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ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΜΟΥ»

ΓΓιιαα  τταα  μμέέττρραα  ππρρόόλληηψψηηςς
ααππόό  εεγγκκλληημμααττιικκέέςς  

εεννέέρργγεειιεεςς,,  εεννηημμεερρώώθθηηκκαανν
οοιι  πποολλίίττεεςς  ττοουυ  
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ    

Στις ημερίδες που διοργάνωσε ο δήμος με
Ομιλήτρια τη Διδάκτωρ Εγκληματολογίας,

κα Δέσποινα Σβουρδάκου
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ΚΚΟΟΙΙΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  ΜΜΕΕΓΓΑΑΡΡΕΕΩΩΝΝ  

ΝΝεεκκρρόόςς  
5533χχρροοννοοςς  
ααππόό  ττιιςς

ΕΕρρυυθθρρέέςς  
Το αγροτικό του «καρφώθηκε» από άγνωστη αιτία

πίσω από φορτηγό με συρόμενο που προπορευόταν 

 Ελευσίνα: 
ΠΠρροοσσωωρριιννάά  εεκκττόόςς

λλεειιττοουυρργγίίααςς  ηη  
μμοοννάάδδαα  υυδδρροογγόόννοουυ  

σστταα  ΕΕΛΛΠΠΕΕ
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ΟΑΕΔ – Κοινωφελής εργασία: 
Πως θα κάνετε
αίτηση για τις 

προσλήψεις στους
δήμους Φυλής 

και Ασπροπύργου

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

ΑΑννοοιιχχττήή  σσυυζζήήττηησσηη  --
δδιιααββοούύλλεευυσσηη  μμεε  θθέέμμαα

ττοονν  εεξξωωδδιικκαασσττιικκόό
σσυυμμββιιββαασσμμόό  

Óåλ. 3

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ:
Αλλεπάλληλα κρούσματα 

δολιοφθοράς σε χώρους πρασίνου
Ο Δήμος επιβαρύνεται συνεχώς με έξοδα 

αντικατάστασης και αντιμετώπισης των φθορών, την στιγμή
που θα μπορούσαν να διατεθούν σε νέες υποδομές.

ΜΜεεννίίδδιι::  ΒΒρρέέθθηηκκεε  σσηημμάάδδιι
ββοολλίίδδααςς  σσεε  ««οουυρρααννόό»»  

ααυυττοοκκιιννήήττοουυ
Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν αν πρόκειται 

για προσωπικές διαφορές ή για ένα ακόμη περιστατικό
άσκοπων πυροβολισμών.Óåë.  2
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IBAN: GR 6501020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου  Γρηγο-
ρίου 4,  19300 Ασπρόπυργος
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κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
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Ασπρόπυργος
ΣΑΒΒΙΝΙΔΟΥ ΚΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

Λεωφόρος ΝΑΤΟ 218, 2105598618

Ελευσίνα
Κώτσου - Σαρημπεγιόγλου Κωνσταντίνα Γ. 

Βενιζέλου Ελευθερίου 76,2105548122

Μάνδρα
Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ.

Εργατικές Κατοικίες, 2105541721

Aχαρνές
ΤΟΥΡΤΙΔΟΥ ΝΙΚΟΥΛΑ - ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πάρνηθος 23, 2102464914

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια
Παππού Γεωργία Ι. 

Λεωφόρος Φυλής 186, 2102474995

Χαϊδάρι
Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ. Φυλής 1 & 

Πύλου - Δάσος, 2105320973

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Ηλιοφάνεια και ζέστη.

Η θερμοκρασία στους 38
βαθμούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

5,9,13,17,21,25,29

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Νικόδημος, Ακύλας

Οσίου Νικοδήμου Αγιορείτου, Αγίου Ακύλα Αποστόλου

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη 1.10 τα ξημε-
ρώματα της Πέμτπης στην ΠΕΟ Ελευσίνας –
Θηβών, με θύμα έναν 53χρονο από τις Ερυθρές.

Το αγροτικό του 53χρονου «καρφώθηκε» από άγνωστη
αιτία πίσω από φορτηγό με συρόμενο που προπορευό-
ταν και οδηγούσε 64χρονος από την Πιερία.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και ο 53χρονος 

εγκλωβίστηκε σοβαρά τραυματισμένος στις λαμαρίνες
του οχήματός του. 

Χρειάστηκε η επέμβαση των πυροσβεστών για τον
απεγκλωβισμό του, ενώ κατά τη μεταφορά του στο Νοσο-
κομείο Θηβών εξέπνευσε, όπως αναφέρει το lamireport.

Για το τραγικό συμβάν προανάκριση ενεργεί η Τροχαία
Θηβών.

«Φάμπρικα» καταστροφών έχουν ξεκινήσει
άγνωστοι στο Χαϊδάρι, με στόχο το πράσινο,
σύμφωνα με καταγγελίες του Δήμου Χαϊδαρίου,
ενώ χρησιμοποιούν και εργαλεία για να κάνουν
μεγαλύτερες ζημιές.

Όπως αναφέρει ο Δήμος σε ανακοίνωσή του:
«Με την έναρξη της θερινής ποτιστικής περιόδου,
με τον πιο ακατανόητο τρόπο, άγνωστος ή άγνω-
στοι, έδειξαν για ακόμη μία φορά την περιφρόνησή
τους, προς όλους τους δημότες, καταστρέφοντας
μέρος του δικτύου του αυτόματου ποτίσματος, σε
πλατείες του Δήμου μας.

Τις προηγούμενες ημέρες διαπιστώθηκε, από το
συνεργείο των υδραυλικών του Δήμου Χαϊδαρίου,
ότι άγνωστοι, προκαλούν κατ’ επανάληψη, ζημιές
στα ποτιστικά συστήματα των πλατειών.

Ειδικότερα ζημιές καταγράφηκαν:

– Πλατεία Αφαίας- πρώην Περίπτερο- Πλατεία Κολοκο-
τρώνη- Πλατεία Υψηλάντη

– Παλατάκι- Αίθριο- Πεζόδρομος Καραϊσκάκη- Πλατεία
Ηρώων- Πεζογέφυρα Ρίμινι

– Ιεράς Μονής- Ανάπλαση- Κολυμβητήριο- πεζόδρομος
Πελοποννήσου καθώς και σε πολλά ακόμα σημεία.

Στις παραπάνω πλατείες και περιοχές είναι ενδεικτικό
το μένος που υποδεικνύουν ορισμένοι χρησιμοποιώντας

ακόμα και εργαλεία προκειμένου να μεγιστοποιή-
σουν τις φθορές στον εξοπλισμό».

Τέλος, ο Δήμος επισημαίνει πως: «Είναι χαρακ-
τηριστικό ότι ο Δήμος μας επιβαρύνεται συνεχώς
με έξοδα αντικατάστασης και αντιμετώπισης των
φθορών, την ίδια στιγμή που θα μπορούσαν να
διατεθούν σε νέες υποδομές.

Με αφορμή τα παραπάνω γεγονότα, τα οποία
αποτελούν συντονισμένο σχέδιο δολιοφθοράς των
χώρων πρασίνου απευθύνουμε έκκληση προκει-
μένου να προστατεύσουμε τη Δημόσια περιουσία
που μας ανήκει. 

Πέραν αυτού, είναι και η οικονομική διάσταση
μιας και επιβαρύνεται ο Δήμος και οι Δημότες με τα
έξοδα αντικατάστασης.

Καλούμε τους κατοίκους να συμβάλουν στην
προστασία των χώρων πρασίνου, από βανδαλισμούς και
δολιοφθορές, ειδοποιώντας άμεσα το Δήμο σε περίπτω-
ση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε προσπάθεια δολιοφθο-
ράς.Για να έχουμε μια πόλη που παρέχει στους κατοίκο-
υς της όμορφους και πράσινους χώρους αναψυχής απαι-
τείται σεβασμός της Δημόσιας περιουσίας».

ΝΝεεκκρρόόςς  5533χχρροοννοοςς  ααππόό  ττιιςς  ΕΕρρυυθθρρέέςς  
Το αγροτικό του «καρφώθηκε» από άγνωστη αιτία

πίσω από φορτηγό με συρόμενο που προπορευόταν 

Επαναλαμβανόμενες δολιοφθορές
σε χώρους πρασίνου του δήμου Χαϊδαρίου 
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Ηε τ α ι ρ ί α
OverMedia σε
συνεργασία με

τo Δήμο Ελευσίνας, και
κεντρικό χορηγό τα
ΕΛ.ΠΕ., διοργανώνει
ανοιχτή συζήτηση -δια-
βούλευση με θέμα τον
εξωδικαστικό συμβιβα-
σμό που μπαίνει στην
τελική του ευθεία, 20
μέρες πριν την έναρξή
του.

Η εκδήλωση θα πραγ-
ματοποιηθεί σήμερα 14
Ιουλίου, στις 11.30, στην
αίθουσα του δημοτικού
συμβουλίου, Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος, Ελευσίνα.

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο ειδικός γραμματέας
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους κ.  Φώτης Κουρμούσης
που θα ενημερώσει αναλυτικά για το στάδιο υλοποίησης
της πλατφόρμας του εξωδικαστικού στην οποία θα
κάνουν αιτήσεις οι επιχειρήσεις για να ρυθμίσουν τις οφει-
λές τους σε Τράπεζες, Δημόσιο, Ταμεία, προμηθευτές και
κατόπιν θα απαντήσει σε ερωτήσεις του κοινού.

Στην εκδήλωση χαιρετισμό θα απευθύνει ο Δήμα-
ρχος Ελευσίνας κ. Γιώργος Τσουκαλάς.

Θα ακολουθήσει συζήτηση - διαβούλευση με πάνελ
που θα συντονίσουν οι δημοσιογράφοι Πέτρος Μπακα-
τσέλος, Κώστας Κωνσταντέλος και θ' αποτελείται από την

δικηγόρο κ.  Αριάδνη
Νούκα, τον Συνήγορο του
πολίτη, κ. Λευτέρη Ζαγο-
ρίτη, το Μέλος Δ.Σ. του
Δικηγορικού Συλλόγου
Αθηνών κ. Φώτη Κωτσή,
τον α΄ αντιπρόεδρο του
ΤΕΕ, κ. Νίκο Μηλή, τον
εκπρόσωπο της ΕΒΕΠ, κ.
Γεώργιο Δρουμπούκη,
την πρόεδρο της Ένωσης
Διαμεσολαβητών, κ.
Κατερίνα Κωτσάκη, τον
διδάκτωρα της νομικής
σχολής του Πανεπι-
στημίου Αθηνών, κ. Γιώρ-
γο Κώτσηρα και τον

σύμβουλο της ΓΣΕΕ στην Ένωση Εργαζομένων Κατανα-
λωτών Ελλάδας, κ. Τάκη Καλόφωνο.

Τα μέλη του πάνελ θα είναι στην διάθεση του κοινού
για να απαντήσουν σε προσωπικές ή γενικές ερωτήσεις.

Η Εκδήλωση διοργανώνεται υπό την αιγίδα της Κεν-
τρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, την Κεντρική Ένωση
Επιμελητηρίων Ελλάδος, τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθη-
νών , τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος, το
Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος ενώ υποστηρικτές
είναι ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού,
ο Συνήγορος του Καταναλωτή, ο Σύνδεσμος Ελλήνων
Διαμεσολαβητών, η Ελληνική Ένωση Διαμεσολαβητών
και η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας.

Νέο περιστατικό πυροβολισμών στην οδό
Βαρδουσίων, στις Αχαρνές, ερευνούν οι
αστυνομικές αρχές μετά από καταγγελία

κατοίκων το το βράδυ της Τρίτης (11/7).

Σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσι-
ότητας, οι ένοικοι της πολυκατοικίας λόγω του
θορύβου βγήκαν στην είσοδο ώστε να δουν τι
συμβαίνει. Τότε εντόπισαν σημάδι βολίδας στον
«ουρανό» αυτοκινήτου και λίγα μέτρα μακρύτερα
στον δρόμο ένα βλήμα πυροβόλου όπλου.

Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ κατέβηκαν που έφθασαν
στο σημείο έλαβαν καταθέσεις, ενώ τα ευρήματα μεταφ-
έρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για εξερ-
εύνηση.

Προς το παρόν δεν έχει εξακριβωθεί αν πρόκειται για
προσωπικές διαφορές ή για ένα ακόμη περιστατικό άσκο-
πων πυροβολισμών.

