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ΟΟΑΑΕΕ∆∆::  ΝΝέέαα  ππρροογγρράάµµµµαατταα  
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Επιδότηση επιχειρήσεων γιαΕπιδότηση επιχειρήσεων για
απασχόληση 35.000 ανέργωναπασχόληση 35.000 ανέργων

Εξαρθρώθηκε σπείρα 
που διακινούσε 

κάνναβη σε σχολεία

ΠΠΡΡΟΟΣΣΟΟΧΧΗΗ  
ΕΕΦΦΙΙΣΣΤΤΑΑ  ΣΣΤΤΑΑ  ΜΜΕΕΛΛΗΗ  

ΤΤΗΗΣΣ  ΗΗ  ΕΕΣΣΕΕΕΕ

Οι έµποροι ετοιµάζονται
για την Black Friday.

 Πότε θα γίνει η...
κατάρρευση τιµών

Συνάντηση στην Αντιπεριφέρεια
γγιιαα  ττοονν  δδωωρρεεάάνν  ππρροοααγγωωννιισσττιικκόό  έέλλεεγγχχοο  ττωωνν  

ααθθλληηττώώνν  σσττηηνν  εευυρρύύττεερρηη  ππεερριιοοχχήή  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΦΦυυλλήήςς
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ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΠΥΡΟΥ
ΜΠΕΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ

ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΥ
∆ΟΞΑΣ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Γ.Ν.Ε. ΘΡΙΑΣΙΟ : ‘’ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ ΠΟΥ 
ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ (7ωρο – 8ωρο) ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟ ΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ’’

Στάση Εργασίας σήµερα & συγκέντρωση στο Υπ. Υγείας στις 11:00

ΜΜΕΕΤΤΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΕΕΙΙΜΜΝΝΗΗΣΣΤΤΗΗ  
ΚΚΑΑΘΘΗΗΓΓΗΗΤΤΡΡΙΙΑΑ,,  ΜΜΑΑΡΡΘΘΑΑ  ΠΠΥΥΛΛΙΙΑΑ,,  

ΝΝΕΕΑΑ  ΣΣΗΗΜΜΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΗΗ  ∆∆ΩΩΡΡΕΕΑΑ    
ΣΣΤΤΗΗ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΟΟΘΘΗΗΚΚΗΗ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ
Πάνω από 850 βιβλία της Οµότιµης 

Καθηγήτριας του Τµήµατος Θεατρικών
Σπουδών του Πανεπιστηµίου 
Πατρών, κ. Ελένης Μαχαίρα. 

ΜΜεεγγάάλλαα  οοφφέέλληη  γγιιαα  τταα  
ννοοιικκοοκκυυρριιάά  ττηηςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  

Από την ενηµέρωση Πόρτα – Πόρτα
για την ολοκληρωµένη διαχείριση Απορριµµάτων
Η εκτίµηση από τα υπάρχοντα δεδοµένα είναι ότι από το παρόν πρόγραµµα ενηµέρωσης µπορεί να

προκύψει το 2018 µία αύξηση εκτροπής από την ταφή τουλάχιστον 326 τόνων ετησίως για τον δήµο.

ΑΑννααγγκκααίίαα  ηη  
δδιιααττήήρρηησσηη  ττοουυ  
ππρροογγρράάµµµµααττοοςς  

‘‘’’ΕΕµµββοολλιιαασσµµόόςς  σσεε  
αανναασσφφάάλλιισστταα  ππααιιδδιιάά’’’’
σσττοονν  ∆∆ήήµµοο  ΑΑχχααρρννώώνν
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
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  Γρηγο-
ρίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφηµερίδας
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2-θριάσιο Πέµπτη 9 Νοεµβρίου 2017

Ασπρόπυργος

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ
ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΟΕ

Αχαρνών 7, 2105576029

Ελευσίνα
Παππά Ιωάννα Κ. 

Νέζη Νικολάου 44, 2105547707

Μάνδρα

Γκίνη Γεωργία Π. Στρατηγού Ρόκα Νικολάου 96,
Πλησίον Γρηγόρης Μικρογεύµατα, 2105550309

Aχαρνές

Πορικού Παρασκευή Ι. Σαλαµίνος 36, 
2102463245

Άνω Λιόσια
Ζαλαβρά Ελένη Λεωφόρος Φυλής 240,

Άνω Λιόσια, 2102471445

Χαϊδάρι
ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Καραϊσκάκη 62, 2105912025

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Βροχές και συννεφιά 

Η θερµοκρασία από 11 έως 18
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ελλάδιος, Μαυρούλα, Μαυρίτσα, Μαύρος,

Νεκτάριος, Νεκτάρης, Νεκταρία, Νεκταρίνα,
Νεκταρούλα, Θεοκτίστη

O∆ήµος Ελευσίνας, σε συνεργασία µε
την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης,
υλοποίησε το διάστηµα 7 ∆εκεµβρίου

2016 µε 7 Νοεµβρίου 2017 πρόγραµµα
ενηµέρωσης Πόρτα – Πόρτα για την
Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Απορριµµάτων στον
∆ήµο Ελευσίνας. Πρόκειται για ένα πρόγραµµα
κατά τη διάρκεια του οποίου ενηµερώθηκαν
αναλυτικά περισσότεροι από 8.000 κάτοικοι του
∆ήµου Ελευσίνας (3.045 νοικοκυριά –
καταστήµατα της Ελευσίνας, µε έµφαση στις
περιοχές της Μαγούλας και της κάτω Ελευσίνας,
που αντιστοιχούν στο 26% του πληθυσµού του
δήµου) για τα οφέλη της ανακύκλωσης και για όλα
τα θέµατα της αποτελεσµατικής συµµετοχής τους
στην ανακύκλωση, στο πιλοτικό πρόγραµµα ∆ιαλογής στην
Πηγή (∆σΠ) µε καφέ σακούλα και γενικότερα ενεργή συµµετοχή
των δηµοτών στην ολοκληρωµένη διαχείριση απορριµµάτων.

Το πρωτοποριακό πρόγραµµα ενηµέρωσης Πόρτα – Πόρτα
περιελάµβανε:

Παραγωγή και διάθεση ενηµερωτικού φυλλαδίου, που
µοιράσθηκε σε όλους τους παρευρισκόµενους στην ανοικτή
συνέντευξη τύπου και διανεµήθηκε µε πολλούς άλλους τρόπους
(social media, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κ.α.), 

Καταγραφή υπάρχουσας διαχείρισης του ∆ήµου Ελευσίνας,
Ενηµέρωση Πόρτα – Πόρτα σε περίπου 8.000 κατοίκους του

∆ήµου Ελευσίνας για τα οφέλη της ανακύκλωσης, την
συµµετοχή στο πιλοτικό πρόγραµµα ∆σΠ των οργανικών και την
αποτελεσµατική συµµετοχή τους στην γενικότερη διαχείριση,

Έρευνα κοινής γνώµης µεταξύ των δηµοτών για την
ανακύκλωση και την περαιτέρω διάθεση ενεργοποίησή τους.

Τα τελικά συµπεράσµατα και οι εκτιµήσεις από την υλοποίηση
του συγκεκριµένου προγράµµατος Πόρτα – Πόρτα ενηµέρωσης
συνοψίζονται στα εξής:

Οι δηµότες αντιµετώπισαν πάρα πολύ θετικά το πρόγραµµα
ενηµέρωσης Πόρτα – Πόρτα και έδειξαν ότι θέλουν αυτή να
γίνεται µε συστηµατικό και να ολοκληρωθεί σε όλο τον δήµο.

Οι συµµετέχοντες δηµότες στο πρόγραµµα ενηµέρωσης
έδειξαν ότι διαθέτουν ένα αρκετά υψηλό επίπεδο γνώσης για τα
θέµατα της ανακύκλωσης στο δήµο και είναι διατεθειµένοι να
αυξήσουν την µέχρι σήµερα συµµετοχή τους στα προγράµµατα
∆σΠ του δήµου για τα ανακυκλώσιµα υλικά και για τα οργανικά
υλικά στο άµεσο µέλλον.

Η εκτίµηση από τα υπάρχοντα δεδοµένα είναι ότι από
το παρόν πρόγραµµα ενηµέρωσης µπορεί να προκύψει
το 2018 µία αύξηση εκτροπής από την ταφή τουλάχιστον

326 τόνων ετησίως για τον δήµο.

Εκτιµάται ότι το ετήσιο οικονοµικό όφελος του δήµου από αυτή
την αύξηση της εκτροπής των ανακυκλώσιµων υλικών προς τον
µπλε κάδο, της εκτροπής προς το ειδικό ρεύµα των
βιοαποβλήτων και του προγράµµατος οικιακής
κοµποστοποίησης µε 400 νέους κάδους, µπορεί να φθάσει και
τις 39.000 ευρώ ετησίως από το 2018 και µετά.

Είναι προφανές ότι η ενηµέρωση Πόρτα – Πόρτα θα πρέπει
να επεκταθεί σε όλο τον δήµο και να ενηµερωθούν και τα
υπόλοιπα 8.500 νοικοκυριά του δήµου. Στην περίπτωση αυτή τα
οικονοµικά οφέλη για τον ∆ήµο Ελευσίνας από την συνολική
αύξηση της εκτροπής των ανακυκλώσιµων υλικών προς τον
µπλε κάδο µπορούν να ξεπεράσουν τα 108.000 ευρώ ετησίως
(µε αυξανόµενους διαχρονικούς ρυθµούς εφόσον συνεχίζεται η
ενηµέρωση) µε µία εκτιµώµενη αύξηση της εκτροπής από την
ταφή αρχικά της τάξης των 910 τόνων ετησίως τα επόµενα έτη.

Εκ µέρους της Οικολογικής Εταιρεία Ανακύκλωσης
Φίλιππος Κυρκίτσος 
Πρόεδρος της ΟΕΑ

Εκ µέρους του∆ήµου Ελευσίνας
Παπαδόπουλος ∆ηµήτριος και

∆ρ. Χρηστίδης Αναστάσιος

ΜΜεεγγάάλλαα  οοφφέέλληη  γγιιαα  τταα  
ννοοιικκοοκκυυρριιάά  ττηηςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  

Από την ενηµέρωση Πόρτα – Πόρτα
για την Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Απορριµµάτων

ΑΑννααγγκκααίίαα  ηη  δδιιααττήήρρηησσηη  
ττοουυ  ππρροογγρράάµµµµααττοοςς  
‘‘’’ΕΕµµββοολλιιαασσµµόόςς  σσεε  
αανναασσφφάάλλιισστταα  ππααιιδδιιάά’’’’  
σσττοονν  ∆∆ήήµµοο  ΑΑχχααρρννώώνν

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 11η
φάση του προγράµµατος "Εµβολιάζουµε:
παιδιά ανασφάλιστα όχι απροστάτευτα" που

υλοποιεί η το Τµήµα Προστασίας και Προαγωγής της
∆ηµόσιας Υγείας της ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής
του ∆ήµου Αχαρνών, σε συνεργασία µε την τη Μ.Κ.Ο.
"Αποστολή Άνθρωπος". 
Κατά την ολοκλήρωση της 11ης φάσης του προγράµµατος εµβολισµών σε ανασφάλιστα παιδιά, εµβολιάστηκαν συνο-

λικά 30 µαθητές Νηπιαγωγείων, ∆ηµοτικών και Γυµνασίων του ∆ήµου Αχαρνών, µε 45 πολυδύναµα εµβόλια, τα οποία
προστατεύουν τα παιδιά από 93 συνολικά ασθένειες. 
Ο Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου Αχαρνών κ. Γιώργος Σταύρου, επεσήµανε την ανάγκη διατήρησης

τους προγράµµατος, αλλά και την προσπάθεια που καταβάλει ο ίδιος και η ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής για τη διά-
δοση του προγράµµατος, µε σκοπό την κάλυψη των υφιστάµενων αναγκών εµβολιασµού ανασφάλιστων παιδιών στον
∆ήµο Αχαρνών, ενώ ευχαρίστησε την Παιδίατρο κα Αναστασία Μπράχου, η οποία πραγµατοποίησε εθελοντικά και αφι-
λοκερδώς τους εµβολιασµούς στα παιδιά. 
Η ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του ∆ήµου Αχαρνών ενηµερώνει τους γονείς, οι οποίοι δεν είναι ασφαλισµένοι σε

