απο-
φασίσει να βάλει ιδιώτες στην καθαριότητα.

Δεν ενδιαφέρεται για την υγεία και την ασφάλεια των
εργαζομένων, θεωρώντας τους «αναλώσιμους».

Τέλος όποιος εργαζόμενος διεκδικήσει τα δικαιώματα
του τιμωρείται με τοποθέτηση σε άλλη Δημοτική Ενότ-
ητα από τον τόπο κατοικίας του προκειμένου να τον
εξοντώσει σωματικά και οικονομικά. 

Απαιτούμε από την Δημοτική Αρχή του Δήμου Μάν-
δρας-Ειδυλλίας :

1. Να επιθεωρήσει άμεσα το δημοτικό στόλο ο
τεχνικός ασφαλείας και όσα οχήματα είναι επικίνδυνα
να αποσυρθούν και να επισκευαστούν άμεσα για να
μην έχουμε κι άλλα ατυχήματα ίσως και θανατηφόρα.

2. Να μεταφερθούν τα μέσα ατομικής προστασίας
στα εργοτάξια των δημοτικών ενοτήτων και να χορη-
γηθούν σε όλους τους δικαιούχους εργαζόμενους.

3. Να εμβολιαστούν άμεσα όλοι οι εργαζόμενοι
που προβλέπει η νομοθεσία, χωρίς εξαιρέσεις.

4. Να μην μετακινούνται οι εργαζόμενοι με το
αυτοσχέδιο ασθενοφόρο-επιβατικό.

5. Να περάσουν όλα τα μηχανήματα έργου από
τεχνικό έλεγχο και να πιστοποιηθούν από τους αρμό-
διους φορείς για την καταλληλότητας τους για χρήση.

6. Να εκδοθούν τα πιστοποιητικά ΚΤΕΟ και τα
ασφαλιστήρια συμβόλαια.

7. Να εξασφαλιστούν άμεσα συνθήκες υγιεινής
στα εργοτάξια των Δημοτικών Ενοτήτων Μάνδρας και
Βιλίων. Να κατασκευαστούν τουαλέτες και αποδυτήρια
για τους εργαζόμενους.

8. Να συνταχθούν οι μελέτες για την προμήθεια
μέσων ατομικής προστασίας, υγειονομικού υλικού,
επισκευής αυτοκινήτων για το έτος 2016.

9. ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΩΡΑ Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣΗ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΕΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΕΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ)

Ενημερώνουμε τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Μάνδρ-
ας-Ειδυλλίας ότι οι εργαζόμενοι δεν είναι «αναλώσι-
μοι», ξέρουν να διεκδικούν τα δικαιώματα τους, άλλω-
στε με αγώνα τα έχουν κατακτήσει.

Είμαστε αποφασισμένοι να μην κάνουμε βήμα πίσω
από την διεκδίκηση τους και θα μας βρίσκουν πάντα
μπροστά τους για να εμποδίζουμε τα σχέδια τους που
είναι ενάντια στα συμφέροντα των εργαζομένων.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους, τα σωματεία της
περιοχής μας, τις Δημοτικές παρατάξεις  και τους δημό-
τες σε παράσταση διαμαρτυρίας στην αίθουσα του
Δημοτικού Συμβουλίου της Μάνδρας την Τετάρτη 27
Ιούλη 2016 και ώρα 8:30 μ.μ.

Να συζητηθούν και να δοθούν λύσεις στα παραπάνω
προβλήματα.

Το Δ.Σ 

ΕΡΩΤΗΣΗ  προς τον  Υπουργό Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με
θέμα: τα προβλήματα στη λειτουργία του θερα-

πευτηρίου χρόνιων παθήσεων «Άγιος Παντελεήμων» και
την αδυναμία καταβολής δεδουλευμένων στους εργαζόμε-
νους κατέθεσε ο βουλευτής Επικρατείας Βασίλης Οικονό-
μου. Ο ίδιος επισημαίνει τα εξής:  

Κύριε Υπουργέ,
Μετά από επίσκεψή μας στο θεραπευτήριο χρόνιων

παθήσεων «Άγιος Παντελεήμων» Θεσσαλονίκης, διαπι-
στώσαμε ότι τα τελευταία δύο χρόνια πλήττεται  από μια
σειρά προβλημάτων που έχουν ως συνέπεια τη δυσλειτο-
υργία του, παρόλη τη φιλότιμη προσπάθεια και την αξιο-
πρεπή συμπεριφορά της διοίκησης και των εργαζομένων.