ΕΕλλεευυσσίίνναα::  ΠΠρροοσσωωρριιννάά  εεκκττόόςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς  
ηη  μμοοννάάδδαα  υυδδρροογγόόννοουυ  σστταα  ΕΕΛΛΠΠΕΕ

Εκτός τέθηκε απο το περασμένο Σάββατο η
λειτουργία της μονάδας υδρογόνο στο διυλι-
στήριο της Ελευσίνας μετά απο βλάβη. Το

παραπάνω περιστατικό είχε επίπτωση στη μη παρά-
δοση προϊόντων πετρελαίου σε πλοία. Ταυτόχρονα
δημιούργησε έντονη ανησυχία στους κατοίκους
καθως το ίδιο χρονικό διάστημα συνέβησαν και εργα-
τικά ατυχήματα σε 2 υπαλλήλους. Σύμφωνα με πληρ-
οφορίες τα ατυχήματα των 2 εργαζομένων δεν είχαν
καμία σχέση μεταξύ τους. Το πρώτο περιστατικό
συνέβη σε μονάδα χημικής εγκατάστασης και το
δεύτερο περιστατικό όταν παρουσιάστηκε βλάβη στη
μονάδα υδρογόνου.  Οι υπάλληλοι διεκομίσθησαν
στο Νοσοκομείο «Τζάνειο» και στη συνέχεια πήραν εξιτήριο αφου αντιμετωπίστηκε η κατάστασή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες η βλάβη στη μονάδα υδρογόνου της Ελευσίνας αναμένεται να διορθωθεί στο άμεσο διά-
στημα και δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας, αναφέρουν πηγές των ΕΛΠΕ.

ΗΗΧΧΗΗΡΡΟΟ  ΟΟΧΧΙΙ  
ΣΣΕΕ  ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ

ΓΓΕΕΩΩΤΤΡΡΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ
ΓΓΙΙΑΑ  ΒΒΩΩΞΞΙΙΤΤΗΗ  

ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΥΥΛΛΙΙΟΟ  ΤΤΗΗΣΣ
ΔΔΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  

ΚΚΟΟΙΙΝΝΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  ΜΜΕΕΓΓΑΑΡΡΕΕΩΩΝΝ  

Το Συμβούλιο της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ γνωμοδότησε αρνητικά επί του συνολικού
περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων (Μ.Π.Ε.) με τίτλο ‘’Έρευνα κοιτασμάτων
βωξίτη’’ υποκατηγορία Α2, ομάδα 5η, με α/α 9 (ερευνητι-
κές γεωτρήσεις για ανεύρεση ορυκτών) στην θέση Δ.Κ.
Μεγάρων, του Δήμου Μεγαρέων και φορέα την
«ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.».

Επίσης , δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση πως δεν θα
ανεχτεί και δεν θα επιτρέψει -εντός των πλαισίων της
νομιμότητας- να υποστεί η υψηλής περιβαλλοντικής και
ιστορικής σημασίας περιοχή μας την παραμικρή περαι-
τέρω περιβαλλοντική και οικολογική υποβάθμιση η οποία
κατ' επέκταση θα έχει ως απόρροια την ευρύτερη επι-
βάρυνση της δημόσιας υγείας. 

Οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)
αποτελούν το βασικό μέσο εφαρμογής της αρχής της
πρόληψης. 

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ανταποκρίνονται προς τις
απαιτήσεις του νόμου και το περιεχόμενό τους να είναι
επαρκές ώστε με την κατάλληλη επιστημονική μέθοδο να
συσχετίζονται και να συνεκτιμώνται οι επιμέρους συνέ-
πειες καθώς και οι απώτερες συνέπειες για το περιβάλ-
λον. Μόνον με μια τέτοια συνθετική μελέτη θα καταστεί
δυνατόν να διαγνωστούν σε όλη τους την έκταση οι περ-
ιβαλλοντικές συνέπειες του έργου για να κριθεί αν είναι
επιτρεπτή η εκτέλεσή του.

Η Μ.Π.Ε. του επίμαχου έργου είναι γενικόλογη, συνο-
πτικού και συμπερασματικού χαρακτήρα και κυρίως ατεκ-
μηρίωτη σε πολλά σημεία της (π.χ. δεν αξιολογούνται οι
επιπτώσεις στο περιβάλλον από τις τυχόν γεωτρήσεις
πυκνώσεων, η θέση των οποίων σε κάθε περίπτωση θα
έπρεπε να προσδιορίζεται). 

Υπ’ αυτά τα δεδομένα, ως αρμόδια επιτροπή, δεν έχο-
υμε τη δυνατότητα να διακριβώσουμε και να αξιολογήσο-
υμε τις συνέπειες του έργου, ώστε να εκτιμήσουμε αν η
πραγματοποίησή του είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής νομοθεσίας και τις συνταγματικές επιτα-
γές. Κατόπιν τούτου, άποψή μας είναι ότι το Δημοτικό
Συμβούλιο θα πρέπει να γνωμοδοτήσει αρνητικά επί του
συνολικού περιεχομένου της Μ.Π.Ε.                    

ΜΜεεννίίδδιι::  ΒΒρρέέθθηηκκεε  σσηημμάάδδιι  ββοολλίίδδααςς  
σσεε  ««οουυρρααννόό»»  ααυυττοοκκιιννήήττοουυ
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Με αφορμή προχθεσινή τοποθέτ-
ηση της Ρένας Δούρου από τη
Μυτιλήνη, ο Γιάννης Σγουρός

έκανε την παρακάτω δήλωση :
«Οι δηλώσεις της κας Δούρου πέρα από

εμπάθεια – κάτι που αφορά αποκλειστικά
την ίδια και τον τρόπο που επιθυμεί να
πολιτεύεται – δείχνουν δυστυχώς πλήρη
άγνοια για τη λειτουργία των θεσμών και
του πολιτεύματός μας. 
Είναι αδιανόητο,  ένα διορισμένο μέλος

της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του

Συντάγματος και μέλος του πολιτικού
συμβουλίου του ΣΥΡΙΖΑ να δείχνει ότι δεν
κατανοεί και δεν δύναται να διαχωρίσει τις
αρμοδιότητες που ασκεί ένας αυτοδιοικ-
ητικός θεσμός όπως είναι η Περιφέρεια,
σε σχέση με τη νομοθετική εξουσία. 
Το αποτέλεσμα είναι να μας εγκαλεί για

«κοροϊδία», επειδή η συλλογική και ομόφ-
ωνη (με τη στήριξη και του ΣΥΡΙΖΑ εννο-
είται) απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Αττικής το 2014, να ενισχυθ-
εί η σεισμόπληκτη Κεφαλονιά με 5 εκ. €
δεν ικανοποιήθηκε με νομοθετική ρύθμι-
ση από την τότε κυβέρνηση παρά τις
έγγραφες και προφορικές εκκλήσεις και
προτάσεις μας.
Λες και η Περιφέρεια Αττικής μπορούσε

να επιβάλλει τις προτάσεις της στην
Κυβέρνηση και τη Βουλή. 
Το χειρότερο ωστόσο για την κα Δούρου

δεν είναι αυτό. Έχοντας απολέσει κάθε
αίσθηση του μέτρου, έφθασε στο σημείο
εμμέσως πλην σαφώς να επαίρεται για
την ευχέρεια που έχει να περνάει τις τρο-
πολογίες που επιθυμεί από το ελληνικό
κοινοβούλιο, μέσω της κυβερνητικής
πλειοψηφίας. 
Δυνατότητα που δυστυχώς δεν έχουν,

ούτε είχαν κατά το παρελθόν  οι περιφερ-
ειάρχες και δήμαρχοι – μεταξύ αυτών και
η δική μας διοίκηση - που έβλεπαν σοβα-
ρότατα, επείγοντα και δίκαια αιτήματά
τους να αραχνιάζουν στα συρτάρια των
Υπουργείων. 
Δεν αντιλαμβάνεται ωστόσο η κα Δούρου

ότι με την έμμεση αυτή παραδοχή επιβε-
βαιώνει «αυτό που όλοι έχουν τούμπανο
και αυτή κρυφό καμάρι» ότι δηλαδή
ουσιαστικά έχει μετατρέψει την Περιφέρ-
εια Αττικής σε παρακλάδι του ΣΥΡΙΖΑ. 

Πράγμα που δυστυχώς αποτελεί και τη
μόνη παρακαταθήκη που έχει αφήσει στα
τρία χρόνια παραμονής της στη διοίκηση
της μεγαλύτερης περιφέρειας της χώρας,
την οποία παρέλαβε με πρωτοφανή
πραγματικά πλεονάσματα 350 εκ. € και
με ποσοστό απορρόφησης πόρων
(ΕΣΠΑ, ΠΔΕ, κλπ) άνω του 80%, εξαιτίας
της σωστής οικονομικής διαχείρισης,
όταν όλη η υπόλοιπη Ελλάδα χρεοκο-
πούσε. Κι όμως είχε το θράσος να μας
λοιδορεί για απραξία. Δυστυχώς όμως για
την κα Δούρου οι πολίτες βλέπουν, κρίνουν
και συγκρίνουν. Και οι πολίτες ξέρουν πολύ
καλά ότι κοροϊδία δεν είναι να μην μπορείς να
επιβάλλεις την πρότασή σου στη Βουλή.
Κοροϊδία είναι άλλα να λες και άλλα να κάνεις.
Κοροϊδία είναι το σκηνικό που ζούμε τα τελευ-
ταία χρόνια που οι μνημονιοφάγοι έγιναν
μνημονιολάτρες». 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ: Οι μνημονιοφάγοι που έγιναν μνημονιολάτρες

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ &ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ &

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Αγίου Όρους 46 Τ.Κ 133 41Αγίου Όρους 46 Τ.Κ 133 41

Άνω ΛιόσιαΆνω Λιόσια

ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 - 2020 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09) ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 
– ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΕΕΠΠΑΑΝΝΑΑΛΛΗΗΠΠΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΛΛΗΗΣΣΗΗ  ΕΕΚΚΔΔΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗΣΣ  ΕΕΝΝΔΔΙΙΑΑΦΦΕΕΡΡΟΟΝΝΤΤΟΟΣΣ
ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ

Το πρόγραμμα αφορά 45 άτομα με μέση και ελαφρά νοητική υστέρηση και θα έχει
διάρκεια τρία χρόνια.

Οι υπηρεσίες που θα προσφέρονται περιλαμβάνουν:
•την μεταφορά των ωφελούμενων και την υποδοχή τους,
•την διαμονή και διατροφή τους (πρόχειρο γεύμα)
•την απασχόληση και ανάπτυξη δεξιοτήτων και ειδικών επαγγελματικών προσόντων 
•την πρακτική άσκηση και δημιουργική απασχόληση,
• δραστηριότητες κοινωνικοποίησης,
• εκπαίδευση στην αυτοεξυπηρέτηση καθώς και υποστηρικτικές ατομικές ή ομαδικές

συνεδρίες (εργοθεραπείες λογοθεραπείες)
•Την παροχή ατομικής ή/και  ομαδικής ειδικής φυσικής αγωγής,
•Την συμμέτοχή σε προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης  
Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται βάσει του εξατομικευμένου προγράμματος  του

κάθε ωφελούμενου.
Η επιλογή των ωφελούμενων θα γίνει με την διαδικασία μοριοδότησης από επιτροπή

εξέτασης και ελέγχου των αιτήσεων. Τα κριτήρια επιλογής είναι:
1.Τύπος πλαισίου διαμονής του ωφελούμενου (Ίδρυμα κλειστής περίθαλψης, οικογε-

νειακό ή άλλο στεγαστικό πλαίσιο)
2.Η ασφαλιστική ικανότητα του ωφελούμενου
3.Ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα (στο εισόδημα δεν περιλαμβάνεται οποιοδήποτε

επίδομα)
4.Οικογενειακή κατάσταση
5.Εργασιακή κατάσταση του γονέα ή του νόμιμου κηδεμόνα
Σημείωση : Σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά τη μοριοδότηση θα τηρηθεί η σειρά προ-

τεραιότητας των αιτήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησηαπό 12 Ιουλίου έως 27
Ιουλίου 2017στην έδρα του «Εργαστηρίου» οδός:  Αγίου Όρους 46, 13341 Άνω
Λιόσια.

Μαζί με την αίτηση, οι υποψήφιοι,  θα πρέπει να υποβάλλουν: 
1.Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
2.Αντίγραφο ή εκτύπωση ατομικού ή οικογενειακού εκκαθαριστικού φορολογικής

δήλωσης του 2015
3.Αντίγραφο Βεβαίωσης πιστοποίησης αναπηρίας του ωφελούμενου σε ισχύ
4.Αντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης (ημερομηνία έκδοσης τελευ-

ταίου τριμήνου)
5.Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ικανότητας (βεβαίωση ΑΜΚΑ)
6.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν.1599/1986 του ωφελούμενου ή του

νόμιμου κηδεμόνα/ εκπροσώπου που να αναφέρει ότι: 
α) δε λαμβάνει αποζημίωση για τις συγχρηματοδοτούμενες υπηρεσίες που του

παρέχονται από τον ΚΔΗΦ/λοιπό Κέντρο από άλλη χρηματοδοτική πηγή (π.χ.
ΕΟΠΥΥ) κατά τη περίοδο συμμετοχής του στη Πράξη, 
και β) δε θα λαμβάνει υπηρεσίες από άλλο ΚΔΗΦ ή άλλο φορέα παροχής 

ΑΡΣΙΣ: Απάνθρωπες συνθήκες 
κράτησης ανηλίκων στην Αμυγδαλέζα
Η οργάνωση σημειώνει ότι ένας ανήλικος κρατούμενος έκανε
απόπειρα αυτοκτονίας καταπίνοντας σαμπουάν.