κανένα ασφαλιστικό φορέα, ότι οι εµβολιασµοί θα επαναληφθούν τον Φεβρουάριο 2018 και ότι αν επιθυµούν τη
συµµετοχή τους στο πρόγραµµα θα πρέπει να επικοινωνήσουν µε την κα Μερόπη Σαράντου στο 213 2123 106 ή την
κα Φανή Κουµπούρη στο 213 2123 130.
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ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Γ.Ν.Ε. ΘΡΙΑΣΙΟ                                                           
ΛΕΩΦ. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ – ΜΑΓΟΥΛΑ
Τ.Κ. 19018 ΤΗΛ. 2132028811

Ελευσίνα: 8/11/2017

ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ
ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
(7ωρο – 8ωρο) ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Στάση Εργασίας από 10 π.µ. έως 3 µ.µ.
Συγκέν τρωση στο Υπ. Υγείας στις 11
Η κυβέρν ηση κατέθεσε, µε τη διαδικασία τους κατε-
πείγον τος, για ν α ψηφιστεί την  Πέµπτη 9 Νοεµβρίου
στη Βουλή, ν οµοσχ έδιο για την  κατάργηση του σταθε-
ρού ηµερήσιου και εβδοµαδιαίου χ ρόν ου εργασίας (κατά
απαίτηση του ΣΕΒ και της Ε.Ε.) των  ν οσοκοµειακών
γιατρών . Συγκεκριµέν α, το ν οµοσχ έδιο:
● καταργεί τη διάταξη του ισχ ύον τος ν όµου
(ν .3754/2009) που προβλέπει ότι «για τις αν άγκες
κατάρτισης του προγράµµατος εφηµεριών  και οµαλής
λειτουργίας των  ν οσοκοµείων  και των  Κέν τρων  Υγείας
δεν  εφαρµόζον ται ελαστικά ωράρια και ελαστικές σχ έ-
σεις εργασίας»...
● ορίζει τις 48 ώρες όχ ι ως µέγιστο επιτρεπτό χ ρόν ο
εργασίας, αλλά ως µέσο όρο µε περίοδο αν αφοράς το
4µην ο, σύµφων α µε την  Οδηγία της Ευρωπαϊκής Έν ω-
σης.
● καθιερών ει τη «ρήτρα εξαίρεσης» (opt out), τη
δυν ατότητα δηλαδή ν α αν εβαίν ει ο εβδοµαδιαίος χ ρό-
ν ος εργασίας στις 60 ώρες! 
Ο συν δυασµός αυτός σηµαίν ει, για παράδειγµα, ότι
έν ας γιατρός µπορεί ν α δουλεύει 12άωρα όλες τις καθ-
ηµεριν ές για πάν ω από έν α µήν α ή και για περισσότε-
ρο... 

● προβλέπει, επιπλέον , ότι «σε περίπτωση µείωσης ή
απώλειας» της προβλεπόµεν ης εβδοµαδιαίας αν άπαυ-
σης λόγω υπερωρίας χ ορηγείται ισοδύν αµος αν τισταθ-
µιστικός χ ρόν ος µέσα... στις επόµεν ες 14 µέρες (!) µε
ό,τι σηµαίν ει αυτό για την  υγεία των  γιατρών  και για τις
υπηρεσίες που µπορούν  ν α παράσχ ουν  στους ασθε-
ν είς.
Το ν οµοσχ έδιο αφορά όχ ι µόν ο τους γιατρούς αλλά
συν ολικά τους εργαζόµεν ους. Πρόκειται για µια πολύ
επικίν δυν η εξέλιξη.
Υπάρχ ει άλλωστε το προηγούµεν ο που και σε άλλες

ευρωπαϊκές χ ώρες (π.χ . στη Γερµαν ία) όπου και εκεί
το ξήλωµα του σταθερού ηµερήσιου χ ρόν ου εργασίας
ξεκίν ησε από τους γιατρούς και επεκτάθηκαν  παν τού

∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ:
Να αποσυρθεί το Νοµοσχ έδιο
ΟΧΙ στην  κατάργηση του σταθερού χ ρόν ου εργασίας
Μαζικές προσλήψεις µόν ιµου προσωπικού
Μόν ιµη, σταθερή εργασία µε πλήρη δικαιώµατα για
όλους

To ∆ιοικητικό Συµβούλιο

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Γ.Ν.Ε. ΘΡΙΑΣΙΟ

‘’ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ (7ωρο – 8ωρο) ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟ ΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ’’
Στάση Εργασίας σήµερα & συγκέντρωση στο Υπ. Υγείας στις 11:00

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ,
ΜΑΡΘΑ ΠΥΛΙΑ, ΝΕΑ ∆ΩΡΕΑ  

ΣΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Πάνω από 850 βιβλία της Οµότιµης 
Καθηγήτριας του Τµήµατος Θεατρικών

Σπουδών του Πανεπιστηµίου Πατρών, 
κ. Ελένης Μαχαίρα. 

Ο∆ήµαρχος Ασπροπύργου και Μέλος του ∆.Σ.
της Κ.Ε.∆.Ε., κ. Νικόλαος Μελετίου και ο
Πρόεδρος του Πνευµατικού Κέντρου, κ. Μελέ-

τιος Μπουραντάς ενηµερώνουν τους Ασπροπύργιους
∆ηµότες και ειδικά τους Εκπαιδευτικούς και τους Νέους
πως, η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη του Ασπροπύργου εµπλου-
τίστηκε µε πάνω από οχτακόσια πενήντα βιβλία (850),
δωρεά της προσωπικής επιστηµονικής βιβλιοθήκης, της
Οµότιµης Καθηγήτριας του Τµήµατος Θεατρικών Σπου-
δών του Πανεπιστηµίου Πατρών, κ. Ελένης Μαχαίρα. 

Η διακεκριµένη Πανεπιστηµιακός, αναγνωρίζον-
τας το έργο και την προσφορά της «Ασηµένιας»
∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης του ∆ήµου Ασπροπύργου,
δώρισε τα βιβλία της που αφορούν το Θέατρο. 

Η Καθηγήτρια Ελένη Μαχαίρα, γεννήθηκε στην Αθήνα,
το 1954. Απέκτησε Maitrise στην Ιστορία, από την “Ecole
Pratique des Hautes Etudes en sciences sociales”, µε τη
διπλωµατική εργασία «Ιδεολογία και Κουλτούρα κατά τη
Μεταξική περίοδο», καθώς και διδακτορικό στη Φιλοσο-
φία της Τέχνης από την Sorbonne I µε τη µελέτη «Φιλο-
σοφία και Ιδεολογία του Φουτουριστικού Κινήµατος στην
Ιταλία. Εξέδωσε το βιβλίο «Η Νεολαία της 4ης
Αυγούστου. Φωτο – Γραφές», (Ιστορικό Αρχείο Ελληνι-
κής Νεολαίας) και συµµετείχε στον συλλογικό τόµο
«Γραφές για τον κινηµατογράφο. ∆ιεπιστηµονικές Προ-
σεγγίσεις», (Νεφέλη) µε τα κείµενα: «Η ζωγραφική φύση
στο έργο του Κώστα Σφήκα και της Αντουανέττας
Αγγελίδη», «Κώστας Σφήκας: Εικαστικές Συµφωνικές
Αλληγορίες», «Αντουανέτα Αγγελίδη: Η Ζωγραφική, το
Matrix». Από το 2003 έως το 2011 δίδαξε Ιστορία της
Τέχνης στο Τµήµα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπι-
στηµίου Πατρών. Έγραψε Καταλόγους Εκθέσεων και
συνεργάστηκε µε εφηµερίδες και περιοδικά. 

Υπενθυµίζεται ότι, η τωρινή είναι η δεύτερη δωρεά
Επιστηµονικής Βιβλιοθήκης Πανεπιστηµιακού, προς τη
Βιβλιοθήκη του Ασπρόπυργου, γεγονός που αντανακλά
στο συνολικό, ευρύτερα γνωστό και αναγνωρισµένο
έργο του ∆ήµου, στους τοµείς της Μόρφωσης, της
Γνώσης και του Πολιτισµού, και ειδικά της Βιβλιοθήκης
του ∆ήµου, η οποία κατακτά διαρκώς διακρίσεις, όπως ο
χαρακτηρισµός «Ασηµένια», που της απονεµήθηκε µετά
από αξιολόγησή της, από την Εθνική Βιβλιοθήκη της
Ελλάδας. 

Τιµή προς την πόλη 

Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου, ο
Πρόεδρος του Πνευµατικού Κέντρου, κ. Μελέτιος Μπο-
υραντάς και η Υπεύθυνη λειτουργίας της ∆ηµοτικής Βιβ-
λιοθήκης, κ. Ασηµίνα Φούφα, απευθύνουν δηµόσια,
θερµές ευχαριστίες, στην Καθηγήτρια, Κα Ελένη
Μαχαίρα, τόσο για την τιµή προς την πόλη και τους
αγώνες της, όσο και για την ανεκτίµητη συνεισφορά της,
που καλύπτει τη σηµαντική θεµατική ενότητα του Θεάτρ-
ου.    

Την Τετάρτη 8 Νοεµβρίου 2017, πραγµατοποι-
ήθηκε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη ∆υτι-
κής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, συνάντηση για τον

συντονισµό της επικείµενης σύσκεψης, (Τρίτη 14 Νοεµ-
βρίου 2017 και ώρα 14:30, στην αίθουσα συσκέψεων
της Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής, Ηρώων
Πολυτεχνείου 78), που αφορά όλους τους αθλητικούς
συλλόγους του ∆ήµου Φυλής, µε θέµα, την λήψη πρακ-
τικών µέτρων για την δράση «Προαγωνιστικός Έλεγχος
Πρόληψης Υγείας Αθλητών (ΠΡ.Ε.Π.Υ.)».  

Στη συνάντηση συµµετείχαν επίσης οι :

ο Πρόεδρος του Ο. Κ. Ελευσίνας, κος. Α. Μπαλάφας,
ο υποδιοικητής του Θριάσιου Νοσοκοµείου, κος. Σωτ.
Μικρός, η αναπληρώτρια διευθύντρια ΠΕ∆Υ – Αγίων
Αναργύρων, κα. Περσ. Κακούρη και η ειδική σύµβουλος
του Αντιπεριφερειάρχη ∆υτικής Αττικής, κα. Κ. Καράλη.

Στη συνάντηση ακούστηκαν απόψεις και προτάσεις,
µε στόχο την αξιοποίηση των δηµόσιων δοµών υγείας,
για την πραγµατοποίηση δωρεάν ελέγχων στους αθλ-
ητές των συλλόγων της περιοχής, µε στόχο την πρόλ-
ηψη, πριν ξεκινήσουν οποιαδήποτε αθλητική δραστηρι-
ότητα.

