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ΕΚΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΘΗΣΗ ΤΟΥ
ΚΛΑ∆ΟΥ LOGISTICS & ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Την εντατικοποίηση
και συνέχιση των
αστυνοµικών µέτρων

σελ. 2- 9

Ζήτησε από τον γ.γ. ∆ηµόσιας Τάξης
ο δήµαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός

σελ. 3

Ολόκληρο οπλοστάσιο
εντόπισαν αστυνοµικοί
στην Ελευσίνα
µετά την σύλληψη
ενός 46χρονου
ΣΤΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ

Η Συγκρότηση τριµελούς επιτροπής
µε σκοπό την επίλυση ζητηµάτων,
που αντιµετωπίζουν επιχειρήσεις και ιδιώτες
από τον Ν. 2742/1999, περί προστασίας του Όρους Αιγάλεω.

σελ. 2-10

Βιωµατικό εργαστήριο
για σχολικές οµάδες (ηλικίες
8+ ετών) και οικογένειες
στο Παλαιό Ελαιουργείο!

Γ. Πατούλης: "Αποτελεί προσβολή για τις
θυσίες των εκατοµµυρίων συµπολιτών µας,
να υπάρχουν πρώην βουλευτές
που διεκδικούν αναδροµικές
σελ. 9 αποζηµιώσεις και συντάξεις"

σελ. 7

σελ. 3

Την ολόπλευρη στήριξη διακεκριµένων
µαθητών και καθηγητών του τόπου
ζήτησε ο ∆ήµαρχος Φυλής

... την οποία κι
ενέκρινε η
πλειοψηφία του
∆ηµοτικού
Συµβουλίου

σελ. 3-13

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ: Πρόγραµµα Εορταστικών
Εκδηλώσεων για την Εθνική Επέτειο
της 28ης Οκτωβρίου 1940
σελ. 5

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 350 ∆ΡΟΜΕΙΣ
ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ

Πετυχηµένος ο 10ος Ορεινός
Αγώνας ΑΡΜΑ ΠΑΡΝΗΘΑΣ

σελ. 5
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• Ξεκάθαρη τοποθέτηση απ’ τον Νικ. Μελετίου στην
Ασπρόπυργος
Καµπόλης Γεώργιος ∆.
Ειρήνης 30, 2105574683

Ελευσίνα
ΠΕΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Ηρώων Πολυτεχνείου 63, 2105546250
Μάνδρα
Μαρτζέλης Χρήστος Ι.
Στρατηγού Ρόκκα 56, 2105555550
Aχαρνές

ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Ηρώων Πολυτεχνείου 51, 2102477711
Ζεφύρι - Άνω Λιόσια

Σταµοπούλου Ειρήνη Ι.
Θεοφίλου 24 & Τσαρούχη Ιωάννη, 2102472352
Χαϊδάρι

Θεριού Μαρία Αγίας Παρασκευής 78, Πλησίον Ιερού
Ναού Αγίας Παρασκευής- ∆άσος, 2105821897

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
1,5,9,13,17, 21,25,29

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Νεφώσεις και πτώση θερµοκρασίας
Η θερµοκρασία από 13 έως 23
βαθµούς Κελσίου

εσπερίδα του ΣΥΝ∆∆Ε&L για υποδοµές και δηµοτικά τέλη.
ΕΚΚΛΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΘΗΣΗ ΤΟΥ
ΚΛΑ∆ΟΥ LOGISTICS & ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Τ

ο βήµα του Συνδέσµου Επιχειρήσεων
∆ιεθνούς ∆ιαµεταφοράς και Επιχειρήσεων
Logistics
Ελλάδος
(ΣΥΝ∆∆Ε&L), αξιοποίησε ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου και Μέλος του ∆.Σ. της Κεντρικής
Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας, κ. Νικόλαος
Μελετίου, προκειµένου να θέσει, συνοπτικά,
όλα εκείνα τα στοιχεία που απαιτούνται για να
υπάρξει ουσιαστική ώθηση του κλάδου των
Logistics µε παράλληλη ανάπτυξη του Ασπρόπυργου και της δυτικής Αττικής. Συµµετέχοντας στην εσπερίδα που διοργάνωσε ο Σύνδεσµος την Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου, στο αµφιθέατρο του Ιδρύµατος Ευγενιδίου, µε θέµα:
«∆ιαµεταφορά Εµπορευµάτων & Πρακτική Οδικών
Μεταφορών», ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου ανέφερε
µεταξύ άλλων:
«Με ιδιαίτερη χαρά και τιµή, ανταποκριθήκαµε στη
πρόσκλησή σας, για την σηµερινή εσπερίδα, διότι µοιραζόµαστε και εµείς το ίδιο όραµα: Να διευρύνουµε το
ποσοστό συµµετοχής του κλάδου σας στην Εθνική
Οικονοµία, επ΄ ωφελεία της σκληρά δοκιµαζόµενης
Πατρίδας µας. ∆εν είµαι ειδικός για να εισφέρω στη
συζήτησή σας, σκέψεις και προβληµατισµούς, για τα
ζητήµατα που αναδεικνύει η σηµερινή προσπάθειά σας.

Ωστόσο, θα µου επιτρέψετε µερικές επισηµάνσεις,µε
αφετηρία όσα, µαζί αντιµετωπίζουµε στον τόπο µου:
Αφορούν, πρωτίστως, στην έλλειψη των κάθετων αξόνων πρόσβασης, στις επιχειρήσεις σας και κυρίως, στο
Εµπορευµατικό Κέντρο του Ο.Σ.Ε., από τη λειτουργία
του οποίου, όλοι αναµένουµε τη µέγιστη ωφέλεια. Όπως
ξέρετε, «την ανάγκη φιλοτιµία ποιούµενοι», ∆ήµος και
κάτοικοι του Ασπρόπυργου, επιτρέπουµε ακόµη τη διέλευση βαρέων οχηµάτων, κυριολεκτικά από το κέντρο
της πόλης µας.
συνεχίζεται στη σελ. 8

ΣΤΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ

Η Συγκρότηση τριµελούς επιτροπής
µε σκοπό την επίλυση ζητηµάτων,
που αντιµετωπίζουν επιχειρήσεις και ιδιώτες
από τον Ν. 2742/1999, περί προστασίας του Όρους Αιγάλεω.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Σεβαστιανή, Σεβαστίνα, Σεβαστιάνα, Σεβαστή,
Σέβη, Σεβούλα, Σεβαστούλα *
Ηµέρα του ΟΗΕ
Παγκόσµια Ηµέρα Ακτών

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 Πέµπτη, 26 Οκτωβρίου 2017, και ώρα 18:30
µ.µ., , θα συν εδριάσει το ∆.Σ. Ασπροπύργου για
τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των
παρακάτω θεµάτων :
Θέµα 1ο :
Γν ωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλον τικών Επιπτώσεων , της δραστηριότητας «Εγκατάστασης Παραγωγής Φυτοπροστατευτικών Προϊόν των
και Λιπασµάτων µε απλή αν άµιξη ή εν υδάτωση των
συστατικών και συσκευασία αυτών », της εταιρείας
«ΦΥ ΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΒΕΕ», στη θέση «Πηλιχ ό», του
∆ήµου Ασπροπύργου.
Εισηγήτρια: Η ∆ιευθύν τρια Περιβάλλον τος και Πολιτικής Προστασίας, κα Ελέν η Βερούτη.
Θέµα 2ο :Έγκριση ή µη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής διαφόρων υπηρεσιών , σύµφων α µε την υπ`
αριθµ. 782/ΟΙΚ.Υ Π./17-10-2017 εισήγηση του ∆ιευθυν τή Οικον οµικής Υ πηρεσίας.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής Οικον οµικής Υ πηρεσίας, κ.
Φίλιππος Πάν ος.
Θέµα 3ο :Έγκριση ή µη πρωτοκόλλου οριστικής παρ-

αλαβής υπ ηρεσίας, σύµφων α µε την υπ ` αριθµ.
787/ΟΙΚ.Υ Π./20-10-2017 εισήγηση του ∆ιευθυν τή
Οικον οµικής Υ πηρεσίας.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής Οικον οµικής Υ πηρεσίας, κ.
Φίλιππος Πάν ος.
Θέµα 4ο :
Ορθή επ αν άληψη της 338/2017
Α.∆.Σ. και έγκριση σχ εδίου συµφων ητικού για την
εκµίσθωση ακιν ήτου, για τη λειτουργία του «ΕΘΝΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ι.Κ.Ε.», βάσει της 297/2017 απόφασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής Οικον οµικής Υ πηρεσίας, κ.
Φίλιππος Πάν ος.
Θέµα 5ο :
∆ιαγραφή και επαν αβεβαίωση ποσού
για τον κο Βρούβα Περικλή, του Γεωργίου, βάσει του Ν.
4315/14 (ΦΕΚ 269/24-12-2014).
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής Οικον οµικής Υ πηρεσίας, κ.
Φίλιππος Πάν ος.
συνεχίζεται στη σελ. 10

Tρίτη 24 Οκτωβρίου 2017

Την εντατικοποίηση και συνέχιση
των αστυνοµικών µέτρων

Ζήτησε από τον γ.γ. ∆ηµόσιας Τάξης ο Γιάννης Κασσαβός

Τ

θριάσιο-3

6 σηµεία από την παρέµβαση
του προϊσταµένου του Τµήµατος
Περιβάλλοντος & Ανακύκλωσης
Ελευσίνας ∆ρ. Αν. Χρηστίδη
Στη σύσκεψη της Αντιπεριφέρειας
µε θέµα τα τοπικά σχέδια διαχείρισης
απορριµµάτων των δήµων

ην εν τατικοποίηση των µέτρων
αστυν όµευσης, σε µόν ιµη και
σταθερή βάση, ώστε ν α εµπεδωθεί το αίσθηµα ασφάλειας στους πολίτες
των Αχ αρν ών ζήτησε από τον γ.γ
∆ηµόσιας Τάξης , ο δήµαρχ ος Γιάν ν ης
Κασσαβός στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για
την εγκληµατικότητα.

