
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΙ ΝΕΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ

ΕΕππιιθθεεώώρρηησσηη  
εερργγαασσιιώώνν  ααππόό  

ττοονν  ΓΓ..  ΚΚαασσσσααββόό
σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττοουυ

ΑΑγγίίοουυ  ΠΠέέττρροουυ  

"Η συµµετοχή στο Πρόγραµµα Κοινωφελούς Χαρακτήρα µας δίνει τη
δυνατότητα µικρών και µεγαλύτερων παρεµβάσεων, χωρίς να 

επ ιβαρύνεται ο Προϋπολογισµός του ∆ήµου Αχαρνών’’. 

ΈΈξξιι  ννέέοουυςς
χχώώρροουυςς  

ααθθλλοοππααιιδδιιώώνν
σσττοο  ΖΖεεφφύύρριι  

ετοιµάζει η δηµοτική
αρχή Παππού 

Αρ. Φύλλου 3288 Πέµπτη 12 Οκτωβρίου 2017 Έτος 23ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ê.2239

ΣΣττιιςς  ΠΠεερριιφφέέρρεειιεεςς  
οοιι  λλααϊϊκκέέςς  ααγγοορρέέςς

&&  υυππααίίθθρριιοο  
εεµµππόόρριιοο

- Έντονη αντίδραση
από την ΚΕ∆Ε

ΕΚΑΝΑΝ ΝΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ∆ΙΩΞΗΣ
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ & ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΤΟΥ ΛΙΝΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

ΣΣοοββααρρέέςς  ππααρρααββάάσσεειιςς  
σσεε  δδεεξξααµµεεννόόππλλοοιιοο  

σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα  
ΕΕννεερργγεειιαακκήή  ααννααββάάθθµµιισσηη  --  ααυυττοοττέέλλεειιαα  

σσεε  δδηηµµοοττιικκάά  κκττίίρριιαα  κκααιι  σσχχοολλιικκάά  
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Ασπρόπυργος
Λιόσης Αναστάσιος Κ. Ειρήνης 2 & Αγίου

∆ηµητρίου, 2105580218

Ελευσίνα
ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ ΣΟΛΩΝ-ΚΥΡΙΛΛΟΣ

- Μαγούλα, Έναντι Θριασίου Νοσοκοµείου, 
2105558731

Μάνδρα

Ροκάς ∆ηµήτριος Π. Σαλαµίνος 7 & Αλαµάνας,
2105541344

Aχαρνές
Ράπτη Σταµατίνα Α. 

Λεωφόρος Πάρνηθος 140, 2102446217

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια

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

Χαϊδάρι

(Μανίκαρος Ιωάννης ∆.) 
Καραϊσκάκη 82, 2105985845

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιές νεφώσεις .

Η θερµοκρασία από 15 έως 25
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

1,5,9,13,17, 21,25,29

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ανδρόµαχος, Μάχος, Ανδροµάχη,

Μάχη, Μαχούλα,
Βαλάντης, Βαλάντιος

Προγραµµατική Σύµβαση υπέγραψαν  η Περιφερ-
ειάρχ ης Αττικής, Ρέν α ∆ούρου και ο ∆ήµαρχ ος
Φυλής, Χρήστος Παππούς µε αν τικείµεν ο την

υλοποίηση του έργου µε τίτλο «Εν εργειακή Αν αβάθµι-
ση - αυτοτέλεια και αν άπτυξη συστηµάτων  ΑΠΕ δηµο-
τικών  κτιρίων , σχ ολικών  συγκροτηµάτων  - οδών  κ.λπ.
µε σκοπό την  ελαχ ιστοποίηση του εν εργειακού
κόστους για το δηµοτικό διαµέρισµα Φυλής». 

Το έργο, προϋπολογισµού 2.575.505,92 ευρώ µε
ΦΠΑ, χ ρηµατοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας.

Σκοπός του έργου είν αι η βελτίωση του τρόπου
διαχ είρισης της εν έργειας σε τοπικό επίπεδο, στη
∆ηµοτική Εν ότητα Φυλής του ∆ήµου Φυλής, µέσα από
µια µεθοδολογία ολοκληρωµέν ου εν εργειακού σχ εδια-
σµού όπως η αν άπτυξη συστηµάτων  Αν αν εώσιµων
Πηγών  Εν έργειας. Μεταξύ άλλων , το έργο αν αµέν εται
ν α συµβάλλει στην  εξοικον όµηση πόρων  προς όφελος
των  πολιτών . 

Ειδικότερα, το έργο αφορά σε παρεµβάσεις σε δηµο-
τικά κτίρια µε στόχ ο την  εξοικον όµηση στην  καταν ά-
λωση εν έργειας που θα αγγίζει το 40%, µε ταυτόχ ρον η
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών  συστηµάτων  προκειµέ-
ν ου ν α ισοσκελιστεί το εν εργειακό ισοζύγιο κατ’ έτος
του κάθε κτιρίου. 

Συγκεκριµένα, θα αναβαθµιστούν ενεργειακά: το
∆ηµαρχείο Φυλής, το Γήπεδο Φυλής, το Νηπιαγω-
γείο Φυλής, το ∆ηµοτικό Σχολείο Φυλής, το Γυµνά-
σιο Φυλής καθώς και το Λύκειο Φυλής.

Ακολούθως, περιλαµβάν ει την  αν τικατάσταση του
συν όλου του υφιστάµεν ου δηµοτικού φωτισµού µε ν έα
συστήµατα χ αµηλής καταν άλωσης.

Τέλος, το έργο θα δηµοπρατηθεί και θα εκτελεστεί
από την  Περιφέρεια Αττικής - ∆ιεύθυν ση Τεχ ν ικών
Έργων  της ΠΕ ∆υτικής Αττικής.

ΕΕννεερργγεειιαακκήή  ααννααββάάθθµµιισσηη  --  ααυυττοοττέέλλεειιαα  
σσεε  δδηηµµοοττιικκάά  κκττίίρριιαα  κκααιι  σσχχοολλιικκάά  

σσυυγγκκρροοττήήµµαατταα  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΦΦυυλλήήςς
Το έργο, προϋπολογισµού 2.575.505,92 ευρώ, χρηµατοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας.

ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 
ΣΣοοββααρρέέςς  ππααρρααββάάσσεειιςς  

σσεε  δδεεξξααµµεεννόόππλλοοιιοο  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα  

Σοβαρές παραβάσεις σε δεξαµενόπλοιο στην Ελευσίνα, βεβαίωσαν το βράδυ της Κυριακής στε-
λέχη της διεύθυνσης ∆ίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεµπορίου του Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος
και της Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Πρόκειται για το δεξαµενόπλοιο «ΜΑΙΝΑΛΟΝ» Ν.Π. 10768, το οποίο βρισκόταν αγκυροβοληµένο στo
αγκυροβόλιο της Ελευσίνας. Όπως διαπιστώθηκε έπειτα από έρευνες, µόλις δύο µέλη του πληρώµατος
επέβαιναν στο δεξαµενόπλοιο µολονότι το εν λόγω πλοίο ήταν έµφορτο µε 3298 τόνους fuel.

Σε νέους ελέγχους που πραγµατοποιήθηκαν προχθες το µεσηµέρι, διαπιστώθηκε στρέβλωση ανοίγµα-
τος δεξαµενής φορτίου µε αποτέλεσµα τη µη ικανοποιητική σφράγιση του πώµατος της ανθρωποθυρίδας.
Στο πλοίο  και αφού πραγµατοποιήθηκαν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης των διαπιστωθέντων
αντικανονικοτήτων, δόθηκε το βεβαιωτικό συνέχισης πλόων το οποίο λήγει σήµερα. Ταυτόχρονα, ενηµε-
ρώθηκε η αρµόδια εισαγγελική υπηρεσία, ενώ ξεκίνησαν οι διαδικασίες επιβολής διοικητικών και πειθα-
ρχικών κυρώσεων.
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Τιµητική πλακέτα στον ∆ήµαρχο Φυλής Χρήστο
Παππού, για την πολύπλευρη στήριξή του, απέ-
νειµε, το Σάββατο 7 Οκτωβρίου, το ∆ιοικητικό

Συµβούλιο του ∆ΑΣ Ζεφυρίου, κατά την διάρκεια της
εκδήλωσης που έγινε για τον Αγιασµό των νέων Τµηµά-
των  στο Ποδόσφαιρο, στην Πάλη και το Handball.

Ο ∆ήµαρχος Φυλής στο σύντοµο χαιρετισµό του
ευχήθηκε στα παιδιά καλή αθλητική χρονιά, µε πολλές
νίκες και χωρίς τραυµατισµούς και δεσµεύθηκε για την
συνέχιση της οικονοµικής στήριξης του συλλόγου. «Οι
επιχορηγήσεις και η προσφορά του ∆ήµου προς τους
Συλλόγους φέτος θα είναι πολλαπλάσια σε σχέση µε
πέρσι. Αυτή είναι η εντολή µου προς την Οικονοµική
Υπηρεσία, γιατί στόχος και σκοπός µου είναι να µην
λείψει τίποτα από κανένα Σύλλογο Μαζικού Αθλητισµού»,
διαβεβαίωσε ο Χρήστος Παππούς.

«Χαίροµαι που βρίσκοµαι στο κλειστό γυµναστήριο του
Ζεφυρίου, το οποίο όταν αναλάβαµε ήταν σε πολύ κακή
κατάσταση. Κάναµε συντονισµένες προσπάθειες µε την
Περιφέρεια Αττικής και σήµερα έχουµε ένα στολίδι στο
Ζεφύρι», υπογράµµισε ο Χρήστος Παππούς.

Ο ∆ήµαρχος Φυλής ανακοίνωσε παράλληλα πως ξεκι-
νά άµεσα «η ανακαίνιση και των άλλων γυµναστηρίων»
στην περιοχή. 

«Προχωράµε ταχύτατα στη δηµιουργία έξι νέων χώρων
για τη νέα γενιά, εδώ στο Ζεφύρι, εκ των οποίων θα
γίνουν και δυο γήπεδα για το Σπάρτακο», κατέληξε
καταχειροκροτούµενος από γονείς και αθλητές.

Αµέσως µετά το σύντοµο χαιρετισµό του ∆ηµάρχου
Φυλής, ο Αντιπρόεδρος του ∆ΑΣ Ζεφυρίου και ιδρυτικό
µέλος του αθλητικού σωµατείου, Βασίλης Κατηφόρης,
απένειµε στο Χρήστο Παππού τιµητική πλακέτα για την
προσφορά και τη στήριξή του στο σύλλογο.

Η εκδήλωση ξεκίνησε µε τον καθιερωµένο αγιασµό που
τέλεσε ο εφηµέριος του Αγίου Στυλιανού πατέρας Θεοφ

άνης Θεοφάνους. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο
Αντιδήµαρχος Ζεφυρίου και µέλος του ∆Σ Γιάννης Μαυρ-
οειδάκος στο χαιρετισµό του µνηµόνευσε όλα τα µέλη
που πέρασαν απ΄ το ∆Σ του συλλόγου και ενηµέρωσε
αναλυτικά τους γονείς για τα οικονοµικά δεδοµένα, τη
διαχείριση τους αλλά και τις δυσκολίες που αντιµετώπισε
την προηγούµενη χρονιά το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.

Παράλληλα έγινε απολογισµός από τον Έφορο του
συλλόγου στα τµήµατα Πάλης και Handball και Πρόεδρο
της ∆ηµοτικής Ενότητας Ζεφυρίου Ηλία Κοκκίνη, των αθλ-
ητικών επιδόσεων, των µεταγραφών και των µεταλλίων
που κατέκτησαν τα τµήµατα του συλλόγου. 

Ο κ. Κοκκίνης προανήγγειλε πως ο ∆ΑΣ Ζεφυρίου σε
συνεργασία µε το ΝΠ∆∆ «ΠΑΡΝΗΘΑ» και το Γιώργο
Μαυροειδή καθώς και την Οµοσπονδία Πάλης οργανώνει
Πανελλήνιο Τουρνουά Ελευθέρας και Ελληνορωµαϊκής
Πάλλης µε την ονοµασία «Ντίνος Παπαγεωργίο», αφιερ-
ωµένο στην µνήµη του αείµνηστου προπονητή του ∆ΑΣ.

Το ∆.Σ. του ∆ΑΣ Ζεφυρίου τίµησε επίσης τον εφοπλιστή
Θανάση Μαρτίνο για την προσφορά του στο σύλλογο και
τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισµού
«Η ΠΑΡΝΗΘΑ» Γιώργο Μαυροειδή, ο οποίος στο σύντο-
µο χαιρετισµό του ανακοίνωσε πως τις επόµενες ηµέρες
θα τοποθετηθούν νέες µπασκέτες Ολυµπιακών προδια-
γραφών στο Κλειστό Γυµναστήριο Ζεφυρίου, ενώ σύντο-
µα θα παραληφθεί και νέα παλαίστρα για τα παιδιά των
τµηµάτων πάλης.

Τέλος, ο Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Θανάσης
Σχίζας ανακοίνωσε στο χαιρετισµό του πως σε λίγες
ηµέρες ξεκινά η στήριξη και ανακατασκευή του κτιρίου
που στεγάζει τα αποδυτήρια, έργο µε το οποίο ολοκ-
ληρώνεται µια σειρά σηµαντικών παρεµβάσεων εκσυγχρ-
ονισµού του γυµναστηρίου.

Η βραδιά έκλεισε µε ζωντανή µουσική και φαγητό για
τους αθλητές και τους γονείς τους.