Συνάντηση στην Αντιπεριφέρεια
γγιιαα  ττοονν  δδωωρρεεάάνν  ππρροοααγγωωννιισσττιικκόό  έέλλεεγγχχοο  ττωωνν  

ααθθλληηττώώνν  σσττηηνν  εευυρρύύττεερρηη  ππεερριιοοχχήή  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΦΦυυλλήήςς



99--1100//1122  ∆∆ΙΙΗΗΜΜΕΕΡΡΗΗ  ΕΕΚΚ∆∆ΡΡΟΟΜΜΗΗ  ΣΣΤΤΑΑ  ΚΚΑΑΛΛΑΑΒΒΡΡΥΥΤΤΑΑ  
--  ΛΛΙΙΜΜΝΝΗΗ  ΣΣΤΤΥΥΜΜΦΦΑΑΛΛΙΙΑΑ  --  ΕΕΛΛΑΑΙΙΩΩΝΝΑΑ--  ΠΠΛΛΑΑΝΝΗΗΤΤΕΕΡΡΟΟ--  ΒΒΥΥΤΤΙΙΝΝΑΑ

∆∆ΙΙΑΑΜΜΟΟΝΝΗΗ  ΣΣΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΥΥΤΤΕΕΛΛΗΗ  ΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΠΠΕΕΤΤΡΡΙΙΝΝΩΩΝΝ  
ΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΙΙΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΕΕΛΛΑΑΙΙΩΩΝΝΑΑ  ΣΣΗΗΜΜΑΑΝΝΤΤΡΡΟΟΝΝ  44**

ΠΠΡΡΩΩΙΙΝΝΟΟ  ΚΚΑΑΙΙ  ΒΒΡΡΑΑ∆∆ΙΙΝΝΟΟ  ΣΣΕΕ  ΜΜΠΠΟΟΥΥΦΦΕΕ

ΜΜΕΕΤΤΑΑΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΜΜΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΥΥΤΤΕΕΛΛΗΗ  ΛΛΕΕΩΩΦΦΟΟΡΡΕΕΙΙΑΑ

ΩΩΡΡΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΧΧΩΩΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ  88..0000

ΤΤΙΙΜΜΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  7755€€

1166--1177//1122  ΜΜΥΥΛΛΟΟΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΞΞΩΩΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  --  ΤΤΡΡΙΙΚΚΑΑΛΛΑΑ
--  ΚΚΑΑΛΛΑΑΜΜΠΠΑΑΚΚΑΑ

∆∆ΙΙΑΑΜΜΟΟΝΝΗΗ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΚΚΑΑΛΛΑΑΜΜΠΠΑΑΚΚΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ΑΑMMAALLIIAA  44**

ΠΠΡΡΩΩΙΙΝΝΟΟ  ΚΚΑΑΙΙ  ΒΒΡΡΑΑ∆∆ΙΙΝΝΟΟ  ΣΣΕΕ  ΜΜΠΠΟΟΥΥΦΦΕΕ

∆∆ΩΩΡΡΕΕΑΑΝΝ  ΕΕΙΙΣΣΟΟ∆∆ΟΟ  ΣΣΤΤΟΟ  ΜΜΥΥΛΛΟΟ  ΤΤΩΩΝΝ  ΞΞΩΩΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ

ΜΜΕΕΤΤΑΑΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΜΜΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΥΥΤΤΕΕΛΛΗΗ  ΛΛΕΕΩΩΦΦΟΟΡΡΕΕΙΙΑΑ

ΩΩΡΡΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΧΧΩΩΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ  88..0000

ΤΤΙΙΜΜΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  6655€€  ((ππααιιδδιιάά  11--44  εεττώώνν  δδωωρρεεάάνν  ))

4-θριάσιο Πέµπτη 9 Νοεµβρίου 2017

Στην Αεροπορική Βάση ∆εκέλειας, στο Τατόι στον
∆ήµο Αχαρνών τελέστηκε ∆οξολογία χοροστα-
τούντος του Σεβασµιότατου Μητροπολίτη Ιλίου,

Αχαρνών και Πετρουπόλεως, παρουσία του Υπουργού
Εθνικής Άµυνας κ. Πάνου Καµµένου, του Αρχηγού ΓΕΑ
Αντιπτέραρχου (Ι) Χρήστου Χριστοδούλου, αρχηγών
Όπλων και Σωµάτων Ασφαλείας και πλήθους κόσµου.

Ο δήµαρχος Αχαρνών στο πλαίσιο του εορτασµού
δήλωσε: Οι προστάτες των αιθέρων µας µέσα από την
άρτια εκπαίδευση και οργάνωση τους και διατηρώντας
υψηλό φρόνιµα, διεξάγουν αεροπορικές επιχειρήσεις για
τη διασφάλιση της αεράµυνας της Πατρίδας µας.

Παράλληλα, η Πολεµική µας Αεροπορία προσφέρει
σηµαντικό κοινωνικό έργο, όπως αποστολές αεροπυρό-
σβεσης, αποστολές έρευνας και διάσωσης, αποστολές
αεροδιακοµιδών ασθενών και µοσχευµάτων, αποστολές
απεγκλωβισµού, µεταφοράς υλικών και τροφίµων κ.ά.

Ευχή όλων µας, η Πολεµική µας Αεροπορία να παρα-
µείνει ισχυρή, αξιόπιστη και αποτρεπτική απέναντι σε
κάθε πρόκληση ή απειλή. 

Τα ικανά στελέχη της να έχουν υγεία και να διατηρή-
σουν την αγάπη και την αφοσίωση τους στο έργο τους.’’

ΣΣΤΤΑΑ  ΓΓΡΡΑΑΝΝΑΑΖΖΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑΣΣ
Απειλούνται µε πρόστιµα 

Σύλλογοι Γονέων και Σωµατεία

Στα γρανάζια της γραφειοκρατίας των ∆.Ο.Υ. και στις
παγίδες του συστήµατος διοικητικών κυρώσεων για φορ-
ολογικές παραβάσεις αναγκάζονται να µπλέξουν χιλιάδες

Σύλλογοι Γονέων και Κηδεµόνων, Σωµατεία, Πολιτιστικοί Σύλλο-
γοι και λοιπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα που έχουν παραλείψει να εγγραφούν στο
Μητρώο της Εφορίας και δεν έχουν λάβει εγκαίρως Αριθµούς
Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
Οι υπεύθυνοι των εν λόγω φορέων είναι υποχρεωµένοι να προ-

σέλθουν στις ∆.Ο.Υ. και να λάβουν Α.Φ.Μ., όµως για τον σκοπό
αυτό απαιτείται να προσκοµίσουν στους αρµοδίους εφοριακούς
υπαλλήλους έγγραφα σύστασης, πιστοποιητικά που να κατα-
γράφουν τις µεταβολές της επωνυµίας, της έδρας ή του σκοπού
που επήλθαν από τη στιγµή που ιδρύθηκαν µέχρι και τη στιγµή
προσέλευσης στη ∆.Ο.Υ., καθώς και πράξεις ορισµού νόµιµου
εκπροσώπου. ∆εδοµένου δε ότι υποβάλλουν τις δηλώσεις
Μητρώου εκπρόθεσµα καλούνται να πληρώσουν και πρόστιµα
ύψους 100 ευρώ έκαστος!

Όπως γράφει το dikaiologhtika.gr , τα παραπάνω προκύπτουν
από τις διευκρινίσεις που παρείχε για το θέµα αυτό προς τις 

∆.Ο.Υ. ο ∆ιοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων Γ.
Πιτσιλής µε εγκύκλιο που τούς κοινοποίησε πρόσφατα. Συγκεκρ-
ιµένα, ο κ. Πιτσιλής διευκρίνισε τα ακόλουθα:
"Με τις διατάξεις της περίπτωσης στ΄ της παρ.8 του άρθρου 1

της ΠΟΛ 1006/2013 (ΦΕΚ Β΄19/2014) Απόφασης Γενικού Γραµ-
µατέα ∆ηµοσίων Εσόδων, όπως ισχύει, ορίζεται ότι αποδίδεται
υποχρεωτικά Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), µεταξύ
άλλων και στα Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου µη κερδοσ-
κοπικού χαρακτήρα. 
Ωστόσο, µεγάλος αριθµός των προσώπων αυτών, δεν έχουν

λάβει µέχρι σήµερα Α.Φ.Μ. καθώς ουδέποτε προσήλθαν, ως
όφειλαν, στη ∆.Ο.Υ προκειµένου να υποβάλουν στον αρµόδιο
υπάλληλο τις σχετικές δηλώσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητι-
κά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις.
Από έγγραφα που περιήλθαν στην υπηρεσία µας, περιήλθε σε

γνώση µας ότι µετά την εφαρµογή του ν.4446/2016, προσέρχον-
ται στη ∆.Ο.Υ. εκπρόσωποι συλλόγων γονέων και κηδεµόνων,
σωµατείων, πολιτιστικών συλλόγων κ.λπ., προκειµένου να
λάβουν Α.Φ.Μ. προσκοµίζοντας συστατικά έγγραφα, των
οποίων, η ηµεροµηνία σύστασης, ανάγεται σε χρόνο ακόµα και
πριν από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του υπο-
συστήµατος Μητρώου TAXIS (1998) στις ∆.Ο.Υ.. 
Παρατηρήθηκε επίσης ότι, από την ηµεροµηνία σύστασης των

εν λόγω προσώπων µέχρι σήµερα, έχουν επέλθει µεταβολές
στην επωνυµία, την έδρα, τον νόµιµο εκπρόσωπο, τον σκοπό 

κ.λπ., χωρίς ωστόσο τα πρόσωπα αυτά να έχουν προβεί στις
σχετικές τροποποιήσεις.
Για την αντιµετώπιση του θέµατος και προκειµένου τα εν λόγω

πρόσωπα να λάβουν Α.Φ.Μ., υποχρεούνται, µε την υποβολή
στον αρµόδιο υπάλληλο της ∆.Ο.Υ. των σχετικών δηλώσεων
Μητρώου να συνυποβάλλουν όλα τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
α) έγγραφο σύστασης 
β) πιστοποιητικό µεταβολών από την αρµόδια αρχή. Στις περι-

πτώσεις που από το εν λόγω πιστοποιητικό δεν προκύπτει µε
σαφήνεια η ηµεροµηνία και το περιεχόµενο των µεταβολών,
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του
νοµίµου εκπροσώπου, µε την οποία, βεβαιώνονται η ηµεροµηνία
και το ακριβές περιεχόµενο των µεταβολών, που τυχόν έχουν
επέλθει στα ακόλουθα στοιχεία: επωνυµία, έδρα, σκοπός. 
γ) πράξη ορισµού του κατά την υποβολή των σχετικών

δηλώσεων Μητρώου νοµίµου εκπροσώπου. Για µεταβολές που
τυχόν επέλθουν στα στοιχεία των ως άνω προσώπων µετά την
ηµεροµηνία υποβολής των παραπάνω δηλώσεων, εφαρµόζονται
οι διατάξεις της ΠΟΛ 1006/2013 απόφασης Γ.Γ.∆.Ε., όπως
ισχύει."
Με την εγκύκλιο διευκρινίζεται τέλος ότι σε περίπτωση εκπρόθ-

εσµης υποβολής δήλωσης επιβάλλεται πρόστιµο 100 ευρώ. Για
την υποβολή εκπρόθεσµης δήλωσης, που αφορά περιόδους
έως την 31-12-2013, επιβάλλεται επίσης πρόστιµο 100 ευρώ το
οποίο όµως µπορεί να περιοριστεί στο 1/3.

Στην Αεροπορική Βάση ∆εκέλειας στο Τατόι ο ∆ήµαρχος Αχαρνών
Λαµπρός ο εορτασµός του Προστάτη 

της Πολεµικής Αεροπορίας, Αρχάγγελου Μιχαήλ
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Πολυµελής εγκληµατική οµάδα
που διακινούσε ακατέργαστη
κάνναβη, ακόµα και σε µαθητές

Γυµνασίων - Λυκείων, στις περιοχές
Ζωγράφου, Καισαριανής, Βύρωνα και Παγ-
κρατίου, εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυ-
νση Ασφάλειας Αθηνών.

Ειδικότερα, συνελήφθησαν, στην Αθήνα,
τον Βύρωνα και το Παγκράτι, έπειτα από
συντονισµένη επιχείρηση, οκτώ Αλβανοί και
δύο Έλληνες, ηλικίας από 18 έως 26 ετών.
Επιπλέον, αναζητούνται δύο Αλβανοί συνε-
ργοί τους.

Σύµφωνα µε την Αστυνοµία, οι δράστες
είχαν συστήσει εγκληµατική οµάδα, µε δια-
κριτούς ρόλους και συνεχή δράση, µε
σκοπό την διακίνηση ποσοτήτων ακατέργα-
στης κάνναβης. Οι δράστες διέθεταν ναρ-
κωτικά ακόµα και σε µαθητές Γυµνασίων και 

Λυκείων, ενώ διαπιστώθηκε ότι η τιµή
πώλησης κυµαινόταν από 5-8 ευρώ το
γραµµάριο.

Οι δύο Αλβανοί, ηλικίας 24 και 26 ετών,
είχαν αρχηγικό ρόλο και συγκεκριµένα παρ-
αλάµβαναν ποσότητες ακατέργαστης κάν

ναβης που εισάγονταν από την Αλβανία
και τις αποθήκευαν προσωρινά στην οικία
του 26χρονου. Στη συνέχεια, τις διέθεταν
στα υπόλοιπα µέλη του κυκλώµατος, τα
οποία αναλάµβαναν την τελική παράδοση
τους στους χρήστες. 

Για τις επικοινωνίες τους οι δράστες χρη-
σιµοποιούσαν κινητά τηλέφωνα, καταχωρ-
ηµένα σε άγνωστα ονόµατα ενώ για τις
µετακινήσεις τους είχαν οχήµατα
προσώπων του περιβάλλοντός τους.