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αχ αρν ών
συν εδρίασε την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου
2017 µε µόν ο θέµα την Εγκληµατικότητα και Παραβατικότητα στον ∆ήµο
Αχ αρν ών , παρουσία του ∆ηµάρχ ου Αχ αρν ών κ. Γιάν ν η Κασσαβού, του Γεν ικού Γραµµατέα ∆ηµόσιας Τάξης
κ. ∆ηµήτρη Αν αγν ωστάκη, του Γεν ικού Επιθεωρητή
Αστυν οµίας Νοτίου Ελλάδος Στρατηγού Αν τών η
Μπάκα, του Αστυν οµικού ∆ιευθυν τή της ΕΛ.ΑΣ κ.
Αν δρέα ∆ασκαλάκη και του ∆ιευθυν τή Αστυν οµίας
∆υτικής Αττικής Ταξίαρχ ου κ. Γιώργου Ψωµά.
Μετά τις αρχ ικές τοποθετήσεις του ∆ηµάρχ ου Αχ αρν ών , του Γεν ικού Γραµµατέα ∆ηµόσιας Τάξης, των
αρχ ηγών των ∆ηµοτικών Παρατάξεων του ∆ήµου Αχ αρν ών κ.κ. Σωτήρη Ντούρου, Σπύρου Βρεττού, Παν αγιώτη Γρηγοριάδη, Βασίλη Τοπαλιαν ίδη, Οδυσσέα Καµπόλη και Νίκου Τσάτση, των Βουλευτών Περιφέρειας
Αττικής κ.κ. Πάν ου Σκουρολιάκου και Γιάν ν η ∆έδε,
καθώς και της Περιφερειακής Σύµβουλου κας Γιάν ν ας
Τσούπρα, ακολούθησε παρουσίαση του Ολοκληρωµέν ου Επιχ ειρησιακού Πλάν ου της ΕΛ.ΑΣ. στον ∆ήµο
Αχ αρν ών , από τον Γεν ικό Επιθεωρητή Αστυν οµίας
Νοτίου Ελλάδος Στρατηγό Αν τών η Μπάκα.
Στη συν εδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου υπήρξαν
επίσης τοποθετήσεις, ∆ηµοτικών Συµβούλων , εκπροσώπων φορέων και συλλόγων του ∆ήµου Αχ αρν ών
και δηµοτών .
Το Ολοκληρωµέν ο Επιχ ειρησιακό Πλάν ο, που παρουσίασε ο Γεν ικός Επιθεωρητής Αστυν οµίας Νοτίου
Ελλάδος Στρατηγός Αν τών ης Μπάκας, περιλάµβαν ε
την εφαρµογή του Επιχ ειρησιακού Σχ εδίου και τις

στοχ ευµέν ες αστυν οµικές επιχ ειρήσεις και εξορµήσεις της ΕΛ.ΑΣ στον ∆ήµο Αχ αρν ών από τις 15 Ιουν ίου 2017 και µετά.
Οι προτεραιότητες του σχ εδιασµού αφορούν , στην
διακίν ηση και χ ρήση ν αρκωτικών , στην οπλοκατοχ ή,
οπλοχ ρησία και λαθρεµπόριο και στις ληστείες, κλοπές
και διαρρήξεις, εν ώ αν αφορά έγιν ε στην αν αβάθµιση
της επιχ ειρησιακής ετοιµότητας και αν ταπόκρισης της
ΕΛ.ΑΣ, στον ∆ήµο Αχ αρν ών , σε συν άρτηση µε την
αν τιστοίχ ηση των προβληµάτων µε αστυν οµικές δράσεις για την αν τιµετώπιση τους.
Ο Γεν ικός Επιθεωρητής Αστυν οµίας Νοτίου Ελλάδος
Στρατηγός Αν τών ης Μπάκας, αν αφέρθηκε επίσης στην
συν δυαστική δράση των αστυν οµικών δυν άµεων της
ΕΛ.ΑΣ. της Γεν ικής Αστυν οµικής ∆ιεύθυν σης Αττικής,
που περιλαµβάν ει: τη ∆ιεύθυν ση Αστυν οµίας ∆υτικής
Αττικής, τη ∆ιεύθυν ση Ασφαλείας Αττικής, τις Οµάδες
Πρόληψης και Καταστολής Εγκληµατικότητας (ΟΠΚΕ),
τις οµάδες ∆ίκυκλης Αστυν όµευσης (∆ΙΑΣ), τις Οµάδες
Ελέγχ ου Πρόληψης Τροχ αίων Ατυχ ηµάτων (ΟΕΠΤΑ)
και τις τοπικές Αστυν οµικές Υ πηρεσίες.
Σύµφων α µε τα στοιχ εία που αν ακοίν ωσε ο Στρατηγός, από τις 15 Ιουν ίου 2017 και µετά ελέγχ θηκαν
29.912 άτοµα, συν ελήφθησαν 1.033 άτοµα και
βεβαιώθηκαν 3.511 παραβάσεις.

Την ολόπλευρη στήριξη διακεκριµένων
µαθητών και καθηγητών
του τόπου ζήτησε ο ∆ήµαρχος Φυλής

Τ

... την οποία κι ενέκρινε η πλειοψηφία του ∆ηµ. Συµβουλίου

ην Οµάδα των διακεκριµένων µαθητών του Γυµνασίου
της ∆ηµοτικής Ενότητας
Φυλής που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε Παγκόσµιο ∆ιαγωνισµό STEM
"LAND ROVER- 4x4 in
schools" που θα διεξαχθεί
στο Abu Dhabi, πήρε την
απόφαση να στηρίξει η
πλειοψηφία του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Φυλής, µετά
από
εισήγηση
του
∆ηµάρχου Χρήστου Παππού.
Μιλώντας στην συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της Παρασκευής 20 Οκτωβρίου, ο ∆ήµαρχος
ανέφερε ότι: Πρόκειται για σηµαντική διεθνή διάκριση την οποία ο ∆ήµος
Φυλής είναι διατεθειµένος να στηρίξει µε το ποσό των 7.000 ευρώ προκειµένου να καλυφθούν τα έξοδα µετακίνησης, διαµονής καθώς και τα υλικά που θα
χρειαστούν οι διακεκριµένοι µαθητές και οι καθηγητές που θα τους συνοδεύσουν.
συνεχίζεται στη σελ. 13

ΣΥ ΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 12

Σ

ε έξι κεντρικά σηµεία αναφέρθηκε στην παρέµβασή του
ο προϊσταµένος του Τµήµατος Περιβάλλοντος,
Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας του δήµου Ελευσίνας ∆ρ. Αν. Χρηστίδης, στη σύσκεψη µε θέµα την υλοποίηση των τοπικών σχεδίων διαχείρισης απορριµµάτων των
δήµων, που έγινε στην Περιφερειακή Ενότητα ∆υτ. Αττικής
την Παρασκευή .
α) Εφαρµόζουµε την οικιακή κοµποστοποίηση των βιοαποβλήτων µε περίπου 500 δωρεάν κάδους που έχει διανείµει
ο δήµος, µε αποτέλεσµα εκτροπή 5% βιοαποβλήτων από τον
ΧΥΤΑ. Εντός του έτους θα διανεµηθούν άλλοι 100 κάδοι δωρεάν.
β) Μέχρι το τέλος του έτους θα αρχίσουµε τη χωριστή
συλλογή βιοαποβλήτων (καφέ κάδος), πιλοτικά στην
Μαγούλα και στην Ελευσίνα.
γ) Σε συνεργασία µε τους ∆ήµους Μεγαρέων και Σαλαµίνας
προωθούµε την αποκεντρωµένη ολοκληρωµένη διαχείριση
των απορριµµάτων.
δ) Ενδυναµώνουµε τη λειτουργία του δηµοτικού Κ∆ΑΥ, επιτυγχάνοντας ποσοστό ανακύκλωσης/αξιοποίησης 80%.
ε) Εκτρέπουµε από την ταφή σηµαντικές ποσότητες κλαδιών, διαθέτοντάς τα για κοµποστοποίηση στο εργοστάσιο
µηχανικής ανακύκλωσης και κοµποστοποίησης (ΕΜΑΚ).
στ) Εφαρµόζουµε την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚµπάζα) έχοντας σύµβαση µε τον σύστηµα της ΣΑΝΚΕ (ο
µοναδικός δήµος στην Αττική).

Ολόκληρο οπλοστάσιο εντόπισαν
αστυνοµικοί στην Ελευσίνα
µετά την σύλληψη ενός 46χρονου

Σ

υνελήφθη
46χρονος στην
Ελευσίνα για
κατοχή όπλων. Ειδικότερα, ο 46χρονος συνελήφθη, στις 18 Οκτωβρίου στην Ελευσίνα,
στο πλαίσιο επιχείρησης αστυνοµικών της
Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας ∆υτικής Αττικής
της ∆ιεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, σε συνεργασία µε τα Τµήµατα
Ασφαλείας Ελευσίνας
και Ασπροπύργου.
Μετά από έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν, παρουσία δικαστικού λειτουργού, σε οικίες και χώρους ιδιοκτησίας του,
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
∆ύο πιστόλια
∆ύο περίστροφα
Πέντε κυνηγετικά όπλα
Τρία περίστροφα Replica
Ένα αεροβόλο τυφέκιο
Μία λόγχη στρατιωτικού τύπου

Μία µεταλλική σιδερογροθιά
Πλήθος φυσιγγίων, καλύκων και γεµιστήρων
Τµήµατα διαφόρων όπλων και δύο
φορητοί ασύρµατο
Τα κατασχεθέντα θα αποσταλούν για
εργαστηριακή εξέταση στη ∆ιεύθυνση
Εγκληµατολογικών Ερευνών. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα
Πληµµελειοδικών Αθηνών.

4-θριάσιο
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Προσλήψεις 10 ατόµων
στον Αναπτυξιακό Σύνδεσµο
∆υτικής Αθήνας

Πότε ξεκινούν οι ενδιάµεσες εκπτώσεις

Α

ν και η ακριβής ηµεροµηνία έναρξης των εκπτώσεων θα οριστεί µε ανακοίνωση από
τις αρµόδιες αρχές το αµέσως προσεχές διάστηµα, όλα δείχνουν πως η πρεµιέρα για
τις ενδιάµεσες εκπτώσεις θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 1η Νοεµβρίου.
Εξετάζεται ωστόσο το ενδεχόµενο να ξεκινήσουν και δυο ηµέρες νωρίτερα, δηλαδή τη ∆ευτέρα 30 Οκτωβρίου. Την Κυριακή 5 Νοεµβρίου, τα καταστήµατα µπορούν να είναι ανοικτά.
Υπενθυµίζεται ότι το άνοιγµα των καταστηµάτων τη συγκεκριµένη µέρα είναι προαιρετικό.
Η ΕΣΕΕ υπενθυµίζει στους εµπόρους πως σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις περί
εκπτώσεων επιβάλλεται πρόστιµο ποσού ίσου µε το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών και
πάντως όχι κατώτερο από 5.000 ευρώ.
Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιµο για την ίδια παράβαση µέσα σε
διάστηµα πέντε ετών, το πρόστιµο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριµένης επιχείρησης.
Στην επιβαρυντική περίπτωση που οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως
προς το ποσοστό τους ή ως προς την ακρίβεια των αναγραφόµενων τιµών ή ως προς την
ποσότητα των προσφερόµενων µε έκπτωση προϊόντων ή ενέχουν οποιασδήποτε µορφής
απόκρυψη ή παραπλάνηση του καταναλωτή, επιβάλλεται πρόστιµο ποσού ίσου µε το 1% του
ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από 10.000 ευρώ.
Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιµο για την ίδια παράβαση µέσα σε
διάστηµα πέντε ετών, το πρόστιµο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριµένης επιχείρησης.

