ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΤΗ ∆ΕΘ:

σελ. 5

«Είµαστε εδώ για κάνουµε
όσα χρειάζονται για να αλλάξει
η εικόνα της χώρας, είµαστε
εδώ για να µην είναι οι
πολίτες εξόριστοι µέσα στην
ίδια τους τη χώρα»

ΣΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΩΝ
ΒΑΝ∆ΑΛΩΝ ΤΟ ΠΑΡΚΟ
‘’Κ. ΛΙΑΡΟΣ’’ ΣΤΟ ΖΕΦΥΡΙ

∆ιανοµή σχολικών
ειδών σε ευπαθείς
οµάδες από τον
∆ήµο Αχαρνών

ê.2239
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σελ. 2

Αποφασισµένος να στείλει τους
βανδάλους στον Εισαγγελέα ο
Αντιδήµαρχος Γιάννης Μαυροειδάκος

Ανοίγει φέτος τις πόρτες του ο νέος
παιδικός σταθµός στον Κόκκινο Μύλο

σελ. 2

Η εξυπηρέτηση της πλειοψηφίας των αιτήσεων
αποτέλεσε τη βασική µέριµνα των ανθρώπων
της ∆ΗΦΑ, οι οποίοι εξέτασαν προσεχτικά
όλα τις περιπτώσεις, δίνοντας προτεραιότητα
στις εργαζόµενες µητέρες.
σελ. 2

Ξεκινούν σήµερα 18
Σεπτεµβρίου οι εγγραφές

σελ. 5

Πρότυπο Κέντρο
Εκµάθησης
υπολογιστών µε
δωρεάν µαθήµατα,
δηµιούργησε
ο ∆ήµος Φυλής

Ρυθµίσεις χρεών
– εξπρές έως και σε
120 µηνιαίες δόσεις
από τον Οκτώβριο

- Οι τελικές συζητήσεις µε τους θεσµούς
για τις δόσεις και τις "αυτόµατες"
διαγραφές οφειλών προς το ∆ηµόσιο

σελ. 11

Ωτοστόπ
εφιάλτης
για ένα ζευγάρι
Πολωνών
στην Κόρινθο

ΣΕΠΕ:
Μηνύσεις και
πρόστιµα
στους δήµους
που δεν
παρέχουν ΜΑΠ
σελ. 8

σελ. 4

2-θριάσιο
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Ασπρόπυργος
Καµπόλης Γεώργιος ∆.
Ειρήνης 30, 2105574683

Ελευσίνα
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Κοντούλη 1, 2105542410
Μάνδρα
Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ.
Εργατικές Κατοικίες, 2105541721
Aχαρνές

ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λαθέας 56, 2102477556
Ζεφύρι - Άνω Λιόσια

Κατζιλιεράκη Βασιλική Α. Τσακάλωφ 11 &
Μαστραχά 2, Πλησίον ΙΚΑ, 2102471660
Χαϊδάρι

Παπαδοπούλου Ελένη Π.
Μάνης 62 & Παπανδρέου Γεωργίου,
Τέρµα Λεωφορείων, 2105811153

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
7,7,11,15,19,23,27

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Γενικά αίθριος
Η θερµοκρασία από 22 έως 34
βαθµούς Κελσίου

Ανοίγει φέτος τις πόρτες του ο νέος
παιδικός σταθµός στον Κόκκινο Μύλο

Η εξυπηρέτηση της πλειοψηφίας των αιτήσεων αποτέλεσε τη βασική
µέριµνα των ανθρώπων της ∆ΗΦΑ, οι οποίοι εξέτασαν προσεχτικά όλα τις
περιπτώσεις, δίνοντας προτεραιότητα στις εργαζόµενες µητέρες.

Ε

νισχυµένοι
µ΄έναν
ακόµη παιδικό σταθµό,
στην περιοχή του Κόκκινου Μύλου, ξεκίνησαν-για τη
φετινή σχολική χρονιά-οι ∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί Αχαρνών. Η
εξυπηρέτηση της πλειοψηφίας
των αιτήσεων αποτέλεσε τη
βασική µέριµνα των ανθρώπων
της ∆ΗΦΑ, οι οποίοι εξέτασαν
προσεχτικά όλα τις περιπτώσεις,
δίνοντας προτεραιότητα στις
εργαζόµενες µητέρες.
Παράλληλα, η ∆ΗΦΑ κατάφερε να διατηρήσει σε υψηλά
ποσοστά την απορροφησιµότητα παιδιών από τη ∆ράση
«Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής ζωής» της
ΕΕΤΑΑ. Φροντίδα της είναι, το παιδαγωγικό πρόγραµµα να
είναι ευέλικτο, να λαµβάνει υπ’ όψη τα ενδιαφέροντα και τις
ανάγκες των παιδιών και να τους δίνει ευκαιρίες να εκφράσουν ιδέες και συναισθήµατα, µε πολλούς τρόπους, όπως το
παιχνίδι, το θέατρο, την κίνηση, τη µουσική, τα εικαστικά.
Ο πρόεδρος της ∆ΗΦΑ Γιώργος ∆ασκαλάκης τόνισε χαρακτηριστικά:«Μια νέα σχολική χρονιά ξεκάνει για τα παιδιά
της πόλης µας. Θα ήθελα λοιπόν να ευχηθώ από καρδιάς,
στους γονείς και στα παιδάκια που φιλοξενούνται στους

∆ηµοτικούς Παιδικούς Σταθµούς, να έχουν µια όµορφη και
δηµιουργική σχολική χρονιά.
Να σηµειώσω επίσης ότι
φέτος ανοίγει τις πόρτες του
και ο νέος παιδικός σταθµός
στον Κόκκινο Μύλο.
Ένας πρότυπος Παιδικός
σταθµός, στολίδι για την πόλη,
ο οποίος έγινε πραγµατικότητα
χάρη στην αµέριστη στήριξη
των προσπαθειών µας από
τον ∆ήµαρχο Γιάννη Κασσαβό,
και χάρη στην άψογη συνεργασία που έχουµε, µε τους Αντιδηµάρχους, Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Πολυµενέα και τον δ/ντη
της υπηρεσίας κ. Γεωργακόπουλο, Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης κ. Συρινίδη, Πρασίνου κ. Παπαδόπουλο και
των εργαζοµένων στις υπηρεσίες τους, καθώς και των συνεργατών µου στο προσωπικό της ∆ηµοτικής Φροντίδας Αχαρνών.
Επίσης, σηµαντικότατο κοµµάτι προσφοράς, αποτελεί και η
ευγενική χορηγία του ΙΚΕΑ και του οµίλου Αθ. Μαρτίνου σε
υλικοτεχνικό εξοπλισµό.
Καλή σχολική χρονιά µε υγεία και αισιοδοξία για το µέλλον
των παιδιών µας. Η προσπάθεια συνεχίζεται.»

ΣΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΩΝ ΒΑΝ∆ΑΛΩΝ ΤΟ
ΠΑΡΚΟ ‘’Κ. ΛΙΑΡΟΣ’’ ΣΤΟ ΖΕΦΥΡΙ

Αποφασισµένος να στείλει τους βανδάλους στον
Εισαγγελέα ο Γιάννης Μαυροειδάκος

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Αριάδνη, Αριάνα,Ευµένιος, Ευµένης,
Κάστωρ, Κάστορας, Κάστορης
Ρωµύλος, Ρωµύλιος, Ρωµυλία,

ΘΡΙΑΣΙΟ

ιδιοκτησία:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφηµερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις
Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nοµικός σύµβουλος: Μιχάλης Κοντίνος
τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: 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

∆ιεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου Γρηγορίου 4, 19300 Ασπρόπυργος
Χειρόγραφα δηµοσιευόµενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. Υπογεγραµµένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφηµερίδας

Τ

ην αγανάκτηση του για τους συνεχιζόµενους βανδαλισµούς στις υποδοµές του ΠΑΡΚΟΥ ΛΙΑΡΟΣ
και άλλων δηµοτικών χώρων εκφράζει ο Αντιδήµαρχος Ζεφυρίου Γιάννης Μαυροειδάκος. Οι υπηρεσίες του ∆ήµου διαπιστώνουν καθηµερινές φθορές στον κοινωνικό εξοπλισµό και κυρίως στην
παιδική χαρά, στα φώτα, στο πράσινο και στους τοίχους, µε αποτέλεσµα να σπαταλιούνται πολύτιµες
εργατοώρες και υλικά.
Μετά από έρευνα ο Γιάννης Μαυροειδάκος εντόπισε συγκεκριµένα νεαρά άτοµα νεαρής ηλικίας που
προκαλούν τις φθορές και ήδη µεθοδεύει τον τρόπο αντίδρασής του, χωρίς να αποκλείει το ενδεχόµενο
υποβολής µηνύσεων για φθορά δηµοτικής περιουσίας εναντίον των δραστών.
«∆εν είναι δυνατό να είναι έρµαιο των βανδάλων ο ∆ήµος. Την επόµενη εβδοµάδα θα συζητήσω µε τη
Νοµική Υπηρεσία το θέµα και ενδεχοµένως θα ζητηθεί η ποινική δίωξη συγκεκριµένων ατόµων που έχουν
εντοπιστεί. Στις περιπτώσεις ανηλίκων την ευθύνη έχουν οι γονείς τους που παραλείπουν να ασκήσουν
την απαιτούµενη εποπτεία.
Οι συνδηµότες µας έχουν πραγµατικά αγανακτήσει από τη συµπεριφορά των νεαρών ατόµων που πρέπει να κατανοήσουν ότι δεν µπορούµε να ανεχτούµε την αντικοινωνική τους συµπεριφορά. Μόλις αντιληφθούµε κάποιο περιστατικό βανδαλισµού πρέπει να δηλώνουµε την αντίδρασή µας και να καλούµε αµέσως την ΑΜΕΣΗ ∆ΡΑΣΗ» δήλωσε ο Γιάννης Μαυροειδάκος.
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θριάσιο-3