Οι κρατούμενοι του προσωρινού κέντρου κράτησης της Αμυγδαλέζας, έφηβοι 15 ώς 17
ετών από Πακιστάν, Μπανγκλαντές, Ιράν, Αφγανιστάν, Μαρόκο και Αλβανία, έχουν
αφεθεί άλλη μια φορά στη μοίρα τους, καθώς οι Αρχές φαίνεται ότι αδιαφορούν ή

αδυνατούν να διασφαλίσουν τα στοιχειώδη μιας σχετικά ανθρώπινης και αξιοπρεπούς διαβίω-
σης.
Σύμφωνα με όσα δημοσιοποίησε η οργάνωση ΑΡΣΙΣ, που επισκέπτεται τακτικά το κέντρο για

να παρέχει νομική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη στους ανήλικους κρατούμενους, τρεις κρα-
τούνται σ’ αυτές τις συνθήκες περισσότερο από μήνα, ένας περισσότερο από δύο μήνες.
Ολοι τους αντιμετωπίζουν πλημμελή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και έλλειψη οργανωμένης

αθλητικής ή άλλης ψυχαγωγικής δραστηριότητας. Σε κανέναν δεν έχει οριστεί επίτροπος, παρ-
όλο που αυτό προβλέπεται.
Στους περισσότερους, την εξέταση για τη διαπίστωση της ηλικίας τους δεν την έχει κάνει η

υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, όπως ορίζεται, αλλά η αναρμόδια ΕΛ.ΑΣ., έξω από κάθε νομικό
πλαίσιο, εγγύηση και διαδικασία, όπως αναφέρει η ΑΡΣΙΣ.
Δεν λείπουν οι απόπειρες αυτοκτονίας, συνήθεις σε πολλούς χώρους κράτησης της ΕΛ.ΑΣ. και

σε πολλά Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, όπου συνήθως επικρατούν απάνθρωπες συνθ-
ήκες και παραβιάζονται συστηματικά οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
Την περασμένη Δευτέρα, ένας ανήλικος κρατούμενος κατάπιε σαμπουάν σε μια προσπάθεια

να βάλει τέρμα στη ζωή του και διακομίστηκε στο νοσοκομείο.
Στο τέλος της εβδομάδας, μεταφέρθηκε στο κέντρο φιλοξενίας της Ριτσώνας, στη λεγόμενη

ασφαλή ζώνη που έχει προβλεφθεί ως λύση ανάγκης, προκειμένου να φιλοξενούνται προσωρ-
ινά οι ασυνόδευτοι ανήλικοι μέχρι να βρεθεί θέση σε κατάλληλη δομή.

Σύγχυση και καθυστερήσεις

Ωστόσο, οι υπόλοιποι παραμένουν στην Αμυγδαλέζα, καθώς, όπως σημειώνει η οργάνωση,
δεν έχουν αποσαφηνιστεί οι αρμοδιότητες των δημόσιων φορέων για την παραπομπή τους στις
ασφαλείς ζώνες, με αποτέλεσμα να επικρατεί σύγχυση και δραματικές καθυστερήσεις.
Για τουλάχιστον εννιά κρατούμενους ανηλίκους έχει βρεθεί χώρος φιλοξενίας, ωστόσο η μετα-

φορά τους σκοντάφτει, καθώς δεν έχει διασφαλιστεί η έγκαιρη συνοδεία τους από την Αμυγδα-
λέζα στους χώρους αυτούς.
Η ΑΡΣΙΣ καλεί τις Αρχές των υπουργείων Προστασίας του Πολίτη, Μεταναστευτικής Πολιτικής

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να πάρουν άμεσα μέτρα για να λήξει η παράνομη και απάνθρωπη
κράτηση των ασυνόδευτων ανηλίκων, που προσβάλλει το κράτος δικαίου.
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ΟΤΑ: Επιπλέον
άδεια σε

πολύτεκνους 
Ελεγχος κατ’ οίκον σε

ασθενούντες (ρυθμίσεις)

Επιπλέον άδεια
πέντε ημέρες δίνε-
ται με το άρθρο 95

του πολυνομοσχεδίου ΟΤΑ
του ΥΠΕΣ στους πολύτεκνο-
υς. Παράλλληλα με το άρθρο
96 ορίζεται ο τρόπος με τον
οποίο γίνεται ο έλεγχος των
κατ’ οίκον ασθενούντων
υπαλλήλων ΟΤΑ.Αναλυτικά:

Άρθρο 96
Έλεγχος των κατ’ οίκον

ασθενούντων υπαλλήλων
ΟΤΑ

Ο έλεγχος των κατ’ οίκον
ασθενούντων υπαλλήλων
των Ο.Τ.Α. α  ́και β  ́βαθμού
ανατίθεται σε ιατρούς των
οικείων Ο.Τ.Α. που υπηρε-
τούν με οποιαδήποτε σχέση
εργασίας, ειδικότητας Παθο-
λογίας ή Γενικής Ιατρικής, και
ασκείται μετά από εντολή του
αρμόδιου προϊστάμενου της
Διεύθυνσης Διοικητικού.

Σε περίπτωση που δεν
υπηρετεί στον οικείο ΟΤΑ
ιατρός με τις ανωτέρω
ειδικότητες, καθήκοντα ελεγ-
κτή ιατρού μπορούν να  ανα-
τεθούν σε ιατρό ειδικότητας
Παθολογίας ή Γενικής Ιατρι-
κής με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου ή σύμβαση μίσθω-
σης έργου.

ΒΒΑΑΣΣΙΙΛΛΗΗΣΣ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΟΟΥΥ::  ΕΕππααννααλλααμμββάάννεεττααιι  ττοο  μμέέγγεεθθοοςς  ττηηςς  
ααπποοττυυχχίίααςς  κκααιι  ττηηςς  ααννεεππάάρρκκεειιααςς  πποουυ  χχααρραακκττηηρρίίζζεειι  ττηηνν  ΚΚυυββέέρρννηησσηη
Από το «Κανένα παιδί χωρίς παιδικό σταθμό», πήγαμε στα 55.000 παιδιά χωρίς στοιχειώδη κοινωνική μέριμνα!
ΕΡΩΤΗΣΗ  προς τους Υπουργούς Εργασίας, Κοι-

νωνικής Ασφάλισης - Κοινωνικής Αλληλεγγύης, &
Εσωτερικών με θέμα: Εκτός παιδικών σταθμών
55.000 παιδιά, οικογενειών με χαμηλό εισόδημα!!,
κατέθεσε ο βουλευτής Επικρατεάις της Νέας Δημοκρ-
ατίας, Βασίλης Οικονόμου. Σε αυτήν επισημαίνει τα
εξής: 

Κύριε Υπουργέ,
Δυστυχώς επανερχόμαστε στην ίδια ερώτηση (Α.Π.

7706/26.08.16), μετά από ένα χρόνο, καθώς το μείζον
κοινωνικό ζήτημα της μη εισόδου χιλιάδων παιδιών σε
δημόσιους βρεφονηπιακούς σταθμούς επαναλαμβά-
νεται, αποκαλύπτοντας έτσι το μέγεθος της αποτυχίας
και της ανεπάρκειας που χαρακτηρίζει την Κυβέρνησή σας.   

Συγκεκριμένα, παρά την περσινή δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι «Κανένα παιδί
χωρίς παιδικό σταθμό», έπειτα από την αδικία που υπέστησαν σχεδόν 37.000 παιδιά

μένοντας εκτός της διεκδίκησης των απαραίτητων
voucher για ένταξη σε βρεφονηπιακούς σταθμούς,
φαίνεται ότι καμία πρόβλεψη δεν έγινε και φέτος, ώστε
να δοθεί λύση στο πρόβλημα. 

Σύμφωνα με την ΕΕΤΑΑ, στη δράση «Εναρμόνιση
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής 2017-2018»,
από τις συνολικά 147.773 αιτήσεις για εισαγωγή στους
παιδικούς σταθμούς, έμειναν εκτός 55.542 παιδιά,
δηλαδή πάνω από το 35%. Δηλαδή από το κανένα
παιδί εκτός παιδικού σταθμού, πήγαμε σε ακόμα
18.000 παιδιά εκτός παιδικών σταθμών και στο σύνολο
55.000 παιδιά χωρίς στοιχειώδη κοινωνική μέριμνα!

Κατόπιν όλων αυτών, ερωτάστε: 
1. Τι θα κάνετε προκειμένου να εξασφαλίσετε το απαραίτητο ύψος προϋπολογι-

σμού, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης ένταξη όλων των παιδιών σε βρεφονηπιακούς
σταθμούς;

Πραγματοποιήθηκε ενημερωτική ημερίδα του Δήμου
Ασπροπύργου με θέμα την Σύγχρονη Εγκληματο-
λογία – Προφίλ δραστών: Μέτρα πρόληψης και απο-

φυγής θυματοποίησης των Πολιτών.
Ομιλήτρια ήταν η Διδάκτωρ Εγκληματολογίας, Καθηγήτρια

της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, κα Δέσποι-
να Σβουρδάκου, με πρώτο σταθμό το το Πνευματικό Κέντρο
του Δήμου Ασπροπύργου

Παρευρέθηκε ο  Δημάρχος Ασπροπύργου κ. Νικ. Μελετίου, οι
Αντιδήμαρχοι κκ. Α. Παπαδόπουλος & Α. Κων/νίδης, ο Εντετα-
λμένου Δημ. Συμβούλου & Αντιπροέδρου Α/βάθμιας Εκπ/σης κ.
Αντ. Κοναξής & ο Πρόεδρος Β/βάθμιας Εκπ/σης κ. Γ. Φίλης.

Στη συνέχεια ημερίδες έλαβαν χώρα τόσο στην Γκορυτσά στο
Γ’ ΚΑΠΗ σε συνεργασία με το Σύλλογο »Ακρίτες του Πόντου»
όσο και στα Νεόκτιστα στα Γραφεία της Αποκεντρωμένης
Υπηρεσίας σε συνεργασία με το Σύλλογο »Γυναικών Κρο-
κωνίς» παρουσία του Προέδρου Δημ. Συμβουλίου κ. Αν. Καρ-
αμπούλα, του Αντιδημάρχου κ. Αν. Παπαδόπουλου και του
Εντεταλμένου Δημ. Συμβούλου κ. Αντ. Κοναξή.

Στόχος της Δημοτικής Αρχής με την πραγματοποίηση των
ημερίδων αυτών είναι η ενημέρωση των πολιτών για τους τρό-
πους προφύλαξης & προστασίας της ζωής & της περιουσίας 

τους από κάθε είδους εγκληματικές ενέργειες, η ανταλλαγή
απόψεων με φορείς & κατοίκους που βιώνουν το πρόβλημα
καθημερινά, καθώς & η καταγραφή & διάδοση του προβλήμα-
τος για μια ακόμη φορά σε ανώτερο επίπεδο.

 «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΜΟΥ»
ΓΓιιαα  τταα  μμέέττρραα  ππρρόόλληηψψηηςς  ααππόό  εεγγκκλληημμααττιικκέέςς  εεννέέρργγεειιεεςς,,

εεννηημμεερρώώθθηηκκαανν  οοιι  πποολλίίττεεςς  ττοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ    
Στις ημερίδες που διοργάνωσε ο δήμος με Ομιλήτρια τη Διδάκτωρ Εγκληματολογίας, Καθηγήτρια

της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, κα Δέσποινα Σβουρδάκου
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Τ ην απόφαση να μην
δώσει άδεια συμμετοχής
στην Football League

στους Άρη και ΟΦΗ πήρε το
Πρωτοβάθμιο Όργανο Αδειοδότ-
ησης της Ελληνικής Ποδοσφαιρ-
ικής Ομοσπονδίας. Σύμφωνα με
την ανακοίνωση της ΕΠΟ, οι δύο
ομάδες δεν παίρνουν άδεια -σε
πρώτο βαθμό- λόγω ληξιπρόθε-
σμων οφειλών προς ασφαλιστι-
κούς φορείς, φορολογικές αρχές,
αλλά και εργαζομένους.
Εκτός απ' την ομάδα της Θεσ-

σαλονίκης και της Κρήτης, όμως
δεν πήραν άδεια και οι ομάδες
της  περιοχή μας  Πανελευσι-
νιακός και   Αχαρναϊκός. Επίσης
για διαφορετικούς λόγους κόπ-
ηκαν επίσης η Καλλιθέα, ο Κισ-
σαμικός, η Αναγέννηση
Καρδίτσας, ο Αιγινιακός, ο Αγρο-
τικός Αστέρας, ο Πανσερραϊκός,
η Σπάρτη, η Καλλονή και τα
Χανιά .
Αναλυτικά η απόφαση:

Το Πρωτοβάθμιο Όργανο Αδει-
οδότησης της Ελληνικής Ποδο-
σφαιρικής Ομοσπονδίας, κατά
την διήμερη συνεδρίασή του, εξέ-
τασε όλους τους φακέλους των
ΠΑΕ της B' Εθνικής Κατηγορίας
(Football League) και έλαβε τις
ακόλουθες αποφάσεις.
Χορηγεί την άδεια συμμετοχής
στις εγχώριες διοργανώσεις
(Super League) στις ΠΑΕ:
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ και
ΛΑΜΙΑ 1964.
Χορηγεί την άδεια συμμετοχής
στις εγχώριες διοργανώσεις
(Football League) στις ΠΑΕ:
ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ και ΤΡΙΚΑΛΑ.