Η Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας «Άγιος Παντελεή-
μων» είναι από τις μεγαλύτερες στη χώρα μας, ενώ μετρά-
ει περίπου 80 χρόνια ιστορικής πορείας στο χώρο της
πρόνοιας.

Αυτή τη στιγμή η μονάδα φιλοξενεί 290 περιθαλπόμενο-
υς, τις ανάγκες των οποίων καλύπτουν 37 εργαζόμενοι σε
24ωρη βάρδια, ενώ όσον αφορά τη βραδινή είναι 1 δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης βοηθών νοσηλευτών και 3
υποχρεωτικής εκπαίδευσης  θαλαμηπόλων. 

Η μείωση του προσωπικού θέτει πλέον σε κίνδυνο την
ασφάλεια αλλά και τη ζωή των περιθαλπόμενων. 

Στις δυσχερείς συνθήκες δουλειάς των εργαζομένων
προστίθεται και το πρόβλημα αδυναμίας πληρωμής των
τελευταίων για τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2016, λόγω
καθυστέρησης της υπογραφής και της ανάρτησης στο 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» της απόφασης κατανομής πιστώσεων για
το 2016. 

Η πολιτική περιορισμού των δαπανών για το Κοινωνικό
Κράτος που επέλεξε να ασκήσει η Κυβέρνηση
ΣΥΡΙZΑΝΕΛ έχει φέρει σε απαξίωση σημαντικές δομές
Πρόνοιας με αποτέλεσμα την αποδόμηση και τη δυσλειτο-
υργία του εν λόγω θεραπευτηρίου. 

Η Κυβέρνηση οφείλει να μεριμνά για τους αξιοπρεπείς
όρους και τις ανεκτές συνθήκες εργασίας των εργαζομέ-
νων στις κρατικές δομές τουλάχιστον. 

Κατόπιν αυτών, ερωτάστε: 
1. Υπάρχει κάποιο άμεσα υλοποιήσιμο σχέδιο για

την πρόσληψη προσωπικού, ειδικά των ειδικοτήτων που
απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του θεραπευ-
τηρίου; 

2. Σε τι ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε, έτσι ώστε
να επιτευχθεί η λύση στο πρόβλημα που δημιουργήθηκε
με τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και την αδυναμία πληρωμής (για τους
μήνες Ιανουάριος και Φεβρουάριος 2016) των εργαζομέ-
νων; 

Θ.Φωτίου: 
Κανένα επίδομα αΚανένα επίδομα α
προστάτευτων παιδιών προστάτευτων παιδιών 
δεν πρόκειται να κοπείδεν πρόκειται να κοπεί

«Ουδέν ψευδέστερον»,
αναφέρει το υπουργείο
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφ-
άλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, με αφορμή
δημοσιεύματα που
ισχυρίζονται ότι η Θεανώ
Φωτίου «κόβει τα επιδόμα-
τα» για τα απροστάτευτα
παιδιά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του γραφείου της υπο-
υργού:

Το περιεχόμενο των επιστολών που στάλθηκαν στις 14
Ιουνίου 2016 σε ορισμένους Δήμους από τον Διευθυντή
Προστασίας Οικογένειας του Υπουργείου, σύμφωνα με
τις οποίες για τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδή-
ματος αθροίζονται πραγματικό και τεκμαρτό εισόδημα
είναι εσφαλμένο. Άθροιση πραγματικού και τεκμαρτού
εισοδήματος δεν νοείται ούτε στη φορολογική νομοθεσία
ούτε βέβαια στη νομοθεσία που διέπει τα προνοιακά
επιδόματα.

Οι επιστολές, που απαντούν σε ερωτήματα των Διε-
υθύνσεων Πρόνοιας των Δήμων ερμηνεύοντας εσφαλμέ-
να τη σχετική νομοθεσία, συντάχθηκαν και στάλθηκαν
χωρίς να υπάρχει σχετική υπηρεσιακή εισήγηση και
χωρίς να ζητηθεί η γνώμη της αρμόδιας Γενικής Διε-
υθύντριας και πολύ περισσότερο της πολιτικής ηγεσίας
του Υπουργείου.