∆ιανοµή σχολικών ειδών σε ευπαθείς
οµάδες από τον ∆ήµο Αχαρνών

Βελτιωτικές εργασίες στα
τζιπ που θα παραδοθούν από
το ∆ήµο Φυλής στην ΕΛΑΣ

Π

Σ

ε διανοµή σχολικών ειδών σε ευπαθείς οµάδες πληθυσµού προχώρησε η ∆ιεύθυνση
Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου Αχαρνών.
Πάνω από 20 οικογένειες καταγεγραµµένων
δικαιούχων έλαβαν, τσάντες, τετράδια, µολύβια,
µαρκαδόρους και άλλα σχολικά είδη, ώστε να
ανταποκριθούν στις πρώτες τους ανάγκες τους,
ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.
Όπως ανέφερε ο Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου Αχαρνών κ. Γιώργος Σταύρου, τα
είδη προέρχονται από χορηγούς, ιδιώτες αλλά και

από τον Σύλλογο Εργαζοµένων του ∆ήµου Αχαρνών, ευχαριστώντας τους παράλληλα για αυτή την
κίνηση αλληλεγγύης και προσφοράς.
Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός
ανέφερε ότι, η υποστήριξη των ευπαθών οµάδων
πληθυσµού είναι µια διαρκής προσπάθεια µε στόχο
να περιοριστούν οι κοινωνικές ανισότητες που
έχουν προκύψει από την παρατεταµένη οικονοµική
κρίση στη χώρα µας και είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό ότι σε αυτή την προσπάθεια έχουµε συµµάχους, χορηγούς, ιδιώτες αλλά και τους εργαζόµενους
στον ∆ήµο Αχαρνών.

αρελήφθησαν από την εισαγωγική εταιρία τα 8
αυτοκίνητα τύπου τζιπ που προµηθεύτηκε ο
∆ήµος Φυλής, προκειµένου να τα παραχωρήσει
στην Ελληνική Αστυνοµία (ΕΛΑΣ), µε σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών αστυνόµευσης στο ∆ήµο Φυλής.
Σε αυτή τη φάση η εταιρία προχωράει στην τοποθέτηση
των διακριτικών και στις βελτιώσεις που έχουν ζητηθεί
από την ΕΛΑΣ για την αναβάθµιση των επιχειρησιακών
δυνατοτήτων των αυτοκινήτων.
Οι βελτιώσεις γίνονται στη βάση των προδιαγραφών
που τέθηκαν στην προκήρυξη του διαγωνισµού από την
ΕΛΑΣ κι εν συνεχεία καταγράφηκαν στη σύµβαση του
∆ήµου µε την εισαγωγική εταιρία η οποία ανέλαβε την
προµήθεια.
Αµέσως µόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες τα τζιπ θα
παραδοθούν από το ∆ήµο στην ΕΛΑΣ, αφού συνταχθεί
σχετικό πρωτόκολλο, στο οποίο θα επισηµανθεί ότι θα
χρησιµοποιηθούν για τις ανάγκες αστυνόµευσης, στην
περιοχή ευθύνης των αστυνοµικών υπηρεσιών (Υποδιεύθυνση Ασφαλείας-Τµήµα ∆ίωξης ΝαρκωτικώνΟΠΚΕ) που θα εγκατασταθούν στο κτίριο της Πολεοδοµίας, το οποίο παραχωρήθηκε, δωρεάν, από το ∆ήµο,
στο πλαίσιο του συµφώνου συνεργασίας του µε την
ΕΛΑΣ.

ΒΕΛΤΙΩΝΟΜΑΣΤΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ, ΑΛΛΑ ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΩΝ ∆ΗΛΩΝΕΙ Ο ΜΙΧ. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ

Συνεχίζει να καλύπτει τα κενά στον τοµέα της
καθαριότητας ο ∆ήµος Φυλής, µε την προµήθεια 740 κάδων

Σ

υνεχίζει την προσπάθεια βελτίωσης των
συνθηκών στην αποκοµιδή των απορριµµάτων ο
∆ήµος Φυλής.
Στο πλαίσιο αυτό προµηθεύτηκε, πρόσφατα, 740 νέους
κάδους απορριµµάτων τους
οποίους θα τοποθετήσει στα
σηµεία όπου η υπηρεσία έχει
διαπιστώσει ότι χρειάζονται.
Η υπηρεσία εξάλλου επισκευάζει, σε καθηµερινή βάση,
τους κάδους που υφίστανται
ζηµιές, ενώ το ειδικό όχηµα
τους πλένει σε τακτά χρονικά
διαστήµατα ώστε να µην µετατρέπονται σε εστίες µόλυνσης.
«Η προσπάθεια στην αποκοµιδή είναι καθηµερινή. Έχουµε θέσει, από την αρχή της
θητείας µας, σε λειτουργία όλο
το µηχανολογικό εξοπλισµό
του ∆ήµου, δηλαδή τα απορριµµατοφόρα, τα φορτηγά, τα
σκαπτικά µηχανήµατα και τις σκούπες και παρά τις δυσκολίες, που οφείλονται στις κοι-

νωνικές ιδιαιτερότητες του ∆ήµου, η
αποκοµιδή βρίσκεται σε πολύ καλό
επίπεδο. Στο σηµείο αυτό πρέπει να
ζητήσω
τη
συνεργασία
των
συνδηµοτών, επειδή παρατηρούνται
φαινόµενα βανδαλισµού των κάδων,
αλλά και ανεξέλεγκτη απόρριψη
ογκωδών αντικειµένων.
Για να διατηρήσουµε το ∆ήµο
καθαρό χρειάζεται προσπάθεια απ’
όλους. Άρα δεν πρέπει να καταστρέφουµε τον εξοπλισµό ούτε να
αφήνουµε τα ογκώδη αντικείµενα
στο δρόµο.
Οι συντοπίτες µας πρέπει να επικοινωνούν µε την υπηρεσία µέσω
του πενταψήφιου αριθµού 15691
(αστική χρέωση), ώστε να παραλαµβάνουµε, έγκαιρα, τα ογκώδη.
Τέλος πρέπει να αποτρέψουµε την
ανεξέλεγκτη απόρριψη µπάζων και
σκουπιδιών στους αδόµητους χώρους.
Στις περιπτώσεις αυτές είναι αναγκαίο να καλούµε, εσπευσµένα, την
Άµεση ∆ράση», τονίζει ο Αντιδήµαρχος Περιβάλλοντος Μιχάλης Οικονοµάκης.

4-θριάσιο
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Hγετικό στέλεχος κυκλώµατος
εµπορίας ναρκωτικών
συνελήφθη στην Αττική

Ωτοστόπ-εφιάλτης

για ζευγάρι Πολωνών
στην Κόρινθο

Σ

τιγµές τρόµου έζησε έν α ζευγάρι Πολων ών , που
τόλµησε ν α κάν ει οτοστόπ στην εθν ική οδό,
στο ύψος της Κορίν θου, καθώς οι άν θρωποι
που τους πήραν αποδείχ θηκαν ... ληστές!
Οι τουρίστες, έν ας 24χ ρον ος και η 20χ ρον η σύν τροφός του, έκαν αν µε το χ έρι τους σήµα για οτοστόπ
στη ν έα εθν ική οδό Πατρών - Κορίν θου.
Το αυτοκίν ητο, το οποίο σταµάτησε για ν α τους

πάρει, οδηγούσε έν ας 22χ ρον ος µε συν επιβάτη
έν αν 55χ ρον ο, οι οποίοι στο ύψος του Αιγίου προφασίστηκαν ότι θα πήγαιν αν ν α βάλουν βεν ζίν η. Ετσι,
βγήκαν από την Εθν ική και µπήκαν σε έν αν παράδροµο.
Εκεί κατέβασαν το ζευγάρι από το αυτοκίν ητο και,
αφού τους άρπαξαν µε τη χ ρήση βίας ό,τι πολύτιµο
είχ αν µαζί τους, εξαφαν ίστηκαν .
Οι Πολων οί ειδοποίησαν τις Αρχ ές και στο σηµείο
έφτασαν αστυν οµικοί της ∆ΙΑΣ, οι οποίοι από τις περιγραφές εν τόπισαν τους δύο δράστες και τους συν έλαβαν .
Οσο για τους τουρίστες, οι οποίοι µεταφέρθηκαν στο
Νοσοκοµείο Αιγίου, σίγουρα δεν πρόκειται ν α ξαν ακάν ουν οτοστόπ!

Συνελήφθη "δίδυµο" που έκλεψε 15
τόνους πετρελαίου από το 251 ΓΝΑ!