Δεν χορηγεί άδεια στις εγχώριες
διοργανώσεις (Super League και
Football League) στις ΠΑΕ:

- ΑΡΗΣ λόγω μη εκπλήρωσης:
α) του κριτηρίου αναφορικά με
ληξιπρόθεσμες οφειλές προς
ασφαλιστικούς φορείς και φορο-
λογικές αρχές, και
β) του κριτηρίου αναφορικά με
ληξιπρόθεσμες οφειλές προς
εργαζομένους.

- ΟΦΗ λόγω μη εκπλήρωσης:
α) του κριτηρίου αναφορικά με
ληξιπρόθεσμες οφειλές προς
ασφαλιστικούς φορείς και φορο-
λογικές αρχές, και
β) του κριτηρίου αναφορικά με
ληξιπρόθεσμες οφειλές προς
εργαζομένους.

Δεν χορηγεί άδεια στις εγχώριες
διοργανώσεις (Football League)
στις ΠΑΕ:

- ΚΑΛΛΙΘΕΑ λόγω μη εκπλήρω-
σης:
α) των αθλητικών κριτηρίων,
β) των κριτηρίων υποδομής,
γ) των νομικών κριτηρίων,
δ) των διοικητικών κριτηρίων, και
ε) των οικονομικών κριτηρίων.

- ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ λόγω μη
υποβολής παραβόλου.

- ΚΑΛΛΟΝΗ, ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ και
ΧΑΝΙΑ λόγω μη υποβολής αιτή-
σεως.

- ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ λόγω μη εκπλήρ-
ωσης:
α) των κριτηρίων υποδομής,
β) των νομικών κριτηρίων, και
γ) των οικονομικών κριτηρίων.

- ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ λόγω μη
εκπλήρωσης:
α) του κριτηρίου αναφορικά με
ληξιπρόθεσμες οφειλές προς
ασφαλιστικούς φορείς και φορο-
λογικές αρχές.

- ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ λόγω μη εκπλήρ-
ωσης:
α) του κριτηρίου αναφορικά με
ληξιπρόθεσμες οφειλές προς
ασφαλιστικούς φορείς και φορο-
λογικές αρχές, καιβ) του κριτ-
ηρίου αναφορικά με ληξιπρόθε-
σμες οφειλές προς εργαζομένο-
υς.

- ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ λόγω
μη εκπλήρωσης:
α) των κριτηρίων υποδομής, και
β) των οικονομικών κριτηρίων.

- ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ λόγω μη
εκπλήρωσης:
α) του κριτηρίου αναφορικά με
ληξιπρόθεσμες οφειλές προς
ασφαλιστικούς φορείς και φορο-
λογικές αρχές, και β) του κριτ-
ηρίου αναφορικά με ληξιπρόθε-
σμες οφειλές προς ομάδες.

- ΣΠΑΡΤΗ λόγω μη εκπλήρω-
σης:
α) του κριτηρίου αναφορικά με
ληξιπρόθεσμες οφειλές προς
εργαζομένους.

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων
μπορεί να ασκηθεί έφεση εντός
προθεσμίας πέντε ημερών από
την κοινοποίησή τους.

Παράρτημα Αχαρνών & Φυλής της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας 

ΣΣττηη  ββοουυλλήή  οο  ννεεααρρόόττεερροοςς  ππλληηνν  όόμμωωςς  ααρρκκεεττάά  
δδρραασσττήήρριιοοςς  εεθθεελλοοννττήήςς  ττοουυ  ΠΠααρρααρρττήήμμααττόόςς

Στη βουλή των εφήβων συμμετείχε εφέτος ο
νεαρότερος, πλην όμως αρκετά δραστήριος
εθελοντής του Παραρτήματός μας, κ. Αρι-

στείδης Τσαγκάρης.
Συμμετείχε στην ομάδα με θεματική ενότητα τα ανθ-

ρώπινα δικαιώματα, κατά τις εργασίες της οποίας
συζητήθηκαν καθημερινές περιπτώσεις καταπάτ-
ησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων ατόμων που ανή-
κουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και όχι μόνο.
Επιπλέον προτάθηκαν πιθανές λύσεις υπεράσπι-
σης ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Τέλος αναφέρθηκαν φορείς οι οποίοι προασπίζουν

τα ανθρώπινα δικαιώματα, ένας εκ των οποίων είναι
και το Παράρτημα Αχαρνών & Φυλής της Ελληνικής
Αντικαρκινικής Εταιρείας, το οποίο αγωνίζεται για
υγιεινές επιλογές ζωής, έγκαιρη πρόληψη, θεραπεία
για όλους και ποιότητα ζωής για τον ασθενή, μαχό-
μενο για το ανθρώπινο δικαίωμα στην υγεία και την
πρόληψη.

Φροντίδα για τους ανθρώπους
με Alzheimer στο Δήμο Χαϊδαρίου

ΗΚοινωνική υπηρεσία του Δήμου Χαϊδαρίου, σε συνεργασία με την
εταιρεία Alzheimer Αθηνών, αναλαμβάνει την υλοποίηση του προ-
γράμματος “Φροντίζουμε αυτούς που φροντίζουν”, αξιοποιώντας

χρηματοδότησή μέσω ΕΣΠΑ.
Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Χαϊδαρίου: «Σκοπός του προγράμματος

είναι η εκπαίδευση και υποστήριξη των οικογενειακών φροντιστών ατό-
μων με άνοια κατ’οίκον. Πρόκειται για καινοτόμο πρόγραμμα το οποίο
εστιάζει στον φροντιστή και θα έχει ως προτεραιότητα την ανακούφιση
του από το φορτίο της φροντίδας.
Συνολικά το πρόγραμμα θα εξυπηρετήσει 100 οικογένειες δίνοντας προ-
τεραιότητα σε οικογένειες μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος που διαμέ-
νουν στη Δυτική Αττική, όπου δεν υπάρχει πρόσβαση σε ανάλογες υπηρ-
εσίες. Όσοι ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο της Κοινω-
νικής Υπηρεσίας ως τις 20 Ιουλίου. Υπεύθυνη: Βασιλική Δήμου στο
τηλέφωνο 213 20 47 374″.

Τουρνουά Μπάσκετ 3 on 3
διοργανώνεται από το

Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας.
Το Τουρνουά θα διεξαχθεί στα πλαίσια
των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
ΛΑΜΠΕΤΕΙΑ που θα πραγματοποιηθ-
ούν το πρώτο 15νθήμερο του
Αυγούστου στα Βίλια.

ΚΙ ΑΛΛΕΣ 11 ΟΜΑΔΕΣ 
Δεν πήραν άδεια συμμετοχής στην Football

League Πανελευσινιακός και Αχαρναϊκός
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ΣΣυυννάάννττηησσηη  μμεε  ττοονν
ΣΣππίίρρττζζηη  κκααιι  ττηη  ΓΓΑΑΙΙΑΑΟΟΣΣΕΕ

γγιιαα  ττοο  θθέέμμαα  ττωωνν  
ΕΕμμπποορρεευυμμααττιικκώώνν  

ΚΚέέννττρρωωνν  
ζζηηττεείί  οο  ΚΚ..  ΑΑγγοορραασσττόόςς

Συνάντηση το συντομότερο με τον Υπουργό
Υποδομών και Δικτύων κ. Χρήστο Σπίρτζη
και τη διοίκηση της ΓΑΙΑΟΣΕ για το θέμα

των Εμπορευματικών Κέντρων ζητεί ο Περιφερει-
άρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός.

«Το Εμπορευματικό Κέντρο από μία πολλά
υποσχόμενη ιδέα κατέληξε να είναι μια ιδέα που
υπόσχεται πολλά», επισημαίνει χαρακτηριστικά σε
επιστολή του ο κ. Κ. Αγοραστός και υπογραμμίζει:
«οι δηλώσεις και οι χειρισμοί που έγιναν το τελευ-
ταίο χρονικό διάστημα, απουσία της Περιφέρειας
Θεσσαλίας, για το συγκεκριμένο ζήτημα έχουν ενε-
ργοποιήσει φαινόμενα κοινωνικού αυτοματισμού
και πολύ φοβάμαι πως αν δεν δοθούν επειγόντως
οι κατάλληλες διευκρινίσεις, θα καταστεί τοξικό».

Ως εκ τούτου και μετά την ανακοίνωση της
ΓΑΙΑΟΣΕ της 6ης Ιουλίου, ο Περιφερειάρχης Θεσ-
σαλίας ζητεί να πληροφορηθεί το σχεδιασμό του
Υπουργείου και της ΓΑΙΑΟΣΕ για:

-«Πώς θα υλοποιηθούν τα δύο σχέδια;
-Ποιο είναι το επιχειρησιακό πλάνο και ποια η

μελέτη βιωσιμότητας;
-Υπάρχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και λειτο-

υργίας των Εμπορευματικών Κέντρων;
-Ποιος είναι ο προϋπολογισμός και ποιες οι

πηγές χρηματοδότησης;
-Έχει διερευνηθεί το ενδιαφέρον της επιχειρημα-

τικής κοινότητας;
-Τι εννοεί συγκεκριμένα η ΓΑΙΑΟΣΕ ως Εμπορε-

υματικό Σταθμό στη Λάρισα και τι εννοεί ως Εμπο-
ρευματικό Κέντρο Θεσσαλίας στο Βελεστίνο, χωρ-
οθετημένο από το περιφερειακό χωροτακτικό
πλαίσιο του 2003;»

Όσον αφορά την τελευταία ανακοίνωση της
ΓΑΙΑΟΣΕ, ο κ. Κ. Αγοραστός ξεκαθαρίζει: «Η συνε-
ργασία της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι δεδομένη. 

Άλλωστε, η Περιφέρεια είναι αυτή που χρηματο-
δοτεί με 55 εκατ. ευρώ την ηλεκτροκίνηση στο
τμήμα Παλαιοφάρσαλα - Καλαμπάκα του Θεσσαλι-
κού Σιδηροδρόμου, η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι
αυτή που χρηματοδότησε την κατασκευή ισόπε-
δων και ανισόπεδων διαβάσεων στη Θεσσαλία και
γενικότερα έχει αποδείξει κατ’ επανάληψη στην
πράξη ότι στηρίζει το σιδηρόδρομο ως οικολογικό,
ασφαλή και οικονομικό μέσο μεταφοράς ανθ-
ρώπων και εμπορευμάτων».

Συνάντηση με τον πρόεδρο του κόμματος "Το
Ποτάμι" κ. Σταύρο Θεοδωράκη, πραγματο-
ποίησε ο Δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός

την Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017.
Αντικείμενο της συνάντησης ήταν, το πρόβλημα της

εγκληματικότητας, καθώς και τα έργα υποδομών που
εκκρεμούν στον Δήμο Αχαρνών.

Ο κ. Κασσαβός ενημέρωσε τον κ. Θεοδωράκη για τα
πρόσφατα γεγονότα στον Δήμο Αχαρνών, που σχετίζον-
ται με την εγκληματικότητα, για τα μέτρα αστυνόμευσης
που έχει εξαγγείλει η Πολιτεία, καθώς και την πορεία υλο-
ποίησης τους και τόνισε πως αποβλέπει και προσδοκά
στη στήριξη όλων των δημοκρατικών δυνάμεων του
Ελληνικού Κοινοβουλίου, στις θέσεις και αξιώσεις του
Δήμου Αχαρνών, καθώς και στην κάλυψη αναγκών των
κατοίκων του 4ου πολυπληθέστερου δήμου της Αττικής.

Παράλληλα ο Δήμαρχος Αχαρνών παρέδωσε στον
πρόεδρο του κόμματος "Το Ποτάμι" φακέλους με τα ζητή-
ματα του Δήμου Αχαρνών, που αφορούν την εγκλημα-
τικότητα, τα αντιπλημμυρικά έργα και τις Αθλητικές Εγκα-
ταστάσεις του Ολυμπιακού Χωριού.

Ο πρόεδρος του κόμματος "Το Ποτάμι" τόνισε ότι απαι-
τείται έντονη και διαρκής προσπάθεια από την Πολιτεία,
ώστε να εδραιωθεί και πάλι το αίσθημα ασφάλειας των
κατοίκων του Δήμου Αχαρνών και τόνισε ότι, από τον
θεσμικό ρόλο που κατέχει, θα καταβάλει κάθε δυνατή
προσπάθεια προς αυτή την "οδό".