Σηµειώνεται, ότι το τελευταίο τρίµηνο η
εγκληµατική οργάνωση διακίνησε 12,5 κιλά
περίπου ακατέργαστης κάνναβης, µε
χρηµατικό όφελος άνω των 100.000 ευρώ.

Από τις κατ' οίκον έρευνες, βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν: 

Ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρο-
υς 1.500 γραµµαρίων, το χρηµατικό ποσό
των 8.000 ευρώ, ένα πιστόλι µε αµπούλες
αερίου και δώδεκα κινητά τηλέφωνα. 

Επίσης, κατασχέθηκαν τρία αυτοκίνητα
και µία µοτοσικλέτα, ως µέσα µεταφοράς.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγ-
γελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών, ο οποίος
τους παρέπεµψε στον ανακριτή.

Το 1ο Επαγγελµατικό Λύκειο Ελευσίνας
συµµετέχει ως συντονιστής στη δράση
KA2/, «Συνεργασία για την καινοτοµία

και την ανταλλαγή καλών πρακτικών», στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος
Erasmus+, που χρηµατοδοτείται και ελέγχεται
από το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Συγκεκριµένα ο τίτλος της δράσης είναι
«Tackling Early School Leaving with a focus
on the Inclusion of Minorities»( Αντιµετώπιση
της σχολικής διαρροής µε έµφαση στην
ένταξη των µειονοτήτων) µε συµµετοχή
σχολείων από Πορτογαλία, Γαλλία, Ισπανία
και Ιταλία. 

Κατά την διάρκεια του προγράµµατος, που
ξεκίνησε το Σεπτέµβριο 2017 και αναµένεται
να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2019, θα πραγµατοποιηθεί επιµόρφωση
καθώς και µετακίνηση εκπαιδευτικών και µαθητών σε όλες τις παραπάνω
χώρες. 

Το Ελληνικό σχολείο, 1ο ΕΠΑ.Λ. Ελευσίνας θα ηγείται της σχολικής
σύµπραξης, έχοντας τον ρόλο του Συντονιστή.

Η αντιµετώπιση της σχολικής,  διαρροής παραµένει ένα σηµαντικό ζήτηµα
στην Ευρώπη, παρόλο που µειώνεται χάρη σε επιτυχηµένες παρεµβάσεις από
το 2005 (2012 12,7 % - 2015 11%). Η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να µειώσει
το ποσοστό της σχολικής διαρροής κάτω από το 10% µέχρι το 2020.

Έρευνες έχουν υποδείξει ότι µερικοί από
τους σηµαντικότερους λόγους σχολικής
διαρροής είναι οι ρατσιστικές
συµπεριφορές, οι µαθησιακές δυσκολίες ,
το χαµηλό οικονοµικό υπόβαθρο
δυσκολίες στην κατανόηση της γλώσσας
κ.α. Όλες αυτές οι αιτίες εντοπίζονται
εντονότερα σε κατηγορίες µειονοτήτων
όπως οι πρόσφυγες, οι µετανάστες και οι
παλλινοστούντες.

Τα σχολεία από Ελλάδα, Γαλλία,
Ισπανία, Ιταλία και Πορτογαλία
εντάσσοντας και εφαρµόζοντας στο
υποχρεωτικό ή προαιρετικό ωρολόγιο 

πρόγραµµα τους διάφορες δράσεις θα
προσπαθήσουν να επιτύχουν τους κοινούς

τους στόχους. Μερικοί από αυτούς είναι η άµβλυνση των φυλετικών – εθνικών
προκαταλήψεων, η µείωση των ρατσιστικών συµπεριφορών, η επιµόρφωση
εκπαιδευτικών για δηµιουργία και χρήση γλωσσικών εργαλείων γλωσσικής
υποστήριξης µειονοτήτων, η ενίσχυση της αυτοεκτίµησης των µαθητών, η
βελτίωση των σχέσεων όλων των µερών της σχολικής κοινότητας  κ.α.

Περισσότερες πληροφορίες:  Πυρκατής Βασίλειος -∆/ντης του 1ου ΕΠΑ.Λ
Ελευσίνας-(2105561460) e-mail: mail@1epal-elefs.att.sch.gr 

Μιτζιφίρης Αθανάσιος -Συντονιστής – (2105562584) e-mail: thanosmitzi-
firis@yahoo.gr

Εξαρθρώθηκε σπείρα που διακινούσε κάνναβη σε σχολεία

1ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ1ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Συντονισµός-∆ιοργάνωση Προγράµµατος στο πλαίσιο δράσης KA2/ Erasmus+
«Συνεργασία για την καινοτοµία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών»
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Προσφορά στους άστεγους απο το 
Κοινωνικό έργο ''Προσφέρω'' στο Μενίδι

Στις 25/11/2017, εθελοντές του Κοινωνικού έργου ''Προσφέρω'', θα ξαναβγούν
απο τις 10:00 το βράδυ εως το πρωί, να µοιράσουν κουβέρτες, αδιάβροχα,
σκούφους και κασκόλ, ζεστό φαγητό και ζεστό ρόφηµα, στους άστεγους συνα-

νθρώπους µας.
Μέχρι τότε ηµέρα Σάββατο στις 6:00 µµ απόγευµα, θα συγκεντρώνουµε τα εξής είδη:
ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ
ΜΟΥΣΑΜΑ∆ΕΣ
Α∆ΙΑΒΡΟΧΑ
ΣΚΟΥΦΟΥΣ - ΓΑΝΤΙΑ - ΚΑΣΚΟΛ
ΤΡΟΦΙΜΑ ( ΜΟΝΟ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ )
Π.Χ....ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ - ΜΠΙΣΚΟΤΑ - ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ - ΝΕΡΑ ΜΙΚΡΑ - ΚΡΟΥΑΣΑΝ -

ΣΤΑΦΙ∆ΕΣ - ΜΠΑΡΕΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ - ΑΤΟΜΙΚΟΥΣ ΧΥΜΟΥΣ....Κ.Τ.Λ.
ΤΣΑ'Ι' ΣΕ ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΙΤΣΕΣ

Επίσης όποιος επιθυµεί να προσφέρει και τρόφιµα µακράς διαρκείας, ώστε να µαγει-
ρεύουµε πιο συχνά και να προσφέρουµε στις επόµενες δράσεις µας, είµαστε στη διά-
θεσή σας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία στα τηλ. 6937191968 - 6971724357 Παρασκευάς Γαρ-
υφάλλου ή µε µήνυµα στο facebook.....ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ''ΠΡΟΣΦΕΡΩ''.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Μέλος της Οµοσπονδίας Προσφυγικών Σωµατείων

Ελλάδος (Ο.Π.Σ.Ε)
Ελ. Βενιζέλου & Ικονίου, 19200 Ελευσίνα
Τηλ  2105546328,Fax  2105542379 ,  mikrasiates.elef-

sinas@gmail.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας  προσκαλούµε να παρευρεθείτε στις παρακάτω

εκδηλώσεις που οργανώνει  ο Σύλλογος µας: 

1) Την Τετάρτη 15 Νοεµβρίου επ’ ευκαιρία της
συµπλήρωσης 95 χρόνων από την Μικρασιατική κατα

στροφή οργανώνουµε οµιλία µε θέµα «Αρχαία Σπάνια
Νοµίσµατα των Ελληνικών Πόλεων της Μικράς Ασίας».
Οµιλητής θα είναι ο συγγραφέας και λαογράφος κ. Γεώρ-
γιος Λεκάκης. 

Η εκδήλωση θα γίνει στο ∆ηµαρχείο της πόλης µας
στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Χατζηδάκη & ∆ήµ-
ητρος) και θα συµµετέχει η χορωδία µας µε παραδοσια-
κά τραγούδια. 

Έναρξη της εκδήλωσης 6:30 το απόγευµα, στο τέλος
θα υπάρχει και παραδοσιακό κέρασµα. 

2) Την ∆ευτέρα 4 ∆εκεµβρίου εορτή της Αγίας Βαρβάρ-
ας θα αναβιώσουµε το παλιό έθιµο των παππούδων µας
στο σταυροδρόµι των οδών Ικονίου και Νικαίας (πίσω
από το γραφείο µας). 

Το απόγευµα στις 5:30 η ώρα ο ιερέας θα ευλογήσει τα
παρασκευάσµατα του εθίµου (λουκουµάδες και κρέµα µε
στάρι και ξηρούς καρπούς, τα οποία θα γευτούµε) για να 

έχουµε την ευλογία της Αγίας Βαρβάρας, που προφυ-
λάσσει τα παιδιά από ασθένειες και για να έχουµε καλή
χρονιά στην παραγωγή σταριού. Αφού στα «Νικολοβάρ-
βαρα» όπως λέει και ο λαός έχει ολοκληρωθεί η σπορά. 

3) Την Παρασκευή 15 ∆εκεµβρίου κλείνουν τέσσερα
χρόνια από τη δηµιουργία του Μουσείου µας. Μπορείτε
να το επισκεφθείτε το απόγευµα από τις 5:30 έως τις 8
για να γιορτάσουµε τα τρία χρόνια λειτουργίας του. Στις
5:30 η ώρα θα γίνει και αγιασµός. 

Η παρουσία σας θα είναι χαρά για εµάς. 

Με τιµή
Η πρόεδρος                             Ο γραµµατέας
Γιαγτζόγλου-Αντωνιάδη           Πλάτων Ευάγγελος
Γεωργία                                                        

ΤΖΕΜΙΛ ΤΟΥΡΑΝ 
Παρουσίαση του έργου του συγγραφέα,

δηµοσιογράφου & αγωνιστή
∆∆∆∆ΕΕΕΕΥΥΥΥΤΤΤΤΕΕΕΕΡΡΡΡΑΑΑΑ    11113333    ΝΝΝΝΟΟΟΟΕΕΕΕΜΜΜΜΒΒΒΒΡΡΡΡΙΙΙΙΟΟΟΟΥΥΥΥ    ΣΣΣΣΤΤΤΤΟΟΟΟ    ««««ΠΠΠΠΑΑΑΑΛΛΛΛΑΑΑΑΤΤΤΤΑΑΑΑΚΚΚΚΙΙΙΙ»»»»

Παρουσίαση του
έργου του συγγραφ-
έα, δηµοσιογράφου,
α γ ω ν ι σ τ ή Τ ζ ε µ ί λ
Τουράν, θα πραγµα-
τοποιηθεί στις 13
Νοεµβρίου στις  7:30
µ.µ. στο
«ΠΑΛΑΤΑΚΙ»
Για τον συγγραφέα
και το έργο του θα
µιλήσει ο δηµοσιο-
γράφος Γιώργος Στα-
µατόπουλος
Αποσπάσµατα θα
διαβάσουν οι ηθοποι-
οί Κερασία Σαµαρά
και Βαγγέλης Βαζά-
κας
Θα τραγουδήσει η
Αναστασία Μιχαλο-
πούλου µε τη συνο-
δεία των ∆ηµήτρη
Μιχαλόπουλου στο
Ούτι, Τρύφωνα
Παπαϊωάννου στο
Κλαρίνο και Ηρούς
Μηλιώνη στα Κρου-
στά. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του ∆ήµου Χαϊδαρίου
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Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται το καινοτόµο
πρόγραµµα άµεσης παρέµβασης για χρήστες
ουσιών που εκπονήθηκε και θα εφαρµοστεί µε

πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής, σε συνεργασία µε
τον ∆ήµο Αθηναίων, τον Οργανισµό Κατά των Ναρκω-
τικών (ΟΚΑΝΑ) και το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτηµένων
Ατόµων (ΚΕΘΕΑ). 

Συγκεκριµένα, υπεγράφη η Προγραµµατική Σύµβαση
για το πρόγραµµα «∆ίκτυο άµεσης παρέµβασης για χρή-
στες ουσιών» µε στόχο τη συνεργασία και τον συντονι-
σµό των συµβαλλόµενων µερών για την υλοποίηση µιας
σειράς παρεµβάσεων σε κεντρικές περιοχές της Αθήνας,
όπως στις περιοχές του Πεδίου Άρεως, πέριξ της οδού
Πανεπιστηµίου κ.α. Στο επίκεντρο του προγράµµατος
είναι η κατά το δυνατό αποφόρτιση των βεβαρηµένων
περιοχών του κέντρου της Αθήνας.