Σ

τα ίχ ν η και στη σύλληψη ηγετικού στελέχ ους
κυκλώµατος εµπ ορίας ν αρκωτικών ουσιών
οδηγήθηκαν έπειτα από έρευν α, αστυν οµικοί
της Υ ποδιεύθυν σης ∆ίωξης Ναρκωτικών της ∆ιεύθυν σης Ασφάλειας Θεσσαλον ίκης.
Συγκεκριµέν α, µε τη συν δροµή αστυν οµικών του
Τµήµατος Ασφαλείας Αµαρουσίου Αττικής, συν ελήφθη
στο σπίτι του σε περιοχ ή της Αττικής, έν ας 27χ ρον ος,
στην κατοχ ή του οποίου βρέθηκαν έξι δέµατα ακατέργαστης κάν ν αβης, συν ολικού βάρους 2.322 γραµµαρίων , µία ηλεκτρον ική ζυγαριά ακριβείας, πέν τε κιν ητά
τηλέφων α και τέσσερα πακέτα σύν δεσης κιν ητής τηλεφων ίας, σηµειώσεις, ταχ υδροµικές επιταγές και αποδείξεις συν αλλαγών .

Τ

ο γραφείο ασφαλείας του
251 Γενικού Νοσοκοµείου
Αεροπορίας (ΓΝΑ) συνέλαβε δύο άνδρες που έκλεβαν πετρέλαιο από τη δεξαµενή του νοσοκοµείου!
Πιο συγκεκριµένα, η σύλληψη των
δύο - ο ένας έχει σχέση µε το νοσοκοµείο ενώ ο άλλος είναι ιδιώτης έγινε την Πέµπτη, καθώς το τελευταίο
διάστηµα το γραφείο ασφαλείας είχε
διαπιστώσει ότι κάτι παράξενο συνέβαινε.
Υπολογίζεται ότι η κλοπή πετρελαίου κράτησε περίπου τέσσερις
µήνες, µε τους δύο συλληφθέντες να
έχουν αφαιρέσει από τις δεξαµενές
περίπου 15 τόνους, οι οποίοι πουλήθηκαν εκτός νοσοκοµείου.
Μετά την σύλληψη των δύο
ανδρών, κινήθηκαν όλες οι προβλεπόµενες νοµικές διαδικασίες.

∆ηµοτικός Αστυνόµος παρασύρθηκε από ταξί
εν ώρα υπηρεσίας

Α

τύχηµα εν ώρα εργασίας για υπάλληλο της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας Καλαµάτας,
όταν παρασύρθηκε από διερχόµενο ταξί, τραυµατίζοντάς τον σοβαρά.
Το ατύχηµα συνέβη στον κυκλικό κόµβο της πλατείας 23ης Μαρτίου, όπου εκτελούνταν εργασίες από το ∆ήµο Καλαµάτας, το πρωί της Παρασκευής, µε τον ∆ηµοτικό
Αστυνόµο να βοηθά στη ρύθµιση της κυκλοφορίας.
Σύµφωνα µε αυτόπτες µάρτυρες, ο τραυµατισµός ήταν σοβαρός, καθώς το αυτοκίνητο
τον σήκωσε στον «αέρα», κατά την επαφή!
Ο ∆ηµοτικός Υπάλληλος διακοµίσθηκε στο Γενικό Νοσοκοµείο Καλαµάτας, όπου και
νοσηλεύεται στην Ορθοπεδική Κλινική.

24/9 ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΝΜΑΤΙΚΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΟΣΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΡΩΣΣΟ

ΠΑΝΥΓΥΡΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΜΕΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙ∆Α ΓΙΑ ΚΑΦΕ - ΦΑΓΗΤΟ
ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 8.00, ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 10€
ΤΗΛ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ 2105546685

∆ευτέρα 18 Σεπτεµβρίου 2017

Εγγραφές από 18 Σεπτεµβρίου

θριάσιο-5

Πρότυπο Κέντρο Εκµάθησης
υπολογιστών µε δωρεάν µαθήµατα,
δηµιούργησε ο ∆ήµος Φυλής

Μ

ια πολύ σηµαντική πρωτοβουλία για να
µειωθεί το λεγόµενο ψηφιακό έλλειµµα,
δηλαδή για να εξοικειωθούν οι δηµότες µε
την ψηφιακή τεχνολογία και τους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές αναλαµβάνει ο ∆ήµος Φυλής, µέσω
της ∆ευτεροβάθµιας Σχολικής Επιτροπής.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αναπλ. ∆ήµαρχος
Νίκος Χατζητρακόσιας δηµιούργησε στο σχολικό
συγκρότηµα Αγίου Νικολάου, ένα πρότυπο Κέντρο
Εκµάθησης της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών για αρχάριους, αλλά και γι’ αυτούς που θα
επιδιώξουν να πιστοποιήσουν τη γνώση της χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών µε την απόκτηση ενός πτυχίου (ECDL).
Σύµφωνα µε τη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε
ο Νίκος Χατζητρακόσιας, «δίνεται η δυνατότητα σε
όσους δηµότες του ∆ήµου Φυλής επιθυµούν είτε να
αποκτήσουν βασικές γνώσεις στους ηλεκτρονικούς

Μ

ιλώντας από το βήµα της ∆ΕΘ ο Πρόεδρος της
αξιωµατικής αντιπολίτευσης τόνισε πως η Ελλάδα που ο ίδιος οραµατίζεται δεν έχει ως άξονα
τους δείκτες αλλά τους ανθρώπους και τόνισε πως η
Ελλάδα µπορεί καλύτερα και θα τα καταφέρει.
Αναλυτικά ο Πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας σηµείωσε: «Είµαστε εδώ για κάνουµε όσα χρειάζονται για να
αλλάξει η εικόνα της χώρας, είµαστε εδώ για να µην είναι
οι πολίτες εξόριστοι µέσα στην ίδια τους τη χώρα.
Μπορούµε καλύτερα και το πιστεύω βαθιά.

Περνάµε πολύ δύσκολα χρόνια οι Έλληνες δεν αξίζουµε
να ζούµε µέσα στη µιζέρια και τη διαρκή φτωχοποίηση
δεν µας αξίζει να πληρώνουµε τα ψέµατα και τις αυταπάτες των µαθητευόµενων µάγων που από αυτό το βήµα
έσκιζαν τα µνηµόνια και σήµερα υπόσχονται επενδύσεις.
∆εν ξέρουν δεν µπορούν ας κάνουν επιτέλους στην άκρη.
Στις πλάτες µας πέφτει µία βαριά ευθύνη. Είµαστε εδώ
για να δηµιουργήσουµε µία υγιή και ασφαλή Ελλάδα, µία
Ελλάδα που δεν φοβάται για το µέλλον γιατί έχει µάθει
από τα λάθη της.
Αυτή η Ελλάδα δεν µπορεί να είναι ένα θερµοκήπιο ανικανότητας και αναξιοκρατίας.

Οραµατίζοµαι µία χώρα αξιοπρεπή και όχι µία χώρα σε
µόνιµη κρίση στην οποία θα κυριαρχεί ο φόβος και η ανασφάλεια. Στην Ελλάδα που ονειρεύοµαι οι άξιοι επιβραβεύονται και οι αδύναµοι στηρίζονται. Όταν µιλώ για αναγκαίες µεταρρυθµίσεις δεν έχω στο µυαλό µου µόνο σχέδια αλλά κυρίως ανθρώπους. Για αυτούς νοιάζοµαι όταν
µιλώ για άλλο κράτος και αξιολόγηση παντού.
Η δηµόσια τάξη επίσης δεν είναι ούτε δεξιά ούτε αριστερή πολιτική είναι υποχρέωση ενός ευνοµούµενου κράτους.

Απευθύνοµαι σήµερα σε όλους τους Έλληνες που δεν
αντέχουν τη συνεχή ανασφάλεια, δεν συµβιβάζονται µε

υπολογιστές (τµήµα αρχαρίων), είτε να παρακολουθήσουν ολοκληρωµένα προγράµµατα µαθηµάτων για την απόκτηση πιστοποιηµένων
γνώσεων πληροφορικής (τµήµα ECDL). Η διάρκεια εκπαίδευσης για κάθε τµήµα είναι 8 εβδοµάδες αντίστοιχα».
Η διαµόρφωση και ο υπερσύγχρονος εξοπλισµός του Κέντρου Εκµάθησης έχει ήδη ολοκληρωθεί.
Σε αυτή τη φάση το Κέντρο δεν διαθέτει τη
δυνατότητα πιστοποίησης για την απόκτηση
πτυχίου, αλλά ο Νίκος Χατζητρακόσιας εκτιµά ότι
θα γίνει το επόµενο διάστηµα.
Τα µαθήµατα θα είναι δωρεάν και για την εγγραφή θα κρατείται σειρά προτεραιότητας.
Οι εγγραφές αρχίζουν τη ∆ευτέρα 18 Σεπτεµβρίου 2017 και θα διαρκέσουν µέχρι τις 2 Οκτωβρίου 2017.