Ο κ. Θεοδωράκης αποδέχτηκε την πρόσκληση  να
επισκεφθεί τον Δήμο Αχαρνών, ώστε να διαπιστώσει

 ο ίδιος την διαμορφωμένη κατάσταση στον δήμο,

Ο κ. Θεοδωράκης αποδέχτηκε επίσης την πρόσκληση
του Δημάρχου Αχαρνών, να επισκεφθεί τον Δήμο Αχα-
ρνών, ώστε να διαπιστώσει ο ίδιος την διαμορφωμένη
κατάσταση στον δήμο, όσων αφορά στο μείζον θέμα της
εγκληματικότητας, αλλά και για το σημαντικό θέμα των
έργων υποδομών που  εκκρεμούν στον Δήμο Αχαρνών.

Μετά το πέρας της συνάντησης του με τον κ. Σταύρο
Θεοδωράκη, ο Δήμαρχος Αχαρνών δήλωσε:"Ο Δήμος
Αχαρνών δικαιούται και αξιώνει να αποτελέσει πρώτη
προτεραιότητα για όλες τις υγιείς και δημοκρατικές δυνά-
μεις τη χώρας. 

Τόσο οι προσπάθειες για την πάταξη της εγκλημα-
τικότητας, όσο και η προώθηση των θέσεων μας για τα
έργα υποδομών που απαιτούνται να γίνουν στον Δήμο
Αχαρνών, πρέπει να είναι συνεχείς και να ενισχύονται
από κάθε θεσμικό φορέα της χώρας. Η στήριξη των
θέσεων μας, από τον πρόεδρο του Ποταμιού κ. Σταύρο
Θεοδωράκη, είναι καθοριστικής σημασίας, ώστε να
επιτύχουμε τους στόχους μας και να απολαμβάνουν οι
συμπολίτες μας τα δημόσια και κοινωνικά αγαθά μιας
ευνομούμενης κοινωνίας".

Στη συνάντηση παραβρέθηκε και ο Γενικός Γραμμα-
τέας του Δήμου Αχαρνών κ. Θανάσης Κατσιγιάννης.

ΣΣυυννάάννττηησσηη  ΓΓ..  ΚΚαασσσσααββοούύ  --  ΣΣττ..  ΘΘεεοοδδωωρράάκκηη  
O  Δήμαρχος Αχαρνών παρέδωσε στον πρόεδρο του κόμματος "Το Ποτάμι" 
 φακέλους με τα ζητήματα που αφορούν την εγκληματικότητα, τα αντιπλημμυρικά 
 έργα και τις Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Χωριού.
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ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου Αθηνών 

Αναγνωρισμένη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στη Γερμανία

ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Τηλέφωνο: 210 5547957 κινητό: 6974470394

email: amalia.liaskou@yahoo.gr

Τη ρύθμιση οφειλών πολιτών προς τους δήμους
και τα νομικά πρόσωπά τους μέχρι και 100
δόσεις, προβλέπει το νομοσχέδιο για τον

«Εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης
Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) – Ρυθμίσεις σχετικές με την
οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσω-
πικό των Ο.Τ.Α. – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνερ-
γασίας – Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις» που κατα-
τέθηκε στη Βουλή.

Σύμφωνα με τη σχετική ρύθμιση, οφειλές προς τους
δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών, που έχουν βεβαι-
ωθεί μέχρι και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του
παρόντος, μπορούν, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη
προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του
οικείου δήμου ή του νομικού προσώπου αυτού, να
ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά
ποσοστό από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις και τόκους
εκπρόθεσμης καταβολής , καθώς και από τα πρόστιμα
λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακρι-
βούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής:

αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό
εκατό τοις εκατό (100%),

αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24)
δόσεις, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι
μικρότερη από 20 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό
ογδόντα τοις εκατό (80%),

αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ
(48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις
εκατό (70%),

αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα
δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις
εκατό (60%),

αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό
(100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις
εκατό (50%),

Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επι-
βάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 5% επί του 

ποσού της δόσης από την επομένη της ημέρας που
όφειλε αυτή να καταβληθεί. Σε περίπτωση μη τήρησης
των ρητά οριζόμενων προϋποθέσεων, η ρύθμιση καταρ-
γείται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του
υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχι-
κής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του
με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία
μέτρα.

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφ’ όσον δεν
συντρέχουν οι προϋποθέσεις δέσμευσης χορήγησης
αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας από άλλη αιτία
και ο οφειλέτης έχει καταβάλει:

το πέντε τοις εκατό (5%) της ρυθμιζόμενης οφειλής του,
για οφειλή μέχρι 5000 ευρώ,

το 10% τοις εκατό της ρυθμιζόμενης οφειλής του, για
οφειλή από 5000,01 μέχρι 10.000 ευρώ

το 20 % τοις εκατό της ρυθμιζόμενης οφειλής του, για
οφειλή 10.000,01 ευρώ και πάνω,

ο δήμος προβαίνει σε εντολή άρσης της δέσμευσης
αυτής προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και σε εντολή για επανα-
δέσμευση αυτής σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής
έστω και μίας εκ των δόσεων.

Με την καταβολή της πρώτης δόσης αναστέλλεται η
λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδι-
κασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινή-
των με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο χρέη
που ρυθμίζονται με τις διατάξεις αυτού του άρθρου.

ΤΤΤΤΙΙΙΙ     ΠΠΠΠΡΡΡΡΟΟΟΟΒΒΒΒΛΛΛΛΕΕΕΕΠΠΠΠΕΕΕΕΙΙΙΙ     ΗΗΗΗ    ΡΡΡΡΥΥΥΥΘΘΘΘΜΜΜΜΙΙΙΙΣΣΣΣΗΗΗΗ    
ΈΈρρχχοοννττααιι  οοιι  εεκκααττόό  δδόόσσεειιςς  γγιιαα  ττηηνν  
ππλληηρρωωμμήή  χχρρεεώώνν  σσττοουυςς  δδήήμμοουυςς

Με προμήθεια η πληρωμή όλων των φόρων 
με μετρητά στα γκισέ των τραπεζών

Πιο ακριβά θα κοστίζει στους φορολογούμενους η πληρωμή φόρων με μετρητά στα γκισέ των τραπεζών.
Όσοι επιλέγουν να εξοφλούν τη δόση του φόρου εισοδήματος ή του ΕΝΦΙΑ με μετρητά θα επιβαρύνονται
στο εξής και με προμήθεια. Ο Διοικητής της ΑΑΑΕ Γιώργος Πιτσιλής αναμένεται να υπογράψει σήμερα

απόφαση που προβλέπει ότι όσοι εξοφλούν με μετρητά τις φορολογικές τους υποχρεώσεις στα ταμεία των τρα-
πεζών θα επιβαρύνονται οι ίδιοι με τη σχετική προμήθεια.

Από το μέτρο αυτό, το οποίο θα ενεργοποιηθεί άμεσα, θα εξαιρεθούν μόνο οι ηλικιωμένοι άνω των 70 ετών, οι
ανάπηροι, όσοι κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές.

Η εξαίρεση αυτή ισχύει μόνο για πληρωμές δόσεων φόρου εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ. Δηλαδή ακόμη και στην περίπτωση που κάποιος που ανήκει στις συγκεκριμένες κατηγορίες
φορολογούμενων επιθυμεί να πληρώσει π.χ. ΦΠΑ ή τέλη κυκλοφορίας στο γκισέ της τράπεζας και όχι μέσω του τραπεζικού του λογαριασμού ή ΑΤΜ, τότε θα πρέπει να πληρώσει
από την τσέπη του τη σχετική προμήθεια. Το κόστος αυτής της προμήθειας θα είναι μικρό για τον φορολογούμενο (το ύψος της προμήθειας θα διαμορφωθεί από κάθε τράπεζα
ξεχωριστά) αλλά το Δημόσιο θα έχει σημαντικό όφελος καθώς η ΑΑΔΕ χρεώνεται 18,7 εκατ. ευρώ για προμήθειες, που αφορούν σε πληρωμές φόρων και τελών στις τράπεζες.

Με την αλλαγή του καθεστώτος, εκτιμάται ότι το κόστος προμηθειών για το Δημόσιο θα περιοριστεί στα περίπου 7 εκατ. ευρώ, καθώς η ΑΑΔΕ θα επιβαρύνεται μόνο με τις προ-
μήθειες των ηλεκτρονικών πληρωμών.



Ξεκινάει σήμερα Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017 στις 10:00
το πρωί η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στον ΟΑΕΔ
από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο

μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, για 3.494 θέσεις πλήρους
απασχόλησης, που δημιουργούνται στο πλαίσιο του Προγράμ-
ματος Κοινωφελούς Εργασίας (Β΄κύκλος) σε 17 Δήμους, θύλακες
υψηλής ανεργίας.

Η υποβολή των αιτήσεων θα διαρκέσει έως τη Δευτέρα
24 Ιουλίου 2017 στις 12:00 το μεσημέρι.

Η δράση στοχεύει αφενός στην άμεση αντιμετώπιση της ανε-
ργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται περισσότερο και
αφετέρου στην αναβάθμιση των προσόντων των συμμετεχόντων
ώστε να διευκολυνθούν στην επανένταξη τους στην αγορά
εργασίας, με κατάρτιση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Το Πρόγραμμα «Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 17 Δήμους»
συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και
Διά Βίου Μάθηση».

Συγκεκριμένα πρόκειται για τους Δήμους: Περάματος, Αμπελο-
κήπων – Μενεμένης, Άργους – Μυκηνών, Θερμαϊκού, Καλαμαρ-
ιάς, Άρτας, Παύλου Μελά, Σαλαμίνας, Αγίων Αναργύρων – Καμα-
τερού, Φυλής, Παιονίας, Ασπροπύργου, Κορδελιού – Ευόσμου,
Σιντικής, Αγρινίου, Κορίνθου και Κερατσινίου – Δραπετσώνας.

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης έχουν μόνο οι εγγε-
γραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε –
τουλάχιστον – μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

• 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 με βάση τα τυπικά προσόντα
τους,

• Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω
των 29 ετών,

• Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ,
• Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,

δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ),
πρώην «Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος».

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό
τρόπο στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr), στο
πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από χρήστες πιστοποι-
ημένους στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, με την εισα-
γωγή των κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθ-
ηματικό). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μία (1) μόνο
ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα
του Παραρτήματος Ι της Δημόσιας Πρόσκλησης, Νο 8/2017 και
μέχρι τρεις (3) Επιβλέποντες Φορείς.

Οι δυνητικά ωφελούμενοι άνεργοι μέλη μονογονεϊκών οικογε-
νειών, άνεργοι που ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά
έχουν εγγραφεί στο γενικό μητρώο του Οργανισμού και επιθ-
υμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ του ΟΑΕΔ
καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι γονείς προστατευόμενων τέκ-
νων ΑμεΑ, υποχρεούνται να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιο-
λογητικά στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ μέχρι την λήξη της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων.

Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέρ-
γων με βάση τα εξής εννέα (9) αντικειμενικά κριτήρια μοριοδότ-
ησης:

1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας

ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, το οποίο διπλα-
σιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.

2. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας
των συζύγων των ωφελούμενων ανέργων έως 60 μήνες.

3. Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω.
4. Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό.
5. Ηλικία.
6. Αριθμός ανήλικων τέκνων.
7. Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων

ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67%
και άνω.

8. Εντοπιότητα, βάσει της έδρας της μόνιμης κατοικίας του ωφε-
λούμενου.

9. Ιδιότητα δικαιούχου του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγ-
γύης» (ΚΕΑ), πρώην «Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος».

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκρ-
ιμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση
μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ. Οι πληροφορίες για τα
λοιπά κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων
προέρχονται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
(ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ και αντλούνται αυτεπάγγελτα την Γενική Γραμ-
ματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και την Ηλεκτρονι-
κή Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ) .

Η δράση της κατάρτισης θα υλοποιηθεί με το σύστημα επι-
ταγών κατάρτισης (voucher) στο σύνολο των ωφελουμένων. Οι
ωφελούμενοι θα εργάζονται στη θέση για την οποία έχουν επι-
λεχθεί και μία ημέρα της εβδομάδας θα συμμετέχουν σε προ-
γράμματα κατάρτισης. Η κατάρτιση θα ξεκινήσει μετά τον 2ο μήνα
του προγράμματος. Στην περίπτωση που κάποιος ωφελούμενος
δεν επιλέξει να παρακολουθήσει το παραπάνω πρόγραμμα
Κατάρτισης, θα εργάζεται και τις πέντε (5) ημέρες της εβδομάδας.
Αναφορικά με τη συμβουλευτική, θα προσφέρονται στις αρμόδιες
Υπηρεσίες ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ δύο υποχρεωτικές συνεδρίες
(συμβουλευτικών υπηρεσιών) στους ωφελούμενους, κατά την
είσοδο και την έξοδο τους στο πρόγραμμα.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέ-
σεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017 θριάσιο-9

ΟΑΕΔ – Κοινωφελής εργασία: Πως θα κάνετε αίτηση 
για τις προσλήψεις στους δήμους Φυλής και Ασπροπύργου
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Ενοικιάζεται κατάστημα 105
τετραγωνικών μέτρων στο 

Κέντρο του Ασπροπύργου. Οδός
Κολοκοτρώνη και Σαλαμίνος γωνία.