Ήδη αποστέλλεται εγκύκλιος που αποκαθιστά τα
πράγματα, ώστε κανείς και καμία δικαιούχος να μην χρει-
άζεται να ανησυχεί. Το Υπουργείο διαβεβαιώνει ότι δεν
διανοείται να κόψει τα επιδόματα για τα απροστάτευτα
παιδιά ούτε να μειώσει γενικά την προστασία των παι-
διών.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρικό
κατάστημα (Οδός Παγκάλου)
300τμ + 100τμ βοηθητικός
χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.16)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
100ΤΜ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΩ
ΦΟΥΣΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΖΑΤΖΙΔΗ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6988502748

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ (36TM)
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
Ε Λ Ε Υ Σ Ι Ν Α Σ .
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
Ε Π Ι Κ Ο Ν Ω Ν Ι Α Σ
6932824096

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Ενοικιάζεται διαμέρισμα στο κέντρο του
Ασπροπύργου 93τμ, έτος κατασκευής
2008, 1ου ορόφου, 2 κρεβατοκάμαρες,2
μπάνια, ηλιακός θερμοσίφωνας, αυτό-
νομη θέρμανση, αποθηκευτικός χώρος,
πάρκινγκ, τιμή 400€     τηλ.6971755667
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
105571925 & 6949073467

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΦΕ ΝΤΙ
ΤΟΡΕ ΕΝΑΝΤΙ ΝΑΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ (ΟΠΙΣΘΕΝ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ) ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΤΗΛ: 6977426279

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ κεντρο,
διαμέρισμα 93 τ.μ., 1ου, γω-
νιακό, 2 υ/δ, κατασκευή '08,
μπάνιο, wc, αυτόνομη θέρ-
μανση, ηλιακός, πάρκιν πιλο-
τής, αποθήκη, χωρίς
κοινόχρηστα, άριστη κατά-
σταση, Ενοικιάζεται στο κέν-
τρο του Ασπρόπυργου δια-
μέρισμα 93 τμ, σε άριστη κα-
τάσταση ,κατασκευή 2008 ,1
ος όροφος ,2 κρεβατοκάμαρ-
ες,1 μπάνιο και 1 wc με ντου-
ζιέρα,ηλιακός θερμοσίφω-
νας,αυτόνομη θέρμανση,πα-
ρκιν στην πιλωτή,αποθηκευ-
τικός χώρος. Τιμη 400 e. 

6971755667

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαμέρι-
σμα 54 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '76, μπάνιο, κεντρι-
κή θέρμανση, κλιματισμός, α-
νακαινισμένο, ανακαίνιση
'15, τιμή 250€, συζητήσιμη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαμέρι-
σμα 54 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '76, μπάνιο, κεντρι-
κή θέρμανση, κλιματισμός, α-
νακαινισμένο, ανακαίνιση
'15, τιμή 250€, συζητήσιμη
6932208258

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ μονοκατοικία
65 τ.μ., 1ου, διαμπερής, 1 υ/δ,
μπάνιο, ενιαίο σαλόνι κουζίνα, α-
περιόριστη θέα, ελεύθερη, καλή
κατάσταση, κοντά στον Σκλα-
βενίτη, με θερμοσίφωνα χωρίς θ-
έρμανση, 2 ενοίκια μπροστά, ά-
μεσα διαθέσιμο, τιμή 200€ ,
6944915800, 10:00-19:00

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ μονοκατοικία
80 τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή
'65, μπάνιο, ανοικτό πάρκιν, κή-
πος 170 τ.μ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 245τμ, τιμή 370€-
2111041100

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣδιαμέρισμα 54
τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76,
μπάνιο, κεντρική θέρμανση, κλι-
ματισμός, ανακαινισμένο, ανα-
καίνιση '15, τιμή 250€, συζητή-
σιμη 6932208258