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΤΗ ∆ΕΘ:

«Είµαστε εδώ για κάνουµε όσα χρειάζονται
για να αλλάξει η εικόνα της χώρας, είµαστε
εδώ για να µην είναι οι πολίτες εξόριστοι
µέσα στην ίδια τους τη χώρα»

την µετριότητα, που έχουν υψηλές απαιτήσεις από τους
πολιτικούς ηγέτες από τους οποίους σωστά πρέπει να
απαιτούν το κοινό καλό. Ξέρω ότι οι Έλληνες θέλουν
πολιτικούς µε εσωτερικό κώδικα αξιών. ∆εν µε ενδιαφέρει η εξουσία ως αυτοσκοπός. Η εξουσία είναι µόνο το
εργαλείο ώστε να βελτιωθεί η ζωή των πολιτών».
Αναφερόµενος στην οικονοµία και τις επενδύσεις ο κ.
Μητσοτάκης σηµείωσε: «Για να αλλάξει το κλίµα στην
οικονοµία δεν αρκεί µόνο η πολιτική αλλαγή χρειάζεται και
µία αφοσιωµένη µε τις αλλαγές κυβέρνηση. Μία κυβέρνηση των καλύτερων όχι των συγγενών και των κολλητών
και φίλων. Το νοµοσχέδιο για την οργάνωση της νέας
κυβέρνησης είναι έτοιµο και είναι το πρώτο που θα ψηφιστεί.
Το δεύτερο µας σχέδιο έχει να κάνει µε τη φορολογική
µεταρρύθµιση. Έχω προσωπικά δεσµευτεί για τη µείωση
της φορολογίας επιχειρήσεων στο 20% και τη µείωση του
ΕΝΦΙΑ κατά 30% µέσα σε δύο χρόνια. Σήµερα δεσµεύοµαι για µία δραστική απλοποίηση της φορολογικής
νοµοθεσίας µε εγγύηση πως ο νέος φορολογικός νόµος
δεν θα αλλάξει για τουλάχιστον 5 χρόνια. Η φορολογία
πρέπει να ενθαρρύνει και τις επενδύσεις.
Το τρίτο νοµοσχέδιο αφορά την απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης και απαιτούµε απόλυτο σεβασµό
στην τήρηση των προθεσµιών. Σπάµε το µονοπώλιο του
Κράτους στην ελεγκτική διαδικασία και βελτιώνουµε
αισθητά το πολεοδοµικό πλαίσιο. Απόλυτη προτεραιότητα
για τη νέα κυβέρνηση θα είναι η προώθηση εµβληµατικών επενδύσεων όπως το ελληνικό και οι σκουριές. Το
µήνυµα είναι σαφές, ελάτε να επενδύσετε στην Ελλάδα
γιατί υπάρχει σταθερό νοµικό πλαίσιο, σεβασµός στον
επενδυτή και επενδυτικά κίνητρα.
Η Ελλάδα δεν µπορεί και δεν πρέπει να είναι στην θλιβερή κατάσταση που είναι σήµερα. Ο κλάδος του τουρισµού µόνο µπορεί να προσελκύσει 20 δις τα επόµενα 5
χρόνια».
Αναφερόµενος στον πρωτόγεννη τοµέα ο Κυριάκος
Μητσοτάκης τόνισε: θα υποστηρίξουµε τον επαγγελµατία

αγρότη. Επιµένω στα νέα συνεργατικά σχήµατα που θα
µας επιτρέψουν να µειώσουµε το κόστος παραγωγής και
θα διεκδικήσουµε µε αξιώσεις καλύτερη θέση στον
κόσµο. Θα αξιοποιήσουµε τις νέες τεχνολογίες ώστε να
κάνουµε µία επανάσταση στον πρωτογενή τοµέα.
Επίσης ναι θέλουµε εξορυκτική δραστηριότητα στη
χώρα πάντα µε σεβασµό στο περιβάλλον. Άλλες Σκουριές δεν πρόκειται να έχουµε. Οι δουλειές που χάνονται
σήµερα στην Χαλκιδική θα ανακτηθούν και αυτό αποτελεί
προσωπική µου δέσµευση.
Αναφερόµενος στην φορολογία και την «εξόντωση του
Έλληνα φορολογουµένου» ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: «σήµερα η παραγωγική καχεξία και η υπερφορολόγηση οδηγούν τους Έλληνες στην παραοικονοµία και στην
µετανάστευση. ∆ουλεύουµε διαρκώς λιγότεροι για µικρότερα εισοδήµατα, πληρώνοντας διαρκώς περισσότερους
φόρους. Τα πλεονάσµατα στα οποία µας έχει δεσµεύσει η
κυβέρνηση είναι δύσκολο να επιτευχθούν κι αν ακόµη
αυτό συµβεί θα είναι εις βάρος των Ελλήνων. Η κυβέρνηση µας δεσµεύει για µετά τη λήξη του προγράµµατος και
η γενιά των 360 ευρώ στοιχειώνει το µέλλον της πατρίδας
µας. Μπορούµε όµως να αλλάξουµε το µείγµα δηµοσιονοµικής πολιτικής αλλά για να κάνουµε µία πραγµατική
επανάσταση στην φορολογία πρέπει να αλλάξουµε τους
όρους των συµφωνιών µε τους εταίρους µας. Όπως προτείνω µία νέα συµφωνία αλήθειας µε την κοινωνία έτσι θα
προτείνω νέα συµφωνία µε τους εταίρους µας. Η λογική
είναι απλή δεσµευόµαστε για µεταρρυθµίσεις µετά το
2018 ενώ παράλληλα θα µειώνονται και τα πρωτογενή
πλεονάσµατα στο 2%».
Αναφερόµενος στα Πανεπιστήµια ο Πρόεδρος της Νέας
∆ηµοκρατίας τόνισε πως πλέον οι φοιτητές δεν θα
µετέχουν στην εκλογή πρυτάνεων ενώ σηµείωσε πως η
∆ΑΠ θα επανιδρυθεί και δεν πρόκειται να µετέχει ξανά σε
εκλογές για "λίγους". Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε επίσης µε
νόηµα πως από την πλευρά της ∆ΑΠ δεν θα ξανακολληθεί ποτέ σε κανέναν Πανεπιστηµιακό χώρο αφίσα και
σηµείωσε πως οι φοιτητικές εκλογές θα γίνονται από ένα
και µόνο κοινό ψηφοδέλτιο.

6-θριάσιο

Ο ∆ήµος Μεγαρέων και ο Αθλητικός Όµιλος “Ωρίων”
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διοργανώνουν Ανοικτό Τουρνουά Σκάκι για όλες τις ηλικίες.

Ο

ΌΡΟΙ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
1. Η συµµετοχή στους αγώνες είναι ελεύθερη για όλους, χωρίς κόστος, αρκεί να γνωρίζουν
τους κανόνες του παιχνιδιού.

2. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να δηλώσουν συµµετοχή
έως την Πέµπτη 21 Σεπτέµβρη
στο τηλέφωνο 6947.204.007
(Αντώνης) ή στο email
megarachess@yahoo.gr.
3. Θα πραγµατοποιηθούν αγώνες στις 10.30 το πρωί και στις 17.00 απόγευµα, µε διάλειµµα
το µεσηµέρι. Το ακριβές πρόγραµµα θα διαµορφωθεί ανάλογα µε τις συµµετοχές.
4. Οι αγωνιζόµενοι πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον 30’ πριν την έναρξη των αγώνων στον
αγωνιστικό χώρο για να επιβεβαιώσουν την συµµετοχή τους.
5. Αν χρειαστεί κλήρωση, θα πραγµατοποιηθεί πριν την έναρξη των αγώνων και µετά την επιβεβαίωση των συµµετοχών.
6. Θα σχηµατιστούν κατηγορίες ανάλογα µε την ηλικία των παικτών.
7. Οι παρτίδες των ενηλίκων θα έχουν διάρκεια 25’ µε προστιθέµενο χρόνο 10’’ σε κάθε κίνηση
(ράπιντ).
Στις παρτίδες των παιδιών ενδέχεται να µη χρησιµοποιηθεί ρολόι, ανάλογα µε την εξοικείωση
των παικτών µε αυτό.
8. Η νίκη αποφέρει 1 βαθµό, ενώ η ισοπαλία 1/2 βαθµό. Η ήττα δε δίνει βαθµούς.
9. ∆ε θα απαιτηθεί από τους παίκτες να σηµειώνουν τις κινήσεις τους, αλλά θα υπάρχουν
παρτιδόφυλλα για όσους µπορούν να το κάνουν.

«Προθέρµανση για το µεγάλο Αρβανίτικο αντάµωµα που θα πραγµατοποιηθεί στις 23
Σεπτεµβρίου για τα 30κοστά γενέθλια του Συλλόγου Αρβανίτικου Πολιτισµού Άνω
Λιοσίων η ΓΡΙΖΑ, ήταν το παραδοσιακό πανηγύρι που έλαβε χώρα στην Πλατεία Μητροπόλεως ανήµερα της υψώσεως του Τίµιου Σταυρού το βράδυ της Πέµπτης 14 Σεπτεµβρίου.
Αυτό ακριβώς επεσήµαναν και κατά τις σύντοµες οµιλίες τους τόσο ο Πρόεδρος της
ΓΡΙΖΑΣ Γιώργος Καραϊσκάκης, όσο και ο ∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς από το
βήµα της εκδήλωσης.
Ο ∆ήµαρχος που έδωσε τη δέσµευση ότι το Λιοσιώτικο Αρβανίτικο πανηγύρι για την
ύψωση του Τίµιου Σταυρού θα εξακολουθήσει να γίνεται στην παραδοσιακά στην Πλατεία Μητροπόλεως, κάλεσε τον κόσµο και για ένα ακόµα Αρβανίτικο Αντάµωµα το Σάββατο 23 Σεπτεµβρίου. Ο Χρήστος Παππούς εξάλλου, αναφέρθηκε επιγραµµατικά στην
σπουδαιότητα δύο σηµαντικών γεγονότων για τον ∆ήµο Φυλής. Το πρώτο είναι η ετήσια
καθιέρωση του ∆ιεθνούς Συνεδρίου για την
εδραίωση της ∆ηµοκρατίας που ξεκίνησε
φέτος στη Χασιά υπό
τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό
∆ηµοσίου
∆ικαίου (EPLO) και την
Κεντρική
Ένωση
∆ήµων
Ελλάδας