Επιπλέον, το πρόγραµµα έχει ως στόχο την προά-
σπιση της δηµόσιας υγείας στη βάση της προσέγγισης
της µείωσης της βλάβης (harm reduction) καθώς και την
αύξηση της αποτελεσµατικότητας των παρεµβάσεων
που στοχεύουν στην κάλυψη των κοινωνικών αναγκών
του συγκεκριµένου πληθυσµού. 

Πρόκειται για πρόγραµµα συνολικής δαπάνης
776.433,44 ευρώ µε ΦΠΑ που χρηµατοδοτείται εξ ολοκ-
λήρου από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής. Το
πρωτοποριακό αυτό πρόγραµµα αποσκοπεί:

• Στη συστηµατική παρέµβαση µείωσης βλάβης
σε ένα ιδιαίτερα επιβαρυµένο πληθυσµό κατά τις ώρες
συνάθροισής τους σε συγκεκριµένες περιοχές. 

Η εν λόγω παρέµβαση θα υλοποιηθεί µε τη «δουλειά
στον δρόµο», µε την παροχή συνοδευτικών υπηρεσιών
καθώς και µε τη φιλοξενία σε διαθέσιµες ειδικές δοµές
που λειτουργούν ή συµµετέχουν οι συµβαλλόµενοι φορ-
είς. 

• Στη διασύνδεση του συγκεκριµένου πληθυσµού
µε κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες για την όσο το
δυνατόν πληρέστερη κάλυψη των αναγκών του.

• Στη βελτίωση και την αναβάθµιση της εικόνας
συγκεκριµένων περιοχών που το πρόβληµα εµφανίζεται
έντονο (ενδεικτικά Πεδίο Άρεως, περιοχή Πανεπιστηµίου
στο κέντρο της Αθήνας), µε στόχο την αποφόρτιση των
περιοχών. 

• Στη λειτουργική διασύνδεση όλων των φορέων,
οι οποίοι εµπλέκονται στο συγκεκριµένο πρόβληµα.

Συγκεκριµένα, το πρόγραµµα, µεταξύ άλλων, περιλαµ-
βάνει:

• Συντονισµό και υποστήριξη προγράµµατος /
Συγκρότηση Συντονιστικής και Επιστηµονικής Επιτρο-
πής του Προγράµµατος από υφιστάµενο προσωπικό
των συνεργαζόµενων φορέων, µε αντικείµενο τον συντο-
νισµό και την επιστηµονική εποπτεία και υποστήριξη της
εύρυθµης λειτουργίας των Οµάδων Παρέµβασης στον
δρόµο. 

• Προγράµµατα παρέµβασης στον δρόµο (street
work) για την προσέγγιση των  χρηστών που βρίσκονται
στον δρόµο από οµάδες επαγγελµατιών αλλά και αποφ-
οίτων Θεραπευτικών Προγραµµάτων. 

Ειδικότερα, έργο των Οµάδων Παρέµβασης στον 

δρόµο είναι η προσέγγιση των χρηστών στα πλαίσια
µιας πρώτης επικοινωνίας και αποσκοπεί στην οικοδόµ-
ηση σχέσεων εµπιστοσύνης, διευκολύνοντας την παρα-
ποµπή τους σε διασυνδεόµενες υπηρεσίες για την αντι-
µετώπιση των εξατοµικευµένων αναγκών τους.

• ∆ιασύνδεση µε τις Κοινωνικές Υπηρεσίες του
∆ήµου Αθηναίων µε στόχο την έγκαιρη, αποτελεσµατική
και ολοκληρωµένη παρέµβαση, για την αντιµετώπιση
καταστάσεων που απειλούν σοβαρά τη ζωή των εξαρτ-
ηµένων ατόµων. 

Πιο συγκεκριµένα, η δράση στοχεύει στην αντιµετώπι-
ση των εµποδίων πρόσβασης των εξαρτηµένων ατόµων
στις υπηρεσίες πρόνοιας, µέσω της λειτουργικής
διασύνδεσης των επιµέρους υπηρεσιών προς όφελός
τους, αλλά και της παροχής συνοδευτικών υπηρεσιών
εντός των ορίων του ∆ήµου.

Α
κόµη µία µορφή δράσης
εν τάσσεται στις εν έργειες της
Κοιν ων ικής Πολιτικής του

∆ήµου Μάν δρας-Ειδυλλίας και
σκοπό έχ ει ν α προσφέρει σε όλους
τους µαθητές και κατά συν έπεια στις
οικογέν ειες τους οποιαδήποτε
µορφή βοήθειας. 

Τα πορτοκάλια που θα µοιρα-
στούν  αυτές τις ηµέρες έχ ουν  εξα-
σφαλιστεί από τον  ∆ήµο Μάν δρας –
Ειδυλλίας µέσα από την  διαρκή, ουσιαστική και άριστη
συν εργασία του µε Αγροτικούς Συν εταιρισµούς Παρα-
γωγών  από όλη την  Ελλάδα. 

Τα φρούτα θα διαν εµηθούν  αν εξαιρέτως σε όλους

τους µαθητές των  σχ ολείων  όλων
των  ∆ηµοτικών  Εν οτήτων  του
∆ήµου. 

«Στο πλαίσιο της κοιν ων ικής µας
πολιτικής οφείλουµε ν α εν τείν ουµε
τις προσπάθειές µας για αυτό διε-
υρύν ουµε τις συν εργασίες µας µε
φορείς, επιχ ειρήσεις και παραγω-
γούς ώστε ν α είµαστε σε θέση ν α
ωφελούν ται όλοι οι συµπολίτες µας,
αν εξάρτητα από κοιν ων ικά κριτήρ-

ια. Η κρίση µας αφορά όλους και για αυτό- όταν  οι
συν θήκες µας το επιτρέπουν  – απευθυν όµαστε σε
όλους τους δηµότες µας.» τόν ισε η ∆ήµαρχ ος, Γιάν ν α
Κριεκούκη, κατά τη διαδικασία διαν οµής φρούτων . 

∆ιανοµή πορτοκαλιών σε όλα τα σχολεία 
πραγµατοποιεί ο ∆ήµος Μάνδρας-Ειδυλλίας

ΣΣττόόχχοοςς  νναα  ωωφφεελληηθθοούύνν  όόσσεεςς  γγίίννεεττααιι  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  οοιικκοογγέέννεειιεεςς

wwwweeeebbbbssssiiii tttteeee::::wwwwwwwwwwww....aaaannnnaaaassssttttaaaassssiiiiaaaasssseeeerrrreeeeppppaaaa....ggggrrrr

ΚΚααιιννοοττόόµµοο  ππρρόόγγρρααµµµµαα  άάµµεεσσηηςς
ππααρρέέµµββαασσηηςς  γγιιαα  χχρρήήσσττεεςς  οουυσσιιώώνν
Με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής

Την Πέµπτη στο δηµαρχείο 
Ελευσίνας η παρουσίαση της

«Μελέτης ενοποίησης 
και ανάδειξης αρχαιολογικών

χώρων και µνηµείων 

Ο
∆ήµαρχος Ελευσίνας Γιώργος Τσου-
καλάς σας προσκαλεί στην ηµερίδα για
την παρουσίαση της «Μελέτης ενο-

ποίησης και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων
και µνηµείων, µε στοιχεία αστικής ανάπλα-
σης», η οποία θα πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη
9 Νοεµβρίου 2017 στις 10:00 π.µ. στο ∆ηµα-
ρχείο, Αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Χατ-
ζηδάκη 41 & ∆ήµητρος – 2ος όροφος).
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Για την «Black Friday» την κατανα-
λωτική προωθητική ενέργεια που
κάνει θραύση στο εξωτερικό και

στη χώρα µας έγινε µε µεγάλη επιτυχία για
πρώτη φορά πέρυσι ετοιµάζεται ο εµπορ-
ικός κόσµος.

Η «Black Friday», που φέτος θα είναι
στις 24 Νοεµβρίου, δοκιµάστηκε πέρυσι
για πρώτη φορά µε πολύ θετικά αποτελέ-
σµατα για συγκεκριµένους κλάδους της
αγοράς. Πρόκειται για προερχόµενη από
το εξωτερικό- καταναλωτική προωθητική
ενέργεια. 

Λίγο πριν τα Χριστούγεννα 

Σύµφωνα µε αυτήν, την τελευταία Παρ-
ασκευή του Νοεµβρίου, που παραδοσιακά
σηµατοδοτεί την έναρξη της εορταστικής
περιόδου των Χριστουγέννων στις ΗΠΑ,
πραγµατοποιούνται εκτεταµένες προσφο-
ρές προϊόντων, µε ξεκίνηµα για την χώρα
µας τον περασµένο Νοέµβριο κυρίως σε
κλάδους όπως τα ηλεκτρικά είδη και τα
προϊόντα τεχνολογίας.  

Σύµφωνα δε µε την ειδική έρευνα του
ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ, η περυσινή δοκιµαστική
εφαρµογή της αποδείχθηκε επιτυχηµένη,
καθώς συνέβαλε στην αύξηση του τζίρου
των συµµετεχουσών επιχειρήσεων και
στην τόνωση της αγοράς, παρά την
εγγύτητα που η συγκεκριµένη ηµέρα έχει
µε τις ενδιάµεσες εκπτώσεις του Νοεµ-
βρίου.

Να συµµετέχουν και οι µικρές 
επιχειρήσεις

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Βασίλης
Κορκίδης σε εγκύκλιο ζητά από τα µέλη
του να συµµετέχουν σε αυτή την «εµπορι-
κή γιορτή» και να µην αφήσουν το πεδίο
ελεύθερο µόνο για τις µεγάλες επιχειρή-
σεις.

Για όσους όσοι τελικά συµµετάσχουν
στην προωθητική ενέργεια, χρειάζεται
ιδιαίτερη προσοχή, καθώς εφαρµόζονται οι 

όροι και κανόνες της Υπουργικής Απόφ-
ασης 56885/19-11-2014 για τις προσφο-
ρές και προωθητικές ενέργειες. 

Συγκεκριµένα, θα πρέπει να αναγράφ-
ονται ευκρινώς η παλαιά και η νέα µειω-
µένη τιµή των προϊόντων και προαιρετικά
το ποσοστό της µείωσης σε εµφανή σηµεία
του καταστήµατος και οπωσδήποτε στα
σηµεία που πωλούνται τα προϊόντα.  

Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η
προσφορά ειδών των οποίων η ποσότητα
υπερβαίνει το πενήντα (50%) του συνόλου

των κωδικών που διαθέτει το κατάστηµα
και αυτό ισχύει και για την Black Friday.  

Κυρώσεις για ανακριβείς και παραπ-
λανητικές προσφορές

Η τήρηση των προϋποθέσεων αυτών
είναι αυτονόητη, γιατί οι κυρώσεις είναι
αυστηρές και δεν επιτρέπεται να επιβάλ-
λονται πρόστιµα λόγω λάθους και µάλιστα
σε αυτήν την δύσκολη εποχή.  

Συγκεκριµένα, για τους παραβάτες
προβλέπεται πρόστιµο ποσού ίσου µε το
0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών και
πάντως όχι κατώτερο των 5.000 €. 

Εάν οι προσφορές είναι ανακριβείς ή
παραπλανητικές ως προς το ποσοστό
τους, ως προς την ακρίβεια των αναγραφ-
όµενων τιµών ή ως προς την ποσότητα
των προσφερόµενων προϊόντων ή όταν
ενέχουν οποιασδήποτε µορφής απόκρυψη
ή παραπλάνηση, επιβάλλεται πρόστιµο
ποσού ίσο µε το 1% του ετήσιου κύκλου
εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από
10.000 €, ανάλογα µε τη βαρύτητα και τη
συχνότητα της παράβασης. 

Ταυτόχρονα µε τα παραπάνω µπορεί να
επιβάλλεται και αυτοτελές πρόστιµο 1.000
έως 3.000 € για κάθε µία από τις παραβά-
σεις που περιλαµβάνονται στο άρθρο 78
των κανόνων ∆ΙΕΠΠΥ.