6974792931, 2105571963

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  σσττηηνν  ΜΜάάννδδρραα  ιισσόόγγεειιοοςς
εεππααγγγγεελλμμααττιικκόόςς  χχώώρροοςς  6677ττμμ    ππλληησσίίοονν

22οουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  σσχχοολλεείίοουυ..    
ΔΔιιααθθέέττεειι  ππααττάάρριι,,  ααπποοθθήήκκηη  κκααιι  θθέέσσηη

σσττάάθθμμεευυσσηηςς..  ΚΚααττάάλλλληηλλοο  γγιιαα  γγρρααφφεείίοο  ήή
mmiinnii  mmaarrkkeett..    

ΤΤιιμμήή  σσυυζζηηττήήσσιιμμηη..  66997777998822117733

wwwweeeebbbbssssiiiitttteeee::::wwwwwwwwwwww....aaaannnnaaaassssttttaaaassssiiiiaaaasssseeeerrrreeeeppppaaaa....ggggrrrr

"ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  ΕΡΓΑΤΕΣ Η ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΣΕ

ΤΜΗΜΑ  ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΏΝ ΗΛΙΚΙΑ ΕΩΣ 45 ΕΤΩΝ.

ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. EIMAIL:HR@MAVELEC.GR, 

FAX : 2105556953."

ΦΦΦΦΥΥΥΥΣΣΣΣΙΙΙΙΚΚΚΚΗΗΗΗ    ΛΛΛΛΥΥΥΥΚΚΚΚΕΕΕΕΙΙΙΙΟΟΟΟΥΥΥΥ    ----     ΓΓΓΓΥΥΥΥΜΜΜΜΝΝΝΝΑΑΑΑΣΣΣΣΙΙΙΙΟΟΟΟΥΥΥΥ
ΑΑΑΑΠΠΠΠΟΟΟΟ    ΕΕΕΕΜΜΜΜΠΠΠΠΕΕΕΕΙΙΙΙΡΡΡΡΗΗΗΗ    ΦΦΦΦΥΥΥΥΣΣΣΣΙΙΙΙΚΚΚΚΟΟΟΟ    

ΣΣΕΕ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΗΗ  ΑΑΤΤΟΟΜΜΙΙΚΚΑΑ  
ΚΚΑΑΛΛΟΟΚΚΑΑΙΙΡΡΙΙΝΝΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΤΤΟΟΙΙΜΜΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΓΓ’’  ΛΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΟΥΥ

ΒΒΟΟΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΞΞΕΕΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  
ΓΓΥΥΜΜΝΝΑΑΣΣΙΙΟΟΥΥ  --  ΛΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΟΥΥ  ..  ΤΤΗΗΛΛ::  66998888338800448855

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΗΗ  ΨΨΑΑΡΡΟΟΤΤΑΑΒΒΕΕΡΡΝΝΑΑ  
""ΦΦΟΟΙΙΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ""  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  

ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΙΙΑΑ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ..

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΤΙΜΗ 700€ - ΣΟΒΑΡΕΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973943877

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΠΡΟΣ: Δήμο Ιλίου
ΥΠΟΨΗ: Δημάρχου Νίκου Ζενέτου

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 13-07-2017    
ΑΡ. ΠΡΩΤ.:      38172

Συλλυπητήρια για την απώλεια του
Βασίλη Κουκουβίνου

Κύριε Δήμαρχε,
εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου και

των δημοτών του Δήμου Φυλής εκφράζουμε
τα θερμά μας συλλυπητήρια για την απώλεια
του συναδέλφου Δημάρχου Βασίλη Κουκου-

βίνου. Ιδιαιτέρως συλλυπούμεθα το γιο του
και συνάδελφο Πρόεδρο του Δημοτικού σας
Συμβουλίου Δημήτρη Κουκουβίνο και την
οικογένειά του.

Ο Βασίλης Κουκουβίνος υπήρξε διακεκρι-
μένος αυτοδιοικητικός και συνέβαλε τα μέγι-
στα στην ανάπτυξη του αδελφού και γειτονι-
κού Δήμου Ιλίου.

Οι δημότες Ιλίου, αλλά και όλοι οι αυτοδι-
οικητικοί θα τον θυμούνται ως πρότυπο
Δημάρχου και ανθρώπου. 

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκε-
πάσει.



ΠΠονοκέφαλο σε εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων αναμένεται να φέρουν 
το Πιστοποιητικό Απόδοσης Κτιρίου και η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Πονοκέφαλο σε εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων αναμένεται να φέρουν το Πιστοποιητικό Απόδοσης Κτιρίου
και η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου.Και αυτό διότι η απόκτησή τους προϋποθέτει αρκετές χρονοβόρες δια-
δικασίες σε πολεοδομίες και άλλες δημόσιες υπηρεσίες αλλά και ένα επιπλέον κόστος για τον οικογενειακό

προϋπολογισμό, αφού οι ιδιοκτήτες ακινήτων αναγκαστικά θα απευθυνθούν σε ιδιώτες μηχανικούς.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου, πληθώρα αντιδράσεων έχει προκαλέσει το «χαράτσι» που έρχεται
με την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, το οποίο θα υποχρεώνονται να καταβάλλουν ανά πέντε χρόνια όλοι οι ιδιοκ-
τήτες για να δηλώνουν την ακίνητη περιουσία τους, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για ποσά μεγαλύτερα
των 500 ευρώ.
Στην ουσία η ταυτότητα κτιρίου είναι ένας φάκελος που θα περιλαμβάνει μια σειρά εγγράφων και στοιχείων για κάθε
κτίριο. Θα γίνεται απαραίτητα με τη συμβολή μηχανικού ο οποίος θα συγκεντρώνει και θα εκδίδει τα συγκεκριμένα
έγγραφα, θα τα περνάει στο εν λόγω σύστημα και κάθε 5 χρόνια θα πραγματοποιεί ελέγχους επί πληρωμή, ώστε να
διαπιστώσει αν όλα τηρούνται κατά το γράμμα του νόμου.
Αν στο ενδιάμεσο διάστημα υπάρξουν αυθαιρεσίες μη καταγεγραμμένες θα προβλέπονται βαριά πρόστιμα (από
2.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ ανάλογα με το παράπτωμα) τόσο στους μηχανικούς όσο και στους πολίτες.
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Υπό την αιγίδα του Δήμου Ασπροπύργου πραγματοποιήθηκε μια όμορφη βραδιά
ποίησης και μουσικής με μελωδίες του Β. Τσιτσάνη για καλό σκοπό. 
Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Αντιδήμαρχος κ. Αν. Παπαδόπουλος, ο Προέδρος του 
Attica Tv κ. Κων. Τσολεριδης, ο Εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος - Αντιπροέδρος

Κοινωφελούς Επιχείρησης κ. Αντ. Κοναξής  & η Αντιπρόεδρος του Πνευματικού

Κέντρου κα Σ. Πεχλιβανίδη, η οποία είχε και την ευθύνη της εκδήλωσής μαζί με την κα
Ελ. Καρακατσούλα. Την φιλανθρωπική εκδήλωση παρακολούθησαν και δεκάδες
κάτοικοι της Παραλίας, οι οποίοι στηρίζουν τις πρωτοβουλίες της δημοτικής αρχής που
στόχο έχουν την αναβάθμιση της ακτογραμμής -μέσω πολιτιστικών δρώμενων και
εξωραϊστικών έργων- αλλά και την βελτίωση της καθημερινότητας.   

Δύο τραυματίες από φωτιά σε εργοστάσιο στα Οινόφυτα

Μεγάλη πυρκαγιά  ξέσπασε
εχθές σε εργοστάσιο πλα-
στικών στο 39ο χιλιόμετρο

της εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας στο
ύψος των Οινοφύτων.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δύο

άνθρωποι τραυματίστηκαν και φέρουν
εγκαύματα. Τους παρέλαβε το ΕΚΑΒ
και έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
Αργά το απόγευμα οι  πυροσβεστικές

δυνάμεις είχαν  περιορίσει τη φωτιά και
έτσι δεν υπήρχε  κίνδυνος επέκτασης. Στην επιχείρηση κατάσβεσης στο κτήριο των 300 τετρα-
γωνικών μέτρων  συμμετείχαν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα.
To τελευταίο 24ωρο η πυροσβεστική αντιμετώπισε πάνω από 100 πυρκαγιές, από τις οποίες

55 ήταν αστικές και 48 δασικές.

ΚΚ..  ΠΠααππααννάάττσσιιοουυ::  ΑΑνν  ααππααιιττηηθθεείί  ννέέαα  ππααρράάτταασσηη  
σσττιιςς  δδηηλλώώσσεειιςς  θθαα  δδοοθθεείί

Ανοικτό το ενδεχόμενο για νέα παράταση στις
φορολογικές δηλώσεις άφησε η υφυπουργός
Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου

μιλώντας στον realfm. Όπως είπε το σύστημα
προχωράει ικανοποιητικά και δεν υπάρχει λόγος για
παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
των δηλώσεων, εκτός εάν υπάρξουν προβλήματα
στις υποβολές οπότε σ' αυτό το ενδεχόμενο είναι
έτοιμη να υπογράψει απόφαση που θα δίνει και νέα
παράταση.

Να σημειωθεί ότι η χορήγηση παράτασης έως τις 24 Ιουλίου αποτελεί αίτημα όλων των
φοροτεχνικών προκειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία υποβολής των
δηλώσεων. Η σημερινή προθεσμία λήγει την ερχόμενη Δευτέρα 17 Ιουλίου και
απομένουν να υποβληθούν ακόμη περίπου 600.000 φορολογικές δηλώσεις.

Φιλανθρωπική βραδιά ποίησης και αφιερώμα στον Β.Τσιτσάνη για την ενίσχυση
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στην Παραλία Ασπροπύργου
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ΖΖηηττεείίττααιι  ττεεχχννίίττηηςς  σσεε  μμηηχχααννοολλοογγιικκόό  ττοομμέέαα  γγιιαα  μμόόννιιμμηη  ααππαασσχχόόλληησσηη

Ζητείται από τεχνική επιχείρηση στην Ελευσίνα, για εργασία σε ηλεκ-
τρομηχανολογικό τομέα (κυρίως συνεργείο), τεχνίτης  έως 30 ετών για
πλήρης απασχόληση (10:30-19:30), με ελάχιστη πρακτική γνώση σε

οποιονδήποτε μηχανολογικό τομέα (π.χ. σε επισκευή οχημάτων ή
υδραυλικά). Απαραίτητες προϋποθέσεις: ελάχιστη γνώση χειρισμού

ηλ. υπολογιστή, στοιχειώδης κατανόηση Αγγλικής γλώσσας, δίπλωμα
οδήγησης αυτοκίνητου, δικό του μέσο μεταφοράς (αυτοκίνητο), συνε-
ργάσιμος με όρεξη για χειρωνακτική εργασία. Αποστολή βιογραφικού

στο stavros@heavy-forklifts.com είτε στο φαξ 210 5549963 είτε με
μήνυμα  τα στοιχεια στο 698078807. Βασικό ημερομίσθιο.

Η εταιρία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΕ, ηγέτιδα στον
χώρο της φύλαξης και διαχείρισης αρχείου,
επιθυμεί να εντάξει άμεσα στο δυναμικό της,

για πλήρη απασχόληση: ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ : WA_OPS/03.17

Ο υπάλληλος αποθήκης έχει την ευθύνη της παρ-
ακολούθησης και υλοποίησης, σωστά και έγκαιρα
όλων των αποθηκευτικών εργασιών. Λειτουργεί
καθημερινά σε άμεση συνεργασία με το Τμήμα
Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας. Αναφέρεται
στον Διευθυντή Λειτουργιών.

Ευθύνη της θέσης αποτελεί εκτέλεση κινήσεων
εντός αποθήκης και η συμμόρφωση με τις διαδι-
κασίες που αφορούν την ποιότητα των παρεχόμε-
νων υπηρεσιών και την ασφάλεια της πληροφο-
ρίας.Η θέση απαιτεί δεξιότητες στην οργάνωση,
εχεμύθεια και ομαδικότητα.