(ΚΕ∆Ε). Το δεύτερο, η καθιέρωση της εκδήλωσης στο Σύνταγµα για την Απελευθέρωση
της Αθήνας από τον Καπετάν Μελέτη Βασιλείου, για την οποία ο ∆ήµος Φυλής προχωρά
µε συντονισµένες ενέργειες, ώστε µε Προεδρικό ∆ιάταγµα να καθιερωθεί ως ∆ηµόσια
Εορτή.
Κατά τα λοιπά το παραδοσιακό πανηγύρι στην µικρή πλατεία (Πλατεία Μητροπόλεως)
κύλισε µε εξαίσιους χορούς και παραδοσιακά αρβανίτικα ακούσµατα µε τα Τµήµατα της
Γρίζας µικρό, µεσαίο και µεγάλο, να δίνουν επί σκηνής τον καλύτερό τους εαυτό, απολαµβάνοντας το θερµό χειροκρότηµα του κόσµου.
Μαζί µε τις ευχές που αντάλλαξαν στο τέλος της βραδιάς οι Αρβανίτες και όχι µόνο
ανανέωσαν το ραντεβού τους για το Σάββατο 23 Σεπτεµβρίου στο Αντάµωµα που θα
περιλαµβάνει Αρβανίτικους Συλλόγους από Χαλκίδα, Μενίδι, Ίλιο, Κερατέα, Οινόφυτα,
Καπανδρίτι, Κάλαµο κ.α, καθώς και τους κορυφαίους παραδοσιακούς ερµηνευτές Λάλεζα, Μπρέµπο, Μεσογίτη, Πλακιά, Σαφέτη και Χατζή.

∆ήµος Μεγαρέων και ο Αθλητικός Όµιλος “Ωρίων” διοργανώνουν Ανοικτό Τουρνουά
Σκάκι για όλες τις ηλικίες, µε σκοπό τη διάδοση του αθλήµατος. Το τουρνουά θα είναι
φιλικό (µη βαθµολογούµενο), συνεπώς δεν απαιτείται δελτίο αθλητή για τη συµµετοχή
σε αυτό. Παρ’ όλ’ αυτά, θα τηρηθούν στο µέτρο του δυνατού, όλοι οι κανονισµοί της ∆ιεθνούς
Οµοσπονδία Σκακιού (FIDE).
Οι αγώνες θα διεξαχθούν τις διαδοχικές Κυριακές 24 Σεπτέµβρη και 1 Οκτώβρη, µε ώρα έναρξης 10:30 π.µ. στην έδρα του Αθλητικού Οµίλου “Ωρίων”, Αγ. Παρασκευής 56 & Ελ. Βενιζέλου,
Μέγαρα.Επίσης, το Σάββατο 23 Σεπτέµβρη στις 18:00, θα πραγµατοποιηθεί στον ίδιο χώρο
σεµινάριο κανονισµών και σκακιστικής γραφής, µε σκοπό την οµαλή διεξαγωγή των αγώνων
την επόµενη ηµέρα. Η συµµετοχή στο σεµινάριο είναι επίσης ελεύθερη και δε χρειάζεται δήλωση συµµετοχής.Με το τέλος της δεύτερης ηµέρας των αγώνων, θα πραγµατοποιηθεί απονοµή
αναµνηστικών διπλωµάτων σε όλους τους συµµετέχοντες και µεταλλίων στους 3 πρώτους κάθε
κατηγορίας. Εκτιµώµενη ώρα 20.00.
Οι όροι διεξαγωγής θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, στην ιστοσελίδα του Α.Ο.
Ωρίων καθώς και στην εκδήλωση του τουρνουά στη σελίδα στο Facebook: https://www.facebook.com/megarachess.

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: Πετυχηµένο το Πανηγύρι
της Γρίζας στην Πλατεία Μητροπόλεως
για τον εορτασµό του Σταυρού

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου Αθηνών
Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος στη Γερµανία

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Τηλέφωνο: 210 5547957 κινητό: 6974470394
email: amalia.liaskou@yahoo.gr
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Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η διάλεξη της κ. Μαρριέτα Γιαννάκου, µε θέµα «Η Παιδεία
στην Ελλάδα: Παρελθόν – Παρόν – Μέλλον», στο Πνευµατικό Κέντρο Ασπροπύργου

Μ

ε εξαιρετικό ενδιαφέρον παρακολούθησαν οι παρευρισκόµενοι τη διάλεξη της κ.
Μαρριέτα Γιαννάκου, πρώην Υπουργός,
Βουλευτής και Ευρωβουλευτής µε θέµα «Η Παιδεία στην Ελλάδα: Παρελθόν – Παρόν – Μέλλον»,
που πραγµατοποιήθηκε στο Πνευµατικό Κέντρο
Ασπροπύργου. Στην εκδήλωση συµµετείχε και η κ.
Βάσω Κόλλια, Πολιτική Επιστήµων, πρώην Γενική
Γραµµατέας Νέας Γενιάς και Ισότητας.
Η εκδήλωση ήταν στο πλαίσιο των Θριασίων
2017, που περιλαµβάνει πλούσιο καλλιτεχνικό,
πολιτιστικό αλλά και επιµορφωτικό πρόγραµµα.
Χαιρετισµό απηύθυνε ο δήµαρχος Ασπροπύργου
Νίκος Μελετίου, ενώ και ο πρόεδρος του πνευµατικού Κέντρου Ασπροπύργου Μελέτης Μπουραντάς,
στην οµιλία του απηύθυνε θερµές ευχαριστίες
προς την κα Γιαννάκου για τη συµµετοχή της στην
συγκεκριµένη επιµορφωτική πρωτοβουλία που
διοργάνωσε ο δήµος.

Οι προσλήψεις
τακτικού προσωπικού
για τις ανταποδοτικές
υπηρεσίες
Στην αυριανή συνεδρίαση
του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Μεγαρέων

Σ

υνεδριάζει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Μεγαρέων την Τρίτη 19 Σεπτεµβρίου, ώρα
20:30 έχοντας στην ηµερήσια διάταξη τα
ακόλουαθ θέµατα:
Προγραµµατισµός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας
έτους 2017.
Περί διαγραφής χρεών διαφόρων οφειλετών
∆ήµου.
Περί επιστροφής ποσού 149,46 € στον Κων/νο
Μανέτα εκ διαδοχικής χρήσης τάφων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.
Περί επιστροφής ποσού 43,43 € στην ∆έσποινα
Σωτ. Καµηνάρη εκ ΤΑΠ ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.
Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου:
«Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης
ακαθάρτων Νέας Περάµου».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «Κατασκευή δρόµων
στην επέκταση σχεδίου Μεγάρων».
Περί παραχώρησης των κενωθέντων περιπτέρων της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγάρων του ∆ήµου
Μεγαρέων.
Περί εκµίσθωσης ακινήτου του ∆ήµου στην περιοχή Έξω Βρύση Μεγάρων στο Ο.Τ. 664.
Συµµετοχή του ∆ήµου Μεγαρέων στην «Αµφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων».
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ΣΕΠΕ: Μηνύσεις και πρόστιµα στους δήµους
που δεν παρέχουν ΜΑΠ

Σ

το τελευταίο νοµοσχέδιο
του υπουργείου Εσωτερικών υπάρχουν µία
σειρά ρυθµίσεων που
αυστηροποιούν
το
πλαίσιο για τη χορήγηση των Μέσων
Ατοµικής Προστασίας, ενώ, παράλληλα, παρέχουν στην επιθεώρηση
εργασίας τη δυνατότητα, πέραν από
µηνύσεις, να επιβάλει και πρόστιµα
στους ∆ήµους.
Αυτό τόνισε ο ειδικός γραµµατέας
του
Σώµατος
Επιθεώρησης
Εργασίας (ΣΕΠΕ) Νάσος Ηλιόπουλος, αναφερόµενος στα εργατικά
ατυχήµατα στους ΟΤΑ αλλά και στη
στάση που πλέον θα κρατήσει, ο
ΣΕΠΕ απέναντι τους, στη συνέντευξης που παραχώρησε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Σύµφωνα µε τον κ. Ηλιόπουλο,
«ήταν πολύ σηµαντικό ότι δεν επιτράπηκε η ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών καθαριότητας, γιατί από τη
µέχρι τώρα εµπειρία η είσοδος εργολάβων σε αυτούς τους χώρους πολλαπλασιάζει τους κινδύνους και τα
ατυχήµατα».
Το επόµενο διάστηµα, επισηµαίνει
ότι θα υπάρξει µία συντονισµένη
δράση των υπουργείων Εργασίας και
Εσωτερικών που θα συνδυάζει τους
ελέγχους µε την ενηµέρωση και την
πρόληψη για την αντιµετώπιση των
εργατικών ατυχηµάτων στους ΟΤΑ.

«Πέραν από τους
ΟΤΑ, θα υπάρξουν
µία σειρά από πιλοτικά προγράµµατα
που θα συνδυάζουν τον έλεγχο µε
την ενηµέρωση σε
κλάδους και περιοχές που εµφανίζονται τα περισσότερα εργατικά
ατυχήµατα, όπως
π.χ. η βιοµηχανική
ζώνη Οινοφύτων»
προσθέτει ο ίδιος.