ΠΠΡΡΟΟΣΣΟΟΧΧΗΗ  ΕΕΦΦΙΙΣΣΤΤΑΑ  ΣΣΤΤΑΑ  ΜΜΕΕΛΛΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΗΗ  ΕΕΣΣΕΕΕΕ
Οι έµποροι ετοιµάζονται για την Black Friday. Πότε θα γίνει η... κατάρρευση τιµών
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Τρία νέα προγράµµατα για την πρό-
σληψη 42.685 ανέργων ηλικίας από
18 έως και 49 ετών, σε επιδοτούµενες

θέσεις πλήρους απασχόλησης, «ανοίγουν»
µέσα στις επόµενες ηµέρες. Τα δύο από αυτά τα
προγράµµατα αφορούν 35.000 επιδοτούµενες
θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτι-
κού τοµέα και µάλιστα το ένα εξ αυτών αφορά
ειδικά αυτοαπασχολούµενους ηλικίας έως και
35 ετών, οι οποίοι θα κάνουν µέσω του προ-
γράµµατος την «πρώτη τους πρόσληψη». Το
τρίτο πρόγραµµα αφορά εργασία κοινωφελούς
χαρακτήρα των οργανισµών τοπικής αυτο-
διοίκησης και έχει σαν στόχο την κάλυψη 7.685
θέσεων εργασίας. Επισηµαίνεται πως όλα τα
προγράµµατα παρέχουν πλήρη εργασιακά και
ασφαλιστικά δικαιώµατα.

* Α. Πρόγραµµα «πρώτης πρόσληψης»:
Το πρόγραµµα  «Πρώτης πρόσληψης» θα
αφορά νέους επιχειρηµατίες που θέλουν να
αποκτήσουν τον πρώτο τους υπάλληλο. Συγκε-
κριµένα το πρόγραµµα προβλέπει την επιδότ-
ηση του µικτού µισθού έως και 500 ευρώ σε
20.000 νέους άνεργους, οι οποίοι θα προσληφ-
θούν από νέους επιχειρηµατίες. Η διάρκειά του
θα είναι 18 µήνες, εφόσον οι άνεργοι που θα
προσληφθούν είναι κάτω των 30 ετών. Ο
ΟΑΕ∆, που θα υλοποιήσει το πρόγραµµα,
επιχορηγεί το 50% του µισθολογικού και µη
µισθολογικού κόστους. Ανώτατο όριο επιχορήγ-
ησης του µικτού µισθού θα είναι τα 500 ευρώ
µηνιαίως. Για κάθε ηµέρα απασχόλησης λιγότε-
ρη των 25 ηµερών (πλήρης µήνας) το µηνιαίο
ποσό επιχορήγησης µειώνεται κατά 1/25.

Το πρόγραµµα προκηρύσσεται αρχικά για
20.000 θέσεις, αλλά θα επεκταθεί όταν και εφό-
σον εξαντληθούν οι θέσεις, ώστε να παραµένει
διαρκώς διαθέσιµο για όσους νέους επιχειρ-
ηµατίες συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις.
Ωφελούµενοι του προγράµµατος είναι άνεργοι
ηλικίας 18 ετών και άνω, εγγεγραµµένοι στο
µητρώο ανέργων του ΟΑΕ∆ για χρονικό διά-
στηµα τουλάχιστον 3 µηνών πριν από την υπό-
δειξή τους από τα αρµόδια ΚΠΑ2. Η διάρκεια
του προγράµµατος ορίζεται σε 18 µήνες για την
πρόσληψη ανέργων ηλικίας έως 29 ετών και σε
12 µήνες για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 30
ετών και άνω.

 ∆ικαιούχοι του προγράµµατος είναι:
1. Ατοµικοί επιχειρηµατίες έως 35 ετών, που

δεν απασχολούν και δεν απασχόλησαν οποτε-
δήποτε στο παρελθόν προσωπικό.

2. Επιχειρήσεις οποιασδήποτε νοµικής µορ-
φής, που δεν απασχολούν και δεν απασχόλ-
ησαν οποτεδήποτε στο παρελθόν προσωπικό
και στο εταιρικό ή µετοχικό τους κεφάλαιο
συµµετέχουν νέοι ηλικίας έως 35 ετών, µε
ποσοστό άνω του 50% (ατοµικά ή αθροιστικά).

3. Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικο-
νοµίας, που δεν απασχολούν και δεν απασχόλ-
ησαν οποτεδήποτε στο παρελθόν προσωπικό
και στις οποίες την πλειοψηφία των µεριδίων,
άνω του 50% (ατοµικά ή αθροιστικά), κατέχουν
νέοι ηλικίας έως 35 ετών.

* Β. Πρόγραµµα πρόσληψης 15.000 ανέρ-
γων 30-49 ετών: Μέσα στις επόµενες ηµέρες
αναµένεται να προκηρυχθεί το νέο πρόγραµµα
του ΟΑΕ∆ που αφορά την πρόσληψη 15.000
ανέργων ηλικίας 30 ετών έως 49 ετών στον
ιδιωτικό τοµέα για θέσεις πλήρους απασχόλ-
ησης. Επισηµαίνεται ότι το φετινό πρόγραµµα
επιχορήγησης επιχειρήσεων έχει µια σηµαντική
διαφοροποίηση σε σύγκριση µε το περσινό,
καθώς στις 10.000 θέσεις του προγράµµατος
προστέθηκαν άλλες 5.000 που θα αφορούν
αποκλειστικά δικαιούχους του Κοινωνικού Εισο-
δήµατος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ). Οι ωφελούµενοι
είναι άνεργοι οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι στο
µητρώο ΟΑΕ∆ για τουλάχιστον 3 µήνες, µακρ-
οχρόνια άνεργοι και δικαιούχοι ΚΕΑ. Η επιχο-
ρήγηση ορίζεται σε 12 µήνες, ενώ η ηµερήσια
επιδότηση ανά άτοµο είναι 15 ευρώ για άνεργο-
υς τριµήνου, 18 ευρώ για µακροχρόνια ανέργο-
υς και 22 ευρώ για δικαιούχους ΚΕΑ. Οι επιχει-
ρήσεις που θα προσλάβουν µη µακροχρόνια 

ανέργους δεσµεύονται να διατηρήσουν το
προσωπικό για τρεις επιπλέον µήνες χωρίς
επιχορήγηση, ενώ οι προϋποθέσεις για την
ένταξη µιας επιχείρησης στο συγκεκριµένο πρό-
γραµµα είναι οι εξής:

α) η επιχείρηση να µην έχει προβεί σε µείω-
ση του προσωπικού της λόγω καταγγελίας
σύµβασης (απόλυση χωρίς αντικατάσταση) στο
χρονικό διάστηµα των τριών µηνών (ηµερολο-
γιακά) που προηγούνται της ηµεροµηνίας υπο-
βολής της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραµµα
και β) να µην έχει αλλάξει το καθεστώς
απασχόλησης -για το ίδιο χρονικό διάστηµα-
του συνόλου του προσωπικού που δηλώνει,
κατά την αίτηση υπαγωγής της στο πρόγραµµα.
Κάθε επιχείρηση µπορεί να ενταχθεί στο πρό-
γραµµα για έναν έως και πέντε ωφελούµενους
ανάλογα µε το προσωπικό που απασχολεί κατά
την υποβολή της αίτησής της. Οι επιχειρήσεις µε
προσωπικό έως τρία άτοµα µπορούν να
ενταχθούν στο πρόγραµµα για έναν ωφελούµε-
νο, οι επιχειρήσεις µε προσωπικό 4 έως 8
άτοµα για έως δύο ωφελούµενους, οι επιχειρή-
σεις µε προσωπικό 9 έως 19 άτοµα για έως 3
ωφελούµενους και οι επιχειρήσεις µε προσω-
πικό άνω των 20 ατόµων για έως 5 ωφελούµε-
νους.

* Γ. Κοινωφελής εργασία για 7.685 θέσεις
πλήρους απασχόλησης: Το πρόγραµµα νέας
γενιάς κοινωφελούς χαρακτήρα αφορά την
πρόσληψη 7.685 ανέργων σε 34 δήµους της
χώρας οι οποίοι έχουν πολύ υψηλά ποσοστά
ανεργίας. Οι ωφελούµενοι που θα προσληφθ-
ούν θα εργαστούν στο νέο πρόγραµµα για οκτώ
µήνες, µε πλήρη ασφαλιστικά δικαιώµατα. Όσοι
εργαζόµενοι στο πρόγραµµα είναι έως 25 ετών
θα λαµβάνουν µηνιαίως καθαρές αµοιβές

431,75 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 638,75),
ενώ όσοι είναι άνω των 25 ετών θα λαµβάνουν
495,25 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 732,54). 

Στα κριτήρια µοριοδότησης περιλαµβάνονται
οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόµατος
Αλληλεγγύης, προκειµένου να δοθεί προτεραι-
ότητα στα νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόµε-
νο. Αναλυτικά τα κριτήρια µοριοδότησης είναι τα
εξής:

* Χρονικό διάστηµα συνεχόµενης εγγεγραµ-
µένης ανεργίας ωφελούµενου, µε ανώτατο όριο
τους 60 µήνες.

* Χρονικό διάστηµα συνεχόµενης εγγεγραµ-
µένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων,
µε ανώτατο όριο τους 60 µήνες.

* Αναπηρία (του υποψηφίου ωφελούµενου)
µε ποσοστό 50% και άνω.

* Ετήσιο εισόδηµα, ατοµικό ή οικογενειακό.
* Ηλικία.
* Αριθµός ανήλικων τέκνων.
* Αριθµός εξαρτώµενων τέκνων ΑµεΑ (ανήλι-

κων ή / και ενήλικων) µε ποσοστό αναπηρίας
67% και άνω.

* Εντοπιότητα.
* ∆ικαιούχοι ΚΕΑ.

Οι δήµοι τους οποίους αφορά το νέο πρόγρ-
αµµα κοινωφελούς εργασίας µε βάση τα υψηλά
ποσοστά ανεργίας της περιοχής τους είναι οι
εξής: Αγίας Βαρβάρας (105 θέσεις), Αιγάλεω
(234 θέσεις), Αλεξάνδρειας (86 θέσεις), Αχα-
ρνών (439 θέσεις), Βέροιας (173 θέσεις), Γρε-
βενών (77 θέσεις), ∆έλτα (103 θέσεις), ∆ράµας
(195 θέσεις), Ήλιδας (114 θέσεις), Θεσσα-
λονίκης (1.083 θέσεις), Ιλίου (288 θέσεις),
Καρδίτσας (259 θέσεις), Καστοριάς (129
θέσεις), Κιλκίς (155 θέσεις), Κοζάνης (264
θέσεις), Κύµης- Αλιβερίου (66 θέσεις), Λαγκαδά
(141 θέσεις), Λαµίας (247 θέσεις), Λαυρεωτικής
(52 θέσεις), Λιβαδειάς (101 θέσεις), Μεγαρέων
(110 θέσεις), Νάουσας (66 θέσεις), Ναυπακτίας
(92 θέσεις), Νεάπολης- Συκεών (347 θέσεις),
Νίκαιας- Αγ. Ιωάννη Ρέντη (450 θέσεις), Ξάνθης
(337 θέσεις), Ορεστιάδας (44 θέσεις), Πατρών
(1.058 θέσεις), Πετρούπολης (143 θέσεις), Πρέ-
βεζας (86 θέσεις), Πύργου (211 θέσεις), Τρικ-
καίων (263 θέσεις), Φλώρινας (98 θέσεις) και
Χαλκηδόνας (69 θέσεις).

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΟΟΑΑΕΕ∆∆::  ΝΝέέαα  ππρροογγρράάµµµµαατταα  γγιιαα  4422..668855  θθέέσσεειιςς  εερργγαασσίίααςς
Επιδότηση επιχειρήσεων για απασχόληση 35.000 ανέργων.Επιδότηση επιχειρήσεων για απασχόληση 35.000 ανέργων.