Ο

Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Συνδέσµου ∆υτικής Αθήνας
ανακοινώνει την σύναψη συµβάσεων εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών
του προγράµµατος του επισιτισµού ΤΕΒΑ/FEAD, µε αντικείµενο την
ψυχολογική, συµβουλευτική και παιδαγωγική υποστήριξη των ωφελούµενων οικογενειών και των µελών τους αλλά και για την υλοποίηση των εργασιών που απαιτούνται για τη διαχείριση και διανοµή των ειδών σίτισης του προγράµµατος.
Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν 10 άτοµα διαφόρων ειδικοτήτων.

Σά ββατο 4 Νοεµβρίου: 38ο Ρά λλυ
Παλ ά διο στη Νέ α Πέρα µο

Τ

ο Σάββατο 4 Νοεµβρίου στο Λιµάν ι της Νέας
Περάµου θα γίν ει η εκκίν ηση και ο τερµατισµός του γν ωστού αγών α, Ράλλυ Παλάδιο.
Ο αγών ας προσµετρά στο Κύπελλο Ράλλυ Ασφάλτου καθώς και στο Κύπελλο SEAJETS ΣΟΑΑ
Εν ιαίο Cup 2017, εν ώ προσµετρά και στο Πρωτάθληµα και το Κύπελλο Ράλλυ Ιστορικών αυτοκιν ήτων .
Στη σχ εδίαση του αγών α έχ ουν γίν ει αλλαγές ως
προς το «φρεσκάρισµα» των ειδικών διαδροµών
σε σχ έση µε το πρόσφατο παρελθόν . Η φετιν ή
έκδοση περιλαµβάν ει 3 ειδικές διαδροµές. Την
κλασσική Ψάθα και το Αλεποχ ώρι που είν αι µια
ν έα ειδική διαδροµή, οι οποίες είν αι επαν αλαµβαν όµεν ες, από δύο φορές. Καθώς και το Μελετάκι που θα έχ ει αν άποδη φορά σε σχ έση µε πέρυσι και θα επαν αληφθεί 4 φορές. Τα συν ολικά αγων ιστικά χ ιλιόµετρα για το 38ο Ράλι Παλάδιο είν αι
56,4 χ λµ.

Ακολουθών τας την επιτυχ ηµέν η «συν ταγή»
των τελευταίων ετών το Λιµάν ι της Νέας Περάµου
θα φιλοξεν ήσει την εκκίν ηση και τον τερµατισµό
του αγών α, εν ώ η απον οµή στους ν ικητές θα
πραγµατοποιηθεί στο Πολιτιστικό Κέν τρο Νέας
Περάµου, το βράδυ του Σαββάτου.
Παράλληλα στο Λιµάν ι θα βρίσκεται και ο χ ώρος
του Serv ice Park.
Την Παρασκευή θα πραγµατοποιηθούν ∆ιοικητικός και Τεχ ν ικός Έλεγχ ος στο «Mr KTEO» στη
γέφυρα του Ασπρόπυργου.
Η διαδικασία υποβολής συµµετοχ ών αν οίγει τη
∆ευτέρα 16 Οκτωβρίου και ολοκληρών εται την
Παρασκευή 27 του ίδιου µήν α.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε ν α
απευθύν εστε στην ιστοσελίδα του Σωµατείου,
www.startline.gr, στο email, inf o@startline.gr
καθώς και στα τηλέφων α 210 9812341 και
6944308148.
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ΠΑΝΩ ΑΠΟ 350 ∆ΡΟΜΕΙΣ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ
Πετυχηµένος ο 10ος Ορεινός Αγώνας ΑΡΜΑ ΠΑΡΝΗΘΑΣ

Μ

ε επιτυχία πραγµατοποιήθηκε το
πρωί της Κυριακής 22 Οκτωβρίου 2017 ο 10ος Ορεινός
αγώνας ΑΡΜΑ ΠΑΡΝΗΘΟΣ.
Πήραν µέρος πάνω από 350 άνδρες και
γυναίκες στις δύο διαδροµές των 10 και των
17 χλµ, µε αφετηρία και τερµατισµό την
Πηγή Πάρνηθας.
Τις απονοµές στους νικητές έκανε ο Αντιδήµαρχος Σπύρος Μπρέµπος, που έδωσε
και την εκκίνηση του αγώνα, ενώ παρευρέθηκαν ο Γενικός Γραµµατέας Αργύρης Αργυρόπουλος, ο Αντιδήµαρχος Θανάσης Σχίζας και ο Πρόεδρος του Αθλητικού Οργανισµού Γιώργος Μαυροειδής.

Τον αγώνα, που φέτος είχε επετειακό χαρακτήρα αφού συµπλήρωσε µια δεκαετία
παρουσίας στα αθλητικά δρώµενα, συνδιοργάνωσαν ο ΕΠΟΣ Φυλής, ο ∆ήµος και ο
Αθλητικός Οργανισµός του ∆ήµου Φυλής.
Με τη στήριξη του αγώνα ο ∆ήµος και ο Αθλητικός Οργανισµός επιδιώκουν να αναδείξουν τη ∆υτική Πάρνηθα ως πεδίο εναλλακτικών αθλητικών δραστηριοτήτων, στο
πλαίσιο της συνολικής τουριστικής ανάδειξης του ∆ήµου Φυλής.

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ: Πρόγραµµα Εορταστικών Εκδηλώσεων
για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940

Έχουµε την τιµή και τη χαρά να σας προσκαλέσουµε
το Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2017 στις εορταστικές
εκδηλώσεις που διοργανώνει ο ∆ήµος Αχαρνών, για
να τιµήσουµε την Εθνική Επέτειο του 1940
o ∆ήµαρχος Αχαρνών
Γιάννης Κασσαβός
Πρόγραµµα Εορταστικών Εκδηλώσεων
Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2017
∆ηµοτική ενότητα Αχαρνών
10:00 Προσέλευση σχολείων, συλλόγων, σωµατείων και οργανώσεων στον Καθεδρικό Ιερό Ναό
Αγίου Βλασίου.
10:10 Προσέλευση επισήµων.
10:15 Επίσηµη ∆οξολογία.
10:30 Μετάβαση στο µνηµείο Ηρώων.

10:45 Επιµνηµόσυνη ∆έηση. Εκφώνηση του Πανηγυρικού της Ηµέρας από τη Γεωργία Νικολαΐδη, φοιτήτρια Βιολογίας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Κατάθεση Στεφάνων. Ανάκρουση του Εθνικού Ύµνου.
12:00 Παρέλαση στην οδό Φιλαδελφείας (∆ηµαρχείο)
Τελετάρχης κ. Νικόλαος Τσουκλίδης (τηλ.: 697 755
0405)
∆ηµοτική ενότητα Θρακοµακεδόνων
09:30 Προσέλευση σχολείων, συλλόγων, σωµατείων και οργανώσεων στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας
09:55 Προσέλευση επισήµων
10:00 Επίσηµη ∆οξολογία και εκφώνηση του Πανηγυρικού της Ηµέρας από την Αγγελική Ζαφειροπούλου, αριστούχο, Φοιτήτρια Νοµικής Αθηνών
10:25 Συγκέντρωση των µαθητών, των προσκόπων
και των φορέων που θα παρελάσουν στη διασταύρωση των οδών Πρωταγόρα και Ηφαιστίωνος
10:40 Παρέλαση
Η κατάθεση Στεφάνων καθορίζεται µε την υπ' αρίθµ.
52749/28.9.2006 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ 1488/Β'/6.10.2006)
Έκθεση: "Αυθεντικά Ιστορικά Κειµήλια του 1940"

Ο ∆ήµος Αχαρνών και το Αρχείο Ελληνικών Γραµµάτων "Γεώργιος Λεβιθόπουλος" σας προσκαλούν
στα εγκαίνια της έκθεσης "Αυθεντικά Ιστορικά Κειµήλια του 1940" που θα πραγµατοποιηθούν το Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2017 αµέσως µετά την Παρέλαση
στην αίθουσα Εκδηλώσεων στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο
Αχαρνών.
Η έκθεση "Αυθεντικά Ιστορικά Κειµήλια του 1940" µε
ιστορικά ντοκουµέντα για το Έπος του 1940, τη Γερµανική Κατοχή και την Εθνική Αντίσταση θα είναι
ανοιχτή για το κοινό την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου
2017 (18:00 – 21:00) και το Σάββατο 28 Οκτωβρίου
2017 (13:00-14:30).
Φωτογραφία εξωφύλλου πρόσκλησης: 3 Απριλίου
1941: Έλληνες στρατιώτες του Πυροβολικού στην
Αλβανία τρεις µέρες πριν επιτεθούν στην πατρίδα µας
οι Γερµανοί, έχοντας στο κέντρο της φωτογραφίας τον
ιερέα της πυροβολαρχίας. Συγκλονιστικό ντοκουµέντο
από τα Αρχεία της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Αχαρνών. Μεταξύ των εικονιζοµένων και ο
συµπατριώτης µας ∆ηµήτριος Ιωάννου Παπασωτηρίου. (Συλλογή Ιωάννου ∆ηµητρίου Παπασωτηρίου,
αρχείο Ι.Λ.Ε.Α.)
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Ολοκληρώθηκε η 2η χρονιά της Ενέργειας Αλληλεγγύης

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΑΠΟ ΠΟΡΤΑ ΣΕ
ΠΟΡΤΑ ΣΤΟΝ
∆ΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Η ΓΕΦΥΡΑ Ζωής Α.µεΑ. ∆υτικού Τοµέα
ήταν εκεί και επιλέχθηκε µέσα
σε 15 οργανισµούς από όλη την Ελλάδα.

Υλοποίηση του προγράµµατος ενηµέρωσης
πόρτα-πόρτα για την
ανακύκλωση σε κατοίκους της οδού ΦΟΥΤΡΗ (έχει
ανατεθεί από τον ∆ήµο
Ελευσίνας στην Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης).