ΈΈξξιι  ννέέοουυςς  χχώώρροουυςς  ααθθλλοοππααιιδδιιώώνν  σσττοο  ΖΖεεφφύύρριι  
ετοιµάζει η δηµοτική αρχή Παππού 

ΕΕππιιθθεεώώρρηησσηη  εερργγαασσιιώώνν  ααππόό  
ττοονν  ΓΓ..  ΚΚαασσσσααββόό  σσττηηνν  
ππεερριιοοχχήή  ττοουυ  ΑΑγγίίοουυ  ΠΠέέττρροουυ  

Την  πλατεία στη συµβολή των  οδών  Αγίου Σπυρίδω-
ν α και Ικον ίου, στην  περιοχ ή του Αγίου Πέτρου, επισ-
κέφθηκε ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών  κ. Γιάν ν ης Κασσαβός,
µε σκοπό την  επιθεώρηση των  εργασιών  διαµόρφωσης
πλατείας και κοιν όχ ρηστων  χ ώρων  που πραγµατοποι-
ούν ται.

Οι εργασίες στη συγκεκριµέν η πλατεία εκτελούν ται
από εργάτες του Προγράµµατος Κοιν ωφελούς Εργασίας
του ΟΑΕ∆ (8µην α), που απασχ ολούν ται στον  ∆ήµο
Αχ αρν ών , υπό την  επίβλεψη της ∆ιεύθυν σης
Τεχ ν ικών  Υπηρεσιών  του ∆ήµου Αχ αρν ών . 

Αξίζει ν α σηµειωθεί, ότι για την  υλοποίηση των
έργων  του Προγράµµατος Κοιν ωφελούς Εργασίας του
ΟΑΕ∆, δεν  επιβαρύν εται ο Προϋπολογισµός του
∆ήµου Αχ αρν ών , αφού πέρα από τη µισθοδοσία των
εργαζοµέν ων , η οποία γίν εται από το Πρόγραµµα του
ΟΑΕ∆, υπάρχ ει και σχ ετική πρόβλεψη χ ρηµατοδότης
από το Ελλην ικό ∆ηµόσιο, των  υλικών  και των  εργα-
λείων  που χ ρησιµοποιούν ται, βάσει της σχ ετικής
σύµβασης χ ρηµατοδότησης που υπέγραψε ο ∆ήµαρχ ος
Αχ αρν ών  κ. Γιάν ν ης Κασσαβός µε τον  Πρόεδρο του
Ταµείου Παρακαταθηκών  και ∆αν είων  κ. Κων σταν τίν ο
Βαρλαµίτη τον  Φεβρουάριο του 2017.

Ο ∆ήµος Αχ αρν ών  έχ ει επίσης ολοκληρώσει τις δια-
δικασίες και τις απαιτούµεν ες εν έργειες για τη συµµε-
τοχ ή του, στη Β' φάση του Προγράµµατος Κοιν ωφε-
λούς Εργασίας, η οποία αν αµέν εται ν α υλοποιηθεί στις
αρχ ές Νοεµβρίου 2017. 

Εκδηλών ον τας την  ικαν οποίησή του για την  πορεία
των  εργασιών  διαµόρφωσης της πλατείας στην  περ-
ιοχ ή του Αγίου Πέτρου ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών  κ. Γιάν -
ν ης Κασσαβός δήλωσε: "Η συµµετοχ ή του ∆ήµου Αχα-
ρν ών  στο Πρόγραµµα Κοιν ωφελούς Χαρακτήρα µας
δίν ει τη δυν ατότητα µικρών  και µεγαλύτερων  παρεµβά-
σεων , µε εργασίες πεζοδρόµησης και διαµόρφωσης
κοιν όχ ρηστων  χ ώρων  σε διάφορες περιοχ ές του
∆ήµου Αχ αρν ών  και µάλιστα χ ωρίς ν α επιβαρύν εται ο
Προϋπολογισµός του ∆ήµου Αχ αρν ών . 

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν , οι
εργασίες στην  οδό Λιοσίων  - από την  οδό Αρχ αίου
Θεάτρου προς την  Κεν τρική Πλατεία - η διαµόρφωση
πλατείας στην  περιοχ ή του Αγίου Πέτρου, αλλά και
πλήθος άλλων  διαµορφώσεων  ή/και επισκευών . 

Καίρια συν εισφορά, σε αυτή την  προσπάθεια, έχ ει
η ∆ιεύθυν ση Τεχ ν ικών  Υπηρεσιών  του ∆ήµου Αχ α-
ρν ών , καθώς οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας ασχ ο-
λούν ται τόσο µε τον  σχ εδιασµό και την  επίβλεψη,
όσο και την  υλοποίηση των  έργων ."

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 

Ο
∆ήµος Χαϊδαρίου, η ∆ιεύθυν ση
Νεολαίας Αθλητικών  και Πολιτι-
στικών  υπηρεσιών  και το Τµήµα

Κολυµβητηρίου, στα πλαίσια της
συν εχ ούς προσπάθειας αν αβάθµισης
της λειτουργίας και των  παρεχ όµεν ων
υπηρεσιών  του ∆ηµοτικού Κολ-
υµβητηρίου, βρίσκεται στην  ευχ άριστη
θέση ν α σας εν ηµερώσει ότι προχ ώρη-
σε στις εξής εν έργειες :

προµήθεια κολυµβητικού εξοπλισµού
και κολυµβητικού υλικού ύψους 16.000
ευρώ

εκτεταµέν ες εργασίες συν τήρησης και
αν αβάθµισης του µηχ αν οστασίου µε
στόχ ο τη βελτίωση της λειτουργίας του
και της ποιότητας ν ερού των  κολ-
υµβητικών  δεξαµεν ών

πρόσληψη επιπλέον  εξειδικευµέν ου προσωπικού (προπον ητών  κολύµβησης) ώστε ν α αν ταποκριθεί πλήρως
στην  αυξαν όµεν η ζήτηση των  πολιτών  για πρόσβαση στο κολυµβητήριο

διεύρυν ση του προγράµµατος ελεύθερης κολύµβησης για το κοιν ό και προσθήκη ν έων  παιδικών  δηµοτικών
προγραµµάτων

αλλαγή της τιµολογιακής πολιτικής του µε µείωση της βασικής τιµής συν δροµής
παραχ ώρηση επιπλέων  διαδροµών  στην  Α.Ε. Χαϊδαρίου µε στόχ ο την  εν ίσχ υση του υγρού στίβου και σε

σωµατειακό επίπεδο.
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Το Κοινωνικό έργο ''Προ-
σφέρω'', συγκεντρώνει
τρόφιµα µακράς διαρ-

κείας και είδη προσωπικής υγιει-
νής για την παγκόσµια ηµέρα
εξάλειψης της φτώχειας, την
Τρίτη 17/10/2016 απο τις 4:30
µµ έως τις 7:30 µµ το απόγευµα.

Σας περιµένουµε όλους στον
χώρο µας Γαργαλιάνων 8 Αχαρ-
ναί Μενίδι, µε ότι µπορεί ο καθέ-
νας, έστω και ένα πακέτο µακα-
ρόνια.

Μην προσπερνάτε τους συνα-
νθρώπους µας που έχουν ανάγ-
κη.Άνεργους, µονογονικές και
πολύτεκνες οικογένειες και ηλι-
κιωµένους.

Στη διάθεσή σας για οποιαδή-
ποτε πληροφορία στα τηλ.
6937191968 - 6971724357 Κος
Παρασκευάς Γαρυφάλλου.

ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΑΚΡΑΣ
∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΠΩΣ:

1) ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ
2) ΡΥΖΙ
3) ΟΣΠΡΙΑ
4) ΛΑ∆Ι
5) ΑΛΕΥΡΙ
6) ΖΑΧΑΡΗ

7) ΜΠΙΣΚΟΤΑ
8) ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ
9) ΓΑΛΑΤΑ
10) ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ

ΤΡΟΦΕΣ....Κ.Τ.Λ.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ
ΕΙ∆Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΟΠΩΣ:

1) ΧΑΡΤΙΚΑ
2) ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ
3) ΣΑΜΠΟΥΑΝ
4) Ο∆ΟΝΤΟΚΡΕΜΕΣ

5) Ο∆ΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ
6) ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ
7) ΠΑΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
8) ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ
9) ΜΩΡΟΜΑΝΤΙΛΑ Κ.Τ.Λ.

ΚΑΙ ΜΠΟΛΑΚΙΑ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ
ΓΙΑ ΦΑΓΗΤΟ ΚΑΙ
ΚΟΥΤΑΛΟΠΙΡΟΥΝΑ ΜΙΑΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΑΣΤΕΓΟΥΣ.

ΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ
ΜΑΣ !!!!

1177  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  ΠΠααγγκκόόσσµµιιαα  ΗΗµµέέρραα  γγιιαα  ττηηνν  ΕΕξξάάλλεειιψψηη  ττηηςς  ΦΦττώώχχεειιααςς
Το Κοινωνικό έργο ''Προσφέρω'' συγκεντρώνει τρόφιµα και είδη προσωπικής υγιεινής για οικογένειες που έχουν ανάγκη 

Τα άτοµα που παρέχουν την
εργασία τους στην Ελλάδα, και
ασκούν ένα από τα επαγγέλµατα

που περιγράφονται στην παρ 1 του άρθ-
ρου 22 του Ν 1836/89 όπως ισχύει, δικαι-
ούνται ειδικό εποχικό βοήθηµα.

Στην παραπάνω διάταξη ανήκουν και οι
µισθωτοί της ναυπ/κής ζώνης, εφόσον
υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση
του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ), όταν
παρέχουν την εργασία τους σε επιχειρή-
σεις µε έδρα στην Ελλάδα και δραστηρι-
ότητες σε µία ή περισσότερες χώρες -
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ
ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ.

Την 12/10/2017 ξεκινά ηλεκτρονικά η
υποβολή των αιτήσεων για την καταβολή
του ειδικού εποχικού βοηθήµατος στις
επαγγελµατικές κατηγορίες εργαζοµένων,
που περιλαµβάνονται στην παρ. 1 του
άρθρου 22 του Ν. 1836/89 όπως ισχύει.

Η λήξη υποβολής των αιτήσεων για την
καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήµα-
τος ορίζεται η 30/11/2017.

Οι δικαιούχοι θα µπορούν να υποβά-
λουν την αίτηση και στα ΚΕΠ από την
18/10/ 2017.

Ο Οργανισµός θα καταβάλει προσπάθ-
εια ούτως ώστε η πίστωση να ολοκ-
ληρώνεται µετά την πάροδο 15 εργάσι-
µων ηµερών από την έγκριση της
αίτησης.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΕΠΟΧΙΚΩΝ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

∆ικαιούχοι του ειδικού εποχικού βοηθή-
µατος είναι τα άτοµα που παρέχουν την
εργασία στην Ελλάδα, εφ' όσον υπάγον-
ται στην υποχρεωτική ασφάλιση ΕΦΚΑ
(πρώην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) και ασκούν ένα από
τα πιο κάτω επαγγέλµατα.

Συγκεκριµένα αυτά του οικοδόµου,
λατόµου, ασβεστοποιού, πλινθοποιού,
αγγειοπλάστη, δασεργάτη, ρητινοσυλέκ-
τη, καπνεργάτη, µουσικού µέλους του
οικείου επαγγελµατικού σωµατείου,
υποδηµατεργάτη, µισθωτού ναυπηγοε-
πισκευαστικης ζώνης, χειριστή εκσκα-
πτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεω-
τρητικών µηχανηµάτων, ηθοποιού, τεχνι-
κού κινηµατογράφου και τηλεόρασης,
χείριστη και βοηθού χείριστη κινηµατο-
γράφου, ελεγκτή κινηµατογράφου και
θεάτρου, ταµία κινηµατογράφου και
θεάτρου , µισθωτού τουριστικού και επισι-
τιστικού κλάδου και σµυριδεργάτη.

Επίσης σύµφωνα µε την διάταξη του Ν.
3762/09 - ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦ. Α - ΑΡΘΡΟ
14 παρ. 1 (ΦΕΚ 75 Α/15-5-2009) δικαι-
ούχοι είναι και οι µισθωτοί της ναυπ/κής
ζώνης, εφόσον υπάγονται στην υποχρεω-
τική ασφάλιση ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ -
ΕΤΑΜ), όταν παρέχουν την εργασία τους
σε επιχειρήσεις µε έδρα στην Ελλάδα και
δραστηριότητες σε µία ή περισσότερες
χώρες - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνταξιούχοι, οι οποίοι υπέβαλαν
αίτηση συνταξιοδότησης µέχρι και την
10/9/2017, που κατά το έτος 2017
ασκούσαν ένα από τα παραπάνω επαγ-
γέλµατα και έχουν τις προϋποθέσεις για
την λήψη του βοηθήµατος έτους 2017,
δικαιούνται το εποχικό βοήθηµα εφ' όσον
το ποσό της σύνταξης που λαµβάνουν
(κύρια και επικουρική) είναι µικρότερο
από το ποσό των 495,75 €. (Απόφαση
του ∆Σ του ΟΑΕ∆ 2712/63/3-10-2017 )

Όσοι καθίστανται συνταξιούχοι από
11/9/2017 και µετά, και πληρούν τις
προϋποθέσεις, είναι δικαιούχοι του βοηθ-
ήµατος.

ΥΨΟΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΕΠΟΧΙΚΩΝ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

1. Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθ-
ήµατος, προκειµένου για οικοδόµους,
ορίζεται στο 70% του 37πλασίου του εκά-
στοτε ισχύοντος ηµεροµισθίου ανειδίκευ-
του εργάτη.

2. Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθ-

ήµατος σµυριδεργάτη ορίζεται στο 70%
του 50πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος
ηµεροµισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

3. Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθ-
ήµατος για τα επαγγέλµατα των δασερ-
γατών - ρητινοσυλλεκτών, καπνεργατών,
αγγειοπλαστών -κεραµοποιών-πλινθο-
ποιών και µισθωτών ναυπηγ/κής ζώνης
ορίζεται στο 70% του 35πλασίου του εκά-
στοτε ισχύοντος ηµεροµισθίου ανειδίκευ-
του εργάτη.

4. Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθ-
ήµατος για τα επαγγέλµατα των µουσικών
- τραγουδιστών, ηθοποιών, υποδηµατερ-
γατών, χειριστών-βοηθών χειριστών
κιν/φου, ελεγκτών θεάτρου - κιν/φου,
ταµιών κιν/φου - θεάτρου, τεχνικών
κιν/φου & τηλεόρασης, ταξιθετών θεάτρ-
ου - κιν/φου, χειριστών εκσκαπτικών
ανυψωτικών οδοποιητικών κλπ µηχαν-
ηµάτων και µισθωτών τουριστικού και
επισιτιστικού κλάδου ορίζεται στο 70%
του 25πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος
ηµεροµισθίου ανειδίκευτου εργάτη.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΚΕΠ ΚΑΙ ΟΑΕ∆
- Όλη η εγκύκλιος για το εποχικό επίδοµα
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Την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου, πραγµατοποιήθηκε
συγκέν τρωση, στην  πλατεία ΗΡΩ της Πετρούπολ-
ης, µε αίτηµα το οριστικό κλείσιµο του ΧΥΤΑ Φυλής

και την  αποτροπή οποιασδήποτε εν έργειας υλοποίησης
του σχεδίου για ν έες υποδοµές στο λατοµείο Μουσαµά,
αλλά και ευρύτερα στη ∆υτική Αττική. Το κάλεσµα στη
συγκέν τρωση υπέγραφε το ∆ΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ και πολλοί
φορείς της ∆υτικής Αθήνας και της ∆υτικής Αττικής. Ακο-
λούθησε συναυλία µε τα ν εαν ικά σχήµατα GARAZ
BAND, ΙNTELIGA και BOSSA NOTE.

Η εκδήλωση ξεκίνησε µε χαιρετισµούς από: τον  αν τι-
δήµαρχο Ιλίου κ. Γιάννη Χαραλαµπόπουλο, που µετέφερε
χαιρετισµό του ∆ηµάρχου Ιλίου κ. Γ. Ζεν έτου, ενώ εκπρ-
οσώπησε και το Κέν τρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ», τον  κ. Σ.
Βλάχο, πρώην  δήµαρχο Πετρούπολης, τον  κ. Θ. Λάππα,
επικεφαλής της παράταξης «ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΜΑΖΙ», τον
κ. Π. Κουτσιανά, δηµ. σύµβουλο Ιλίου και επικεφαλής της
παράταξης «Ασυµβίβαστο Ίλιον», τον  κ. Χ. Κουρν ιώτη,
αν τιπρόεδρο της ΕΛΜΕ Άνω Λιοσίων -Ζεφυρίου-Φυλής και
τον  κ. Κ. Κυρµούτσο, πρόεδρο του συλλλόγου Κρητών
Πετρούπολης. Όλοι οι οµιλητές κατήγγειλαν  το διαρκές
έγκληµα που γίν εται στην  περιοχή µας, απαιτώντας να
κλείσει ο ΧΥΤΑ, να µη µεταφερθεί η λειτουργία του στα
λατοµεία της περιοχής και να µην  επιβαρυνθεί άλλο η
περιοχή της ∆υτικής Αθήνας και της ∆υτικής Αττικής.

Την  κεν τρική οµιλία, εκ µέρους του ∆ΥΤΙΚΟΥ
ΜΕΤΩΠΟΥ, έκανε ο Νίκος Σακούτης, δηµοτικός σύµβου-
λος Πετρούπολης, επικεφαλής της παράταξης «Ρ.Α.Κ.
Πετρούπολης» και µέλος του ∆.Σ. της ΚΕ∆Ε και της
ΠΕ∆Α. Ακολουθούν  µερικά χαρακτηριστικά αποσπάσµα-
τα της οµιλίας του:

«Η ∆υτική Αθήνα και η ∆υτική Αττική αποτέλεσαν  και
αποτελούν  για δεκαετίες την  πίσω αυλή όλης της Αττικής.
Το 2014 η Επιτροπή αναφορών  του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου χαρακτήρισε τον  ΧΥΤΑ Φυλής ως «µνηµείο περι-
βαλλον τικού χάους», «µνηµείο αρρώστιας και ανθρώπι-
νου πόνου» τουλάχ ιστον  για τις επόµενες 3 γεν ιές, και
ζήτησε άµεσα από της Ελλην ικές Αρχές να πραγµατοποι-
ήσουν  άµεσα τοξικολογική και επιδηµιολογική µελέτη από
ανεξάρτητους φορείς. Τίποτα δεν  έκαναν . Η Πετρούπολη
απέχει 2 χ ιλιόµετρα σε ευθεία γραµµή απ’ το ΧΥΤΑ µε την
µπόχα από τα σκουπίδια να φτάνει πολλές, κυρίως καλο-
καιριν ές, µέρες σε όλες τις γειτον ιές της Πετρούπολης,

αλλά και του
Ιλίου και του
Π ερισ τ ερίου.
Αλλά και τα
αιωρούµενα σωµατίδια καθηµερινά ή τα αποκαΐδια από τη
φωτιά στο Κ∆ΑΥ Ασπροπύργου γεµίζουν  τα πνευµόν ια
των  παιδιών  µας. Άρα, το τοξικό ν έφος και η µόλυνση
των  υπογείων  υδάτων  δηµιουργούν  τεράστιο πρόβληµα
για την  υγεία και το περιβάλλον».

«Το Εθν ικό σχέδιο ∆ιαχείρισης που ψηφίστηκε το 2015
έχει γίν ει κουρελόχαρτο. Προέβλεπε το 50% των  απορρ-
ιµµάτων , µέχρι το 2020, να ανακτώνται και να προδιαλέ-
γον ται στην  πηγή τα χρήσιµα υλικά. Όµως χωρίς
εν ίσχυση και προώθηση, από την  κυβέρνηση, δηµο-
τικών  και διαδηµοτικών  υποδοµών  ανακύκλωσης και κοµ-
ποστοποίησης οργαν ικών  υλικών  δεν  θα γίν ει τίποτα.
Μοιραία θα οδηγηθούµε σε καύση και σε προγράµµατα
Σ∆ΙΤ.Η διαχείριση των  απορριµµάτων  είναι 4η σε κερδο-
φορία δραστηριότητα στον  κόσµο. Η πανάκριβη τεχνο-
λογία της καύσης θα εκτοξεύσει το κόστος διαχείρισης για
δήµους και δηµότες, αλλά θα αυξήσει σηµαν τικά τα έσοδα
των  εταιριών  που θα αναλάβουν  τη δουλειά. Είναι πολλά
τα λεφτάK ! Άλλωστε και η κυβέρνηση δια στόµατος του
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλον τος πλειοδοτεί σε
τέτοια προγράµµατα καύσης και Σ∆ΙΤ, που ήδη υλοποι-
ούν ται σε άλλες περιοχές της χώρας».

«Αντί για την  υλοποίηση ανάκτησης και ανακύκλωσης
έχουµε επέκταση στα τελευταία δύο κύτταρα του ΧΥΤΑ
Φυλής και, ταυτόχρονα, αναζωπύρωση της συζήτησης για
τη χρησιµοποίηση 3 λατοµείων  (Μουσαµά, 800 µέτρα απ’
την  Πετρούπολη και δίπλα στον  οικισµό της Ζωφριάς στα
Άνω Λιόσια, ΤΙΤΑΝ και Μελετάν ι), όλα στα ∆υτικά. Είναι
λοιπόν  µεγάλες οι ευθύνες και της κυβέρνησης και της
περιφέρειας».

«Μπορούµε να µείνουµε µε σταυρωµένα χέρια;
Όλοι οι κάτοικοι της περιοχής πρέπει να ενηµερωθ-
ούν και να ξεσηκωθούµε. Για να σώσουµε την υγεία
µας και την υγεία των παιδιών µας, το περιβάλλον,
τις περιουσίες µας.

∆ιεκδικούµε:
• ∆ηµόσια αποκεν τρωµένη διαχείριση των  απορριµµά-

των , µε χρηµατοδότηση για
στήριξη των  υποδοµών  των
δήµων  και πρόσληψη προσω-
πικού για ν α υλοποιηθούν  τα
τοπικά σχέδια διαχείρισης
απορριµµάτων .

• ∆ίκαιη και ισόρροπη κατα-
νοµή, σε όλες τις περιοχές της
Αττικής, των  βαρών  της
διαχείρισης των  απορριµµά-
των  της περιφέρειας.

• Να εξαιρεθεί η ∆υτική Αττι-
κή από τους υποψήφιους
χώρους εγκατάστασης ν έων
υποδοµών  διαχείρισης και
ταφής αστικών  απορριµµάτων
ή επικίν δυν ων  αποβλήτων
και στο πλαίσιο αυτό να εγκα-
ταλειφθεί κάθε ιδέα για ν έες

υποδοµές στα λατοµεία Μουσαµά, Μελετάν ι και ΤΙΤΑΝ.
• Να ξεκιν ήσει η διαδικασία κλεισίµατος του ΧΥΤΑ και

της εγκατάστασης της Φυλής και να δροµολογηθεί άµεσα η
διαδικασία της περιβαλλον τικής αποκατάστασης της
ευρύτερης περιοχής».

Στη συγκέν τρωση παραβρέθηκαν  ή εκπροσωπήθηκαν ,
επίσης:

• Η Οµοσπονδία Τριτέκνων , µε τους κ. Μ. ∆ροσάκη,
πρόεδρο του συλλόγου Περιστερίου και ∆υτ. Αθήνας και
κ. ∆. Χριστοθανόπουλο, αν τιπρόεδρο της ΟΠΟΤΤΕ.

• Η Ένωσης Γονέων  Πετρούπολης, µε την  πρόεδρο Ρ.
Αλατζάκη και τον  κ. ∆. Κον τό µέλος του ∆.Σ της Οµο-
σπονδίας Αττικής.

• Η δηµοτική παράταξη «Ενεργή Συµπολιτεία Ελευ-
σίν ας», µε την  κ. Μ. Λάσκου και τον  κ. Μελέτη Καββαδία.

• Ο Σύλλογος «Προφήτης Ηλίας».
• Οι Εθελον τές δήµου Ιλίου, µε τον  πρόεδρο κ. Γεωρ-

γακόπουλο.
• Ο περιφερειακός σύµβουλος Αττικής κ. Κ. Καράµπελας
• Οι δηµοτικοί σύµβουλοι Ιλίου: κ. Πατσούρης (αν τιδή-

µαρχος), κ. Λιόσης (αν τιδήµαρχος), κ. Κοκονάκης, κ.
Γκόνης, κ. Βέργος, κ. Κανελλόπουλος καθώς

• Οι δηµοτικοί σύµβουλοι Περιστερίου: κ. Μπουκουβίν ας
Στέλιος, κ. Ζούτσος Νίκος (µέλος του ∆.Σ. της Α΄ ΕΛΜΕ ∆.
Αθήνας), κ. Παπαδόπουλος Στέφανος (Γραµµατέας της
Ένωσης Γονέων  Περιστερίου).

• Οι δηµοτικοί σύµβουλοι Πετρούπολης: κ. Ζαχαράκης
Κώστας, κ. Κυριάκος Χρήστος

• Η δηµοτική σύµβουλος Χαϊδαρίου: κ. Σκαµπά Αθηνά
Το παρόν  στη συγκέν τρωση έδωσε αν τιπροσωπεία της

Λαϊκής Ενότητας, µε τον  επικεφαλής της κ. Παναγιώτη
Λαφαζάνη και τον  κ. ∆ηµήτρη Στρατούλη. 

Η εκδήλωση έκλεισε, µε τα εξαιρετικά ν εαν ικά µουσικά
σχήµατα που προαναφέρθηκαν  και µε την  παρουσία
αρκετών  ν έων  της Πετρούπολης, που έδωσαν  το στίγµα
της συνέχ ισης του αγώνα για µια καλύτερη ποιότητα ζωής
στη ∆υτική Αθήνα και στη ∆υτική Αττική.

Το οριστικό κλείσιµο του Το οριστικό κλείσιµο του XYTA XYTA Φυλής ζήτησαν κάτοικοιΦυλής ζήτησαν κάτοικοι
και συλλογικότητες της ∆υτικής Αττικήςκαι συλλογικότητες της ∆υτικής Αττικής



Τα Σωµατεία και οι Φορείς που υπογράφουµε το παρόν
κείµενο καλούµε το λαό και τη νεολαία των ∆ήµων Αχα-
ρνών και Φυλής σε οργάνωση και πάλη ενάντια στην

άθλια κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία της περιοχής µας µε
ευθύνη της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ που συνεχίζει και σε
αυτό τον τοµέα από εκεί που σταµάτησαν οι προηγούµενες κυβε-
ρνήσεις της Ν∆ και του ΠΑΣΟΚ.

Τεράστιες ευθύνες έχουν διαχρονικά οι ∆ηµοτικές και Περιφε-
ρειακές Αρχές που στηρίχτηκαν ανοιχτά ή συγκαλυµµένα από τα
κόµµατα που κυβέρνησαν.

∆εν ανεχόµαστε την υποβάθµιση της ζωής και της µόρφωσης
των παιδιών µας.

∆εν ανεχόµαστε την άθλια προπαγάνδα της Κυβέρνησης και
του Υπουργείου που µιλάει για «επιστροφή στην κανονικότητα»
και για µηδαµινές ελλείψεις στα σχολεία. Που τολµάει να µιλάει
για «δίκαιη ανάπτυξη», η οποία στηρίζεται στη φτώχεια, την
µεγάλη ανεργία, τους µισθούς πείνας, στις εργασιακές σχέσεις
λάστιχο την υποβάθµιση των µορφωτικών δικαιωµάτων των παι-
διών µας, δηλαδή µια «δίκαιη ανάπτυξη» που δεν µπορεί να
υπάρξει σε ένα άδικο σύστηµα.