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου 
Αθηνών 

Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος στη Γερµανία

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

- ΕΛΕΥΣΙΝΑ- ΕΛΕΥΣΙΝΑ

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



Αποζηµίωση 6.000 ευρώ σε αλιείς για παύση δραστηριότητας ή απόσυρση σκάφους

10-θριάσιο Πέµπτη 9 Νοεµβρίου 2017 

Τ
ην ανάγκη να αυξηθούν οι
κατώτατοι µισθοί στις χώρες της
ΕΕ υπογραµµίζει η Ευρωπαϊκή

Συνοµοσπονδία Συνδικάτων (ETUC).
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που δηµο-
σιεύει σε ενηµερωτικό έγγραφο χθες
η ETUC, oι κατώτατοι µισθοί σε πολ-
λές χώρες της ΕΕ, µεταξύ των οποίων
και η Ελλάδα, είναι πολύ χαµηλότεροι
από το αποδεκτό όριο µε αποτέλεσµα
πολλοί Ευρωπαίοι εργαζόµενοι να
µην µπορούν να επιβιώσουν.
Ειδικότερα στην Ελλάδα ο κατώτατος
µισθός βρίσκεται στο 48% του εθνι-
κού ενδιάµεσου (median) µισθού και
εποµένως θα πρέπει να αυξηθεί κατά 
25% προκειµένου να φθάσει σε
επίπεδο λίγο χαµηλότερο από το
κατώτατο όριο µισθών που θέτει ο
ΟΟΣΑ (στα 2/3 του εθνικού ενδιάµε-

σου µισθού).
Αντίστοιχα, στην Ισπανία πρέπει να

αυξηθεί ο κατώτατος µισθός κατά 62%
και στη Γερµανία κατά 28%, σύµφωνα
µε τα στοιχεία της ETUC, ενώ συνολι-
κά σε δέκα χώρες στην ΕΕ ο κατώτατος
µισθός είναι κάτω από 50% του εθνι-
κού ενδιάµεσου µισθού.
«Οι κατώτατοι µισθοί είναι πολύ χαµ-
ηλοί», δήλωσε η Έσθερ Λιντς, Συνο-
µοσπονδιακή Γραµµατέας της ETUC.
«Η ΕΕ πρέπει να θέσει µια προθε-
σµία για τον καθορισµό των κατώτατων
µισθών, ώστε να φτάσει τουλάχιστον το
60% του µεσαίου µισθού και άρα ένα
βιώσιµο µισθό. 
Προφανώς, αυτό δεν µπορεί να γίνει
µια µέρα στην άλλη, αλλά ο στόχος
πρέπει να τεθεί σε ολόκληρη την ΕΕ»
συνέχισε η ίδια, καλώντας τις κυβε-

ρνήσεις να διαβουλευθούν µε τα εθνι-
κά συνδικάτα και τους εργοδότες προ-
κειµένου να υπάρξει λύση.
«Η αύξηση του κατώτατου µισθού στο
60% του µέσου ή του ενδιάµεσου
µισθού σε κάθε χώρα θα µειώσει
σηµαντικά τη φτώχεια των εργαζοµέ-
νων και θα οδηγήσει στην οικονοµι-
κή ανάπτυξη», κατέληξε.
Σύµφωνα µε την ETUC, σε ορισµέ-
νες χώρες της ΕΕ οι κατώτατοι µισθ-

οί προσεγγίζουν µεν τα 2/3 του εθνι-
κού µεσαίου µισθού, χωρίς όµως να
είναι σε βιώσιµα επίπεδα, όπως, στη
Ρουµανία και τη Βουλγαρία.
Η ETUC δεσµεύτηκε σήµερα να
ασκήσει πιέσεις για την αύξηση των
κατώτατων µισθών στο πλαίσιο ενός
σχεδίου δράσης για την εφαρµογή
του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινω-
νικών ∆ικαιωµάτων.

ΕΕυυρρωωππααϊϊκκόό  κκααµµππααννάάκκιι
για αύξηση των κατώτατων µισθών

Α
ποζηµίωση από 6.000 ευρώ και πάνω θα προσφέρει
σε αλιείς που θέλουν  να παύσουν  την  αλιευτική τους
δραστηριότητα ή σε όσους έχουν  κληρονοµήσει

σκάφη και θέλουν  να τα αποσύρουν  το Μέτρο 6.1.10 του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας και Θάλασσας 2014-
202, σύµφωνα µε απόφαση του υπουργείου Αγρροτικής
Ανάπτυξης.

Η προκήρυξη θα έχει προϋπολογισµό 40 εκατ. ευρώ και
αναµένεται να βγει τις επόµενες ηµέρες ώστε να µπορέ-
σουν  να καταθέσουν  τους φακέλους  οι ενδιαφερόµενοι.

∆ικαιούχοι των  µέτρων
εν ίσχυσης είν αι φυσικά και
ν οµικά πρόσωπα που είν αι
νόµιµοι ιδιοκτήτες, για τουλάχι-
στον  ένα έτος, επαγγελµατικού
αλιευτικού σκάφος που πληρ-
ούν  τους όρους και τις προϋ-
ποθέσεις του επαγγελµατία
αλιέα, όπως καθορίζονται από
την  εθν ική νοµοθεσία ή νόµιµοι
κληρονόµοι.

Όροι και προϋποθέσεις
συµµετοχής

Τα σκάφη για τα οποία χορη-
γηθεί οικονοµική εν ίσχυση πρέ-
πει:

Να είναι εγγεγραµµένα στα Ελλην ικά Νηολόγια-Λεµβολόγια
και καταχωρισµένα στο Εθν ικό και Κοινοτικό Αλιευτικό
Μητρώο (ΕΑΜ-ΚΑΜ) και τα στοιχεία της άδειας και των
λοιπών ναυτιλιακών  εγγράφων να συµφωνούν  µε τα κατα-
γεγραµµένα στοιχεία του ΕΑΜ-ΚΑΜ. 

Σε αντίθετη περίπτωση ο δικαιούχος πρέπει να µεριµνή-
σει για τον  επανέλεγχο των  στοιχείων  του σκάφους και την
τυχόν  διόρθωση αυτών , ώστε να υπάρχει πλήρης ταύτιση
µετγαξύ στοιχείων  ναυτιλιακών  εγγράφων και ΕΑΜ-ΚΑΜ.

Να φέρουν  ως αλιευτικό εργαλείο δίχτυα ή και παραγάδια 

µε οποιαδήποτε σειρά καταχώρισής τους στην  αλιευτική 
άδεια του σκάφους, ανεξαρτήτως του µήκους του σκάφο-

υς. Αποκλείονται τα σκάφη που φέρουν  τα αλιευτικά εργα-
λεία: τράτα βυθού ή και γρι-γρι.

Να φέρουν  µηχανή. Σκάφη χωρίς µηχανή (κωπήλατα)
δεν  εν τάσσονται στο Μέτρο 6.1.10.

Κατά την  ηµεροµην ία υποβολής της αίτησης να έχουν
συµπληρωθεί τουλάχιστον  δέκα έτη από έτος έναρξης
πλόων (ΕΕΠ).

Να είναι νηολογηµένα ως ενεργά και να έχουν  ασκήσει
αλιευτικές δραστηριότητες στη θάλασσα επί τουλάχιστον  90
ηµέρες κατ’ έτος στη διάρκεια δύο ηµερολογιακών  ετών  που
προηγούνται της ηµεροµην ίας υποβολής της αίτησης στήρ-
ιξης.

Να διαθέτουν  επαγγελµατική αλιευτική άδεια σε ισχύ τόσο
κατά την  ηµεροµην ία αίτησης για έν ταξη όσο και κατά την
ηµεροµην ία διάλυσης.

Να πληρούν  όλες τις προϋποθέσεις της ενωσιακής και
εθν ικής νοµοθεσίας που διέπει τα επαγγελµατική αλιευτικά
σκάφη.

Να µην  έχουν  χρον ική δέσµευση από προηγούµενη
χρηµατοδότηση στο πλαίσιου του ΕΠΑΛ 2007-2013 κατά
την  ηµεροµην ία υποβολής της αίτησης.

Να είναι ελεύθερα πάσης φύσεως βαρών.
Η διάλυσή τους να πραγµατοποιηθεί εν τός της ελλην ικής

επικράτειας.

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΗΗ  ΨΨΑΑΡΡΟΟΤΤΑΑΒΒΕΕΡΡΝΝΑΑ  ""ΦΦΟΟΙΙΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ""
ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΙΙΑΑ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ..

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΤΙΜΗ 700€ - ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. 

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973943877

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΦΦΡΡΟΟΝΝΤΤΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΩΩΣΣ
ΕΕΞΞΟΟΠΠΛΛΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΣΣΤΤΑΑ  ΝΝΕΕΟΟΚΚΤΤΙΙΣΣΤΤΑΑ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  
∆∆ΙΙΠΠΛΛΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  

ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛ..  66997722772288330000
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ΜΜεε  δδεεσσµµεευυµµέέννοουυςς  
ττρρααππεεζζιικκοούύςς  
λλοογγααρριιαασσµµοούύςς  
11  εεκκααττ..  ΈΈλλλληηννεεςς

Η
διπλή βεβαίωση του Σεπτεµβρίου µε φόρο εισο-
δήµατος και ΕΝΦΙΑ είχε ως αποτέλεσµα ν α εκτο-
ξευτεί ο αριθµός των  οφειλετών  του δηµοσίου στα

4,267 εκατοµµύρια άτοµα. Ωστόσο, αυτό το «φαιν όµεν ο»
δεν  είν αι πρωτόγν ωρο για τα ελλην ικά δεδοµέν α.

Το στοιχείο που εν τυπωσιάζει είν αι το γεγον ός ότι τον
Σεπτέµβριο, ο αριθµός των  φορολογουµέν ων  µε δεσµε-
υµέν ο τραπεζικό λογαριασµό πλησίασε πλέον  ασφυκτικά
στο έν α εκατοµµύριο: 991.392 άτοµα έχουν  υποστεί
πλέον  τα αν αγκαστικά µέτρα της εφορίας εν ώ συγκριτικά
µε τον  Αύγουστο, έχουν  προστεθεί περίπου 20.000 ον ό-
µατα στις «µαύρες λίστες» του υπουργείου Οικον οµικών .

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δόθηκαν  πριν
από λίγο στη δηµοσιότητα, η ΑΑ∆Ε έχει γίν ει αυστηρότε-
ρη ακόµη και από ότι ζητούν  οι δαν ειστές µέσω των  ετή-
σιων  στόχων  που θέτουν  στην  Αν εξάρτητη Αρχή.

Σε σύν ολο 1,724 εκατοµµυρίων  πολιτών  εις βάρος των
οποίων  µπορούν  ν α ληφθούν  αν αγκαστικά µέτρα, ήδη
το 57,48% έχει ήδη υποστεί τις συν έπειες όταν  οι δαν ει-
στές ζητούσαν  έν α ποσοστό της τάξεως του 52%

Σύµφων α µε τα στοιχεία της ΑΑ∆Ε περίπου 410 χ ιλιά-
δες «συν επείς» φορολογούµεν οι µπήκαν  το Σεπτέµβριο
στη λίστα των  οφειλετών  του δηµοσίου.

Αυτή τη στιγµή αθροιστικά οι έλλην ες χρωστούν  από
παλιά και ν έα ληξιπρόθεσµα το ποσό των  98,745 δισ
ευρώ, πάν ω από το µισό ΑΕΠ της χώρας.

Μόλις µέσα σε έν α µήν α, από τον  Αύγουστο µέχρι το
Σεπτέµβριο οι απλήρωτοι φόροι αν ήλθαν  από 6,661 δισ.
ευρώ σε 7,323 δισ. ευρώ δηλαδή σηµείωσαν  αύξηση κατά
664 εκατ. ευρώ. Συν ολικά οι ν έες  ληξιπρόθεσµες οφειλές
αν ήλθαν  από τα 8,551 δισ. ευρώ σε 9,257 δισ. ευρώ
δηλαδή αύξηση 706 εκατ. ευρώ.