Εθελοντές για το τµήµα
Κοινωνικής Συµµετοχής
ζητά ο σύλλογος
Τριτέκνων δήµου Φυλής
ΑΝΑ ΚΟΙ ΝΩΣΗ

Ο σύλλογος Τριτέκνων δήµου Φυλής ζητά εθελοντές για την στελέχωση του Τµήµατος Κοινωνικής Συµµετοχής. Ειδικότερα, ζητά εθελοντές για:
1. Τη στελέχωση του σπουδαστηρίου για παιδιά
του δηµοτικού -Γυµνασίου που θα λειτουργεί απογευµατινές ώρες.
2. Τη δηµιουργία και λειτουργία παιδικής- εφηβικής δανειστικής βιβλιοθήκης.
3. Τη διοργάνωση εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών σεµιναρίων για παιδιά και νέους.
4. Τη διοργάνωση ηµερίδων µε κοινωνικά και
άλλα θέµατα που αφορούν ένα πιο ευρύ κοινό
όπως θέµατα υγείας, κοινωνικής συµµετοχής, κοινωνικού αποκλεισµού, ισότητας, κ.ά.
5. Τη διοργάνωση καλλιτεχνικού εργαστηρίου.
Τηλέφωνο
2102470100

επικοινωνίας:

6980112997-

Σ

τις 17-10-17 το πρωί σε µία ιδιαίτερη εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στο Κέντρο
Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος,
ολοκληρώθηκε για 2η χρονιά ο απολογισµός του
προγράµµατος της Ενέργειας αλληλεγγύης προς
επιλεγµένους Μ.Κ.Ο. στην Ελλάδα) της Visa
Europe και Visa Hellas, µε στόχο τη στήριξη συνανθρώπων µας που βρίσκονται σε ανάγκη, θέλοντας να υποστηρίξει το δύσκολο έργο των µη κερδοσκοπικών οργανισµών συνεχίζει να µοιράζει
χαµόγελα.

Η ΓΕΦΥΡΑ Ζωής Α.µεΑ. ∆υτικού Τοµέα ήταν εκεί
για 2η χρονιά µιας και επιλέχθηκε µέσα στους 15
οργανισµούς από όλοι την Ελλάδα.
Η ενέργεια µε την υποστήριξη και τη δωρεά της
Visa και των συνεργαζόµενων τραπεζών ALPHA
BANK”, Τράπεζα Αττικής, Eurobank, HSBC, Post
Credit, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και Τράπεζα
Πειραιώς στηρίχθηκε το έργο συνολικά δεκαπέντε
Μη Κερδοσκοπικών Οργανισµών.
Η υποστήριξη αυτή της Visa και των συνεργαζόµενων τραπεζών αποτελεί ανάσα , για τον εθελοντικό πολυχώρο της Γέφυρα ζωής για να υλοποιηθούν προγράµµατα για την βελτίωση της ποιότητας
ζωής παιδιών µε αναπηρία.
«Μαζί µε τους Οργανισµούς που υποστηρίζουµε
είδαµε τι αξία έχει η συνεργασία και η εµπιστοσύνη.
Θα συνεχίσουµε να συνεργαζόµαστε µε Κοινότητες

και Οργανισµούς για την υποστήριξη κρίσιµων
αναγκών, αλλά και για την δηµιουργία προοπτικών
απασχόλησης και επιχειρηµατικότητας.»
Η δύσκολη περίοδος που διανύουµε απαιτεί ενεργοποίηση όλων µας και κυρίως των εταιρειών οι
οποίες πρέπει να δείχνουν µε υπευθυνότητα την
ανθρώπινη πλευρά τους στο κάλεσµα της κοινωνίας για δράση.
Αλλά και όταν οι Οργανισµοί συνεργάζονται
µεταξύ τους για ένα κοινό σκοπό το αποτέλεσµα
είναι σπουδαίο, όπως δήλωσε ο κ. Νίκος Καµπανόπουλος, Γενικός ∆ιευθυντής της Visa για
Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο:
«Εκτός από τις ευχαριστίες για την οικονοµική
βοήθεια που είναι για εµάς πολύ σηµαντική θα
ήθελα να αναφερθώ στη χρησιµότητά της, δήλωσε
χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο
κ. ∆ιονύσης Γουράνιος Πρόεδρος ∆Σ της Γέφυρα
Ζωής Α.µεΑ. ∆υτικού Τοµέα, και συνέχισε λέγοντας
ότι αυτό το ηθικό κέρδος για όλους µας είναι πέραν
της οικονοµικής µας στήριξης ιδιαίτερα σηµαντικό,
η παρουσία και η συνάντηση µας εδώ µας δίνει τη
δυνατότητα να γνωριστούµε, να αναπτύξουµε
συνεργασίες & να ανταλλάξουµε πληροφορίες.
«Μία απλή σας κίνηση ισοδυναµεί για εµάς µία
µεγάλη αλλαγή!
Σας ευχαριστούµε για τις πραγµατικά µεγάλες
αλλαγές που µας προσφέρετε».
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Σύλλογος Εθελοντών Θριασίου Πεδίου (Ελευσίνας)

Με το ΑΛΜΑ ζωής στην Πάτρα!!!

Τ

ην Κυριακή 22 Οκτώβρη 2017
έγινε µε επιτυχία ακόµα µία
δραστηριότητα – εξόρµηση, του
Συλλόγου Εθελοντών Θριασίου Πεδίου,
αυτή την φορά στην Πάτρα.
Η εξόρµηση αυτή έγινε όπως και πέρσι
και ήταν αφιερωµένη στον αγώνα
PinkΤheCity 2017 του Συλλόγου
Γυναικών µε Καρκίνο Μαστού Νοµού
Αχαΐας.
Η εκκίνηση έγινε στις 07:15 από τα
γραφεία του Συλλόγου στην Ελευσίνα
οδός Νίκου Νέζη και Ιερά Οδός µε
πούλµαν και προορισµό στα Υψηλά
Αλώνια στην Πάτρα, όπου και το σηµείο συνάντησης της
εκδήλωσης του αγώνα PinkΤheCity 2017.
Μετά από τις οµιλίες και τα όµορφα δρώµενα που είχαν στόχο
την γυναίκα, έγινε η εκκίνηση µε προορισµό τον Μόλο στο λιµάνι
της Πάτρας περίπου 1.500 µέτρα.
Στην συνέχεια ο Σύλλογός µας επισκέφτηκε τον Ιερό Ναό του
Άγιου Ανδρέα προστάτη των Πατρών και αφού προσκύνησε,
ξεκινήσαµε για την επιστροφή µε ενδιάµεσο σταθµό το
(ψαροχώρι) Ψαθόπυργο για φαγητό.
Η επιστροφή στην Ελευσίνα έγινε µέσα σε κλίµα χαράς και
ευχών για υγεία και υποσχέσεων πως του χρόνου θα είµαστε

• ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ •
πάλι εκεί. Να ευχαριστήσουµε όλους όσους συµµετείχαν σε
αυτήν µας την δραστηριότητα, όπως και τους καλούς µας φίλους
και Εθελοντές Παύλο Καλυµνάκη και Σωτήρη Φραγκουλάκη για
τις όµορφες φωτογραφίες τους!!!
Φυσικά όλα αυτά δεν θα µπορούσαν να γίνουν χωρίς την
χορηγία του Πούλµαν (όπως και πέρσι) του καλού µας φίλου και
Ελευσίνιου Σκηνοθέτη Christos Dimas όπου και τον
ευχαριστούµε όλοι πολύ!!!

Για τον Σύλλογο Εθελοντών Θριασίου Πεδίου
Ο Πρόεδρος Γιάννης Καλυµνάκης

Καθαρισµός της Παραλίας Ασπροπύργου
από συνεργεία του ∆ήµου

Σ

τα πλαίσια της προσπάθειας της ∆ηµοτικής Αρχής
για τον τακτικό καθαρισµό των ακάλυπτων χώρων
από µπάζα, κλαριά και σκουπίδια, πραγµατοποιήθηκε καθαρισµός της ευρύτερης περιοχής Παραλίας
Ασπροπύργου από συνεργεία του ∆ήµου.
Και αυτή η ενέργεια πραγµατοποιήθηκε µε µέριµνα του
Αντιδηµάρχου Καθαριότητας κ. Α. Κων/νίδη, σε συνεργασία µε την Αποκεντρωµένη Υπηρεσία Παραλίας
Ασπροπύργου και παρουσία του Εντεταλµένου ∆ηµ.
Συµβούλου & Προέδρου Συλλόγου της περιοχής κ. Αντ.
Κοναξή.
Όπως σηµειώνει ο κ. Κοναξής , η ∆ηµοτική Αρχή µεριµνά ώστε όλες οι περιοχές της πόλης να καθαρίζονται
µία µε δύο φορές το µήνα.
∆υστυχώς όµως παρατηρείται το φαινόµενο πολλά από
αυτά τα σηµεία λίγες ώρες µετά τους καθαρισµούς να
ξαναγεµίζουν σκουπίδια.
Θα ήταν ευχής έργο το φαινόµενο αυτό να εξαλειφθεί,
ώστε και ο κόπος των εργαζοµένων να µην πηγαίνει
χαµένος και η πόλη µας να διατηρείται καθαρή.

Βιωµατικό εργαστήριο για
σχολικές οµάδες (ηλικίες
8+ ετών) και οικογένειες
στο Παλαιό Ελαιουργείο!

Βιωµατικό εργαστήριο για την εικαστική
εγκατάσταση «Πάνω στη Γη Κάτω από
τα Σύννεφα» για σχολικές οµάδες

(ηλικίες 8+ ετών) και οικογένειες στο
Παλαιό Ελαιουργείο!

Τα παιδιά καλούνται να περιπλανηθούν
στον χώρο και να βρουν το “δικό τους
σπίτι” ανάµεσα στα 1.000

εγκατεστηµένα κεραµικά αγγεία.

Με µέτρο το σώµα τους, εντοπίζουν το
δικό τους αγγείο και στη συνέχεια

αφηγούνται µια προσωπική ανάµνηση
ή σκέψη που αφορά στην ιδέα
της κατοικίας.

Τα εργαστήρια είναι δωρεάν και

πραγµατοποιούνται µόνο κατόπιν
κράτησης. Περισσότερες

πληροφορίες: goo.gl/Nvbu6D

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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Έναρξη λειτουργίας «∆οµών Παροχής Βασικών Αγαθών:

Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρµακείο, Κοινωνικό Συσσίτιο δήµου Ιλίου

Η

Κ.Σ.∆.Ε.Ο. «Ε∆ΡΑ», Αστικός Μη Κερδοσκοπικός Συνεταιρισµός, στο πλαίσιο
του Περιφερειακού Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «Αττική 2014-2020» ως δικαιούχος φορέας, υλοποιεί σε συνεργασία µε την
Κοινωνική υπηρεσία δήµου Ιλίου το Πρόγραµµα
«∆οµές Παροχής Βασικών Αγαθών: α) Κοινωνικό
Παντοπωλείο, β) Κοινωνικό Φαρµακείο, γ) Κοινωνικό Συσσίτιο ∆ήµου Ιλίου («Ίλιον-Στήριξη»).
Το πρόγραµµα αποτελεί µετεξέλιξη της δράσης «Κοινωνικές ∆οµές Αντιµετώπισης της Φτώχειας» που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑ∆ 2007-2013.
Στόχος της τρέχουσας δράσης αποτελεί η αντιµετώπιση του φαινοµένου της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, µέσω της υποστήριξης οµάδων του
τοπικού πληθυσµού που πλήττονται ή απειλούνται από
τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό.
Για το σκοπό αυτό έχει αναπτυχθεί ένα πλέγµα παροχής κοινωνικών υπηρεσιών που θα υποστηρίζει τις
συγκεκριµένες οµάδες, που περιλαµβάνει:

Κοινωνικό Παντοπωλείο: Αφορά στη διανοµή σε
σταθερή και τακτική βάση τροφίµων, ειδών παντοπωλείου, ειδών ατοµικής υγιεινής, κατεψυγµένων προϊόντων, ειδών ένδυσης και υπόδησης, βιβλίων, παιχνιδιών,
cd, κ.λπ., σε ωφελούµενα άτοµα και οικογένειες που τα
έχουν ανάγκη.
∆οµή Παροχής Συσσιτίου: Αφορά στην παροχή
γευµάτων σε σταθερή και τακτική βάση σε ωφελούµενα
άτοµα και οικογένειες που τα έχουν ανάγκη. Η παρασκευή και παροχή γευµάτων πραγµατοποιείται σε πλήρη
συµφωνία µε τις κείµενες υγειονοµικές διατάξεις.