∆εν ανεχόµαστε τη µοιρολατρία και το συµβιβασµό που καλ-
λιεργούν διάφορες δυνάµεις µέσα στον εργατικό – λαϊκό κόσµο
της περιοχής µας και στόχο έχουν να τον απογοητεύσουν και να
τον αδρανοποιήσουν.

Χρειάζεται συστράτευση και αγώνας εκπαιδευτικών – γονιών
– µαθητών, κάθε τίµιου ανθρώπου που δεν ανέχεται την άθλια
κατάσταση, που είναι αποτέλεσµα της αντιλαϊκής πολιτικής.

∆εν µπορούµε άλλο να περιµένουµε τα χειρότερα. Ο µόνος
δρόµος που µας έχει αποµείνει είναι η πάλη για να τα αποτρέ-
ψουµε.

∆ιεκδικούµε τα αυτονόητα:
Να καλυφθούν τώρα τα κενά σε εκπαιδευτικούς. Ιδιαίτερα στα

τµήµατα ένταξης – παράλληλης στήριξης, στα µαθήµατα
ενισχυτικής διδασκαλίας, και στα ολοήµερα σχολεία που
φορτώνουν µε νέα οικονοµικά βάρη και ταλαιπωρία τους εργαζό-
µενους και άνεργους γονείς.

Να σταµατήσει το σχολείο να είναι εξεταστικό κέντρο. Αντί να
µορφώνει και να διαπαιδαγωγεί τα παιδιά µας, τα εξαντλεί σε ένα
απίστευτο µαραθώνιο (σχολείο – σπίτι – φροντιστήριο) και την
ίδια στιγµή αναγκάζει τους γονείς να χρυσοπληρώνουν για τη
µόρφωση των παιδιών τους.

Να λυθούν τώρα τα µεγάλα κτιριακά προβλήµατα που
υπάρχουν σε δεκάδες σχολεία της περιοχής, καθώς ακόµα
υπάρχουν σχολεία που χρησιµοποιούν αίθουσες προκατ και
κοντέινερ, που χρειάζονται επισκευές και βάζουν νερά µε την
πρώτη βροχή, που δεν διαθέτουν ασφαλές προαύλιο για να
παίξουν και να αθληθούν οι µαθητές, που δεν έχουν αίθουσες
εκδηλώσεων, που το χειµώνα το µάθηµα γίνεται µαρτύριο από
την έλλειψη θέρµανσης.

Τώρα να παρθούν µέτρα για την προστασία των σχολείων, µε
µόνιµους σχολικούς φύλακες σε 24ωρη βάση, µε επαρκή φωτι-
σµό και άλλα απαραίτητα µέτρα.

Να γίνει τώρα αντισεισµικός έλεγχος στα σχολεία της περ-
ιοχής µας και να παρθούν άµεσα µέτρα για σχολεία – ακατάλ-
ληλα από το σεισµό του 1999.

Να γίνουν τώρα αντιπληµµυρικά έργα στην περιοχή γιατί
πνιγόµαστε µε την πρώτη βροχή και πολλές φορές µπαίνει σε
κίνδυνο ακόµα και η ζωή µαθητών.

Καλούµε όλα τα Σωµατεία και τους Φορείς της περιοχής,
του Συλλόγους Γονέων και εκπαιδευτικών να πάρουν απο-
φάσεις στήριξης και συµµετοχής αυτής της πρωτοβουλίας.

Καλούµε όλο το λαό και τη νεολαία να πάρουν µέρος
στην παράσταση διαµαρτυρίας.

ΠΕΜΠΤΗ 12 Οκτωβρίου ώρα 13:30 έξω από το Υπουρ-
γείο Παιδείας (στάση ΗΣΑΠ Νερατζιώτισσα).

(Πούλµαν θα δροµολογηθούν 12:30 από πλ. Καράβου Μενίδι
και Τριγ. Πλατεία Άνω Λιοσίων πίσω από το ∆ηµαρχείο)

Φορείς που ήδη υπογράφουν το κείµενο:
Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε Αν. Αττικής «ο Σωκράτης»
Σύλλογος Εµποροϋπαλλήλων (παράρτηµα Μενιδίου –

Φυλής)
Σωµατείο Επισιτισµού – Τουρισµού (Παράρτηµα ∆υτικής Αθή-

νας)
Συνδικάτο Οικοδόµων (παράρτηµα Μενιδίου – Φυλής)
Σύλλογος Γυναικών Αχαρνών (ΟΓΕ)
Σύλλογος Γυναικών Άνω Λιοσίων (ΟΓΕ)
Σύλλογος Γυναικών Ζεφυρίου (ΟΓΕ)
Ένωση ΕΒΕ Άνω Λιοσίων- Ζεφυρίου
Σωµατείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Αχαρνών
Σωµατείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Άνω Λιοσίων – Ζεφυρίου –

Καµατερού

Τµήµα Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας του ∆ήµου Μεγαρέων 

ΑΑιιττήήσσεειιςς  χχρρηηµµααττοοδδόόττηησσηηςς  γγιιαα  έέννττααξξηη  
εεππεεννδδυυττιικκώώνν  σσχχεεδδίίωωνν  υυδδααττοοκκααλλλλιιέέρργγεειιααςς

ΑΑπό το Τµήµα Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας
του ∆ήµου Μεγαρέων ανακοινώνεται ότι, σύµφ-
ωνα µε το αρ. πρωτ. 5350/03-10- 2017 έγγραφο

της ∆/νσης Αλιείας Περιφέρειας Αττικής, δηµοσιεύθηκαν
προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο των
Μέτρων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας &
Θάλασσας 2014-2020:

1) Μέτρο 3.2.2 & 4.2.4. «Παραγωγικές Επενδύσεις στην
Υδατοκαλλιέργεια»

2) Μέτρο 3.1.8. «Υγεία και Ασφάλεια και 4.1.20 «Ενερ-
γειακή απόδοση και µετριασµός της κλιµατικής αλλαγής,
επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήµατα ενερ-
γειακής απόδοσης, διερεύνηση της συµβολής των εναλ-
λακτικών συστηµάτων πρόωσης και του σχεδιασµού του
κύτους»

3) Μέτρο 3.4.4. «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας»

4) Μέτρο 3.1.22 «Προστιθέµενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση ανεπιθύµητων αλιευµάτων».

Υποβολή αιτήσεων µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος ∆ιαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων κάνοντας χρήση του
τυποποιηµένου Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηµατοδότησης που λειτουργεί στον ιστότοπο www.ependyseis.gr.

Οι ενδιαφερόµενοι αλιείς, υδατοκαλλιεργητές και µεταποιητές του τοµέα αλιείας, µπορούν να αναζητήσουν τις εν
λόγω αποφάσεις στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, www.patt.gov.gr → Έργα/Προγράµµατα.

Η αρµοδιότητα διαχείρισης των Μέτρων του Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 ανήκει στην Ειδική Υπηρεσία
∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας & Θάλασσας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων
(Μιχαλακοπούλου 103, 11527 Αθήνα, τηλ. 2131501151, fax 2107774090).

6-θριάσιο Πέµπτη 12 Οκτωβρίου 2017

““ΜΜεείίννααµµεε  ΕΕµµεείίςς””
την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 
στη ∆ηµοτική Ενότητα Φυλής

ΟΓΑ Α21: Πότε θα πιστωθεί το
επίδοµα τέκνων του ΟΓΑ 

Η
ηµεροµηνία που οι δικαιούχοι θα δουν τα
ποσά στο λογαριασµό τους είναι η ∆ευτέρα,
23 Οκτωβρίου 2017. Στον έλεγχο των

αρµόδιων υπηρεσιών εντάχθηκαν επιπλέον
150.000 έντυπα Α21, συγκριτικά µε τον αριθµό
όσων έκαναν αιτήσεις για να εισπράξουν τη
δεύτερη δόση του επιδόµατος. 
Στόχος είναι από το νέο έτος, να οριστεί ακριβής
ηµεροµηνία χορήγησης των οικογενειακών επι-
δοµάτων και η διαδικασία να γίνεται σχεδόν αυτο-
µατοποιηµένα. 

33ηη  ∆∆ιιεεθθννήή  ΣΣυυννάάννττηησσηη  γγιιαα  ττοο  
ππρρόόγγρρααµµµµαα  AAtthhlliissii  ––  EErraassmmuuss++

ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΣΤΙΣ 13/10

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού προ-
γράµµατος “ATHLISI” µέσω του Erasmus plus,

έχουµε την τιµή να σας προσκαλέσουµε στην 3η ∆ιεθνή
Συνάντηση µε θέµα: προώθηση της κοινωνικής ενσω-
µάτωσης µειονεκτικών κοινωνικών οµάδων, µέσω της
κατάρτισης των προπονητών και στελεχών αθλητικών
σωµατείων

«Καλές πρακτικές στην Ευρώπη», που θα πραγµατο-
ποιηθεί την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017 στις 9:00
στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Μεγα-
ρέων.

Οι συµµετέχοντες στο τέλος της συνάντησης, θα
λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Κάλεσµα σε παράσταση διαµαρτυρίας
από φορείς και σωµατεία 

των Άνω Λιοσίων, του Ζεφυρίου 
και του Μενιδίου 
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ΣΣεε  εεγγκκάάρρδδιιοο  κκλλίίµµαα  ηη  σσυυννάάννττηησσηη  ττοουυ  ∆∆ηηµµάάρρχχοουυ  
ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ,,  ΜΜιιχχάάλληη  ΣΣεελλέέκκοουυ,,  µµεε  ττοονν  
ΠΠααλλααιισσττίίννιιοο  ππρρέέσσββηη,,  MMaarrwwaann  EEmmiillee  TToouubbaassssii

Σε εγκάρδιο κλίµα πραγµατοποιήθηκε η συνάντηση του δηµάρχου  Χαϊδαρίου, Μιχάλη
Σελέκου, µε τον Παλαιστίνιο πρέσβη, Marwan Emile Toubassi.Η επίσκεψη εντάσσε-
ται στην προσπάθεια της Παλαιστινιακής Αρχής προκειµένου να γίνει µέρος του αγώνα του

λαϊκού κινήµατος το παλαιστινιακό ζήτηµα, ζητώντας στήριξη και αλληλεγγύη για το λαό της που
αντιστέκεται στις ισραηλινές κατοχικές δυνάµεις.
Ο δήµαρχος εξήρε τον ηρωισµό και το απαράµιλλο θάρρος του παλαιστινιακού λαού, που διεκδι-
κεί το αυτονόητο, να αναγνωριστεί πλήρως ως κυρίαρχο κράτος από όλο τον κόσµο. Κατήγγειλε
τη βία και την καταστολή του ισραηλινού κράτους ενάντια σε γυναίκες και παιδιά στη Λωρίδα της
Γάζας και στις άλλες περιοχές της Παλαιστίνης. Τόνισε ότι οι λαοί µας έχουν γερό δεσµό αφού
παρόµοια δεινά έχει περάσει και ο ελληνικός λαός και γνωρίζει πολύ καλά τι σηµαίνει κατοχή.
Συµπλήρωσε ότι αποτελεί βασική µας αρχή κάθε λαός να έχει το δικαίωµα να καθορίζει τη µοίρα
του µόνος του, να έχει το δικαίωµα της αυτοδιάθεσης χωρίς «διαιτητές» και «κηδεµόνες».
Τέλος, είπε ότι ως ∆ηµοτική Αρχή θα συνεχίσουµε να εκφράζουµε την αλληλεγγύη µας και να
συσφίγγουµε τους δεσµούς µας µε το λαό της Παλαιστίνης µέσω κοινών δράσεων και
εκδηλώσεων.
Με τη σειρά του ο πρέσβης ευχαρίστησε για τη θερµή υποδοχή. Αναφέρθηκε αναλυτικά στα προβ-
λήµατα που βιώνουν σήµερα, αλλά και στον ηρωικό αγώνα που διεξάγει ο παλαιστινιακός λαός
σε όλα τα επίπεδα και έδωσαν υπόσχεση για συνέχιση της συνεργασίας και τη διοργάνωση
κοινών εκδηλώσεων.
Ο δήµαρχος τον αποχαιρέτησε προσφέροντάς του αναµνηστικό δώρο από το ∆ήµο Χαιδαρίου και
εκείνος ανταπέδωσε προσφέροντας δύο µπροσούρες για την Παλαιστίνη µεταφρασµένες στα
Ελληνικά».

Λύση για γραφείο διεκπαιρεώσεων  
που ιδιοποιήθηκε χρήµατα του κόσµου

από λογαριασµούς της ∆ΕΗ 
και της ΕΥ∆ΑΠ ζητά ο ΣΕΒΑ

Οµιλίες σε ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά για τις εξελίξεις σχετικά
µε το Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής
Σήµερα Πέµπτη, στις 12.00, στο ΤΕΙ Αθήν ας - αµφιθέατρο ΣΑΕΤ - οι Οργαν ώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στο ΤΕΙ Αθή-

ν ας πραγµατοποιούν  εκδήλωση µε θέµα «Οι εξελίξεις σχ ετικά µε το Παν επιστήµιο ∆υτικής Αττικής. 
Η θέση του ΚΚΕ για Εν ιαία Αν ώτατη Εκπαίδευση». Οµιλητής θα είν αι ο Νίκος Σοφιαν ός, µέλος του ΠΓ της ΚΕ του
ΚΚΕ.
Επίσης αύριο, στις 13.00, στο ΤΕΙ Πειραιά - αίθουσα Α 011 - οι Οργαν ώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στο ΤΕΙ Πειραιά

πραγµατοποιούν  εκδήλωση µε το ίδιο θέµα. Οµιλήτρια θα είν αι η Κέλλυ Παπαϊωάν ν ου, µέλος του Τµήµατος Παιδείας 
και Ερευν ας της ΚΕ του ΚΚΕ.
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Το 7% των εργαζοµένων αναγκά-
ζονται να δουλεύουν υπό καθε-
στώς αδήλωτης εργασίας. 