Απαραίτητα Προσόντα:
Απόφοιτος ΛΥΚΕΙΟΥ/ΙΕΚ/ΤΕΙ
Προϋπηρεσία 2-5 έτη (εμπειρία σε picking, θα

θεωρηθεί πρόσθετο προσόν)
Ηλικία 25-35
Καλή γνώση Η/Υ
Κάτοχος ΙΧ αυτοκινήτου
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα

Η εταιρεία προσφέρει:
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Συμμετοχή στο ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης

σε ιδ. ασφαλιστική εταιρεία, υπό προϋποθέσεις
Συνεχή εκπαίδευση & επιμόρφωση
Θα δοθεί προτεραιότητα σε άτομα που κατοικούν

στον Ασπρόπυργο, την Ελευσίνα και τις γύρω περ-
ιοχές.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλ-
λουν το βιογραφικό τους σημείωμα με μια πρόσφ-
ατη φωτογραφία και αναγραφή στο θέμα τον
κωδικό της θέσης, στο e-mail: hr@archeiothiki.gr ή
fax : 210 5599076.

(5.4.17)

ΚΙΝΕΤΑ, διαμέρισμα 54 τ.μ., 1ου, διαμπερές, 
1 υ/δ, κατασκευή ́ 78, μπάνιο επιπλωμένο, κλιματισμός,
πόρτα ασφαλείας, τέντες, συναγερμός, απεριόριστη θέα

βουνό - θάλασσα, ανοικτό πάρκινγκ, κήπος 2.000τ.μ. 
ελεύθερο, άριστη κατάσταση, ανακαίνιση ́ 12.

ΗΣΥΧΗ ΠΕΡΙΟΧΗ/ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΟΧΙΚΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ/ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ, 

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΚΙΝΕΤΑΣ. ΤΙΜΗ 70.000
ΕΥΡΩ. ΤΗΛ. 6936347888 ΣΟΦΙΑ

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ
ΕΤΩΝ 38

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΒΡΕΦΩΝ. 

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
10 ΕΤΩΝ ΣΕ

ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3
ΕΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ -
ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ
ΓΥΡΩ ΔΗΜΟΙ.

ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΑΑΪΪΚΚΟΟ  ΧΧΩΩΡΡΙΙΟΟ
ΤΤοο  εευυρρωωππααϊϊκκόό  χχωωρριιόό  ββρρίίσσκκεεττααιι  8800  χχλλμμ    ααππόό  ττηηνν  ΑΑθθήήνναα

((ΕΕθθννιικκήή  ΟΟδδόόςς  ΛΛααμμίίααςς))..  ΕΕίίννααιι  1100  λλεεππττάά  ααππόό  ττηηνν  ππεενντταακκάάθθααρρηη
θθάάλλαασσσσαα  ΛΛοουυκκιισσίίωωνν  &&  55  λλεεππττάά  ααπποο  ττηη  λλίίμμννηη  ΜΜοουυρρίίκκιιοουυ

((ιιδδααννιικκήή  γγιιαα  ψψάάρρεεμμαα))..
ΜΜΕΕΣΣΑΑ  ΣΣΕΕ  550000  ΣΣΤΤΡΡΕΕΜΜΜΜΑΑΤΤΑΑ  

ΦΦττιιάάξξααμμεε  έένναανν  ππρρόόττυυπποο  οοιικκιισσμμόό    κκααττοοιικκηημμέέννοο  μμεε  ωωρρααίίαα
ΣΣΠΠΙΙΤΤΙΙΑΑ  --  ΒΒΙΙΛΛΛΛΕΕΣΣ  

δδρρόόμμοοιι  88  &&  1100    μμέέττρρωωνν,, μμεεγγάάλληη  ππλλααττεείίαα    &&  εεκκκκλληησσίίαα  μμέέσσαα
σσττοο  χχωωρριιόό..ΜΜεε  φφωωςς  κκααιι  ννεερρόό  δδιικκήήςς  μμααςς  γγεεώώττρρηησσηηςς..
ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΜΜΟΟΝΝΟΟ  1100  ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΑΑ  11..000000  ΕΕΥΥΡΡΩΩ  ΤΤΟΟ
ΣΣΤΤΡΡΕΕΜΜΜΜΑΑ    ΤΤηηλλέέφφωωννοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::  66997777008833115577

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  εεππααγγγγεελλμμααττιικκόόςς  χχώώρροοςς  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  εεππααγγγγεελλμμααττιικκόόςς  χχώώρροοςς  σσττηη  θθέέσσηη  ΦΦαακκάά  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  33..117700ττμμ
ΜΜεε  22  οοιικκήήμμαατταα  110000  ττμμ  γγιιαα  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  χχρρήήσσηη    66997722008855333366

ΠΠωωλλεείίττααιι  εεππιιχχεείίρρηησσηη  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα
ΠΠωωλλεείίττααιι  ππλλυυννττήήρριιοο  ααυυττοοκκιιννήήττωωνν  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα  ((ΟΟδδόόςς  ΑΑλλκκιιββιιάάδδοουυ  2299))..
ΚΚοομμππλλέέ  ααππόό  εεξξοοππλλιισσμμόό  ––  έέττοοιιμμοο  ––  μμεε  ττεερράάσσττιιοο  ππεελλααττοολλόόγγιιοο..  66994444666622113388

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ
ΣΣΤΤΟΟΝΝ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ
((ΥΥΨΨΗΗΛΛΑΑΝΝΤΤΟΟΥΥ

ΚΚΑΑΙΙ
ΚΚΟΟΛΛΟΟΚΚΟΟΤΤΡΡΩΩΝΝΗΗ))  

ΑΑΚΚΙΙΝΝΗΗΤΤΟΟ  ΙΙΣΣΟΟΓΓΕΕΙΙΟΟ
116600ττμμ..

ΔΔΙΙΑΑΜΜΟΟΡΡΦΦΩΩΜΜΕΕΝΝΟΟ
ΣΣ  ΧΧΩΩΡΡΟΟΣΣ  ΜΜΕΕ
ΑΑΥΥΤΤΟΟΝΝΟΟΜΜΗΗ
ΘΘΕΕΡΡΜΜΑΑΝΝΣΣΗΗ  ((

ΠΠΡΡΩΩΗΗΝΝ
ΒΒΡΡΕΕΦΦΙΙΚΚΟΟΣΣ
ΣΣΤΤΑΑΘΘΜΜΟΟΣΣ))..
ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ

ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ
66997733882233441188..

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  
ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑ  8855  ΤΤ..ΜΜ..  ΕΕΝΝΑΑΝΝΤΤΙΙ  ΤΤΟΟΥΥ

ΙΙΕΕΡΡΟΟΥΥ  ΝΝΑΑΟΟΥΥ  ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΙΙΣΣΤΤΡΡΙΙΑΑΣΣ  ((ΟΟΠΠΙΙΣΣΘΘΕΕΝΝ
ΔΔΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ))  

ΓΓΙΙΑΑ  ΟΟΠΠΟΟΙΙΑΑΔΔΗΗΠΠΟΟΤΤΕΕ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗ    ΤΤΗΗΛΛ::  66997777442266227799

ΔΔΙΙΑΑΤΤΙΙΘΘΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΑΑΡΡΤΤΟΟΠΠΟΟΙΙΪΪΑΑΣΣ--
ΖΖΑΑΧΧΑΑΡΡΟΟΠΠΛΛΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  

ΠΠΡΡΟΟΣΣ  ΠΠΩΩΛΛΗΗΣΣΗΗ  ΗΗ΄́  ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΣΣΗΗ  
ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ  66998855882211119922



Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017 θριάσιο-13  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                      
Δ Η Μ Ο Σ

ΑΧΑΡΝΩΝ    
Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθ-

μιας
Εκπαίδευσης                                                                   
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα                                         
Τ.Κ.136 73 Αχαρνές
Τηλ.(+30)2132072501-509 
Fax (+30)2132072483 -

2102415431
Email:sxol.epit.2@gmail.com

Βαθμός προτεραιότητας:
«ΕΠΕΙΓΟΝ»

Χρόνος διατήρησης του
εγγράφου στο αρχείο:

«Τριετία»

Αρ.Πρωτ.: 581                                                                                         
Αχαρνές, 13-7-2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτρ-
οπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-

σης του Δήμου
Αχαρνών

Έχοντας υπόψη:
•Τις διατάξεις του άρθρου 94

παρ.4 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα

με το οποίο προστίθενται στο
άρθρο 75 παρ. Ι του Ν. 3463/2006
υπό τον τομέα στ ́ οι αρμοδιότητες
του άρθρου 17.
•Τις διατάξεις του άρθρου 103 του

Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχ/κή της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης).
•Τις διατάξεις των άρθρων 240

και 243 του Ν. 3463/2006 «Κύρω-
ση Κώδικα Δήμων και Κοινοτή-
των».
•Τις διατάξεις του ΦΕΚ 318/25-

02-2011 (τ.Β ́) που αφορά στη λει-
τουργία των Σχολικών Επιτροπών.
•Τις διατάξεις του ΦΕΚ 1416 (τ.Β

́). 16-06-2011 περί συγχώνευσης
Σχολικών Επιτροπών.
•Τις διατάξεις του άρθρου 113 του

Ν. 1892/90
•Τις διατάξεις του άρθρου 5 του

Ν. 1894/90
•Τις διατάξεις του άρθρου 49 του

Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/11-05-2015
τ.Α ́).   

Προκηρύσσει 
Την πλήρωση 30 θέσεων καθαρι-

στών/ριών για την κάλυψη των
αναγκών καθαριότητας σχολικών
μονάδων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος
2017-18 με σύμβαση έργου διάρ-
κειας από 01/09/2017 έως και
30/06/2018.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις
αυτές θα πρέπει να υποβάλλουν
σχετική αίτηση στο Γραφείο της
Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αχα-
ρνών, από την Δευτέρα  17-7-
2017 έως και την Παρασκευή 21-
7-2017 και ώρες 9:00 έως 12:00
π.μ., Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
στις Αχαρνές.

Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
•Έγγραφη αίτηση με πλήρη

στοιχεία του ενδιαφερόμενου/ης.
•Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων

του δελτίου αστυνομικής ταυτότ-
ητας ή του διαβατηρίου με άδεια
παραμονής.
•Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν

διώκονται ποινικά.
•Εκκαθαριστικό εφορίας τελευ-

ταίας φορολογικής δήλωσης.
•Πιστοποιητικό Οικογενειακής

Κατάστασης
Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι

ενδιαφερόμενοι μπορούν να απε-
υθύνονται στα τηλέφωνα
2132072509 και 2132072397

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ  ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                
Ν Ο Μ Ο Σ

ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ Η Μ Ο Σ

ΦΥΛΗΣ                                                                        
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ &

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Πλατεία Ηρώων,

Άνω Λιόσια
Τηλ.: 2132042716
FAX: 2132042714
e-mail :dperiouspromhth@fyli.gr

Άνω Λιόσια, 12/07/2017
Αριθ. Πρωτ.: 37787

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ

Ο Δήμαρχος Φυλής διακηρύσσει
διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό δια-
γωνισμόανάδειξης προμηθευτή
για την Προμήθεια υλικών
βελτίωσης οδοστρώματος οδι-
κού δικτύου Δήμου Φυλής Α.Μ:
54/2017, με κριτήριο κατακύρω-
σης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά,
αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολι-
κού ενδεικτικού προϋπολογισμού
οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ
(800.000,00€) (συμπεριλαμβανο-
μένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
24%).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποι-

ηθεί με χρήση της πλατφόρμας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρο-
νικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr.
• Ημερομηνία αποστο-

λής της διακήρυξης στην εφημε-

ρίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων:
14/07/2017
• Ημερομηνία ανάρτ-

ησης της διακήρυξης στη διαδικ-
τυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ:
14/07/2017
• Ημερομηνία έναρξης

υποβολής προσφορών:
02/08/2017 και ώρα 08:00
• Καταληκτική ημερομ-

ηνία και ώρα υποβολής προσφο-
ρών: 22/08/2017 και ώρα 16:00

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδι-
κασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση
ενώσεων οικονομικών φορέων, τα
μέλη αυτών, που είναι εγκατε-
στημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπο-

γράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο
βαθμό που η υπό ανάθεση δημό-
σια σύμβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σημειώσεις του σχετικού
με την Ένωση Προσαρτήματος I
της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν

εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της
παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη

διαδικασία σύναψης της παρ-
ούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς
φορείς (προσφέροντες), εγγυητική
επιστολή συμμετοχής 2% της
αξίας του προκηρυχθέντος ποσού
χωρίς Φ.Π.Α., που ανέρχεται στο
ποσό των δώδεκα χιλιάδων εννια-
κοσίων  € (12.900,00€).
Σε περίπτωση υποβολής προσφ-

οράς για ένα ή περισσότερα τμή-

ματα της σύμβασης, το ύψος της
εγγύησης συμμετοχής υπολογίζε-
ται 2% επί της εκτιμώμενης αξίας,
εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομέ-
νου/ων τμήματος/τμημάτων
(Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 1α ν.
4412/2016). 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να
ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30)
ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι
έντεκα (11) μήνες από την επο-
μένη της καταληκτικής ημερομ-
ηνίας υποβολής προσφορών του
διαγωνισμού, άλλως η προσφορά
απορρίπτεται.