Κοινωνικό Φαρµακείο: Αφορά στην παροχή σε σταθερή και τακτική βάση δωρεάν φαρµάκων, υγειονοµικού
υλικού και παραφαρµακευτικών προϊόντων, σε ωφελούµενα άτοµα που τα έχουν ανάγκη.
Μέσω της λειτουργίας των δοµών παρέχονται επίσης
σε όσα άτοµα το επιθυµούν, υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής
υποστήριξης και πληροφόρησης, µε στόχο την ενδυνάµωση και κοινωνική ενσωµάτωση των ωφελούµενων.
Ωφελούµενοι των υπηρεσιών µπορεί να είναι
άτοµα/νοικοκυριά που διαµένουν στο ∆ήµο Ιλίου, τα
οποία βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών
στοιχείων, βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια (π.χ. άστεγοι, άποροι, ανασφάλιστοι, κ.ο.κ.), καθώς και οι δικαιούχοι/αιτούντες διεθνούς
προστασίας.

Η Κ.Σ.∆.Ε.Ο. «Ε∆ΡΑ» διαθέτει σηµαντική εµπειρία
τριών και πλέον ετών στην αντιµετώπιση του φαινοµένου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού,
καθώς υλοποίησε τη σχετική δράση στο ∆ήµο Ιλίου στο
πλαίσιο
του
Επιχειρησιακού
προγράµµατος
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ» για την
προγραµµατική περίοδο 2007-2013.

Μέσω του δικτύου που έχει συστήσει η
Κ.Σ.∆.Ε.Ο. «Ε∆ΡΑ» παρέχει ένα ευρύ φάσµα
υπηρεσιών που αφορούν την ψυχική υγεία, την
εκπαίδευση, την εργασία και την κοινωνική επανένταξη των ωφελούµενων.
Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια έχει δηµιουργήσει δίκτυο µε συνεργαζόµενες τοπικές
επιχειρήσεις και έχει προχωρήσει σε συνεργασία µε µεγάλες επιχειρήσεις τροφίµων και
ειδών πρώτης ανάγκης που συνδράµουν µε τρόφιµα και
είδη παντοπωλείου σε τακτική βάση στη λειτουργία των
κοινωνικών δοµών. Παράλληλα, έχει εδραιώσει σταθερή συνεργασία µε φαρµακοβιοµηχανίες και τοπικούς
φαρµακευτικούς συλλόγους, προκειµένου να δηµιουργηθεί ένα δίκτυο ροής προϊόντων για τις ανάγκες των
ωφελούµενων.
Η συµµετοχή και κινητοποίηση των πολιτών κρίνεται,
επίσης, πολύ σηµαντική για την επιτυχία της προσπάθειας, καθώς η εθελοντική προσφορά όλων µας που
µπορεί να εκφραστεί δωρίζοντας τρόφιµα, φάρµακα ή
οτιδήποτε άλλο δεν χρειαζόµαστε πια, µπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά έναν συνάνθρωπό µας που έχει ανάγκη.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να καλέσετε
στο 210 2612603 ή να επισκεφτείτε την επίσηµη ιστοσελίδα του προγράµµατος: www.domesilion.gr
Η δράση χρηµατοδοτείται κατά την προγραµµατική
περίοδο 2014-2020 από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταµείο στο πλαίσιο των 13 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΠΕΠ) και πιο συγκεκριµένα
από το Θεµατικό Στόχο (ΘΣ) 9 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καταπολέµηση της φτώχειας και κάθε
µορφής διακρίσεων».
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Γ. Πατούλης: "Αποτελεί προσβολή για τις θυσίες των εκατοµµυρίων συµπολιτών µας,
να υπάρχουν πρώην βουλευτές που διεκδικούν αναδροµικές αποζηµιώσεις και συντάξεις"

Α

ναφορικά µε το αίτηµα πρώην Βουλευτών για αναδροµική αποζηµίωση συντάξεων τους, ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε, Γ.
Πατούλης, έκανε την ακόλουθη δήλωση,
"θυµίζοντας" τους απλήρωτους συµβασιούχους,
τις επιστροφές συντάξεων πρώην αιρετών της
Τ.Α., τα βουλευτικά προνόµια και τις αµοιβές:
"Αποτελεί προσβολή για τις θυσίες που έχουν
υποβληθεί εκατοµµύρια συµπολίτες µας τα
τελευταία οκτώ χρόνια, να υπάρχουν πρώην
βουλευτές που διεκδικούν µε προσφυγές στη
∆ικαιοσύνη αναδροµικές αποζηµιώσεις και
συντάξεις, που θα επιβαρύνουν τον κρατικό
προϋπολογισµό µε πρόσθετες δαπάνες δεκάδων εκατοµµυρίων ευρώ.
Είναι απαράδεκτο την ώρα που χιλιάδες
συµβασιούχοι εργαζόµενοι στην Αυτοδιοίκηση
είναι απλήρωτοι και ακόµη περισσότεροι συνταξιούχοι δεν µπορούν να εισπράξουν τις συντάξεις τους,
να υπάρχει µια κατηγορία προνοµιούχων του φθαρµένου
πολιτικού µας συστήµατος, που καλυπτόµενοι πίσω από
άδικους νόµους που οι ίδιοι ψήφισαν, να απαιτούν να
τους δοθούν επιπλέον χρήµατα. Ακόµη κι αν οι προσφυγές τους είναι τυπικά νόµιµες, θεωρούµε ότι δεν
έχουν καµιά ηθική νοµιµοποιητική βάση.
Είναι επίσης απαράδεκτο η κυβέρνηση να απαιτεί από
τους συνταξιούχους αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης

να επιστρέψουν άµεσα συντάξεις και εφάπαξ που νόµιµα τους δόθηκαν κι από την άλλη, να καλείται να δώσει
αναδροµικά από 15-50 εκ. ευρώ σε πρώην βουλευτές.
Σε ποια δηµοκρατία υπάρχει πολιτικό προσωπικό δυο
ταχυτήτων;
Τα προνόµια που ήδη απολαµβάνει το πολιτικό προσωπικό της κεντρικής πολιτικής σκηνής (υψηλοί µισθοί κι
αποζηµιώσεις, πρόσθετες παροχές σε είδος, ασυλία,
µισθοδοτούµενοι από τον προϋπολογισµό συνεργάτες)

είναι πάρα πολλά. ∆υσανάλογα περισσότερα σε
σχέση µε τις αµοιβές π.χ. των αιρετών της Αυτοδιοίκησης.
Τεράστιες είναι επίσης και οι ευθύνες τους για την
κατάσταση που βρίσκεται σήµερα η χώρα, αφού οι
πολιτικές αποφάσεις διαχρονικά των τελευταίων
σαράντα ετών είναι αυτές που µας οδήγησαν στη
χρεοκοπία. Ας µην προκαλούν λοιπόν µε επιπλέον
απαιτήσεις, καλυπτόµενοι από νόµους που οι ίδιοι
ψηφίζουν στη λογική του «Γιάννης κερνά και Γιάννης πίνει».
Οφείλουν λοιπόν όλοι τους να συναισθανθούν την
τεράστια πρόκληση που συνιστά η προσφυγή τους
στη ∆ικαιοσύνη και η διεκδίκηση αναδροµικά
υψηλών αποζηµιώσεων. Η άµεση απόσυρση
αυτών των προσφυγών είναι το ελάχιστο που µπορούν να κάνουν.
Τα δε κόµµατα του Εθνικού Κοινοβουλίου οφείλουν
να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και να βρουν τρόπους
θωράκισης και προστασίας του πολιτικού µας συστήµατος από παρόµοια περιστατικά. Καθώς και να αποφασίσουν ότι ήρθε επιτέλους η ώρα να υπάρξει µια µεγάλη
µεταρρύθµιση στη λειτουργία του Κράτους και της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, µε βασικούς άξονες την Αποκέντρωση
και την υιοθέτηση πολιτικών που θα προωθούν την
ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης, απασχόλησης και κοινωνικής συνοχής."

∆ήµαρχος Ασπροπύργου: Από το 2007, που ανέλαβα το ∆ήµο, έχουν γίνει τέσσερις µειώσεις

τελών, οι οποίες στο σύνολό τους είναι της τάξεως του 12%, διότι ο ∆ήµος ενδιαφέρεται να διατηρηθούν
οι επιχειρήσεις στον τόπο του και ταυτόχρονα να γίνουν κι άλλες επενδύσεις.
συνεχίζεται από τη σελ. 2

∆ηλαδή, από τη Λεωφόρο ∆ηµοκρατίας και την οδό Μεγαρίδος. Κι
αυτό, έχει πολλαπλές επιπτώσεις για
τις υποδοµές του ∆ήµου µας, για τη
ζωή στην πόλη µας, ακόµη και για
την υγεία µας. Πιέζουµε προς κάθε
κατεύθυνση την Πολιτεία, για τη
σύνδεση της Περιφερειακής Αιγάλεω
µε τη Λεωφόρο Σχιστού, µε ανισόπεδο κόµβο.
Πιέζουµε, επίσης για την ολοκλήρωση των παραδρόµων της Αττικής
οδού. ∆εν νοείται τη σήµερον ηµέρα,
να είναι αποκοµµένες, µεγάλες
επαγγελµατικές και οικιστικές περιοχές.