Το ποσοστό αυτό, αντιστοιχεί σε
περίπου 265.000 εργαζόµενους οι οποίοι,
παρά τα µέτρα που έχει λάβει το υπουρ-
γείο Εργασίας, αµείβονται µε «µαύρα»
και έτσι οι εργοδότες τους, αποφεύγουν
να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές.

Το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 13,3%
για κλάδους µε υψηλή παραβατικότητα,
όπως είναι ο τουρισµός και ο επισιτισµός,
τα κέντρα διασκέδασης και ψυχαγωγίας,
οι επιχειρήσεις φασόν και οι υπηρεσίες

φύλαξης (security) και καθαριότητας.
Σύµφωνα µε έρευνα που έχει πραγµα-

τοποιήσει η ∆ιεθνής Οργάνωση
Εργασίας (ILO) µαζί µε κοινωνικούς
εταίρους, οι απώλειες για το ασφαλιστικό
σύστηµα της χώρας από την αδήλωτη,
αλλά και την υποδηλωµένη εργασία, φτά-
νουν τα 10 δισ. ευρώ αθροιστικά.

Για το λόγο αυτό έχει συσταθεί, από την
περασµένη άνοιξη, ειδική επιτροπή για
την αντιµετώπιση αυτού του πολύ σηµαν-
τικού θέµατος. 

Στην επιτροπή συµµετέχουν εκπρόσω-
ποι του υπουργείου Εργασίας και των κοι-

νωνικών εταίρων (εργοδοτικών
οργανώσεων- ΓΣΕΕ), µε την συνεργασία
της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.Στο
πλαίσιο αυτό έχει ξεκινήσει ενηµέρωση
στα σχολεία, σε µια προσπάθεια να ευαι-
σθητοποιηθεί η «νέα γενιά» εργαζοµέ-

νων, ώστε να µην αποδέχεται καθεστώς
αδήλωτης απασχόλησης. Θα ακολουθή-
σουν και άλλα µέτρα – παρεµβάσεις στην
αγορά εργασίας, για να περιοριστεί το
φαινόµενο και να αυξηθούν τα έσοδα από
εισφορές στην Κοινωνική Ασφάλιση.

Τον Ασφάκ Μαχµούτ, θύµα της
επίθεσης στον Ασπρόπυργο το
Σάββατο, επισκέφτηκε ο υπο-

υργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιάν-
νης Μουζάλας, στο σπίτι του αδερφού του
θύµατος στο Αιγάλεω, όπου φιλοξενείται

µέχρι να αναρρώσει. Νωρίτε-
ρα, και ο Νίκος Τόσκας συναν-
τήθηκε µε Πακιστανό εργάτη
που έπεσε θύµα επίθεσης
στον Ασπρόπυργο. 

Τη ∆ευτέρα, ο κ. Μουζάλας
πήγε στο νοσοκοµείο Αγία
Όλγα στη Νέα Ιωνία όπου

νοσηλεύεται ο Ουσµάν Μοχάµεντ, επίσης
θύµα επίθεσης το Σάββατο το βράδυ στη
Λαµπρινή στα Πατήσια.

Ο κ. Μουζάλας έκανε λόγο για «φασιστι-
κές, στηµένες, οργανωµένες ενέργειες µε

ρατσιστικά κίνητρα» που θα µπορούσαν
να οδηγήσουν στο θάνατο τους δυο ανθ-
ρώπους, «µόνο και µόνο επειδή δεν είναι
Έλληνες, αλλά εργάζονται στη χώρα και
κατάγονται από το Πακιστάν».

«Όλη η κοινωνία της Ελλάδας πρέπει να
δει αυτές τις εικόνες, για να µάθει ο
κόσµος τι συµβαίνει. Ας γίνουν ο Ασφάκ
και ο Ουσµάν η ευκαιρία να σταµατήσει
αυτή η κατάσταση», πρόσθεσε ο υπο-
υργός, όπως µετέδωσε το Αθηναϊκό
πρακτορείο. Ο αντιρατσιστικός νόµος
υπάρχει και πρέπει να εφαρµόζεται, τόνι-

σε ο κ. Μουζάλας, ώστε να µην φοβούνται
να καταγγείλουν επιθέσεις, ακόµα και οι
άνθρωποι που δεν έχουν χαρτιά, προσθ-
έτωντας: Η κυβέρνηση θα προστατέψει
όλους τους ανθρώπους, είτε είναι
Έλληνες, είτε µετανάστες, και η
αστυνοµία οφείλει να βρει τους δράστες.
∆ουλειά, όµως του ελληνικού λαού είναι
να αποδοκιµάσει και να εµποδίσει τέτοιες
ρατσιστικές δολοφονικές ενέργειες. Το
ίδιο, όπως θα έκαναν αν χτυπούσαν
Έλληνες στη Νέα Υόρκη, τη Μελβούρνη ή
οπουδήποτε.

ΕΕΕΕΡΡΡΡΕΕΕΕΥΥΥΥΝΝΝΝΑΑΑΑ    IIIILLLLOOOO
ΣΣττοο  77%%  ηη  ααδδήήλλωωττηη  εερργγαασσίίαα  
– 265.000 εργαζόµενοι αµείβονται µε «µαύρα»

ΤΤοονν  µµεεττααννάάσσττηη  πποουυ  δδέέχχττηηκκεε  εεππίίθθεεσσηη  
σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο  εεππιισσκκέέφφττηηκκεε  οο  ΜΜοουυζζάάλλααςς
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ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ

ΑΑυυξξήήθθηηκκαανν  οοιι  δδααππάάννεεςς  γγιιαα  δδιιααττρροοφφήή  κκααιι  σσττέέγγαασσηη  ττοο  22001166

Π εριόρισαν περαιτέρω τις δαπάνες
τους τα ελληνικά νοικοκυριά πέρυσι,
καταναλώνοντας τα περισσότερα
για διατροφή και στέγαση και τα

λιγότερα για εκπαίδευση. Ωστόσο, σε σχέση µε
το 2015, µειώθηκε οριακά το ποσοστό του
πληθυσµού που αντιµετωπίζει τον κίνδυνο
φτώχειας.

Σύµφωνα µε την έρευνα οικογενειακών προϋπολογι-
σµών της ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική µηνιαία δαπάνη των
νοικοκυριών (αγορές) για το 2016 ανήλθε στα
5.713.151.430 ευρώ, καταγράφοντας µείωση κατά
2,5% ή 147.187.565 ευρώ σε σύγκριση µε το 2015. Η
µέση µηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών για αγορές
ανήλθε στα 1.392,03 ευρώ, καταγράφοντας µείωση
2% ή 28,97 ευρώ. Η µέση συνολική δαπάνη για κάθε
άτοµο ανήλθε στα 538,94 ευρώ, καταγράφοντας µείω-
ση 2% ή 11,24 ευρώ. Σε πραγµατικούς όρους, η µέση
µηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών µειώθηκε ακριβώς
κατά το ίδιο ποσοστό (2% ή 28,97 ευρώ), λόγω της
µηδενικής επίδρασης του πληθωρισµού.

O κίνδυνος φτώχειας απειλεί το 18,2% του πληθυ-
σµού της χώρας, όταν στον υπολογισµό του δείκτη
λαµβάνεται υπόψη µόνον η ισοδύναµη δαπάνη µε
τρόπο κτήσεως την αγορά (18,3% το 2015), ενώ ο
δείκτης µειώνεται στο 11,3% του πληθυσµού (13,4%
το 2015), όταν λαµβάνονται υπόψη όλες οι καταναλω-
τικές δαπάνες, ανεξάρτητα από τον τρόπο κτήσεως
(τεκµαρτό ενοίκιο από ιδιοκατοίκηση, ιδιοπαραγόµενα
αγαθά, αγαθά και υπηρεσίες παρεχόµενες δωρεάν
από τον εργοδότη, άλλα νοικοκυριά, µη κερδοσκοπι-
κούς οργανισµούς, κράτος κ.λπ.)

Τόσο το 2015 όσο και το 2016, το µεγαλύτερο
µερίδιο των δαπανών του µέσου προϋπολογισµού των
νοικοκυριών αφορά στα είδη διατροφής (20,7%) και
ακολουθούν η στέγαση (13,8%) και οι µεταφορές
(12,9%), ενώ οι υπηρεσίες εκπαίδευσης αντιστοιχούν
στο µικρότερο µερίδιο των δαπανών (3,2%). Αναλ-
υτικότερα, σε τρέχουσες τιµές η ποσοστιαία κατανοµή
των 12 κατηγοριών έχει ως εξής: είδη διατροφής
20,7%, στέγαση 13,8%, µεταφορές 12,9%, ξενο-
δοχεία, καφενεία και εστιατόρια 9,9%, διάφορα αγαθά
και υπηρεσίες 9%, υγεία 7,4%, είδη ένδυσης και υπόδ-
ησης 5,8%, διαρκή αγαθά 4,4%, αναψυχή και πολι-
τισµός 4,6%, επικοινωνίες 4,2%, οινοπνευµατώδη
ποτά και καπνός 3,9% και εκπαίδευση 3,2%.

Σε σχέση µε την προηγούµενη έρευνα (2015), η
µεγαλύτερη µεταβολή δαπανών (µείωση 7,5%) παρατ-
ηρείται στα διαρκή αγαθά, ενώ ακολουθούν η δαπάνη

για αναψυχή και πολιτισµό (µείωση 6,4%) και τα
οινοπνευµατώδη ποτά και καπνός (µείωση 5,4%).
∆έκα από τις δώδεκα κατηγορίες δαπανών παρουσιά-
ζουν µείωση δαπανών (µε τη µικρότερη της τάξεως
του 0,4% στις επικοινωνίες). Οι κατηγορίες για τις
οποίες παρατηρείται αύξηση της µέσης µηνιαίας
δαπάνης είναι η στέγαση (1,8%) και οι µεταφορές
(0,1%).

Μεγαλύτερη µείωση στη µέση µηνιαία δαπάνη των
νοικοκυριών (τρέχουσες τιµές) στις υποκατηγορίες
δαπανών, καταγράφεται στις διάφορες υπηρεσίες
(αµοιβές δικηγόρων, συµβολαιογράφων, πρόστιµα,
δικαστικά έξοδα, άδειες κυνηγίου, οπλοφορίας κ.λπ.,
έξοδα θρησκευτικών ιεροτελεστιών, συνδροµές σε
σωµατεία κ.λπ.) κατά 32,6% και στα έπιπλα, καλύµµα-
τα δαπέδου, φωτιστικά (-27,2%), ενώ µεγαλύτερη
αύξηση καταγράφεται στις οικονοµικές υπηρεσίες
(συνδροµές σε πιστωτικές κάρτες, αµοιβές λογιστών
κ.λπ.) κατά 38% και στην κοινωνική προστασία
(24,5%).

Όσον αφορά στις δαπάνες στα είδη διατροφής, παρ-
ατηρείται µείωση της µηνιαίας δαπάνης (τρέχουσες
τιµές), για µεταλλικά νερά, αναψυκτικά, χυµούς
φρούτων και λαχανικών (7,1%), φρούτα (5,2%), ψάρια
(4%), γαλακτοκοµικά προϊόντα και αυγά (3,9%), λαχα-
νικά (2,6%), κρέας (1,2%), ζάχαρη, µαρµελάδες, µέλι
κ.λπ. (0,4%) και αλεύρι, ψωµί και δηµητριακά (0,3%).
Ενώ παρατηρείται αύξηση της µηνιαίας δαπάνης για
καφέ, τσάι και κακάο (7,4%) και έλαια και λίπη (0,2%).

Ανάλογα µε τον τύπο των νοικοκυριών, νοικοκυριά
µε ένα άτοµο µόνο, ηλικίας 65 ετών και άνω, έχουν
λιγότερες δαπάνες κατά 54,3% της µέσης µηνιαίας

δαπάνης των νοικοκυριών της χώρας. Νοικοκυριά που
αποτελούνται από ένα ζευγάρι µε δυο παιδιά έως και
16 ετών έχουν περισσότερες δαπάνες κατά 40% της
µέσης µηνιαίας δαπάνης των νοικοκυριών. Νοικοκυρ-
ιά µε υπεύθυνο οικονοµικά µη ενεργό ή άνεργο δαπα-
νούν, κατά µέσο όρο, το 77,1 % της µέσης µηνιαίας
δαπάνης, ενώ αυτά µε υπεύθυνο αυτοαπασχολούµενο
µε µισθωτούς το 213,4% αυτής.

Η µέση µηνιαία δαπάνη διαφέρει ανάλογα µε την
ηλικία του υπευθύνου του νοικοκυριού. Όπως και στην
έρευνα του 2015, τα νοικοκυριά µε υπεύθυνο ηλικίας
45- 54 ετών δαπανούν, κατά µέσο

όρο, περισσότερο. Συγκεκριµένα, τα νοικοκυριά
αυτά δαπανούν κατά µέσο όρο το 127,1 % της µέσης
µηνιαίας δαπάνης των νοικοκυριών της χώρας. Τα νοι-
κοκυριά µε τη µικρότερη ποσοστιαία συµµετοχή για το
2016 ήταν αυτά µε υπεύθυνο ηλικίας 75 ετών και άνω
(61% αυτής).

Τα νοικοκυριά που διαµένουν σε αγροτικές περιοχές
δαπανούν κατά µέσο όρο 1.134,13 ευρώ µηνιαίως,
ενώ αυτά που διαµένουν σε αστικές περιοχές 1.464,08
ευρώ. Εποµένως, τα νοικοκυριά που διαµένουν σε
αγροτικές περιοχές δαπανούν κατά µέσο όρο 22,5%
λιγότερο από τα νοικοκυριά που διαµένουν σε αστικές
περιοχές.