Ενοικιάζεται πλήρως επιπ-
λωμένο οροφοδιαμέρισμα
90 τμ στη Μάνδρα, πλησίον
της κεντρικής πλατείας, σε
διώροφη οικοδομή, επί οικο-
πέδου 500 τμ, με κήπο.
Ενοίκιο:450 ευρώ. Είναι σε
άριστη κατάσταση, διαθέτει
αυτόνομη θέρμανση, κλιματι-
σμό και θέση σταθμεύσεως.
Τηλ επικοινωνίας: 210-
5555391, 6937895583

Ενοικιάζεται στην Ελευσίνα
4αρι διαμέρισμα με αυτό-
νομη θέρμανση, στην οδό
Κοντούλη , πλησίον Δημοτι-
κού πάγκινγκ Τηλ.
2105542610 ( 4.10.14)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπ-

υγο διαμέρισμα 60 τμ με
ηλιακό,, αυτόνομη θέρμαν-
ση, θέση parking.
Τηλ:6937050218(4.11.14)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλoύνται 2 οικόπεδα στην
περιοχή Ρουπακίου, 600 τ.μ.
το καθένα εντός σχεδίου.
Τηλ. επικοινωνίας
6977010051 (ώρες 10:00-
13:00 ) 

ΜΑΝΔΡΑ
Πωλείται οικία στην Αγ. Σωτήρα 40

τμ με αυλή 1300 τμ σε άριστη κατάστα-
ση. τηλ: 210 4931056 & 6984792490

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Παραλία,
μονοκατοικία 75 τ.μ., ισόγεια,
διαμπερής, 2 υ/δ (το 1 mas-
ter), κατασκευή '63, 2 μπά-
νια, σε οικόπεδο 279 τ.μ., 3
κτισματα, αυτόνομη θέρμαν-
ση, αποθήκη 40 τ.μ., ιδιόκ-
τητη ταράτσα 75 τ.μ., κήπος
40 τ.μ., χωρίς κοινόχρηστα,
ελεύθερη, κατάλληλη και για
επαγγελματική χρήση, καλή
κατάσταση, ανακαίνιση '00,
τιμή 52.000€, συζητήσιμη ,
09:00-21:00
τηλ:6945983862

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Γκοριτσα,
θέση Θερμοκήπια, νεόδμητη
μονοκατοικία 120 τ.μ., ισο-
γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2 mas-
ter), κατασκευή '01, 2 μπά-
νια, σε οικόπεδο 180 τ.μ., αυ-
τόνομη θέρμανση, ελεύθερη,
ανακαίνιση '10, τιμή
110.000€, συζητήσιμη
τηλ:6994844465

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ μονοκα-
τοικία 120 τ.μ., διαμπερής, σε
οικόπεδο 1.520 τ.μ., τζάκι, α-
ποθήκη, πλήρως ανακαινι-
σμένο, τιμή 80.000€
τηλ:6930916701

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο δια-
μέρισμα ρετιρέ 107 τ.μ., 3ου

ορόφου, 3 υ/δ, κατασκευή
'09, πάρκιν, αποθήκη, άρι-
στης κατασκευής, τιμή
125.000€ , 210/5543780

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Κέντρο, οροφο-
διαμέρισμα 50 τ.μ., 1ου, κα-
τάλληλο και για ιατρείο, πω-
λείται , 6980/860940

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρσονι-
έρα 58 τ.μ., 1ου - 2ου - 4ου, 1 υ/δ,
κατασκευή '05, μπάνιο, επιπλω-
μένη, αυτόνομη θέρμανση, κλι-
ματισμός, πόρτα ασφαλείας, τέν-
τες, θέα θάλασσα, μεσίτες δεκτοί,
τιμή 57.000€, συζητήσιμητηλ:
6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρσονι-
έρα 31 τ.μ., 1ου - 2ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '05, μπάνιο, studio, τέν-
τες, δωμάτιο με ενιαία κουζίνα,
κλιματιστικό, τιμή 28.000€,
συζητήσιμη
τηλ:6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ημιτε-
λής μεζονέτα 162 τ.μ., 2 επίπεδα,
ισόγεια, γωνιακή, 4 υ/δ (το 1 mas-
ter), 2 μπάνια, σε οικόπεδο 183
τ.μ., πάρκιν, αποθήκη 25 τ.μ., τιμή
309.000€, συζητήσιμη
τηλ:6945466284