Θέτουµε συνεχώς το αίτηµα της
σύνδεσης, της Εθνικής Οδού Αθηνών- Κορίνθου, µε τη Λεωφόρο
πρ. ΝΑΤΟ και την Αττική Οδό.
Μέχρι σήµερα, απ΄ την Πολιτεία
έχουµε λάβει υποσχέσεις, οι
οποίες, φαίνεται ότι έχουν επιτέλους µια σοβαρή βάση.
Αν λοιπόν, για µας, το ζήτηµα στο
οποίο αναφέρθηκα είναι µια φορά
σηµαντικό, για σας, επειδή άπτεται
της επαγγελµατικής σας επιβίωσης,
πρέπει να τεθεί στη κορυφή των
διεκδικήσεών σας.
Μαζί, δεν πρέπει να αφήσουµε,
από τώρα και στο εξής, ας µου επιτραπεί η έκφραση «σε χλωρό κλαρί»
κανέναν αρµόδιο.

Προκαλούν θυµηδία οι προσδοκίες
ανάπτυξης, όταν δεν συνοδεύονται
από εκείνες τις υποδοµές, που θα
τις καταστήσουν πραγµατικότητα.
Είναι τραγικό να προσπαθεί ο
∆ήµος µας, µε τους επιχειρηµατίες, επί οχτώ (8) χρόνια, να
πολεοδοµήσει την βιοµηχανική
ζώνη νότια της πρ. Λεωφ. Νάτο
και ακόµη να µην έχει εκδοθεί η
ΚΥΑ.
Άλλο µεγάλο θέµα που, ευελπιστούµε να τηρηθούν οι υποσχέσεις
της Πολιτείας, αφορά στην τροποποίηση του Γενικού Πολεοδοµικού
Σχεδίου, για την οποία µελέτες του
∆ήµου ολοκληρώνονται, ώστε να
δοθεί λύση στη λειτουργία των
επιχειρήσεων, στις προβλεπόµενες
χρήσεις γης.

Εµείς, είτε µόνοι µας, είτε σε συνεργασία µε την Περιφέρεια, ήδη ανακατασκευάζουµε και διανοίγουµε
νέους δρόµους, στις επιχειρηµατικές
περιοχές.
Άφησα τελευταίο το θέµα των
∆ηµοτικών Τελών, για να υπογραµµίσω ότι, τα ∆ηµοτικά Τέλη του
∆ήµου Ασπροπύργου, είναι τα µικρότερα στην Αττική.
Σας ενηµερώνω ότι από το 2007,
που ανέλαβα το ∆ήµο, έχουν γίνει
τέσσερις (4) µειώσεις ∆ηµοτικών
τελών και µάλιστα η τελευταία χθες,
για το 2018.
Στο σύνολο, η µείωση των ∆ηµοτικών Τελών είναι της τάξεως του
12%. Ξέρετε, κανένα ∆ήµο της
Χώρας, από το 2007, να έχει µειώσει
τα δηµοτικά τέλη και µάλιστα την

εποχή των µνηµονίων που κάποιοι
Κυβερνητικοί µας παροτρύνουν να
γίνουµε κι εµείς δυσάρεστοι;
Το λέω αυτό, για να καταλήξω πως,
ο ∆ήµος Ασπροπύργου, ενδιαφέρεται
να διατηρηθούν οι επιχειρήσεις στον
τόπο του και ταυτόχρονα να γίνουν κι
άλλες επενδύσεις.
Κλείνοντας, σας εύχοµαι καλή επιτυχία στις εργασίες της Εσπερίδας
σας, και σε όλες σας τις προσπάθειες.
Με τη βεβαιότητα ότι, σε όλα τα καίρια ζητήµατα που µας αφορούν ∆ήµο,
Επιχειρήσεις ∆ιαµεταφοράς και
Επιχειρήσεις Logistics, θα πορευόµαστε, µε συνεργασία, υπευθυνότητα
και συνέπεια.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή
σας!»

10-θριάσιο

ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

Θέµα 6ο :
∆ιαγραφή και επαν αβεβαίωση π οσού για την κα Βρούβα
Αν τιγόν η, του Γεωργίου, βάσει του Ν.
4315/14 (ΦΕΚ 269/24-12-2014).
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής Οικον οµικής
Υ πηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάν ος.
Θέµα 7ο :∆ιαγραφή ∆ηµοτικών Τελών
Καθαριότητας & Φωτισµού έτους 2017 &
επαν αβεβαίωση της διαφοράς, επ` ον όµατι του ΜΥ ΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ .
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυν τής Οικον οµικής
Υ πηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάν ος.
Θέµα 8ο :Συγκρότηση τριµελούς επιτροπ ής µε σκοπ ό την επ ίλυση των
ζητηµάτων που αν τιµετωπίζουν επιχ ειρήσεις και ιδιώτες, τα οποία απορρέουν
απ ό τον Ν. 2742/1999, π ερί π ροστασίας του Όρους Αιγάλεω.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, κ. Αν τών ιος Καραµπούλας.
Θέµα 9ο :Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωριν ής Παραλαβής του έργου µε τίτλο,
«ΚΑΤΑΣΚΕΥ Η
ΓΗΠΕ∆ΩΝ
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ».
Εισηγητής: Ο Αν τιδήµαρχ ος Πολεοδοµίας & Τ.Υ ., κ. Αν αστάσιος Παπαδόπουλος.
Θέµα 10ο :
Έγκριση
του
2ου
Α.Π.Ε., του έργου «∆ΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥ ΕΣ Ο∆ΩΝ».
Εισηγητής: Ο Αν τιδήµαρχ ος Πολεοδοµίας & Τ.Υ ., κ. Αν αστάσιος Παπαδόπουλος.
Θέµα 11ο :
Παραχ ώρηση του υπ`
αριθµ. Ζ 0062 οικογεν ειακού τάφου στην
ΤΣΙΓΚΟΥ
ΑΡΓΥ ΡΩ,
ΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΙ
ΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ.

Εισηγητής: Ο Αν τιδήµαρχ ος ∆ιοικητικών & Οικον οµικών Υ πηρεσιών , κ.
Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέµα 12ο :
Παραχ ώρηση του υπ`
αριθµ. Ε0545 οικογεν ειακού τάφου στον
ΚΟΠΑΛΙ∆Η
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ,
ΤΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ.
Εισηγητής: Ο Αν τιδήµαρχ ος ∆ιοικητικών & Οικον οµικών Υ πηρεσιών , κ.
Ισίδωρος Τσίγκος.
Θέµα 13ο :
Γν ωµοδότηση επί της
υπ` αριθµ. 9827/19-10-2017 επιστολής
της ∆/ν σης ∆.Ε. ∆υτικής Αττικής, σχ ετικά µε τις ΄΄Μεταβολές Σχ ολικών Μον άδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπ /σης Σχ .
Έτους 2018-19΄΄, για τον ∆ήµο Ασπροπύργου.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Σχ ολικής
Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, κ. Γεώργιος Φίλης.
Θέµα 14ο :
Παραχ ώρηση δηµοτικού χ ώρου για την εγκατάσταση και τη
διεξαγωγή πολιτιστικών - καλλιτεχ ν ικών
δράσεων , απ ό την ΄΄π αράσταση΄΄
MUNDIAL.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, κ. Αν τών ιος Καραµπούλας.
Θέµα 15ο :
Έγκριση
αιτηµάτων
χ ορήγησης Οικον οµικών Εν ισχ ύσεων –
Επιχ ορηγήσεων .
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, κ. Αν τών ιος Καραµπούλας.
Θέµα 16ο :
ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΑ
– ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΚΑ
Στα 394,13 ευρώ ο µέσος
µισθός τον Ιανουάριο

Σ
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τα 394,13 ευρώ βρίσκεται ο µέσος µισθός για µερική απασχ όληση, πολύ πιο κάτω από τον
κατώτατο βασικό µισθό, εν ώ το µέσο ηµεροµίσθιο ξεκιν άει από τα 23,74 ευρώ µόλις
Το στοιχ είο αυτό αν αδεικν ύεται µέσα από τις Αν αλυτικές Περιοδικές ∆ηλώσεις (ΑΠ∆) που υποβλήθηκαν
τον Ιαν ουάριο του τρέχ ον τος έτους από τις επιχ ειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα στον Εν ιαίο Φορέα Κοιν ων ικής
Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Για τις περιπτώσεις πλήρους
απασχ όλησης, το µέσο ηµεροµίσθιο βρίσκεται στα
51,47 ευρώ και ο µέσος µισθός στα 1.203,98 ευρώ.
Συν ολικά, υποβλήθηκαν ΑΠ∆ για 1.751.949 εργαζόµεν ους, αριθµός που σε σχ έση µε έν α µήν α ν ωρίτερα,

δείχ ν ει ότι οι ασφαλισµέν οι µειώθηκαν κατά 5,14%
στο σύν ολο των επιχ ειρήσεων .
Από το σύν ολο των εργαζόµεν ων , σχ εδόν έν ας
στους τρεις, οι 554.679 ή το 31,66%, δουλεύουν µε
όρους µερικής απασχ όλησης, δηλαδή βρίσκον ται στη
δυσχ ερή θέση ν α λαµβάν ουν µην ιαίες αποδοχ ές που
κατά µέσο όρο κυµαίν ον ται στα επίπεδα των 394,13
ευρώ.
Αν αλύον τας περισσότερο τα στοιχ εία απασχ όλησης,
προκύπτει ότι υποβλήθηκαν ΑΠ∆ από 223.683 κοιν ές
επιχ ειρήσεις και 7.212 από οικοδοµοτεχ ν ικά έργα. Οι
άν δρες αν τιπροσωπεύουν το 54,19% των ασφαλισµέν ων στο σύν ολο των επιχ ειρήσεων .
Επίσης το 22,30% των ασφαλισµέν ων είν αι έως 29
ετών και το 54,35% έως 39 ετών .
Το 73,43% του συν όλου των ασφαλισµέν ων είν αι
ηλικίας 25 έως 49 ετών και το 16,91% είν αι ηλικίας από
50 έως 64 ετών .
Η συν τριπτική πλειον ότητα των ασφαλισµέν ων , το
90,16% έχ ουν ελλην ική υπηκοότητα.