Σε σύγκριση µε το 2015, η µέση µηνιαία ποσότητα
υγρών ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και
υγρών καυσίµων που καταναλώνεται στην κύρια
κατοικία αυξήθηκε κατά 19,4%, 2,9% και 0,2%
αντίστοιχα, ενώ η µέση µηνιαία ποσότητα στερεών
καυσίµων (καυσόξυλα, πελλέτες, πυρήνας κλπ.) και
υγραερίου µειώθηκε κατά 6,7 % και 5,9%, αντίστοιχα.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ- ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ- ΜΑΓΟΥΛΑΣ 
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ΈΈννααρρξξηη  ΧΧεειιµµεερριιννοούύ  ΠΠρροογγρράάµµµµααττοοςς  22001177--22001188  
σσττοο  ∆∆ιιεεππιισσττηηµµοοννιικκόό  ΚΚέέννττρροο  ∆∆ιιααλλέέξξεεωωνν  ∆∆ήήµµοουυ  ΑΑχχααρρννώώνν

ΞΞεεκκιιννάά  ττηηνν  ΤΤεεττάάρρττηη  2255
ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  ττοο  ΧΧεειιµµεερριιννόό
ΠΠρρόόγγρρααµµµµαα  ττοουυ  ∆∆ιιεεππιι--

σσττηηµµοοννιικκοούύ  ΚΚέέννττρροουυ  ∆∆ιιααλλέέξξεεωωνν
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑχχααρρννώώνν  ((∆∆ΙΙ..ΚΚΕΕ..∆∆ΙΙ..∆∆..ΑΑ))  γγιιαα
ττοο  ΑΑκκααδδηηµµααϊϊκκόό  έέττοοςς  22001177--22001188
όόπποουυ  θθαα  ππααρρέέχχεειι  δδωωρρεεάάνν  εεππιιµµόόρρφφ--
ωωσσηη  σσεε  όόλλοουυςς  ττοουυςς//ττιιςς  εεννδδιιααφφεερροο--
µµέέννοουυςς//εεςς

Ο Αντιδήµαρχος Παιδείας, Πολιτισµού,
Αθλητισµού & Νέας Γενιάς κ. Ευστάθιος
Τοπαλίδης και το Τµήµα Παιδείας & ∆ια
Βίου Μάθησης, της ∆/σης Παιδείας Πολιτι-
σµού, Αθλητισµού, & Νέας Γενεάς ενηµε-
ρώνει ότι, ο ∆ήµος Αχαρνών από τη
Τετάρτη 25 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει το
Χειµερινό Πρόγραµµα του ∆ιεπιστηµονι-
κού Κέντρου ∆ιαλέξεων ∆ήµου Αχαρνών

(∆Ι.ΚΕ.∆Ι.∆.Α) για το Ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018 όπου θα παρέχει δωρεάν επιµόρφωση σε όλους τους/τις ενδιαφ-
εροµένους/ες. Έργο του ∆Ι.ΚΕ.∆Ι.∆Α είναι:

α) Η επιµόρφωση και η παροχή γενικών γνώσεων στους κατοίκους του ∆ήµου µας και µη, ανεξαρτήτως ηλικίας και
επαγγέλµατος.

β) Η διοργάνωση και διεξαγωγή συνεδρίων, σεµιναρίων, ηµερίδων, και διαλέξεων.
Η παροχή γενικών γνώσεων από τη ∆ια Βίου Εκπαίδευση και την παρουσίαση των θεµάτων, θα πραγµατοποιείται

µέσα από την διοργάνωση και διεξαγωγή σειράς διαλέξεων που θα γίνονται από Πανεπιστηµιακούς Καθηγητές, Παι-
δαγωγούς, Ψυχολόγους, Κοινωνιολόγους, Αστροφυσικούς, Σχολικούς Συµβούλους και άλλους εξειδικευµένους Επι-
στήµονες και Ειδικούς.

Μετά το τέλος του κύκλου των εν λόγω ∆ιαλέξεων και Σεµιναρίων, θα χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Το Χειµερινό πρόγραµµα θα ξεκινήσει στις 25/10/2017 και θα διαρκέσει έως τις 10/01/2018.

Θα πραγµατοποιηθούν δέκα (10) διαλέξεις που θα γίνονται κάθε Τετάρτη 17:00 - 19:00 και την Πέµπτη 7/12/2017
17:00 - 19:00, στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στον Β’ όροφο του ∆ηµαρχείου Αχαρνών.

Oι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 10/10/2017 καθηµερινά από 09:00-15:00 στο "Τµήµα Παιδείας και ∆ια Βίου
Μάθησης" 2ος όροφος, Φιλαδελφείας 87 & Aθ. Μπόσδα, ( ∆ηµαρχείο Αχαρνών) ή µπορούν να αποσταλούν µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στα email: empouki@acharnes.gr & etegou@acharnes.gr ή µε φαξ στο 2102415431

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 2132072470 καθηµερινά 09:00π.µ.- 15:00µ.µ
Υπεύθυνοι : Ελεάνα Μπούκη - Ελένη Τέγου.

ΘΘεεααττρριικκήή  ΠΠααρράάσστταασσηη
ΥΥππόό  ττηηνν  ααιιγγίίδδαα  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ

ΟΟ  ΕΕξξωωρρααϊϊσσττιικκόόςς  κκααιι  ΠΠοολλιιττιισσττιικκόόςς
ΣΣύύλλλλοογγοοςς  ∆∆ααφφννίίοουυ  σσααςς  ππρροοσσκκααλλεείί  
σσττηη  θθεεααττρριικκήή  ππααρράάσστταασσηη  ««∆∆ΟΟΝΝ
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ΠΟ∆ΑΡΙΚΟ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

ΜΜΕΕ  ΤΤΙΙΣΣ  ΕΕΥΥΧΧΕΕΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΑΑΡΡΧΧΗΗΣΣ,,  ΤΤΗΗΣΣ  ∆∆ΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΣΣΩΩΜΜΑΑΤΤΕΕΙΙΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΠΠΟΟΝΝΗΗΤΤΏΏΝΝ  

Έναρξη της νέας ποδοσφαιρικής περιόδου στον Κριό Ασπροπύργου

Μ
όν ον  τον  Αύγουστο σταµάτ-
ησαν  οι Πελοπον ν ήσιοι της
Ελευσίν ας τις δραστηριότητές

τους για ν α πάρουν  µια αν άσα εν ώ
ξεκίν ησαν  δυν αµικά µε 5 εκδηλώσεις
την  ν έα σεζόν .

Προσκεκληµέν οι του ∆ήµου Μάν δρας
συµµετείχ αν  στα ΖΕΡΒΟΝΙΚΟΛΕΙΑ
2017  στις 8 Σεπτεµβρίου στον  Ι.Ναό
Παν αγίτσας µε το χ ορευτικό συγκρότ-
ηµά τους που συν όδεψε µουσικά η χ ορ-
ωδία του Συλλόγου. 

Παρευρέθησαν  στην  εορτή για τον
Άγιο ∆ιον ύσιο τον  Ζακυν θιν ό στην
Πάχ η και µετά τον  παν ηγυρικό Εσπερ-
ιν ό και την  Περιφορά της Εικόν ας, χ όρ-
εψαν  δίν ον τας την  παραδοσιακή ν ότα
στην  βραδυά.

ΘΡΙΑΣΙΑ 2017 : Παρασκευή 22 /9
Μια όµορφη παρουσία αν άµεσα σε παρ-
αδοσιακά συγκροτήµατα ,στη θέση
‘Αλων ίστρα’ Ασπροπύργου συν οδεία
της υπέροχ ης ορχ ήστρας µε τον  Νίκο
Φιλιππίδη. Η Χορωδία και το Χορευτικό
συγκρότηµα του Συλλόγου χ ειροκρο-

τήθηκαν  και δικαιώθηκαν  για την  όµορ-
φη 40 µελή παρουσία τους. 

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ :  1Η Γιορτή κρασιού.  
2 µέρες µετά , τη Κυριακή  24

Σεπτεµβρίου βρέθηκαν  στην  Αφετηρία
Μαραθών α. Η 1η Γιορτή Κρασιού έγιν ε
πραγµατικότητα . Ο ∆ήµος Μαραθών α
υποδέχ θηκε εκατον τάδες καλεσµέν ους
οι οποίοι γέµισαν  τις κερκίδες , τις
καρέκλες αλλά έµειν αν  και εκατον τάδες
όρθιοι . ∆υν αµική παρουσία µε την
υπέροχ η ορχ ήστρα του Παν αγιώτη
Λάλεζα.  Η χ ορωδία άν οιξε την  γιορτή
και συν έχ ισαν  τα χ ορευτικά συγκροτή-
µατα. Άφθον ο κρασί και λιχ ουδιές
,εν τελώς δωρεάν  για όλους ΄συν όδεψαν ’
τα χ ορευτικά συγκροτήµατα και από
ν ωρίς ήρθε το κέφι στην  εκδήλωση.

ΚΥΡΙΑΚΗ 1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ :  Στην
όµορφη και φιλόξεν η αίθουσα του
Diony sos Palace στα Μέγαρα , η
Π.Ε.Π.Τ. διοργάν ωσε το ‘Αν τάµωµα
Ελλην ικών  Παραδοσιακών  Χορών ’ . Οι
Πελοπον ν ήσιοι συµµετείχ αν  µε την
χ ορωδία & το χ ορευτικό συγκρότηµά

τους  στο Α΄µέρος µε παραδοσιακούς
χ ορούς και στο Β΄µέρος µε λαϊκό πρό-
γραµµα . 

Ο ∆ήµαρχ ος Μεγάρων  κ.Σταµούλης
συν εχ άρη την  Πρόεδρο και Χοροδιδάσ-
καλο Ντίν α Τριλίκη , εν ώ ο γν ωστός σε
όλους µας  κ. Γιώργος Τσούκαλης  της
χ άρισε το ν έο του βιβλίο. 

Να σηµειώσουµε ότι η Ντίν α Τριλίκη
από παλιά φίλη και γν ωστή του γν ω-
στού ερευν ητή έχ ει τιµηθεί  σε εκδήλω-
ση για την  αφιλοκερδή προσφορά της

στον  πολιτισµό στον  Πειραϊκό Σύν δε-
σµο από τον   Γιώργο Τσούκαλη πέρυσι
τα Χριστούγεν ν α . 

Το ∆Σ του Συλλόγου ευχ αριστεί για
την  πρόσκληση την  ΠΕΠΤ και την  φίλη
Αν αστασία Αν των ίου που ήταν  η καρ-
διά της βραδυάς. 

Την  Κυριακή 15 Οκτωβρίου και ώρα 7
µ.µ. χ ορωδία και χ ορευτικό θα συµµε-
τέχ ουν  στην  6η Έκθεση Πολιτισµού
που διοργαν ών ει η Περιφέρεια ∆υτ.Αττι-
κής στον  Ασπρόπυργο .

ΟΟ  ∆∆ήήµµααρρχχοοςς  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  µµεε  ττοουυςς  ππρροοέέδδρροουυςς  ττωωνν  χχοορρεευυττιικκώώνν
πποουυ  σσυυµµµµεεττεείίχχαανν  σστταα  θθΡΡΙΙΑΑΣΣΙΙΑΑ  22001177

ΜΜέέγγααρραα  ηη  χχοορρωωδδίίαα  µµεε  ττοονν  µµοουυσσιικκόό  ττηηςς  ΜΜααννώώλληη  ΣΣύύρριιοο

Π
ραγµατοποιήθηκε στο
∆ηµοτικό Γήπεδο Παρ-
αλίας Ασπροπύργου

από τον  Αρχ ιµαν δρίτη π.
Κυρίλλο ο Αγιασµός στο αθλητικό
σωµατείο Α.Ο. Κριός Ασπροπύρ-
γου για την  έν αρξη της ν έας
ποδοσφαιρικής περιόδου ...
παρουσία του ∆ήµαρχ ου Ασπρ-
όπυργου κ. Νικ. Μελετίου, του
Εν τεταλµέν ου ∆ήµ. Συµβούλου-
Μέλους ∆.Σ του Οργαν ισµού
Άθλησης και Φρον τίδας Νεολαίας
και 3ης Ηλικίας κ. Αν τ. Κον αξη &
της ∆ιοίκησης, των  προπον -
ητών  και των  παιχ τών  της οµά-
δας... 

Ο ∆ήµαρχ ος επεσήµαν ε την  βαρύτητα που
δείχ ν ει η ∆ηµοτική Αρχ ή στον  αθλητισµό, έχ ον τας
τα περισσότερα γήπεδα στην  ∆υτική Αττική και µαλι

στα διαρκώς αν ακαιν ισµέν α και σε καλή κατάστα-
ση.  Συν εχ άρη τον  Πρόεδρο κ. Θ. Βάν τζο & τα Μέλη
της ∆ιοίκησης για το γεγον ός ότι παρά τη δύσκολη
οικον οµική συγκυρία, συν εχ ίζουν  ν α αγων ίζον ται

αξιοπρεπώς στην  ερασιτεχ ν ική
ποδοσφαιρική κατηγορία & διατ-
ηρούν  σε άριστο οικογεν ειακό
επίπεδο την  οµάδα. 

Ζήτησε από τους παίκτες ν α
δώσουν  τον  καλύτερο εαυτό
τους, ώστε του χ ρόν ου η οµάδα
ν α αν έβει στην  Α κατηγορία &
τους ευχ ήθηκε υγεία & επιτ-
υχ ίες.... 