Ο «ειδικός γραµµατέας του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας αναφέρθηκε και στην υποδηλωµένη εργασία
σηµειώνοντας:

«Η παραβατικότητα σε µεγάλο
βαθµό
µετασχηµατίζεται
στην
κατεύθυνση της υποδηλωµένης
εργασίας. Μέχρι τέλος του µήνα, θα
έχει ολοκληρωθεί το πιλοτικό πρόγραµµα ελέγχων που διεξάγει το ΣΕΠΕ,
σε συνεργασία µε τον Ενιαίο Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), το
Σ∆ΟΕ και την Οικονοµική Αστυνοµία.
Η επεξεργασία των στοιχείων του
προγράµµατος θα µας δώσει µία
σηµαντική απεικόνιση της παρούσας
κατάστασης σχετικά και µε τα δύο
µεγέθη».
Παράλληλα, ο κ. Ηλιόπουλος
αναλύει κάποιες βασικές ρυθµίσεις
που προωθήθηκαν µε το νοµοσχέδιο
του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, το οποίο ψηφίστηκε
πρόσφατα στη Βουλή.
«Το νοµοσχέδιο περιλαµβάνει µία
σειρά από ρυθµίσεις για την αδήλωτη, υποδηλωµένη και απλήρωτη
εργασία, που ενισχύουν τη θέση των
εργαζοµένων και δηµιουργούν τους
όρους για µία ουσιαστική προστασία
των δικαιωµάτων τους. Υπάρχουν
σηµαντικές ρυθµίσεις που δηµιουργούν µία συνολικότερη κουλτούρα
σεβασµού του εργατικού δικαίου και,

την ίδια στιγµή, ενισχύουν τις επιχειρήσεις που σέβονται την εργατική
νοµοθεσία» αναφέρει χαρακτηριστικά.
Και προσθέτει ότι «οι συγκεκριµένες ρυθµίσεις την ίδια στιγµή που
έρχονται να αντιµετωπίσουν καθηµερινά προβλήµατα χιλιάδων εργαζοµένων, αποτελούν και κοµµάτι ενός
ευρύτερου σχεδιασµού που περιλαµβάνει την επαναφορά των βασικών
αρχών των συλλογικών διαπραγµατεύσεων τον Αύγουστο του ΄18 µε την
ολοκλήρωση του προγράµµατος.
Ειδικά, στη σηµερινή συγκυρία που η
ανεργία µειώνεται και οι οικονοµικοί
δείκτες βελτιώνονται, είναι ξεκάθαρο
ότι η επιλογή µίας ανάπτυξης, χωρίς
την προστασία των εργαζοµένων, θα
αποτελούσε επιστροφή στο πλαίσιο
που γέννησε τη χρεοκοπία».

Σηµειώνει δε ότι ένα από τα κεντρικά θέµατα στα οποία προσπαθεί να
απαντήσει το νοµοσχέδιο, είναι και το
ζήτηµα της απλήρωτης εργασίας.
«Υπάρχουν πλέον µία σειρά από
εργαλεία, όπως η γρήγορη εκδίκαση
των εργατικών διαφορών και η
δυνατότητα των εργαζοµένων µέσα
από την έκδοση διαταγής πληρωµής
να αποκτούν έναν άµεσο εκτελεστό
τίτλο απέναντι στην επιχείρηση. Σε
συνδυασµό µε την υπερψήφιση της
τροπολογίας που ορίζει τη µη καταβολή δεδουλευµένων ως βλαπτική
µεταβολή και τη δυνατότητα άµεσης
χορήγησης επιδόµατος ανεργίας,
βλέπουµε ότι οικοδοµείται ένα
πλαίσιο που βελτιώνει τη διαπραγµατευτική ισχύ των εργαζοµένων» σχολιάζει ο κ. Ηλιόπουλος. Την ίδια στιγµή, όπως επισηµαίνει, µέσα από τα
χρηµατοδοτικά εργαλεία που διαθέτει
το υπουργείο, θα υλοποιηθεί ένα
πρόγραµµα 100 εκατ. ευρώ για
σχεδόν 50.000 «εγκλωβισµένους»
εργαζόµενους, µε στόχο τη στήριξή
τους και την επιστροφή τους σε µία
κανονική θέση εργασίας.
Μεταξύ άλλων, ο κ. Ηλιόπουλος
τονίζει ότι ο ρόλος του ΣΕΠΕ έχει

ενισχυθεί σηµαντικά, το τελευταίο
διάστηµα, ενώ υπογραµµίζει ότι, µε
βάση τα διαθέσιµα στοιχεία, µέχρι
τέλος Αυγούστου, διεξήχθησαν 4.209
έλεγχοι επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε τουριστικές περιοχές.

Τα παιδιά πάνε
«Ζερβονικόλεια»

Πληµµύρισαν το Θερινό
Κινηµατογράφ
ο «ΑΣΤΡΟΝ» για να
απολαύσουν την εξαιρετική θεατρική παράσταση
«Η Αλίκη στη χώρα των
ψαριών»
Αφιε ρωµένη στα παιδιά ήταν η
Τ ε τά ρ τη 1 3 Σ ε πτε µ β ρ ί ο υ 2 0 1 7
καθώς είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα εξαιρετικό, ανατ ρ επ τ ι κ ό κ α ι π ο λ υ ε π ί π ε δ ο π α ρ αµύθι του Γιάννη Ξανθούλη, στο
πλαίσιο των Ζερβονικολείων.

Η π α ι δ ι κ ή σκ η ν ή τ ο υ Χ ρ ή σ τ ο υ
Τ ρ ι π ό δ η π α ρ ο υ σ ί α σε µ ε τ ο ν
κα λύτε ρο τ ρόπ ο µια επ ίκαιρη
π αρ άσ τ ασ η , µ ε φ αν τασ ί α κ αι
χιούµορ, η οποία σχολιάζει την
εποχή µας, αποκαλύπτει τις αξίες
της οικογένειας, της φιλίας, της
ανιδιοτέλειας, της προστασίας του
περιβάλλοντος. Οι ηθοποιοί, µε τις
εξαιρετικές ερµηνείες τους, η µουσική αλλά και το κείµενο του παραµυθιού ενθουσίασαν όχι µόνο τα
παιδιά αλλά και όλους τους ενήλικες που βρέθηκαν στο Θερινό Κινηµατογράφο «ΑΣΤΡΟΝ».
Στην εκδήλωση δίπλα στα παιδιά
βρέθηκαν η Πρόεδρος του ∆ΟΚΑΠ,
κ. Αλεξία Νερούτσου, ο Πρόεδρος
της Σχολικής Επιτροπής Α/θµιας
Εκπαίδευσης, κ. Μελέτης Παπακωνσταντής και ο Πρόεδρος του
ΤΣ Μάνδρας, κ. Νίκος Παχής.
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Αποµάκρυνση του στρατοπέδου
Κοσκινά από τους Αγίους Αναργύρους
ζητούν 4 βουλευτές του ΚΚΕ

Την αποµάκρυνση του στρατόπεδου Κοσκινά και την απόδοση του χώρου στο λαό του δήµου Αγίων Αναργύρων-Καµατερού, ζητούν µε ερώτησή τους στον υπουργό Εθνικής Άµυνας οι βουλευτές Χρήστος Κατσώτης,
Γιάννης Γκιόκας, Λιάνα Κανέλλη και ∆ιαµάντω Μανωλάκου.
Όπως τονίζουν το 301 Εργοστάσιο Βάσης του Τεχνικού Σώµατος (Στρατόπεδο Κοσκινά), έκτασης 220 στρεµµάτων, στερεί πολύτιµο ελεύθερο χώρο από τους κατοίκους της περιοχής και υποβαθµίζει τη ζωή τους.
«Σύµφωνα µε τη διοίκηση του δήµου Αγίων Αναργύρων – Καµατερού, το προηγούµενο διάστηµα υπήρξαν
συναντήσεις µε το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας για τους όρους µιας πιθανής παραχώρησης του 301 Ε.Β. στο
δήµο, όπου από την πλευρά του Υπουργείου τέθηκε ως προϋπόθεση για την παραχώρηση του χώρου η κατα

βολή από το δήµο ετήσιου ενοικίου» σηµειώνουν και ρωτούν τον υπουργό: ποιες ήταν οι προτάσεις που
κατέθεσε η κάθε πλευρά και τι µέτρα προτίθεται να πάρει προκειµένου να αποµακρυνθεί το 301 Ε.Β, και ο χώρος
να αποδοθεί στο λαό της περιοχής για ελεύθερη και δωρεάν χρήση ως χώρος πρασίνου, αναψυχής, πολιτισµού
και αθλητισµού.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η

ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ "ΦΟΙΝΙΚΕΣ" ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΤΙΜΗ 700€ - ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973943877

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΙΟ

Το ευρωπαϊκό χωριό βρίσκεται 80 χλµ από 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
δρόµοι 8 & 10 µέτρων, µεγάλη πλατεία & εκκλησία µέσα στο χωριό.
Με φως και νερό δικής µας γεώτρησης.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ 10 ΟΙΚΟΠΕ∆Α 1.000 ΕΥΡΩ ΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977083157
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Οικογενειακό
επίδοµα Γ δόση:
Πότε θα πιστωθεί
στους λογαριασµούς
το επίδοµα ΟΓΑ;

Με τα οικογενειακά επιδόµατα του
ΟΓΑ να τίθενται εξαρχής στο κάδρο
της διαπραγµάτευσης, ξεκίνησε το
πρώτο κρίσιµο τεστ για την πορεία
της τρίτης αξιολόγησης στον τοµέα
της πρόνοιας.