Από τους αλλοδαπούς ασφαλισµέν ους, περισσότεροι
από τους µισούς, το 52,3% έχ ουν αλβαν ική υπηκοότητα.
Από το σύν ολο των ασφαλισµέν ων το 23,14%
απασχ ολείται στο «Χον δρικό και Λιαν ικό Εµπόριο», το
14,33% στις «Μεταποιητικές Βιοµηχ αν ίες» και το
13,37% στα «Ξεν οδοχ εία και Εστιατόρια». Από όσους
έχ ουν ελλην ική υπηκοότητα, το 23,6% απασχ ολείται
στο «Χον δρικό και Λιαν ικό Εµπόριο». Από όσους
έχ ουν υπηκοότητα άλλης χ ώρας της ΕΕ, το 23,15%
απασχ ολείται σε «Ξεν οδοχ εία και Εστιατόρια». Το
ποσοστό αυτό αν έρχ εται στο 24,99% για όσους έχ ουν
αλβαν ική υπηκοότητα, που επίσης εργάζον ται στο
συγκεκριµέν ο κλάδο.
Αν ά κατηγορία επαγγέλµατος, οι περισσότεροι που
εργάζον ται στις κοιν ές επιχ ειρήσεις (23,24%) είν αι
υπ άλληλοι γραφείου. Οι ασφαλισµέν οι αλβαν ικής
υπ ηκοότητας στη συν τριπ τική τους π λειον ότητα
(48,34%) απασχ ολούν ται ως «αν ειδίκευτοι εργάτες, χ ειρων άκτες και µικροεπαγγελµατίες».
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Μεθυσµένος αντιδήµαρχος έβρισε
αστυνοµικούς και συνελήφθη

θριάσιο-11

Έως 1.500 ευρώ επίδοµα από τον ΟΓΑ σε µητέρες

Τ

- Συνεχίζονται οι αιτήσεις στα ΚΕΠ

ο πρόγραµµα του ΟΓΑ περιλαµβάνει την καταβολή χρηµατικού βοηθήµατος
συνολικού ύψους 1.000€ σε κάθε µια από τις χίλιες τριακόσιες (1.300) πολύτεκνες µητέρες.
Ειδικά για φέτος στα πλαίσια ενίσχυσης των κατοίκων του νοµού Λέσβου µετά του πρόσφατους σεισµούς , ορίστηκε όπως για τις πολύτεκνες µητέρες του νοµού το χρηµατικό
βοήθηµα του ΟΓΑ ανέρχεται σε χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500) και για τις πολύτεκνες
µητέρες από τις άλλες περιοχές της χώρας σε χίλια ευρώ(1.000).

1. ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Έ

να απίστευτο γεγονός συνέβη την Κυριακή σε µεγάλη πόλη της Θεσσαλίας.
Σύµφωνα µε πληροφορίες άντρες του Αστυνοµικού Τµήµατος Φαρσάλων
προχώρησαν στη σύλληψη του αντιδηµάρχου, µε τις κατηγορίες της εξύβρισης, της απειλής και της µέθης.
Ο συλληφθείς φέρεται να πρωταγωνίστησε σε «θερµό» φραστικό επεισόδιο, απευθυνόµενος σε αστυνοµικούς του Τµήµατος, µε αφορµή την τήρηση του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας σε δρόµο της πόλης.
Ειδικότερα ο αντιδήµαρχος άρχισε να καθυβρίζει και να απειλεί τους αστυνοµικούς, οι
οποίοι αναγκάστηκαν να του βάλουν χειροπέδες. Όταν δε του έκαναν αλκοτέστ,
διαπίστωσαν ότι ο είχε καταναλώσει οινοπνευµατώδη ποτά σε όριο αρκετά πάνω από
το επιτρεπόµενο. Μάλιστα, επιβεβαιώθηκε και από την δεύτερη µέτρηση που έγινε λίγο
αργότερα.
Έτσι, οδηγήθηκε στα κρατητήρια και σε βάρος του σχηµατίστηκε δικογραφία για απειλή, εξύβριση και οδήγηση υπό την επήρεια µέθης, µε την οποία παραπέµφθηκε στον
εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας που τον παρέπεµψε να δικαστεί σήµερα µε τη διαδικασία του αυτοφώρου.

22
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∆ικαιούχοι του προγράµµατος είναι οι πολύτεκνες µητέρες που, κατά τον Χρόνο υποβολής της αίτησης, είναι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ προερχόµενες από τον πρώην ΟΓΑ ή
ασφαλισµένες στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του Ν.2458/1997 όπως ισχύει,
που έχουν υπαχθεί στον ΕΦΚΑ και έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές ή
έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση καταβολής των οφειλών τους και τηρούν τους όρους ρύθµισης, έχουν γεννήσει τουλάχιστον 4 τέκνα άγαµα, ηλικίας µέχρι 18 ετών ή µέχρι 24 ετών,
εφόσον είναι άνεργα ή σπουδάζουν στην Ελλάδα στην ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση ή σε ινστιτούτα επαγγελµατικής κατάρτισης (ΙΕΚ) ή είναι ανίκανα για εργασία σε
ποσοστό 67% και άνω, ανεξαρτήτου ηλικίας.
Όλα τα ανωτέρω αναφερόµενα πρόσωπα να είναι δικαιούχοι περίθαλψης ΟΓΑ µε ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για συµµετοχή στο
πρόγραµµα.
Επίσης, για τη συµπλήρωση του 18ου ή του 24ου έτους ηλικίας των τέκνων, θα λαµβάνεται υπόψη η 31η ∆εκεµβρίου του έτους 2017.
Στους δικαιούχους δεν θα περιλαµβάνονται πολύτεκνες µητέρες µε τέκνα τα οποία
έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και φοιτούν σε ∆ηµόσια ή ιδιωτικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα του εξωτερικού ή εξακολουθούν να σπουδάζουν στην ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση (π.χ.ΕΠΑΛ, ΤΕΕκ.λ.π.).
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Για τη συµµετοχή στο εν λόγω πρόγραµµα απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης
στα ΚΕΠ από 06-10-2017 µέχρι και 06-11-2017.
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από 1 έως 31 Οκτωβρίου
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από 1 έως 31 Οκτωβρίου
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12-θριάσιο

Η ασ φά λε ια των πολ ιτών δεν είνα ι πολ υτέλε ια , α λλά ιε ρό,
αν α φα ίρετο κα ι Σ υν τα γµα τικά κα τοχυρωµέν ο δικαί ωµα.
ΣΥ ΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 3

Στην τοπ οθέτησή του ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών κ.
Γιάν ν ης Κασσαβός αν αφέρθηκε στις συν εχ είς,
π αρεµβάσεις, συσκέψεις και συν εδριάσεις µε π άγιο
αίτηµα τη λήψη µέτρων κατά της εγκληµατικότητας
αλλά και στις δράσεις π ρόληψης και εν ηµέρωσης
των π ολιτών απ ό το 2014.
Ευχ αρίστησε την π ολιτική ηγεσία του Υ π ουργείου
Προστασίας του Πολίτη και τη φυσική ηγεσία της
ΕΛ.ΑΣ. π ου αν ταπ οκρίθηκαν στο κάλεσµα του
∆ήµου Αχ αρν ών ν α π αραστούν στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο για την αν τιµετώπ ιση της Εγκληµατικότητας και Παραβατικότητας στον ∆ήµο Αχ αρν ών ,
θυµίζον τας ότι δεν είν αι π ρώτη φορά π ου η ηγεσία
του Υ π ουργείου και της ΕΛ.ΑΣ. επ ισκέπ τεται τον
∆ήµο Αχ αρν ών .
Παρόµοια επ ίσκεψη είχ ε π ραγµατοπ οιηθεί τον
Μάιο του 2015 όπ ου ο τότε Υ π ουργός Προστασίας
του Πολίτη, συν οδευόµεν ος απ ό την ηγεσία της
ΕΛ.ΑΣ., συζήτησαν µε φορείς και συλλόγους του
∆ήµου Αχ αρν ών στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου και επ ισκέφθηκαν το εγκαταλελειµµέν ο γυµν άσιο στην π εριοχ ή της Αυλίζας.
Ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών αν αφέρθηκε επ ίσης, στην
π ολυπ λοκότητα του π ροβλήµατος π ου αφορά,
κατασταλτικές αλλά και π ροληπ τικές δράσεις και
δήλωσε ότι η αν τιµετώπ ιση του π ροβλήµατος της
Εγκληµατικότητας και Παραβατικότητας στον ∆ήµο
Αχ αρν ών , π αρόλο την έκφραση διαφορετικών π ρο

σεγγίσεων και π ολιτικών απ όψεων , βρίσκει τη
δηµοτική αρχ ή, τις δηµοτικές π αρατάξεις, τους
συλλόγους, τους φορείς και τους κατοίκους του
∆ήµου Αχ αρν ών εν ωµέν ους σε έν αν κοιν ό στόχ ο.
Όπ ως αν έφερε, ο υπ άρχ ων Επ ιχ ειρησιακός Σχ εδιασµός της ΕΛ.ΑΣ. δηµιουργεί µια ελπ ιδοφόρα
δυν αµική και π ροοπ τική στην αν τιµετώπ ιση του
π ροβλήµατος, αλλά είν αι σαφές ότι δεν µπ ορούµε
ν α εφησυχ άσουµε. Η δηµοτική αρχ ή και οι π ολίτες
του ∆ήµου Αχ αρν ών διεκδικούν και αξιών ουν ώστε
τα µέτρα αυτά ν α απ οκτήσουν συν εχ ή, µόν ιµο και
σταθερό χ αρακτήρα.
Να γίν ουν π ιο δραστικά και απ οτελεσµατικά,
καθώς η ασφάλεια των π ολιτών δεν είν αι π ολυτέλεια, αλλά ιερό, αν αφαίρετο και Συν ταγµατικά
κατοχ υρωµέν ο δικαίωµα.
Κατέστησε δε σαφές ότι το Υ π ουργείο Προστασίας
του Πολίτη και η Ελλην ική Αστυν οµία είν αι
σύµµαχ οι σε αυτή την π ροσπ άθεια, εν ώ τόν ισε ότι
η επ ίλυση σηµαν τικών θεµάτων , όπ ως η ίδρυση
Αστυν οµικού Τµήµατος στην Αυλίζα, η απ οτελεσµατική αν τιµετώπ ιση της ηχ ορύπ αν σης, η φυλάκιση
και κράτηση π αραβατικών ατόµων , αλλά και τα
µέτρα π ρόληψης και απ οφυγής του κοιν ων ικού
απ οκλεισµού, αφορούν συν αρµόδια Υ π ουργεία
(Υ π ουργείο ∆ικαιοσύν ης, ∆ιαφάν ειας και Αν θρωπ ίν ων ∆ικαιωµάτων , Υ π ουργείο Υ γείας, Υ π ουργείο Εργασίας, Κοιν ων ικής Ασφάλισης και Κοιν ων ικής Αλληλεγγύης) και σε αυτό το π εδίο ζήτησε και
την συµβολή των Βουλευτών .