Ο κ. Κον αξής τόν ισε για άλλη
µια φορά ότι αισθάν εται υπερή-
φαν ος για τις οµάδες της πολης
µας & ότι ως Μέλος της
∆ιοίκησής του Αθλητικού Οργα-
ν ισµού γν ωρίζει ότι γίν εται η
καλύτερη δυν ατή προσπάθεια

από όλους,ωστε οι οµάδες ν α έχ ουν  τα πάν τα
(σωστοί αθλητικοί χ ώροι, υποδοµές & υλικό)... 

Καλή αθλητική χ ρον ιά µε υγεία, χ ωρίς τραυµατι-
σµούς & µόν ο επιτυχ ίες...
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ΗΚεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλά-
δος εκφράζει τη διαφωνία της µε
το περιεχόµενο του σχεδίου

Νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών και
Ανάπτυξης, µε τίτλο «Άσκηση Υπαίθριων
Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων, εκσυγχρο-
νισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας
και άλλες διατάξεις».

«Η διαφωνία αυτή εστιάζεται στο
γεγονός ότι, ο συντάκτης του
Νοµοσχεδίου δεν έλαβε υπόψη την
επίσηµα διατυπωµένη και τεκµηριωµένη
θέση της ΚΕ∆Ε, ότι το υπαίθριο εµπόριο
και οι λαϊκές αγορές αποτελούν τοπική
υπόθεση, άρα ως αρµοδιότητα πρέπει να
ανήκουν στους ∆ήµους».

"Εκτός λογικής η µεταφορά της
αρµοδιότητας από τους ∆ήµους στις
Περιφέρειες"

«Με το νοµοσχέδιο που κατατέθηκε,
επιχειρείται η αναµόρφωση της νοµοθ-
εσίας, που αφορά στο υπαίθριο εµπόριο
και τις λαϊκές αγορές. 

Αν και γίνεται προσπάθεια εκσυγχρονι-
σµού του υφιστάµενου θεσµικού
πλαισίου, αυτή στην πράξη ακυρώνεται
εξαιτίας του λανθασµένου επανακαθορι-
σµού των αρµοδιοτήτων µεταξύ α’ και β’
βαθµού αυτοδιοίκησης», τονίζει στην
ανακοίνωσή της η ΚΕ∆Ε και προσθέτει:  

«Συγκεκριµένα, µε την οριοθέτηση των
αρµοδιοτήτων του υπαίθριου εµπορίου

και των λαϊκών αγορών οι Περιφέρειες
αναλαµβάνουν ρόλο σε βάρος των
∆ήµων».

"Τοπική, άρα ∆ηµοτική υπόθεση, το
υπαίθριο εµπόριο"

«Το υπαίθριο εµπόριο και οι λαϊκές αγο-
ρές είναι ξεκάθαρα τοπική υπόθεση και
µε βάση την αρχή της εγγύτητας θα έπρ-
επε από πλευράς διαδικασιών και αρµο-
διοτήτων οι ∆ήµοι να έχουν την αποκλει-
στική αρµοδιότητα.

Οι λαϊκές αγορές αποτελούν "τοπικό"
θεσµό που είναι συνδεδεµένος µε την
καθηµερινή ζωή των πολιτών και έχει
καθοριστική αλληλοεπίδραση µε την τοπι-
κή κοινωνία.

Η ΚΕ∆Ε διαχρονικά έχει υποστηρίξει ότι
οι ∆ήµοι πρέπει να είναι αποκλειστικά
αρµόδιοι για τους όρους τις προϋποθέ-
σεις χορήγησης αδειών των εµπορικών
δραστηριοτήτων χωρίς να γίνεται καµία
διάκριση σε ∆ήµους που ανήκουν στις
Περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλονίκης.

∆εν είναι συνταγµατικά επιτρεπτό για
κατεξοχήν τοπικές υποθέσεις και δρα-
στηριότητες, όπως είναι η λειτουργία των
λαϊκών αγορών, εµποροπανηγύρεων,
χριστουγεννιάτικων και πασχαλινών αγο-
ρών, κινητές καντίνες κλπ. να εµπλέκον-
ται, εκτός των ∆ήµων οι Περιφέρειες και

άλλα διοικητικά
όργανα, διότι µε
τον τρόπο αυτό
παραβιάζεται η
βασική αρχή της
εγγύτητας.»

"Θεσµικό ατόπηµα η υπο-εκπρ-
οσώπηση των αιρετών της Πρωτοβάθ-
µιας Αυτοδιοίκησης"

«Ταυτόχρονα υπογραµµίζουµε ότι µε
βάση το σχέδιο νόµου που κατατέθηκε,
προβλέπεται ότι οι επιτροπές λαϊκών αγο-
ρών θα συγκροτούνται από τις Περιφέρει-
ες και θα προεδρεύονται από Αντιπεριφε-
ρειάρχη. 

Μάλιστα στη σύνθεση των 13µελών επι-
τροπών Αττικής και Θεσσαλονίκης προβ-
λέπεται µόνον ένας εκπρόσωπος της
αντίστοιχης ΠΕ∆, ενώ θα έπρεπε, πέραν
των παραγωγών και πολιτών, µέλη να
είναι µόνον αιρετοί της Πρωτοβάθµιας
Αυτοδιοίκησης και να προεδρεύονται από
εκπρόσωπο της ΠΕ∆ ή από το ∆ήµαρχο
της έδρας της Περιφερειακής Ενότητας.»

"Αφαιρούνται σηµαντικοί πόροι από
τους ∆ήµους, προς όφελος των Περιφ-
ερειών"

«Καθ’ όσον αφορά το ηµερήσιο τέλος
που καταβάλλουν οι επαγγελµατίες στις

λαϊκές αγορές, η ΚΕ∆Ε εκφράζει την
πλήρη διαφωνία της, αφού το τέλος αυτό
δεν θα καταβάλλεται εξ’ ολοκλήρου στους
∆ήµους, αλλά µόνον µέρος αυτού.

Η θέση της ΚΕ∆Ε είναι ότι το ηµερήσιο
τέλος πρέπει να καταβάλλεται στο
σύνολό του στους ΟΤΑ, αφενός γιατί οι
∆ήµοι έχουν την ευθύνη της αποκοµιδής
των απορριµµάτων και της καθαριότητας
στους χώρους άσκησης του υπαίθριου
εµπορίου και των λαϊκών αγορών. 

Αφετέρου, διότι στο σχέδιο νόµου προ-
τείνεται η κατάργηση του τέλους καθαρι-
ότητας και αποκοµιδής απορριµµάτων
που εισέπρατταν µέχρι τώρα οι ∆ήµοι. 

Αν το νοµοσχέδιο ψηφιστεί ως έχει, θα
κληθούν οι ∆ήµοι να συνεχίσουν να προ-
σφέρουν τις υπηρεσίες που µέχρι σήµερα
προσφέρουν, έναντι όµως πολύ χαµηλό-
τερου τιµήµατος. 

Γεγονός που οδηγεί ουσιαστικά στην
επιβάρυνση των δηµοτών τους», ολοκ-
ληρώνει η ανακοίνωση της ΚΕ∆Ε. 

ΣΣττιιςς  ΠΠεερριιφφέέρρεειιεεςς  λλααϊϊκκέέςς  ααγγοορρέέςς  
&&  υυππααίίθθρριιοο  εεµµππόόρριιοο

- Έντονη αντίδραση από την ΚΕ∆Ε

ΑΜΑΛΙΑ Κ.
ΛΙΑΣΚΟΥ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Απόφοιτος Πανεπιστηµίου Αθηνών 

Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος στη Γερµανία

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16 -ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16 -

ΕΛΕΥΣΙΝΑΕΛΕΥΣΙΝΑ

Τηλέφωνο: 210 5547957 κινητό: 6974470394
email: amalia.liaskou@yahoo.gr



Πέµπτη 12 Οκτωβρίου 2017 θριάσιο-13  

Σχετικά µε την ασφαλή λειτουργία των Παιδικών Χαρών
αρµοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής

ΗΠεριφέρεια Αττικής ενηµερώνει σχετικά µε τη λειτουργία των Παιδικών Χαρών αρµοδιότητάς της και ειδικότερα σε ό,τι
αφορά τη συντήρησή τους, ότι σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση 28942/11-5-2009 (ΦΕΚ Β’ 931) «Καθορισµός των
προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των ∆ήµων και

των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια», όπως τροποποιήθηκε µε την αριθ. 27934/11-7-2014 (ΦΕΚ Β’ 2029) όµοια, εφαρµόζονται τα εξής
στην περίπτωση συντήρησής τους: 
• «Συντήρηση νοείται κάθε εργασία από ειδικευµένο προσωπικό, η οποία έχει σκοπό να διατηρήσει ή να επαναφέρει τον
εξοπλισµό της παιδικής χαράς στο επίπεδο λειτουργίας και ασφάλειας που είχε κατά το στάδιο της αρχικής εγκατάστασής του,
καθώς και του ελέγχου που πραγµατοποιήθηκε από τον αναγνωρισµένο φορέα ελέγχου».
• «Για το λόγο αυτό θα πρέπει: (K) Να τίθεται εκτός λειτουργίας ο εξοπλισµός, ο οποίος θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια
των παιδιών, έως ότου επισκευαστεί και να αντικαθίσταται, όταν κρίνεται ότι η επισκευή του είναι αδύνατη.
Εάν ένα µόνο τµήµα του εξοπλισµού είναι προς αντικατάσταση, θα πρέπει τα παραµένοντα τµήµατα να εξακολουθούν να είναι
λειτουργικά και ασφαλή, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις ασφαλείας των προτύπων, άλλως τίθεται εκτός λειτουργίας το σύνολο του
εξοπλισµού».
Σε ό,τι αφορά την αρµοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής σύµφωνα µε τον ισχύοντα Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφ-
έρειας Αττικής (ΦΕΚ Β’ 3051/5-9-2017) και ειδικά στο άρθρο 55, παράγραφος 4 αυτής ορίζεται ότι: 
«Το Τµήµα Πεδίου Άρεως αφορά τα Άλσος Πεδίου του Άρεως, Λόφου Εθνικής Αντιστάσεως, Πλατεία Πρωτοµαγιάς και Τµήµα
Βυζαντινού Άλσους και είναι αρµόδιο ιδίως:
1. Για την εκτέλεση έργων και εργασιών ανάπτυξης και συντήρησης του πρασίνου του Άλσους.
2. Για την φύλαξη, καθαριότητα, φυτοπροστασία, µέριµνα για την ασφάλεια των επισκεπτών, χρηστών του Άλσους.
3. Για την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και επισκευή αυτόµατου δικτύου ποτίσµατος καθώς και υδραυλικών εγκαταστά-
σεων (αντλίες κ.λπ.), σιντριβανιών και υδάτινων διαδροµών.
4. Για την εγκατάσταση, συντήρηση, λειτουργία και επισκευή ηλεκτρονικών συστηµάτων, Η/Μ και εγκαταστάσεων φωτισµού. 
5. Για τη λειτουργία της αποθήκης υλικών και εξοπλισµού του Αλσους.
6. Για τη συντήρηση παιδικών χαρών. 
7. Για τη διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων και πολιτιστικών χώρων.
8. Για την οργάνωση του συστήµατος πυρασφάλειας του Άλσους. 
9. Για την οργάνωση και λειτουργία των µικρών ζωολογικών κήπων.»
Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι για να µην τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των παιδιών, η Περιφέρεια οφείλει να θέτει εκτός λει-
τουργίας τις Παιδικές Χαρές που ο εξοπλισµός τους χρήζει επισκευής και αντικατάστασης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                    
NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ασπρόπυργος: 11/10/2017 
Αριθ. Πρωτ.:   37984

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 4/2017

Ο ∆ήµαρχος  Ασπροπύργου,
έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρ-
ου 21 του Ν. 2190/1994 

2. Τις διατάξεις του Ν.
3852/2010 

3. Τις  υπ’ αριθ. 577 &
406/2017 αποφ. του ∆. Σ. του
∆ήµου Ασπροπύργου

4. Την υπ' αριθ.
∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./109/20015/201
7 Εγκρ. Απόφαση (ΠΥΣ:
33/2006) 

5. Τον Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου
Ασπρόπυργου  

6. Την υπ’ αριθ. 32435/6-
9-2017 βεβαίωση του ∆ιευθυντή
της Οικον. Υπηρεσίας  του ∆ήµου 

7. Το υπ’ αριθ.
17518/2017//1/2017/10-10-2017
έγγραφο  του ΑΣΕΠ   

8. Τις διατάξεις του Ν.
3812/2009 (άρθρο 1, παρ. 2) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη, µε σύµβαση

εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισµένου χρόνου, για τις
ανάγκες των Παιδικών
σταθµών του ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου, ενός (1) ατόµου,
Ειδικότητας ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
(Κωδικός θέσης:  101) 

Η  ∆ιάρκεια της  σύµβασης
θα είναι από την υπογραφή της
σύµβασης έως 31.7.2018

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι
ηλικίας από 18 έως 65 ετών

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Πτυχίο ή δίπλωµα Παιδαγωγικού
τµήµατος Νηπιαγωγών ή
Εκπαίδευσης και Αγωγής στην
Προσχολική Ηλικία ή Επιστηµών
Προσχολικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης ή Επιστηµών της
Εκπαίδευσης στην Προσχολική
Ηλικία ή Επιστηµών της
Εκπαίδευσης και της Αγωγής
στην Προσχολική Ηλικία ή Παιδα-
γωγικού Νηπιαγωγών ή Επι-
στηµών της Προσχολικής Αγωγής
και του Εκπαιδευτικού Σχεδια-
σµού ή Παιδαγωγού Προσχολι-
κής Εκπαίδευσης ή Ειδικής Αγω-
γής µε κατευθύνσεις: 

α) Νηπιαγωγού είτε β) Παιδα-
γωγού Προσχολικής Εκπαίδευ-
σης ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή
δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλο-
γής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή
ισότιµος τίτλος σχολών της ηµε-
δαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ:Η εµπειρία λαµβά-
νεται υπόψη µετά τη λήψη του
βασικού τίτλου σπουδών µε τον
οποίο οι υποψήφιοι µετέχουν στη
διαδικασία επιλογής. 

Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Οι υποψήφι-
οι για την απόδειξη των απαι-
τούµενων προσόντων, οφείλουν
να προσκοµίσουν όλα τα απαι-
τούµενα από την παρούσα ανα-
κοίνωση και το «Παράρτηµα ανα-
κοινώσεων ΣΟΧ» δικαιολογητικά,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
ενότητα «προσκόµιση τίτλων,
πιστοποιητικών και βεβαιώσεων»
του Κεφαλαίου ΙΙ του  ανωτέρω
Παραρτήµατος

Ανάρτηση ολόκληρης της ανα-
κοίνωσης [µαζί µε το Παράρτηµα
θα γίνει στο χώρο των ανα-
κοινώσεων του δηµοτικού κατα-
στήµατος του ∆ήµου Ασπρόπυρ-
γου, και στα καταστήµατα των
Παιδικών Σταθµών του ∆ήµου. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Οι ενδιαφερόµε-
νοι καλούνται να συµπληρώσουν
την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ
ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβά-
λουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε
µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογρ-
αφή τους θεωρηµένη από δηµό-
σια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε
συστηµένη επιστολή, στα γραφ-
εία της υπηρεσίας µας στην ακό-
λουθη διεύθυνση: ∆ήµος Ασπρ-
όπυργου, Λ. ∆ηµοκρατίας 141
(πρώην 18), Ασπρόπυργος,
Τ.Κ.19300, απευθύνοντάς την
στη ∆/νση Ανθρωπίνων Πόρων,
υπόψη κ. Ιωάννη Παροτσίδη
(τηλ. επικοινωνίας: 2105582104-
105). Η προθεσµία υποβολής
των αιτήσεων είναι δέκα (10)
ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερο-
λογιακά) και αρχίζει από την επό-
µενη ηµέρα της τελευταίας
δηµοσίευσης της παρούσας σε
τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτ-
ησής της στους χώρους ανα-
κοινώσεων του ∆ήµου Ασπρόπ-
υργου.     

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                               
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ   & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Γραµµατεία Περιφερειακού
Συµβουλίου                                             
Ταχ. ∆/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-
17
Τ.κ. 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. : 213 2063534
Φαξ: 213 2063533 
E-mail: ssona@patt.gov.gr                             

Αθήνα,   11-10-2017
Aρ. Πρωτ.: 207232

Ανακοίνωση

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της
µε αριθµ.οικ.1649/45 ΚΥΑ Υπο-
υργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ
(ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται
ότι: Στο Περιφερειακό Συµβούλιο
Αττικής διαβιβάστηκε από τη
∆/νση Περιβαλλοντικού και Χωρι-
κού Σχεδιασµού της Αποκεντρω-
µένης ∆ιοίκησης Αττικής µε το µε
αρ. πρωτ. 51146/2789/17 έγγρα-
φο ο φάκελος τροποποίησης
Απόφασης Έγκρισης Περιβαλ-
λοντικών Όρων µε:
Α) τίτλο έργου: «Εργοστάσιο
κοπής, διαµόρφωσης, αποθήκευ-
σης, µεταλλοβολής και βαφής
σιδήρου», υποκατηγορία: Α2,
οµάδα: 9η, α/α: 171 (Επιφανειακή
κατεργασία και επικάλυψη µετάλ-
λων µ.α.κ.) και Κατηγορία Β,
οµάδα: 9η, α/α: 139 (κατασκευή

χυτοσιδηρών σωλήνων, χαλ-
υβδοσωλήνων), α/α: 141 (ψυχρή
έλαση στενών φύλλων χάλυβα),
α/α: 142 (Ψυχρή µορφοποίηση ή
δίπλωση µορφοράβδων χάλυβα),
α/α: 167 (σφυρηλάτηση, κοίλαν-
ση, ανισόπαχη τύπωση και µορφ-
οποίηση µετάλλων µ.α.κ. µε
έλαση, δεν περιλαµβάνεται η
κονιοµεταλλουργία) & α/α: 170
(Υπηρεσίες αµµοβολισµού µετάλ-
λων)
Β) θέση έργου: θέση Αγ. Ιωάννης,
οδός ∆ιυλιστηρίων, ∆ήµος Ασπρ-
οπύργου, Π.Ε ∆υτικής Αττικής,
της Περιφέρειας Αττικής. 
Γ) φορέα έργου: ‘’ΕΛΑΣΤΡΟΝ
ΑΕΒΕ- ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ’’
∆) αρµόδια για τη δραστηριότητα
περιβαλλοντική αρχή τη ∆/νση
Περιβαλλοντικού και Χωρικού
Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης

∆ιοίκησης Αττικής
Ε) αρµόδια υπηρεσία της Περιφ-
έρειας Αττικής για την παροχή
σχετικών περιβαλλοντικών πληρ-
οφοριών, στην οποία  καλείται το
κοινό να ενηµερωθεί, τη ∆/νση
Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττι-
κής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υπο-
δοχή κοινού: ∆ευτέρα- Παρασκε-
υή, 9:00-15:00, τηλ. 210-
6984302)
ΣΤ) στα πλαίσια της τροπο-
ποίησης της µε αρ. απόφαση
Φ5212/6987/ΠΕΡΙΒ.9/15/25-1-
2016 
Ζ) εφηµερίδα δηµοσίευσης τη
«Θριάσιο» και link δηµοσίευσης
το www.patt.gov.gr.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ “ΝΤΙ ΤΟΡΡΕ” -
ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΗ
ΧΡΗΣΗ. ΌΠΙΣΘΕΝ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ- ΈΝΑΝΤΙ
Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ. ΤΗΛ:
6977426279

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  
ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑ
8855  ΤΤ..ΜΜ..  ΕΕΝΝΑΑΝΝΤΤΙΙ  ΤΤΟΟΥΥ  ΙΙΕΕΡΡΟΟΥΥ
ΝΝΑΑ ΟΟΥΥ  ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΙΙΣΣΤΤΡΡΙΙΑΑΣΣ
((ΟΟΠΠΙΙΣΣΘΘΕΕΝΝ  ∆∆ΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙΟΟΥΥ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ))  
ΓΓΙΙΑΑ  ΟΟΠΠΟΟΙΙΑΑ∆∆ΗΗΠΠΟΟΤΤΕΕ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗ
ΤΤΗΗΛΛ::  66997777442266227799

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατίας και πωλείται ο
επαγγελµατικός εξοπλι-
σµός του. Τηλέφωνο επι-
κοινωνίας 6945334415

- Ενοικιάζεται σπίτι 100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύρ-
γου, οροφοδιαµέρισµα µε 2
κρεβατοκάµαρες, κουζίνα, 
σαλονοτραπεζαρία και
µπάνιο. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945334415

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 1ου
ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδµητη πολ-
υκατοικία στη Μαγούλα Αττικής, µε
2 υπνοδωµάτια , σαλόνι, τραπεζα-
ρία, κουζίνα
γραφείο, 1WC, κουφώµατα αλο-
υµινίου διπλά τζάµια, air condition,
ηλιακό θερµοσίφωνα, νυχτερινό
ηλεκτρικό τιµολόγιο, αυτόνοµη 
θέρµανση,θέση parking στην
πιλοτή ,αποθήκη 20 τ.µ. στο υπό-
γειο. Κοντά σε αστική συγκοινωνία
και προαστιακό σιδηρόδροµο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6944204160

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ
ΜΕ 2 WC,

AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νε-
όκτιστα 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.Μό-
νο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γρα-
φεία (ισόγειο και 2ος όροφ-
ος) στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση. 
Τηλ. επικοινωνίας 
6974011586.   (21.2. 17)

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

Ενοικιάζεται εστιατόριο 
(πρώην Χαγιάτι) στο κέντρο
της Μάνδρας (Κοροπούλη
6). 180τµ κτίριο και 250τµ
υπαίθριος χώρος. Τηλέφω-
νο επικοινωνίας:
6975328309

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρ-
ικό κατάστηµα (Οδός Παγ-
κάλου) 300τµ + 100τµ βο-
ηθητικός χώρος. τηλ. επικοι-
νωνίας:
6934689242.(22.7.17)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ
(36TM) ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ
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, κεντρι-
κή θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6949629435

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται οικόπεδο 1400τµ
στην Αγία Σωτήρα µε 40 τµ
κτίσµα στην Αγία Σωτήρα
ανταλάσσεται και µε διαµέρι-
σµα η µαγαζί. 
Επικοινωνία : 6984792490

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΝΕΟ∆ΜΗΤΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 ΤΜ
4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - ΓΩΝΙΑΚΟ-
∆ΙΑΜΠΕΡΕΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2008-
ΜΕ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΠΥΛΩΤΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΩΡΟ.
∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΣΑΝΣΕΡ - ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΑΡΑΤΣΑ-
ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ- ΑΠΟΘΗΚΗ 
ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΕΞΤΡΑ. ΜΟΝΟ
ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210.5578619 &
6982600102

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
τοπος, µονοκατοικία 280
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1 mas-
ter), µπάνιο, καλή κατάστα-
ση, τιµή 60.000€, συζητή-
σιµη
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισό-
γεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το
1 master), κατασκευή '78,
µπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.µ., θέα βουνό, ανοικτό
πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ε-
λεύθερη, άριστη κατάσταση,
ανακαίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό
της Αγίας Παρασκευής έκτα

σης 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, νεόδ-
µητη µονοκατοικία 120 τ.µ.,
ισο γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2
master), κατασκευή '01, 
2 µπάνια, σε οικόπεδο 180
τ.µ., αυτόνοµη θέρµανση, ε-
λεύθερη, ανακαίνιση '10, τι-
µή 110.000€, συζητήσιµη
τηλ:6994844465

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα,
µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ,
κήπος 60 τ.µ., καρποφόρα
δέντρα, πωλείται λόγω α-
νάγκης, 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,
τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ:
6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρ-
σονιέρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο,
studio, τέντες, δωµάτιο µε ε-
νιαία 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., πάρ-
κιν, 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.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΩΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ.
6974394991

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. 
Σ Υ Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ
∆ Ι Α Θ Ε Σ Ι Μ Ε Σ .
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ :
6977403342

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ/
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΙΑ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΕΣ ΚΥΡΙΕΣ.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ/ΜΑΓΟΥΛΑ
/ΜΑΝ∆ΡΑ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6986712390 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΙ
ΕΩΣ ΤΟ ΒΡΑ∆Υ. ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ. ΤΗΛ
6945376503

Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παι-
διών σε περιοχές της ∆υτι-
κής Αττικής µε χρόνια πρ-
οϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

Βοηθός βρεφονηπιοκόµος
από τον Ασπρόπυργο αναζ-
ητά εργασία σε ιδιωτικό παι-
δικό σταθµό. 
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη παιδιών έως 5 ετών.

Τηλ.: 6936678467
(10. 12.16)

Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµ-
πειρία, αναλαµβάνει τη
φύλαξη σε γάµους, εστιά-
σεις, βαπτίσεις µε εχεµύθεια
και υπευθυνότητα. 
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας 
6985872538 κος Πανα-
γιώτης. (1.10.16)

Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη µικρών παιδιώ(βρε-
φονηπιοκόµο

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 Ασπρ-
όπυργος. Τηλέφωνα210-
5572695, 6932215870

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

ΖΗΤΟΥΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 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
Ασπροπύργου - Εκτός
Σχεδίου - Τηλ:
6946971237(6.5.16)

∆ίνεται τηλεόραση 14‘ µε α-
ποκωδικοποιητή και σκαρτ
έναντι 25 ευρώ. Επίσης θα
υπάρχει µικρή διευκόλυνση
για τη µεταφορά της
τηλ: 6932851913.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

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

ΖΖηηττεείίττααιι  ααρρττοοπποοιιόόςς  
ππεερριιοοχχήή  ΜΜάάννδδρραα
ΑΑττττιικκήήςς..  ΤΤηηλλ::
66994455772288666622  
--  ΑΑνναασσττάάσσιιοοςς

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ
(ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2105580781 / 6977456187 

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ
ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΙΙΚΚΟΟ  ΑΑΠΠΟΟ
ΚΚΑΑΦΦΕΕΤΤΕΕΡΡΙΙΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ..
ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ

  ΣΣΤΤΟΟ  66997755774411550088
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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 ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546674-
5546285
∆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 5546579-
5546930

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
213 2014900

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

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

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΟΟΛΛΕΕΞΞΟΟ

ΣΣυυννάάννττηησσηη  φφοορρέέωωνν  γγιιαα  ττηηνν  
ππααρρααββααττιικκόόττηητταα  δδιιοορργγααννώώννεειι  
ηη  ∆∆ΗΗΜΜ..ΤΤ..ΟΟ  ΑΑχχααρρννώώνν  ττηηςς  ΝΝ∆∆

Στο πλαίσιο δράσεων της
η ∆ΗΜ.Τ.Ο Αχαρνών-
Θρακοµακεδόνων της
Ν.∆. πραγµατοποιεί
συνάντηση φορέων και
πολιτών για την «Παραβα-
τικότητα, έκνοµες ενέργει-
ες και παράνοµες δραστηριότητες» στις  16/10/2017 και ώρα 19.00 µε βασι-
κούς  οµιλητές  τους Βουλευτές ∆ηµοσχάκη Αναστάσιο, Βορίδη Μαυρουδή.
Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στον χώρο εκδηλώσεων ΄Νώντας΄ οδός

Κωνσταντινουπόλεως κ Μιαούλη.
Πληροφορίες:Γεώργιος Χριστακόπουλος -6973342486



16-θριάσιο Πέµπτη 12 Οκτωβρίου 2017

από 1 έως 31 Οκτωβρίου από 1 έως 31 Οκτωβρίου 

22

12

18 14 12