ΜΑΝΔΡΑ επί της οδού Ανδρο-
μάχης 9, αέρας 160 τ.μ. (120 τ.μ.)
2ος, (40 τ.μ.) 3ος, οικοδομήσιμος,
σε τριώροφη οικοδομή με πιλοτή. 
Πωλείται και χωριστά, ήσυχο
σημείο, τιμή ευκαιρίας. Τηλ.
6973315768   (7.5.14)

Πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-
πακίου 400μ². Τιμή 35.000€.
Είκοσι χιλιάδες μετρητά και
1.500€ τον μήνα. Πληροφορίες
στο 6977-646768.

ΛΑΥΡΙΟ - ΝΕΑΠΟΛΗΣ επί Λα-
υρίου - Σουνίου Θέα απεριόρι-
στη. 200μ από το λιμάνι και τη μα-
ρίνα. Διαμερίσματα, 54τμ - 62τμ -
74τμ - 77τμ - 80τμ - 98τμ - 110τμ -
123τμ. Τα ισόγεια με μεγάλους
κήπους - θέα - 1ος - 2ος - 3ος με
πολύ μεγάλα μπαλκόνια - περι-
βάλλον χώρος οικοπέδου με
γκαζόν και φυτά. Κουζίνες - ντου-
λάπες ιταλικές. Αυτόνομη θέρ-
μανση - αποθήκη - θέσεις park-
ing.Στην καλύτερη θέση του Λα-

υρίου. Τιμές συζητήσιμες, 6944
361 391 Γεώργιος Οικονόμου.

ΩΡΩΠΟΣ παραλία Μαρκό-
πουλου, μοντέρνα μονοκα-
τοικία με άδεια οικοδομής
κοντά στο κέντρο ,50 λεπτά
από την Αθήνα ,τρία υπνο-
δωμάτια ,μεγάλος
κήπος.Χαμηλότερο κόστος
χρήσης με δικιά της γεώτρη-
ση. (Κωδ.1009). RE/MAX
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ,
210-68.96.940

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Καθηγήτρια Φιλόλογος με
15ετή φροντιστηριακή πείρα
αναλαμβάνει υπεύθυνα την
προετοιμασία μαθητών
Γυμνασίου, Λυκείου και Πα-
νελληνίων Εξετάσεων.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
6947310243  (2.3.15)

Προετοιμασία Μαθητών
Δημοτικού Γυμνασίου
Λυκείου
Τρυπιτσίδη Σοφία, 
Πτυχιούχος του τμήματος
Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής 
και Ψυχολογίας του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
τηλ.: 6971862201 και e-mail: 
sofi_tripitsidou@hotmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ZΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για καφε-
τέρια στον Ασπρόπυργο όπι-
σθεν Αγ. Δημητρίου. Τηλ.
6996530 346 κ. Αντώνη.
(10.5.16)

ZΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΦΤΗΣ -
ΨΗΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑΒΕΡΝΑ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 
ΤΗΛ:  6977219556

Υπάλληλος Γραφείου
ζητείται από ανώνυμη εταιρ-
εία με έδρα τη Μαγούλα Αττι-
κής για πλήρη απασχόληση.
Αποδοχές ανάλογες πρ-
οσόντων. Αποστείλετε 
βιογραφικά στο
viografika99graf@gmail.com
(2.3.15)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη μικρών παιδιών 

(βρεφονηπιοκόμος). 
Τηλ. 6936678467 (4.7.16)

Κυριος 39 ετών ζητά οποια-
δήποτε εργασία. Τηλέφωνο
επικοινωνίας
698 66 84 139 (21.6.16)

Ελληνίδα κυρία, αναζητά ερ-
γασία αναλαμβάνοντας τη
φύλαξη & φροντίδα ηλικιωμέ-
νων καθώς και τις οικιακές ε-
ργασίες σε όλη την περιοχή
της Δυτικής Αττική. Διαθέτει
σχετική προυπηρεσία . Τηλ.
6984459927 (8.7.14)