Γεν ικ ός Γραµµατέ ας ∆ηµόσιας Τάξης
∆ηµήτρης Αν αγ ν ωστάκ ης:

Το πρόβληµα της Εγκληµατικότητας όπως
έχει διαµορφωθεί εδώ και αρκετά χρόν ια,
δεν χωρά υποσχέσεις χωρίς αν τίκρισµα,
αλλά µπορεί ν α αν τιµετωπιστεί µε ρεαλισµό
και διαρκή προσπάθεια και αυτό είν αι κάτι
που µπορεί ν α δεσµευτεί.
Ο Γεν ικός Γραµµατέας ∆ηµόσιας Τάξης κ. ∆ηµήτρης Αν αγν ωστάκης αν αφέρθηκε στο π όσο σηµαν τική είν αι έκφραση των απ όψεων και τοπ οθετήσεων απ ό τη δηµοτική αρχ ή, τους δηµοτικούς
συµβούλους, τους φορείς της π όλης και τους δηµότες και τόν ισε ότι εµπ ιστεύεται την επ ιχ ειρησιακή
ετοιµότητα της ηγεσίας και του π ροσωπ ικού της
ΕΛ.ΑΣ., π ου δίν ουν καθηµεριν ά έν α τιτάν ιο
αγών α για την εφαρµογή του σχ εδίου π ου έχ ει
καταρτιστεί.
Εν ώ αν άφερε ότι το π ρόβληµα της Εγκληµατικότητας και Παραβατικότητας, όπ ως έχ ει διαµορφωθεί
εδώ και αρκετά χ ρόν ια, δεν χ ωρά υπ οσχ έσεις
χ ωρίς αν τίκρισµα, αλλά µπ ορεί ν α αν τιµετωπ ιστεί
µε ρεαλισµό και διαρκή π ροσπ άθεια και αυτό είν αι
κάτι π ου µπ ορεί ν α δεσµευτεί.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η
ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ "ΦΟΙΝΙΚΕΣ" ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΤΙΜΗ 700€ - ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973943877

ΓΑΜΟΣ

Ο ΕΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ
∆ΕΣΠΟΙΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΝΟΥΡΑΚΗ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ
ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΜΑΝ∆ΡΑΣ- ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ ΚΑΙ Η
ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ ΦΙΛΙΤΣΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΛΕΣΙΑ∆Α ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ
ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - MΑΓΟΥΛΑΣ ΘΑ
ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ

Tρίτη 24 Οκτωβρίου 2017

Γεν ικός σηµαιοστολισµός των ∆ηµοσίων
Καταστηµάτων ,
του
∆ηµοτικού Καταστήµατος Μαγούλας, καθώς
επ ίσης
και
των
Καταστηµάτων
Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου - Ιδιωτικού ∆ικαίου, από της 8ης πρωιν ής ώρας
της 26ης, µέχ ρι τη δύση του ηλίου της
28ης Οκτωβρίου 2017.
Φωταγώγηση όλων των καταστηµάτων
του δηµοσίου, των Ο.Τ.Α., των
Ν.Π.∆.∆., κατά τις βραδιν ές ώρες της
27ης & 28ης Οκτωβρίου 2017.
Εορτασµός της Εθν ικής Επετείου, σ'
όλα τα Σχ ολεία ( ∆ηµόσια & Ιδιωτικά )
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης.
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

7:00 Θα σηµάν ουν χ αρµόσυν α οι
καµπάν ες
9:00
Παράταξη της Φιλαρµον ικής
στην
κεν τρική πλατεία στον Ιερό Ναό Αν αλήψεως του Χριστού.
9:30 Προσέλευση σχ ολείων στον Ιερό
Ναό για την ∆οξολογία
9:45 Προσέλευση Προσκεκληµέν ων
10:05 Τέλεση Επίσηµης ∆οξολογίας
10:20 Επιµν ηµόσυν η ∆έηση υπέρ
των Πεσόν των
10:30 Προσκλητήριο Πεσόν των
10:35 Κατάθεση στεφάν ων
10:45 Εκφών ηση του Παν ηγυρικού
της Ηµέρας από τον Αν τιδήµαρχ ο κ.
Κοροπούλη Γρηγόρη
11:00 Εν ός λεπτού σιγή
11:01 Εθν ικός Ύµν ος
11:05
Έν αρξη της παρέλασης των
µαθητών των σχ ολείων & των µελών
των τοπικών συλλόγων
ΚΑΛΟΥ ΝΤΑΙ ΝΑ ΣΥ ΜΜΕΤΑΣΧΟΥ Ν
ΣΤΙΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

Ο Αν τιπεριφερειάρχ ης ∆υτικής Αττικής.
O Πρόεδρος & τα µέλη του Συµβουλίου
∆ηµοτικής Κοιν ότητας Μαγούλας.

θριάσιο-13

Οι Αν τιδήµαρχ οι Ελευσίν ας.
Οι ∆ηµοτικοί & Κοιν οτικοί Σύµβουλοι
Ελευσίν ας-Μαγούλας.
Ο ∆ιοικητής του Αστυν οµικού Τµήµατος Μάν δρας.
Πρώην Πρόεδροι & ∆ήµαρχ οι ∆ηµοτικής Κοιν ότητας Μαγούλας.
Ο Πρόεδρος Βιοµηχ αν ικού Επιµελητηρίου.
Οι Πρόεδροι Σωµατείων , Οργαν ώσεων
και Συλλόγων .
Τα σχ ολεία Α/θµιας & Β/θµιας
εκπαίδευσης.
Ο λαός της πόλης της Μαγούλας.
ΣΥ ΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:

Ο Υ πεύθυν ος του Ιερού Ναού Αν αλήψεως ν α φρον τίσει για την οργάν ωση
των Ιεροτελεστιών .

Το Αστυν οµικό Τµήµα Ελευσίν ας, για
την τήρηση της τάξης σ' όλους τους
χ ώρους των εορταστικών εκδηλώσεων .

Το Τµήµα Τροχ αίας Ελευσίν ας, για ν α
λάβει τα κατάλληλα µέτρα κυκλοφορίας
πεζών και οχ ηµάτων , στους χ ώρους
των εορταστικών εκδηλώσεων .

Η ∆ηµοτική Εν ότητα Μαγούλας φρον τίζει για τον σηµαιοστολισµό, την καθαριότητα, την συµβολή της Φιλαρµον ικής, την διαµόρφωση όλων των χ ώρων
των εκδηλώσεων .
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

w ebsit e:www .anas tasia serep a.gr

συνεχίζεται από τη σελ. 3

Αξίζει να σηµειωθεί πως οι µαθητές που διακρίθηκαν είναι οι :

1) Σεβασλίδης Βασίλης, µαθητής της Γ' Γυµνασίου
2) Μαγγανάς Σταύρος, µαθητής της Α' Γυµνασίου
3) Μπανανά Χαρά, µαθήτρια της Γ' Γυµνασίου
4) Λιούκας Ευάγγελος, µαθητής της Γ' Γυµνασίου και
5) Μπουραΐµης Παναγιώτης, µαθητής της Α' Γυµνασίου
Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: κ. Βαρδαλάχου Ευαγγελία, ∆ιευθύντρια του
Γυµνασίου Φυλής
Για περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τη διάκριση των παιδιών
επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα του Γυµνασίου Φυλής http://gymfylis.att.sch.gr/index.php/2015-07-05-21-11-30/2015-07-19-08-40-10/223land-rover-4x4-in-schools-a
Ο ∆ήµαρχος κατά την ίδια εισήγηση αναφέρθηκε και στην στήριξη που
παρείχε ο ∆ήµος Φυλής στον διακεκριµένο Καθηγητή του Γεωπονικού
Πανεπιστηµίου Αθηνών Γιάννη Μπαζιώτη από από τα Άνω Λιόσια, ο οποίος
θα ταξιδέψει ως την Ανταρκτική, καθώς επιλέχθηκε να συµµετάσχει σε ένα
πολύ σηµαντικό ερευνητικό πρόγραµµα της ΝΑSA.
Όπως επεσήµανε ο ∆ήµαρχος δίνοντας παράλληλα τις ευχές του για καλή
επιτυχία, ο Καθηγητής από τα Άνω Λιόσια θα πάρει µαζί του στην αποστολή
και τη σηµαία µε το έµβληµα του ∆ήµου Φυλής.

Tρίτη 24 Οκτωβρίου 2017

14-θριάσιο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος 105
τετραγωνικών µέτρων
στο κέντρο του Ασπροπύργου (Σαλαµίνος &
Κολοκοτρώνη).
∆εν
διατίθεται για χώρο
εστίασης
(προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο
επικοινωνίας 6974792931 κος
Σταύρος
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Η
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ “ΝΤΙ ΤΟΡΡΕ”
- ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΗ
ΧΡΗΣΗ.
ΌΠΙΣΘΕΝ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ- ΈΝΑΝΤΙ
Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ.
ΤΗΛ: 6977426279
ΑΣΠΡΟ ΠΥΡΓΟΣ

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου
∆ηµοκρατίας και πωλείται ο
επαγγελµατικός εξοπλισµός του. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945334415

- Ενοικιάζεται σπίτι 100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύργου, οροφοδιαµέρισµα µε 2
κρεβατοκάµαρες, κουζίνα,
σαλονοτραπεζαρία
και
µπάνιο.
Τηλέφωνο
επικοινωνίας
6945334415
Ενοικιάζεται διαµέρισµα 1ου
ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδµητη πολυκατοικία στη Μαγούλα Αττικής, µε
2 υπνοδωµάτια , σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίναγραφείο, 1WC,
κουφώµατα αλουµινίου διπλά τζάµια, air condition, ηλιακό θερµοσίφωνα, νυχτερινό ηλεκτρικό
τιµολόγιο, αυτόνοµη
θέρµανση,θέση parking στην
πιλοτή ,αποθήκη 20 τ.µ. στο υπόγειο. Κοντά σε αστική συγκοινωνία
και προαστιακό σιδηρόδροµο.
Τηλέφωνο
επικοινωνίας:
6944204160
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

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 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)

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. Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6975328309

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικίαση ή πώληση) κεντρικό κατάστηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ + 100τµ βοηθητικός χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
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 διαµέρισµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, µπάνιο, κεντρική θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6949629435

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
ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται οικόπεδο 1400τµ
στην Αγία Σωτήρα µε 40 τµ
κτίσµα στην Αγία Σωτήρα
ανταλάσσεται και µε διαµέρισµα η µαγαζί.
Επικοινωνία : 6984792490
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΝΕΟ∆ΜΗΤΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 ΤΜ
4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - ΓΩΝΙΑΚΟ∆ΙΑΜΠΕΡΕΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2008ΜΕ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΠΥΛΩΤΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΩΡΟ.
∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΣΑΝΣΕΡ - ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΑΡΑΤΣΑΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ- 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, κατασκευή '17, µπάνιο, προκασκευασµενο, 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 - κουζινα, τζάκι, πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, ανακαινισµένη, ανακαίνιση '10,
τιµή 30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121

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

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 10:0013:00 ) (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 6977646768.
ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΩΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ.
6974394991
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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
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
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 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)
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 (βρεφονηπιοκόµο
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: 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 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.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητείται ψυκτικός για εργασία ή συνεργασία. Τηλ.
210 5573612,
6932864021
Ζητείται αρτοποιός
περιοχή Μάνδρα
Αττικής. Τηλ:
6945728662
- Αναστάσιος

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

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟ

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΟ 6975741508
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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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΩΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΤΑ ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆ΙΠΛΑ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΤΟ ΤΗΛ. 6972728300

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

θριάσιο-15

16-θριάσιο
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