Προσφορές θα υποβληθούν
σύμφωνα με την αναλυτική δια-
κήρυξη. 
Γενικές πληροφορίες παρέχονται

και από το Τμήμα Προμηθειών του
Δήμου Φυλής, Διεύθυνση Πλατεία
Ηρώων, Τ.Κ 13341, Τηλ. 213
2042701, Fax. 210 2474401 Οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
μπορούν να έχουν πλήρη πρό-
σβαση στα τεύχη του διαγωνισμού
επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του
Δήμου Φυλής http://www.fyli.gr.
καθώς και  την επίσημη  πλατφόρ-
μα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκ-
τρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr.
Περιληπτική διακήρυξη θα δημο-

σιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο
Φ.Ε.Κ./Τεύχος ΔΔΣ και στον Τύπο. 
Οι δαπάνες δημοσίευσης της δια-

κήρυξης και τα λοιπά έξοδα του
διαγωνισμού, αρχικού και τυχόν
επαναληπτικού, που προβλέπον-
ται από το ισχύον νομοθετικό
πλαίσιο, βαρύνουν τον Ανάδοχο.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                      
Δ Η Μ Ο Σ

ΑΧΑΡΝΩΝ                                                     
Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης                                                                   
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα                                         
Τ.Κ.136 73 Αχαρνές
Τηλ.(+30)2132072501-509 
Fax (+30)2132072483 -

2102415431
Email:sxol.epit.1@gmail.com

Αρ.Πρωτ.: 1416 
Αχαρνές, 13-7-2017

Βαθμός προτεραιότητας:
«ΕΠΕΙΓΟΝ» 

Χρόνος διατήρησης του
εγγράφου στο αρχείο:

«Τριετία»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτρ-
οπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
του Δήμου Αχαρνών

Έχοντας υπόψη:

•Τις διατάξεις του άρθρου 94
παρ.4 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα
με το οποίο προστίθενται στο
άρθρο 75 παρ. Ι του Ν. 3463/2006

υπό τον τομέα στ ́ οι αρμοδιότητες
του άρθρου 17.
•Τις διατάξεις του άρθρου 103 του

Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχ/κή της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης).
• Τις διατάξεις των άρθ-

ρων 240 και 243 του Ν. 3463/2006
«Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοι-
νοτήτων».
• Τις διατάξεις του ΦΕΚ

318/25-02-2011 (τ.Β ́ ) που αφορά
στη λειτουργία των Σχολικών Επι-
τροπών.
• Τις διατάξεις του ΦΕΚ

1416 (τ.Β ́ ). 16-06-2011 περί
συγχώνευσης Σχολικών Επιτρ-
οπών.
• Τις διατάξεις του άρθρ-

ου 113 του Ν. 1892/90
• Τις διατάξεις του άρθρ-

ου 5 του Ν. 1894/90
• Τις διατάξεις του άρθρ-

ου 49 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ
47/11-05-2015  τ.Α ́).   

Προκηρύσσει 
Την πλήρωση 52 θέσεων καθα-

ριστών/ριών για την κάλυψη των
αναγκών καθαριότητας σχολικών
μονάδων Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος
2017-18 με σύμβαση έργου διάρ-
κειας από 01/09/2017 έως και
30/06/2018.
Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις

αυτές θα πρέπει να υποβάλλουν
σχετική αίτηση στο Γραφείο της
Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αχα-
ρνών, από την Δευτέρα  17-7-
2017 έως και την Παρασκευή
21-7-2017 και ώρες 9:00 έως
12:00 π.μ., Φιλαδελφείας 87 &
Μπόσδα στις Αχαρνές.

Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
• Έγγραφη αίτηση με

πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμε-
νου/ης.
• Φωτοαντίγραφο των

δύο όψεων του δελτίου αστυνομι-
κής ταυτότητας ή του διαβατηρίου
με άδεια παραμονής.
• Υπεύθυνη Δήλωση ότι

δεν διώκονται ποινικά.
• Εκκαθαριστικό εφο-

ρίας τελευταίας φορολογικής
δήλωσης.
• Πιστοποιητικό Οικογε-

νειακής Κατάστασης
Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι

ενδιαφερόμενοι μπορούν να απε-
υθύνονται στα τηλέφωνα
2132072509 και 2132072434

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                
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ς: 6975328309

νΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα
Ζωή, μονοκατοικία 100
τ.μ., ισόγεια, προσό-
ψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78,
μπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.μ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν, αποθ-
ήκη, κήπος, ελεύθερη,
άριστη κατάσταση, ανα-
καίνιση '00, τιμή 35.000€
6986257643

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος
Τοπος, μονοκατοικία 57
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ,
κατασκευή '85, μπάνιο,
σε οικόπεδο 170 τ.μ., ενι-
αιο σαλονι - κουζινα,
τζάκι, πάρκιν, αποθήκη,
κήπος, ελεύθερη, ανα-
καινισμένη, ανακαίνιση
'10, τιμή 30.000€,
συζητήσιμη ,
210/5764121

Α Σ Π Ρ Ο Π Υ Ρ Γ Ο Σ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασ-
κευή γκαρσονιέρα 35
τ.μ., στον ημιώροφο, 1
υ/δ master, κατασκευή
'17, μπάνιο, προκασκε-
υασμενο, μεταφέρεται
στο χωρο σας, τιμή
6.500€, συζητήσιμη ,
1 0 : 0 0 - 2 2 : 0 0 - -
6970343665

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τμ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση Δεμερτζή πίσω
από το Δημοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων Πολ-
υτεχνείου.
Διαθέτει κήπο 100 τ.μ. ,
μπάρμπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και
τον κόλπο του Σκαραμαγ-
κά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελματικοί χώροι - γρ-
αφεία (ισόγειο και 2ος όρο-
φος) στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση. 
Τηλ. επικοινωνίας 
6974011586.   (21.2. 17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 

Ενοικιάζεται εστιατόριο 
(πρώην Χαγιάτι) στο κέν-
τρο της Μάνδρας (Κορο-
πούλη 6). 180τμ κτίριο και
250τμ υπαίθριος χώρος.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6975328309

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρ-
ικό κατάστημα (Οδός Παγ-
κάλου) 300τμ + 100τμ βο-
ηθητικός χώρος. τηλ. επι-
κοινωνίας:
6934689242.(22.7.16)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι
Μ Ι Α
Γ Κ Α Ρ Σ Ο Ν Ι Ε Ρ Α
(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 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925
& 6949073467

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαμέρι-
σμα 54 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '76, μπάνιο, κεντρ

ική θέρμανση, κλιματισμός,
ανακαινισμένο, ανακαίνιση
'15, τιμή 250€, συζητήσιμη
6932208258

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ μονοκα-
τοικία 80 τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ,
κατασκευή '65, μπάνιο, α
νοικτό πάρκιν, κήπος 170
τ.μ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 245τμ, τιμή
370€- 2111041100

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

Ενοικιάζεται πλήρως ε-
πιπλωμένο οροφοδιαμέρι-
σμα 90 τμ στη Μάνδρα,
πλησίον της κεντρικής πλα-
τείας, σε διώροφη οικοδο-
μή, επί οικοπέδου 500 τμ,
με κήπο. Ενοίκιο:450 ευρώ.
Είναι σε άριστη κατάσταση,
διαθέτει αυτόνομη θέρμαν-
ση, κλιματισμό και θέση
σταθμεύσεως. 
Τηλ επικοινωνίας: 210-
5555391, 6937895583
(3.3.16)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό
της Αγίας Παρασκευής έκ-
τασης 500 μέτρων . Τηλ.
6936678467  (6.12.16)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλoύνται 2 οικόπεδα στην
περιοχή Ρουπακίου, 600
τ.μ. το καθένα εντός
σχεδίου. Τηλ. επικοινωνίας
6977010051 (ώρες 10:00-
13:00 )  (7.1.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Γκοριτσα,
θέση Θερμοκήπια, νεόδμητη
μονοκατοικία 120 τ.μ., ισο

γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2 mas-
ter), κατασκευή '01, 
2 μπάνια, σε οικόπεδο 180
τ.μ., αυτόνομη θέρμανση, ε-
λεύθερη, 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

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
(8.12.16)

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

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρ-
σονιέρα 31 τ.μ., 1ου - 2ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, μπάνιο,
studio, τέντες, δωμάτιο με ε-
νιαία κουζίνα, κλιματιστικό, τι-
μή 28.000€, συζητήσιμη
τηλ:6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ημιτελής 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 Ρου-
πακίου 400μ². Τιμή 35.000€

. 

Είκοσι χιλιάδες μετρητά και
1.500€ τον μήνα. Πληροφο-
ρίες στο 6977-646768.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητείται ψυκτικός για ερ-
γασία ή συνεργασία. Τηλ.
210 5573612, 6932864021

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΙ
ΕΩΣ ΤΟ ΒΡΑΔΥ. ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ. ΤΗΛ
6945376503

Κυρία αναλαμβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παιδιών
σε περιοχές της Δυτικής Αττι-
κής με χρόνια προϋπηρεσία.
Τηλ. 6994948553. 

Βοηθός βρεφονηπιοκόμος
από τον Ασπρόπυργο αναζ-
ητά εργασία σε ιδιωτικό παι-
δικό σταθμό. Επίσης ανα-
λαμβάνει τη φύλαξη παιδιών
έως 5 ετών. Τηλ.:
6936678467 (10. 12.16)

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΖΗΤΑΕΙ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ:
6945376503(12.10.16)

Ιδιωτικός σεκιούριτι με εμπει-
ρία, αναλαμβάνει τη φύλαξη
σε γάμους, εστιάσεις, βα-
πτίσεις με εχεμύθεια και υπε-
υθυνότητα. 
Επίσης αναλαμβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας 
6985872538 κος Πανα-
γιώτης. (1.10.16)

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)

Κυρία Ελληνιδα αναλαμβα-
νει φυλαξη 
παιδιων στην περιοχη 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 Ασπρ-
όπυργος.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 600
τμ στα Γερμανικά Ασπροπύργου.
Τηλ επικοινωνίας: 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)

ΖΗΤΩ να μου χαρίσουν πα-
πάκι - μηχανάκι (ας είναι πα-
λιό διότι αναλαμβάνω προ-
σωπκά το service) για μετακι-
νήσεις λόγω προβλήμα
τος αναπηρίας. Τηλ:
6932851913.

ΠΠΩΩΛΛΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΔΔΙΙΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ  
ΣΣΤΤΟΟΝΝ  11οο  ΟΟΡΡΟΟΦΦΟΟ  6655  ΤΤ..ΜΜ..  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΤΤΙΙΜΜΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ

2255..000000  ΕΕΥΥΡΡΩΩ..  ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ
66997777667766009999  ΚΚοοςς  ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΗΗΣΣ  

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ
ΔΔΙΙΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑ

111155  ΜΜΕΕΤΤΡΡΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ
ΡΡΟΟΥΥΠΠΑΑΚΚΙΙ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ
ΣΣΕΕ  ΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΗΗ

ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΜΜΕΕ
ΚΚΗΗΠΠΟΟ  ΕΕΝΝΤΤΟΟΣΣ

ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟΥΥ  552200
ΤΤ..ΜΜ..

ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  
ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛ::

66994477114444225577

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΣΣΤΤΟΟ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟ  ΤΤΟΟΥΥ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ
ΧΧΩΩΡΡΟΟΣΣ  6655  ΤΤ..ΜΜ..  ΙΙΣΣΟΟΓΓΕΕΙΙΟΟ  ΜΜΕΕ  22  WWCC,,

AAIIRRCCOONNDDIITTIIOONN,,  ΣΣΥΥΝΝΑΑΓΓΕΕΡΡΜΜΟΟ..
ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ  66994466228888995522

ΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΖΖΗΗΤΤΑΑ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  
ΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΗΗ//
ΕΕΞΞΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΓΓΙΙΑΑ

ΗΗΛΛΙΙΚΚΙΙΩΩΜΜΕΕΝΝΕΕΣΣ  ΚΚΥΥΡΡΙΙΕΕΣΣ..
ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΕΕΣΣ

ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ//ΜΜΑΑΓΓΟΟΥΥΛΛΑΑ
//ΜΜΑΑΝΝΔΔΡΡΑΑ..  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ

ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ
66998866771122339900  ((ΒΒΑΑΣΣΙΙΛΛΙΙΚΚΗΗ))

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ ΓΙΑ
ΦΥΛΑΞΗ

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ

ΜΑΝΔΡΑΣ.
ΩΡΑΡΙΟ 13:00-08:00.
ΑΜΟΙΒΗ 400 ΕΥΡΩ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

6947526932
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 210-
5586632, 210-5586633 
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
ΔΗΜ 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 
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



16-θριάσιο Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΩΙΝΑ ΜΠΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΕΤΑ
Έναρξη 10/7: Ώρα αναχώρησης 9.30 

και επιστροφή στις 14.00
τιμή συμμετοχής 5 € , παιδιά έως 10 ετών 2,50 €

τηλ κρατήσεων 2105546685 

1 Ιουλίου έως 30 Ιουλίου  1 Ιουλίου έως 30 Ιουλίου  

22

12

18 14 12