Κυρία Ελληνιδα αναλαμβα-
νει φυλαξη παιδιων στην πε-
ριοχη της Μανδρας . 
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρόπ-
υργος. Τηλέφωνα210-
5572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΑ &
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. Γραφείο:
Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο:
210-5573042. Fax: 210-
5576988

ΖΗΤΟΥΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι  Γ Ι Α  Α Γ Ο Ρ Α
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400,500 ή 600τμ στα
Γερμανικά Ασπροπύργου. Τηλ ε-
πικοινωνίας: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυρ-
γο διαμέρισμα ή μονοκα-
τοικία για ενοικίαση. Κατα
προτίμηση τριάρι. Τηλ:
6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Για αγορά οικόπε-
δο στον Περιφερειακό Ασπρ-
οπύργου - Εκτός Σχεδίου -
Τηλ: 6946971237(6.5.16)

Κύριος 55 ετών, δημόσιος
υπάλληλος, με καλό 

χαρακτήρα, επιδιώκει 
γνωριμία με κυρία, ευγενική

μέχρι 55 ετών για ό,τι
προκύψει. 

Τηλ. 6932851913 
ώρες 17:00 -21:00 μ.μ.

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟ  ΜΜΕΕΣΣΙΙΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΟΟ,,
ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ

""ΛΛΑΑΙΙΜΜΟΟΣΣ--ΛΛΟΟΥΥΖΖΙΙΤΤΑΑΝΝΙΙΑΑ""  
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ((440000mm--11σσττρρ))..

ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66994466997711223377

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟ  ΜΜΕΕΣΣΙΙΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΟΟ,,
ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΚΚΟΟ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ((11--11,,55σσττρρ))..  ΤΤΗΗΛΛ..

ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66994466997711223377

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟ  ΜΜΕΕΣΣΙΙΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΟΟ
ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ    ""ΛΛΑΑΙΙΜΜΟΟΣΣ--

ΛΛΟΟΥΥΖΖΙΙΤΤΑΑΝΝΙΙΑΑ""  ΉΉ  ΑΑΓΓ..  ΠΠΑΑΡΡΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ((22--44σσττρρ))..  

ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66994466997711223377

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΙΟ
Το ευρωπαϊκό χωριό βρίσκεται 80 χλμ απο την Αθήνα (Εθνική Οδός Λαμίας). 
Είναι 10 λεπτά από την πεντακάθαρη θάλασσα Λουκισίων & 5 λεπτά απο τη

λίμνη Μουρίκιου (ιδανική για ψάρεμα).
ΜΕΣΑ ΣΕ 500 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

Φτιάξαμε έναν πρότυπο οικισμό κατοικημένο με ωραία ΣΠΙΤΙΑ ΒΙΛΛΕΣ
δρομοι 8 & 10 μέτρων, μεγάλη πλατεία & εκκλησία μέσα στο χωριό.

Με φως και νερό δικής μας γεώτρησης.
ΕΔΩ!!! Πωλούνται οικόπεδα άρτια και οικοδομήσιμα ενός και δυο στρεμμάτων
με άδεια οικοδομής σε καταπληκτικές τιμές με 5.000€ το στρέμμα χωρίς προκα-

ταβολή με άτοκες δόσεις 100 ευρώ/μήνα.
Πωλούνται 4 στρέμματα άρτια και οικοδομήσιμα χτίζει 200τ.μ. με φώς 

και νερό μέσα στο οικόπεδο μόνο 3.000€/στρέμμα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977083157
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000

ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ)
2105586830
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210
5546980
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210
5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213
2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210
5546674-5546285
ΔΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
ΔΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560 (ΕΘΝ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΔΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210 2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210
5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210
5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580

ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210
5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546579-
5546930

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ

213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
210 2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 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 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,
213 20 47 254 , 213 20 47 258   FAX :
210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ 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 ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213
20 47 255, 213 20 47 344 
Δ/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 ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47
364 , 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47
251 , 213 20 47 249 , 213 20 47 250 ,
213 20 47 252 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) :
210 53 23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21
574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ :
210 58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 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

ΙΒΙΣΚΟΣ
Στο κατάστηµά µας θα βρείτε:

αα))  ΒΒόότταανναα    ((ιιββίίσσκκοοςς,,  ααλλόόηη,,  
σσππιιρροουυλλίίνναα,,    κκλλππ))
ββ))  ΑΑρρωωμμααττιικκάά  φφυυττάά    ((μμέένντταα,,  δδυυόόσσμμοοςς,,  ρρίίγγααννηη,,  κκλλππ))
γγ))  ΑΑφφεεψψήήμμαατταα  ((ττσσάάιι,,  χχααμμοομμήήλλιι,,  φφαασσκκόόμμηηλλοο,,  κκλλππ))
δδ))  ΜΜππααχχααρριικκάά    σσεε  μμεεγγάάλληη  πποοιικκιιλλίίαα  κκάάθθεε  εείίδδοουυςς  όόππωωςς
κκάάρρυυ,,  ππιιππέέρριι,,  μμεείίγγμμαατταα  μμππααχχααρριικκώώνν  γγιιαα
ξξεεχχωωρριισσττέέςς    χχρρήήσσεειιςς  κκααιι    γγεεύύσσεειιςς  κκααιι  ααλλάάττιι
δδιιααφφόόρρωωνν  ττύύππωωνν  κκααιι  ππρροοεελλεεύύσσεεωωνν..
εε))  ΤΤοοππιικκάά  ΕΕλλλληηννιικκάά  ππρροοϊϊόόνντταα  ααππόό  δδιιάάφφοορρεεςς  ππεερριιοοχχέέςς
ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδοοςς    όόππωωςς  μμαασσττίίχχαα  ΧΧίίοουυ,,  μμέέλλιι,,  κκλλππ  κκααιι
ααννττίίσσττοοιιχχαα  ππρροο''ιι''όόνντταα..
σσττ))    ΚΚααλλλλυυννττιικκάά,,  ααφφρρόόλλοουυττρραα,,  οοδδοοννττόό--
κκρρεεμμεεςς,,    κκλλππ..  ββαασσιισσμμέένναα  σσεε  φφυυττιικκάά
ππρροοϊϊόόνντταα  όόππωωςς  ηη  μμαασσττίίχχαα,,  ηη  ααλλόόηη,,
ηη  εελλιιάά    κκ..λλ..ππ..
ζζ))  ΠΠοοττάά  ππααρρααδδοοσσιιαακκάά  γγιιαα  σσααςς  κκααιι  ττοουυςς  εεοορρ--
ττααζζοομμέέννοουυςς  φφίίλλοουυςς  σσααςς  όόππωωςς  ρραακκίί,,  ττσσίίπποουυρροο,,
μμαασσττίίχχαα..
ηη))  ΠΠααρρααδδοοσσιιαακκάά  χχεειιρροοπποοίίηητταα  εείίδδηη  ζζυυμμααρριικκώώνν
κκαατταασσκκεευυαασσμμέένναα  μμεε  ββιιοολλοογγιικκάά  υυλλκκάά..    
θθ))  ΖΖεεάάλλεευυρραα    κκααιι  ππρροο''ιι''όόνντταα  ζζέέααςς  κκααιι
πποολλλλάά  αακκόόμμαα  ππρροο''ιι''όόνντταα..
ΕΕππιισσκκεεφφθθεείίττεε  μμααςς  κκααιι  θθαα  εεκκππλλααγγεείίττεε
ααππόό  ττηηνν  πποοιικκιιλλίίαα,,  ττηηνν  πποοιιόόττηητταα  ααλλλλάά
κκααιι  γγιιαα  νναα    γγννωωρρίίσσεεττεε  ττιιςς  μμεεγγάάλλεεςς
δδυυννααττόόττηηττεεςς  ττηηςς  φφύύσσηηςς    μμέέσσαα  ααππόό  τταα
φφυυττιικκάά  μμααςς  ππρροοϊϊόόνντταα..

ΦΦυυλλήήςς  88ΑΑ  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς,,  
  ΤΤηηλλέέφφωωννοο::  221100--
55557799880011

Τηλέφωνα επικοινωνίας των πολιτών για τη μονάδα
υγείας πεδυ ελευσίνας (ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2105561915
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 2105563228

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ 2105562677
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 2105545311

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2105563225
ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ 2105543309 (ΘΕΙΡΩΝ & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΝΩ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)



16-θριάσιο Τρίτη 26 Ιουλίου 2016