∆είτε αν δικαιούστε επίδοµα παιδιών και πόσο. Συγκεκριµένα:
α) 40 ευρώ το µήνα για κάθε παιδί δικαιούνται οι οικογένειες:
-µε 1 παιδί και ετήσια εισοδήµατα µέχρι 9.000 ευρώ.
-µε 2 παιδιά και ετήσια εισοδήµατα µέχρι 10.000 ευρώ.
-µε 3 παιδιά και ετήσια εισοδήµατα µέχρι 11.000 ευρώ.
-µε 4 παιδιά και ετήσια εισοδήµατα µέχρι 12.000 ευρώ.
-µε 5 παιδιά και ετήσια εισοδήµατα µέχρι 13.000 ευρώ.
-µε 6 παιδιά και ετήσια εισοδήµατα µέχρι 14.000 ευρώ.
β) 26,67 ευρώ το µήνα για κάθε παιδί θα λαµβάνουν οι οικογένειες:
-µε 1 παιδί και εισοδήµατα από 9.001 έως 18.000 ευρώ.
-µε 2 παιδιά και εισοδήµατα από 10.001 έως 20.000 ευρώ.
-µε 3 παιδιά και εισοδήµατα από 11.001 έως 22.000 ευρώ.
-µε 4 παιδιά και εισοδήµατα από 12.001 έως 24.000 ευρώ.
-µε 5 παιδιά και εισοδήµατα από 13.001 έως 26.000 ευρώ.
-µε 6 παιδιά και εισοδήµατα από 14.001 έως 28.000 ευρώ.
γ) 13,33 ευρώ το µήνα για κάθε παιδί θα λαµβάνουν οι οικογένειες:
-µε 1 παιδί και εισοδήµατα από 18.001 έως 27.000 ευρώ.
-µε 2 παιδιά και εισοδήµατα από 20.001 έως 30.000 ευρώ.
-µε 3 παιδιά και εισοδήµατα από 22.001 έως 33.000 ευρώ.
-µε 4 παιδιά και εισοδήµατα από 24.001 έως 36.000 ευρώ.
-µε 5 παιδιά και εισοδήµατα από 26.001 έως 39.000 ευρώ.
-µε 6 παιδιά και εισοδήµατα από 28.001 έως 42.000 ευρώ.
2) Ειδικό επίδοµα τρίτεκνου ή πολύτεκνου, το οποίο ανέρχεται σε 41,67 ευρώ το µήνα
ή σε 500 ευρώ το χρόνο για κάθε παιδί.
Το επίδοµα αυτό θα χορηγείται σε οικογένειες:
-µε 3 παιδιά και ετήσια εισοδήµατα µέχρι 45.000 ευρώ.
-µε 4 παιδιά και ετήσια εισοδήµατα µέχρι 48.000 ευρώ.
-µε 5 παιδιά και ετήσια εισοδήµατα µέχρι 52.000 ευρώ.
-µε 6 παιδιά και ετήσια εισοδήµατα µέχρι 56.000 ευρώ κ.ο.κ.
Επίσης σύµφωνα µε πληροφορίες του dikaiologitika.gr, η Γ' δόση των οικογενειακών
επιδοµάτων του ΟΓΑ αναµένεται να καταβληθεί στους δικαιούχους κοντά στις 20 Οκτωβρίου.

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΧΥΤΥ ΣΤΟ
ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΜΟΥΣΑΜΑ

Το τµήµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης των Ο.Μ.
ΣΥΡΙΖΑ Άνω Λιοσίων – Ζεφυρίου – Φυλής
την ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΟΚΤ στις 12:00 π.µ διοργανώνει και προσκαλεί µέλη και φίλους καθώς
και όλους τους συνδηµότες και συνδηµότισσες για το συµβολικό κλείσιµο της εισόδου του
λατοµείου ΜΟΥΣΑΜΑ .
Αγωνιζόµαστε για να εξαιρεθεί από το νέο
ΠΕΣ∆Α η περιοχή ως χώρος δηµιουργίας
ΧΥΤΥ.
Προσπαθούµε για την επιτάχυνση των ενεργειών που πρέπει να γίνουν από τον νέο
ΠΕΣ∆Α ώστε να προχωρήσει η διαλογή στην
πηγή και να οδηγηθούµε το συντοµότερο στο
οριστικό κλείσιµο του ΧΥΤΑ Φυλής .
Γραφείο Τύπου

θριάσιο-11

Ρυθµίσεις χρεών – εξπρές έως και σε
120 µηνιαίες δόσεις από τον Οκτώβριο

- Οι τελικές συζητήσεις µε τους θεσµούς για τις δόσεις και
τις "αυτόµατες" διαγραφές οφειλών προς το ∆ηµόσιο

Ε

ντός του Οκτωβρίου αναµένεται να τεθούν σε ισχύ
οι νέες ρυθµίσεις ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το ∆ηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία για
χιλιάδες ατοµικές εµπορικές
επιχειρήσεις και επιχειρήσεις
παροχής
υπηρεσιών,
στο
πλαίσιο ευέλικτων και απλουστευµένων διαδικασιών "εξωδικαστικού συµβιβασµού".
Οι ρυθµίσεις θα παρέχουν τη δυνατότητα τµηµατικής εξόφλησης έως και σε 36
µηνιαίες δόσεις για βασικές οφειλές έως 3.000 ευρώ και έως 120 µηνιαίες δόσεις για
βασικές οφειλές έως και 50.000 ευρώ. Σε ορισµένες περιπτώσεις και υπό προϋποθέσεις θα προβλέπονται ακόµη και µερικές διαγραφές χρεών. Στις ρυθµίσεις αυτές θα
µπορούν να υπαχθούν επιχειρήσεις που χρωστούν µόνο στο ∆ηµόσιο ή µόνο τα ασφαλιστικά ταµεία ή και σε ∆ηµόσιο και σε ταµεία. Θα µπορούν επίσης να ενταχθούν και
επιχειρήσεις που οφείλουν ταυτόχρονα σε ∆ηµόσιο, ταµεία, τράπεζες και ιδιώτες, υπό
την προϋπόθεση όµως ότι οι οφειλές προς ∆ηµόσιο και ταµεία καλύπτουν τουλάχιστον
το 85% των συνολικών χρεών τους.
Για τις αιτήσεις υπαγωγής που θα υποβάλουν οι ενδιαφερόµενοι, ο υπολογισµός των
κριτηρίων και ο ακριβής προσδιορισµός των µηνιαίων δόσεων θα γίνεται αυτόµατα στην
πλατφόρµα του εξωδικαστικού στο διαδίκτυο.
Εδώ και τρεις ηµέρες, υπηρεσιακοί παράγοντες των υπουργείων Οικονοµικών και
Εργασίας βρίσκονται σε συνεχείς διαβουλεύσεις µε τα τεχνικά κλιµάκια των θεσµών στο
ξενοδοχείο "Χίλτον" για να καθορίσουν τα βασικά κριτήρια µε τα οποία θα γίνονται µαζικές ρυθµίσεις και διαγραφές χρεών προς το ∆ηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία. Μόλις
ολοκληρωθούν οι συζητήσεις θα εκδοθούν δύο υπουργικές αποφάσεις, µία για τα χρέη
προς τις ∆.Ο.Υ. και µία για τα χρέη προς τα ταµεία. Με τις αποφάσεις αυτές θα καθοριστεί το πώς θα λειτουργήσουν οι αυτοµατοποιηµένες ρυθµίσεις οφειλών των εµπόρων
και των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, που βαρύνονται µε βασικά ποσά οφειλών έως
50.000 ευρώ.
Τους κανόνες που θα δεχθεί το ∆ηµόσιο για χρέη από φόρους και εισφορές, αναµένεται να υιοθετήσουν στη συνέχεια και οι τράπεζες, για τα χρέη των δανειοληπτών.
Σύµφωνα µε πληροφορίες του dikaiologitika.grδιαπιστώνεται καλή συνεργασία µεταξύ
των υπηρεσιακών παραγόντων των συναρµοδίων υπουργείων και των τεχνικών κλιµακίων των δανειστών, καθώς από τις πρώτες συναντήσεις λύθηκαν βασικά ζητήµατα
και συµφωνήθηκαν οι βασικοί κανόνες που θα εφαρµόζονται για τα χρέη προς το ∆ηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία.

Βάζουµε γκολ για την
ΓΕΦΥΡΑ ΖΩΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ

H

ΓΕΦΥΡΑ ΖΩΗΣ Α.µεΑ. ∆ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ σας
προσκαλεί
στο Φιλανθρωπικό Τουρνουά
Ποδόσφαιρου, (Βαζουµε Γκολ για την ΓΕΦΥΡΑ
ΖΩΗΣ ) που θα διεξαχθεί την ∆ευτέρα 25-9-2017 και ώρα
17:30 στο ∆ηµοτικό Στάδιο Τ. Χαραλαµπίδης Ιερά Οδός
240 Χαϊδάρι, ευγενική παραχώρηση σταδίου από
τον ∆ήµο Χαϊδαρίου (βρίσκεται στην Ιερά Οδό λίγο µετά
το ∆ροµοκαϊτειο Θεραπευτήριο) µε σκοπό την Ενίσχυση
του Εθελοντικού Πολυχώρου για Παιδιά & Νέους µε
Αναπηρία της Γέφυρα Ζωής.
Συµµετεχουν:Σύνδεσµος Παλαιµάχων Ποδοσφαιριστών Πανιωνίου ΓΣΣ,
Επίλεκτοι Παλαίµαχοι Αστέρες της Εθνικής Ελλάδος,
Παλαίµαχοι της ∆άφνης ∆άσους Χαϊδαρίου
Παλαιµαχες της Εθνικής Οµάδας Ποδοσφαίρου
Γυναικών
Η παρουσία σας θα µας χαροποιήσει ιδιαίτερα.
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∆ευτέρα 18 Σεπτεµβρίου 2017

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΠΛΗΡΩΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ
ΣΤΑ

ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆ΙΠΛΑ ΣΤΟ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΓΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΤΟ ΤΗΛ.

6972728300

Πωλείται
οικόπεδο 1400τµ
στην Αγία
Σωτήρα
ΑΠΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ
ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΤΟ 6975741508

µε 40 τµ κτίσµα
στην Αγία
Σωτήρα ανταλάσσεται και µε
διαµέρισµα
η µαγαζί.
Επικοινωνία :
6984792490

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα ισόγειος
επαγγελµατικός χώρος 67τµ πλησίον 2ου
∆ηµοτικού σχολείου. ∆ιαθέτει πατάρι, αποθήκη και
θέση στάθµευσης. Κατάλληλο για γραφείο ή mini
market. Τιµή συζητήσιµη. 6977982173

∆Ι Α Τ Ι ΘΕ Τ ΑΙ Ε Π Ι ΧΕ Ι Ρ ΗΣ Η ΑΡ Τ ΟΠ ΟΙ Ϊ Α Σ- ΖΑ Χ ΑΡ Ο ΠΛ ΑΣ Τ Ι ΚΗ Σ
Π ΡΟ Σ ΠΩ ΛΗ Σ Η Η ΄ Ε ΝΟ Ι ΚΙ Α Σ Η Π ΛΗ ΡΟ ΦΟ Ρ Ι ΕΣ
Σ Τ Ο Τ Η ΛΕ Φ ΩΝΟ 6 9 8 5 8 2 1 1 9 2

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΩΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ. 6974394991

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 85 Τ.Μ. ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ (ΟΠΙΣΘΕΝ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ )
ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΛ: 6977426279

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος στον Ασπρόπυργο
Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος στη θέση Φακά Ασπροπύργου 3.170τµ
Με 2 οικήµατα 100 τµ για οποιαδήποτε χρήση 6972085336

Πωλείται επιχείρηση στην Ελευσίνα

Πωλείται πλυντήριο αυτοκινήτων στην Ελευσίνα (Οδός Αλκιβιάδου 29).
Κοµπλέ από εξοπλισµό – έτοιµο – µε τεράστιο πελατολόγιο. 6944662138

"ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ Η ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΏΝ
ΗΛΙΚΙΑ ΕΩΣ 45 ΕΤΩΝ. ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΟΝΙΜΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΝ∆ΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.
EIMAIL:HR@MAVELEC.GR, FAX : 2105556953."
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ς: 6975328309

νΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα
Ζωή, µονοκατοικία 100
τ.µ., ισόγεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78,
µπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.µ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ελεύθερη,
άριστη κατάσταση, ανακαίνιση '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., ενιαιο σαλονι - κουζινα,
τζάκι, πάρκιν, αποθήκη,
κήπος, ελεύθερη, ανακαινισµένη, ανακαίνιση
'10,
τιµή
30.000€,
συζητήσιµη
,
210/5764121

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μονοκατοικία 60 τµ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση ∆εµερτζή πίσω
από το ∆ηµοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και
τον κόλπο του Σκαραµαγκά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία (ισόγειο και 2ος όροφος) στο κέντρο του Ασπροπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση.
Τηλ. επικοινωνίας
6974011586. (21.2. 17)
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται εστιατόριο

(πρώην Χαγιάτι) στο κέντρο της Μάνδρας (Κοροπούλη 6). 180τµ κτίριο και
250τµ υπαίθριος χώρος.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6975328309

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικίαση ή πώληση) κεντρικό κατάστηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ + 100τµ βοηθητικός χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
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 ΡΑ
(36TM)
ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΗΣ
Ε Λ Ε Υ Σ Ι Ν Α Σ .
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ
6932824096
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925
& 6949073467
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρισµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, µπάνιο, κεντρική θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6949629435
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρισµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, µπάνιο, κεντρ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952

ική θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6932208258
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκατοικία 80 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ,
κατασκευή '65, µπάνιο, α
νοικτό πάρκιν, κήπος 170
τ.µ.,
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ
ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 245τµ, τιµή
370€- 2111041100

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρισµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, µπάνιο, κεντρική θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6932208258

Ενοικιάζεται πλήρως επιπλωµένο οροφοδιαµέρισµα 90 τµ στη Μάνδρα,
πλησίον της κεντρικής πλατείας, σε διώροφη οικοδοµή, επί οικοπέδου 500 τµ,
µε κήπο. Ενοίκιο:450 ευρώ.
Είναι σε άριστη κατάσταση,
διαθέτει αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµό και θέση
σταθµεύσεως.
Τηλ επικοινωνίας: 2105555391, 6937895583
(3.3.16)
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό
της Αγίας Παρασκευής έκτασης 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 10:0013:00 ) (7.1.17)
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Γκοριτσα,
θέση Θερµοκήπια, νεόδµητη
µονοκατοικία 120 τ.µ., ισο

γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2 master), κατασκευή '01,
2 µπάνια, σε οικόπεδο 180
τ.µ., αυτόνοµη 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 ανάγκης, τιµή 20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητο διαµέρισµα ρετιρέ 107 τ.µ., 3ου
ορόφου, 3 υ/δ, κατασκευή
'09, πάρκιν, αποθήκη, άριστης κατασκευής, τιµή
125.000€ , 210/5543780
(8.12.16)
ΕΛΕΥΣΙΝΑ Κέντρο, οροφοδιαµέρισµα 50 τ.µ., 1ου, κατάλληλο και για ιατρείο, πωλείται , 6980/860940

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονιέρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο,
studio, τέντες, δωµάτιο µε ενιαία κουζίνα, κλιµατιστικό, τιµή 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 Ρουπακίου 400µ². Τιµή 35.000€

.

Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφορίες στο 6977-646768.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητείται ψυκτικός για εργασία ή συνεργασία. Τηλ.
210 5573612, 6932864021

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΙ
ΕΩΣ ΤΟ ΒΡΑ∆Υ. ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ.
ΤΗΛ
6945376503
Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παιδιών
σε περιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρόνια προϋπηρεσία.
Τηλ. 6994948553.

Βοηθός βρεφονηπιοκόµος
από τον Ασπρόπυργο αναζητά εργασία σε ιδιωτικό παιδικό σταθµό. Επίσης αναλαµβάνει τη φύλαξη παιδιών
έως 5 ετών.
Τηλ.:
6936678467 (10. 12.16)

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α ΖΗΤΑΕΙ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
ΤΗΛ:
6945376503(12.10.16)
Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµπειρία, αναλαµβάνει τη φύλαξη
σε γάµους, εστιάσεις, βαπτίσεις µε εχεµύθεια και υπευθυνότητα.
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας
6985872538 κος Παναγιώτης. (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 αναλαµβανει φυλαξη
παιδιων στην περιοχη της
Μανδρας .
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698
ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρόπυργος.
Τηλέφωνα2105572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο: 2105573042. Fax: 210-5576988

ΖΗΤΟΥΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
Ζ Η Τ Ε Ι ΤΑ Ι Γ Ι Α Α Γ Ο ΡΑ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400,500 ή 600
τµ στα Γερµανικά Ασπροπύργου.
Τηλ επικοινωνίας: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυργο διαµέρισµα ή µονοκατοικία για ενοικίαση.
Κατα προτίµηση τριάρι.
Τηλ: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Για αγορά οικόπεδο στον Περιφερειακό Ασπροπύργου - Εκτός Σχεδίου Τηλ: 6946971237(6.5.16)
∆ίνεται τηλεόραση 14‘ µε αποκωδικοποιητή και σκαρτ έναντι 25 ευρώ. Επίσης θα
υπάρχει µικρή διευκόλυνση
για τη µεταφορά της
τηλ: 6932851913.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
115 ΜΕΤΡΑ ΣΤΟ ΡΟΥΠΑΚΙ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΚΗΠΟ ΕΝΤΟΣ
ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ 520 Τ.Μ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΤΟ ΤΗΛ: 6947144257

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ/

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΕΣ ΚΥΡΙΕΣ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ/ΜΑΓΟΥΛΑ /ΜΑΝ∆ΡΑ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6986712390

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΤΗΛ: 6988091139
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 2105586632, 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 ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΥΤΙΚΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ
213
2006700-9213
2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 55466745546285
∆ΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
∆ΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
∆ΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560 (ΕΘΝ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ∆ΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210 2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210
5542913
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210
5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580
ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210 5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 55465795546930
∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
213 2014900

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ)
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ 160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6973823418.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

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

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

∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263 , 213 20 47
262 , 213 20 47 269 FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253 , 213 20
47 254 , 213 20 47 258 FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 ,
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270
ΤΜΗΜΑ
ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ
&
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213 20
47 255, 213 20 47 344
∆/ΝΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
&
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ
1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ
ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΒΡΕΦΩΝ.
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ ΣΕ
ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ
∆ΗΜΟΙ. ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342
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