ΠΠρροοςς  δδιιεευυκκόόλλυυννσσηη  δδααννεειισσµµοούύ
ττωωνν  ΟΟΤΤΑΑ  γγιιαα  ππρροογγρράάµµµµαατταα  
εεξξοοιικκοοννόόµµηησσηηςς  εεννέέρργγεειιααςς

Η
άρση των περιορισµών τραπεζι-
κού δανεισµού των ΟΤΑ - όταν
πρόκειται για δράσεις εξοικονόµι-

σης ενέργειας και προστασίας του Περ-
ιβάλλοντος, ήταν το κύριο θέµα συζήτ-
ησης κατά τη χθεσινή συνάντηση του
υπουργού Εσωτερικών Π. Σκουρλέτη
µε τον δήµαρχο Τρικκαίων ∆. Παπα-
στεργίου, στο γρραφείο του υπουργού

στην Αθήνα . Ο υπουργός Εσωτερικών διαβεβαίωσε τον
δήµαρχο Τρικκαίων ότι το ζήτηµα της διευκόλυνσης δανει-
σµού των ΟΤΑ -προκειµένου να αξιοποιήσουν χρηµατοδοτι-
κά εργαλεία και προγράµµατα που µειώνουν την ενεργειακή
δαπάνη, απασχολεί ήδη την πολιτική ηγεσία του υπουργείου.
Επίσης, ο κ. Σκουρλέτης ενηµέρωσε τον κ. Παπαστεργίου ότι
το θέµα έχει τεθεί και από άλλους δηµάρχους.
Συζητήθηκε επίσης το θέµα της απρόσκοπτης λειτουργίας του

∆ηµοτικού Θεάτρου Τρικάλων και οι δράσεις που προωθεί
αυτό το χρον ικό διάστηµα ο δήµος. Ο υπουργός Εσωτερικών
διαβεβαίωσε τον δήµαρχο ότι τα αιτήµατα του δήµου θα εξε-
ταστούν µε προσοχή.Τέλος, κατά τη συνάντηση συζητήθη-
καν οι επερχόµενες θεσµικές παρεµβάσεις του υπουργείου
στο πλαίσιο λειτουργίας και οργάνωσης της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης.
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Η∆' δόση για τα οικογενειακά
επιδόµατα του ΟΓΑ αναµέ-
νεται να γίνει όπως όλα

δείχνουν πριν τα Χριστούγεννα και
συγκεκριµένα την περίοδο µεταξύ
21 µε 24 ∆εκεµβρίου.

Επίσης ο Οργανισµός έχει ήδη
εκκαθαρίσει και συνολικά πληρώσει
φέτος περισσότερες από 70.000
εκκρεµείς αιτήσεις. Πρόκειται για
αιτήσεις κυρίως του 2016 και του
2015, αλλά και παλαιότερες, για τις
οποίες οι δικαιούχοι δεν είχαν προσ-
κοµίσει τα απαραίτητα δικαιολογητι-
κά ή αυτά που είχαν προσκοµίσει
ήταν ελλιπή.

Οι διασταυρώσεις συνεχίζονται, οι
δικαιούχοι ενηµερώνονται για την 

ανάγκη προσκόµισης τυχόν
συµπληρωµατικών δικαιολογητικών,
ώστε να προχωρήσει περαιτέρω η
εκκαθάριση εκκρεµών αιτήσεων
ταυτόχρονα µε την επεξεργασία των
Α21 που υποβλήθηκαν µετά την 1
Οκτωβρίου 2017 και θα υποβάλλον-
ται για το επόµενο διάστηµα.

Για όσες αιτήσεις συνεχίζεται ο
έλεγχος και δεν έχουν πληρωθεί –
λόγω και ελλιπών δικαιολογητικών –
και για όσες υποβλήθηκαν ή θα
υποβληθούν από 1η Οκτωβρίου
2017 και µετά, η πληρωµή θα πραγ-
µατοποιηθεί µε τη δόση του ∆’ τριµή-
νου. Υπενθυµίζεται πως για το 2017
οι δικαιούχοι µπορούν να υποβάλ-
λουν αιτήσεις Α21 στην ΑΑ∆Ε 

(σύστηµα taxis) µέχρι και 15 Ιανο-
υαρίου 2018.

Ο ΟΓΑ θα ειδοποιήσει µε ηλεκτρο-
νικό ταχυδροµείο όσους πρέπει να
προσκοµίσουν συµπληρωµατικά
δικαιολογητικά, αλλά ταυτόχρονα 

καλεί όλους τους ενδιαφερόµενους
να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του
(www.oga.gr, πεδίο «Πληροφορίες
Αιτήσεων Οικογενειακών Επιδοµά-
των») προκειµένου να ενηµερωθούν
σχετικά.

ΟΓΑ ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ: Πριν τα Χριστούγεννα η ∆' δόση στους δικαιούχους

48



Πέµπτη 9 Νοεµβρίου 2017 θριάσιο-13  

Ο
Σπύρος Μπέκος υπέβαλε την παραίτησή του
από την προεδρία της οµάδας Ένωση
Παν/κου-∆όξας , θέση που κατείχε τα τελευταία

3,5 χρόνια, συνοδεύοντας µάλιστα την απόφασή του µε
γραπτή δήλωση. 

Σ
το σχετικό κείµενο προχωρά σε έναν µίνι απολο-
γισµό του έργου του όλο αυτό το διάστηµα,
συνοψίζει σε λίγες γραµµές τα αίτια της απόφα-

σής του να απεµπλακεί από την πρώτη οµάδα, διευκρ-
ινίζοντας πως επιθυµία του είναι να παραµείνει κοντά στις
ακαδηµίες, ενώ δεν παραλείπει να απευθύνει τις ευχαρι-
στίες του στα πρόσωπα µε τα οποία συνεργάστηκε.

Αναλυτικά, η δήλωση του Σπύρου Μπέκου αναφέρει:
«Με το παρόν ανακοινώνω την παραίτησή µου από
πρόεδρος της Ένωσης Παν/κου-∆όξας λόγω επαγγελµα-
τικών υποχρεώσεων. Στα 3,5 χρόνια που βρέθηκα στο
πηδάλιο της Ένωσης αποκόµισα σηµαντικές εµπειρίες
και γνώρισα ανθρώπους και συµπεριφορές που ανα-
µφίβολα µε έκαναν σοφότερο. Αυτό ήταν και το µόνο µου
όφελος από την ενασχόληση µε τον αθλητισµό. 

Η δική µου προαίρεση και διάθεση ήταν να προσελ-
κύσω περισσότερα παιδιά στον αθλητισµό, ώστε να
αποκτήσουν ευχάριστες εµπειρίες, εφόδια και αναµνή-
σεις που θα τα συνοδεύουν σε όλη τους τη ζωή. 

Στο χώρο τόσο του ποδοσφαίρου, όσο και των άλλων
αθληµάτων βεβαίως υπάρχουν προσωπικότητες µε
γνώση και αγάπη για αυτό που κάνουν. Άνθρωποι που
έχουν την ικανότητα να δηµιουργήσουν και να στρέψουν
τον αθλητισµό στις ρίζες του, που είναι η καλλιέργεια των
ανθρώπινων αρετών. Το έργο αυτό, όµως, δεν µπορεί να
είναι έργο του ενός προέδρου, του ενός παράγοντα, του
ενός προπονητή. 

Πρόκειται για οµαδική δουλειά, µε προσωπικό κόστος,
επιµονή, οργάνωση, µεθοδικότητα, ώστε να δρέψουµε
αποτελέσµατα σε βάθος χρόνου. Αποτελέσµατα που δεν
είναι άλλα από τη δηµιουργία υγιών πολιτών. 

Όλοι µπορεί να συµφωνούµε ως προς αυτό, αλλά οι
ίδιοι οι άνθρωποι βάζουµε εµπόδια όντας εφήµερα σκε-
πτόµενοι ή µη σκεπτόµενοι. Ούτε η ταµπέλα 'πρόεδρος'
λέει κάτι, ούτε η επιβολή στη θέληση των ανθρώπων, αν
δεν το επιθυµούν. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συνεργάστηκαν
µαζί µου αυτό το διάστηµα της προεδρίας µου, όλους
τους προπονητές και παίκτες που αγωνίστηκαν στην
οµάδα µας τα 3,5 χρόνια, την ΕΠΣ∆Α, τους διαιτητές,
τους χορηγούς που µας στήριξαν και τη ∆ηµοτική Αρχή.
Ιδιαίτερη αναφορά θα κάνω σε δύο πρόσωπα που από
την πρώτη στιγµή ήταν δίπλα µου. Παναγιώτης Κων-
σταντινίδης, ∆ηµήτρης Καλλιέρης, πραγµατικοί εργάτες
αυτής της προσπάθειας µε ατέλειωτες ώρες αφιέρωσης
στην οµάδα. 

Επίσης, τον κ. Ευθυµίου Νικόλαο, που όποτε τον χρει-
άστηκα ήταν πάντα εκεί. Τον Παναγιώτη Μαχαίρα, τον
οποίο θεωρώ το σηµαντικότερο άτοµο που ήρθε στην
οµάδα και άλλαξε τη φιλοσοφία και τη νοοτροπία που ως
τότε ήταν άκρως ερασιτεχνική.

Για το τέλος ευχαριστώ όλους τους ποδοσφαιριστές
που συνεργάστηκα σε όλη τη θητεία µου, αλλά περισσό-
τερο δύο που χωρίς αυτούς δεν θα είχαµε καταφέρει
τίποτα.

Έπαιξαν στην οµάδα µε το ένα τρίτο της αξίας τους και
ήταν οι πρωτεργάτες της προσπάθειας και του ονείρου

της ανόδου από την πρώτη χρονιά που αναλάβαµε. Ανα-
φέροµαι στον Μάνο Καλογρίδη και τον Παναγιώτη Νάκα. 

Οι επιτυχίες της οµάδας είναι µεγάλες σε αυτά τα 3,5
χρόνια αλλά αυτή που θα κρατήσω και θα έχω να λέω
είναι η κατάκτηση του Κυπέλλου µε αντίπαλο τον Βύζαν-
τα (οµάδα Γ' Εθνικής) µε δέκα παίκτες βασικούς από τον
Ασπρόπυργο και µε δέκα παίκτες αγωνιζόµενοι επί ένα
ηµίχρονο. 

Αφήνω παρακαταθήκη 90 παιδιά στις ακαδηµίες µε
τεχνικό διευθυντή έναν άνθρωπο που µπορεί να τα
κάνει 200, τον κ. Κρασώνη και µια οµάδα έκτη στη
βαθµολογία στο πρωτάθληµα της Γ' Εθνικής µε το
χαµηλότερο µπάτζετ στον όµιλο. 

Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι δεν πέτυχα πλήρως τους
στόχους µου που είχα θέσει όταν ανέλαβα, διότι δεν κατά-
φερα να πείσω ανθρώπους, οµάδες και παίκτες να λειτο-
υργεί η Ένωση σαν πυρήνας της πόλης µας και να
παίζουν σε αυτή οι καλύτεροι παίκτες της περιοχής, ώστε
να αναδεικνύονται πολύ πιο εύκολα. Θα παραµείνω
κοντά στην οµάδα και θα ασχοληθώ µε τις ακαδηµίες όσο
µου επιτρέπει πλέον ο χρόνος µου. 

Επίσης, θα ήθελα να αναφέρω ότι 'όποιος είναι έξω
από τον χορό πολλά τραγούδια λέει', γι' αυτό καλό θα
είναι να µην κάνουµε κακή κριτική σε ανθρώπους που
χάνουν χρήµα, χρόνο και προσωπικές στιγµές, χωρίς να
γνωρίζουµε. Το έχω κάνει κι ο ίδιος και, πλέον, γνωρίζω
ότι είναι λάθος. 

Η εκάστοτε διοίκηση θέτει στόχους και προσπαθεί όσο
µπορεί για να τους επιτύχει. ∆εν µπορεί όλοι να έχουν
τους ίδιους στόχους, αλλά ο κοινός σκοπός όποιου διοι-
κεί είναι να 'ψηλώνει' την οµάδα. Το τιµόνι της οµάδας το
παραδίδω στον Θέµη τον Τσόκα. Του εύχοµαι καλή επιτ-
υχία και δεσµεύοµαι να είµαι παρών όποτε µου το ζητή-
σει. 

Με τιµή, Σπυρίδων Μπέκος».

Άνω Λιόσια, 08 Νοεµβρίου 2017

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Απουσία µε νόηµα και επιστολή για κλάµατα από το
Χρήστο Παππού»

Στις 31 Οκτωβρίου 2017, κατά την τελευταία συνε-
δρίαση του δηµοτικού συµβουλίου, ο ∆ηµήτρης Μπουρ-
αΐµης έθεσε το ορατό πλέον ενδεχόµενο να µετατραπεί
του λατοµείο Μουσαµά σε χώρο ΧΥΤΑ, χαρακτηρίζον-
τάς το ιδιαιτέρως σοβαρό και προτρέποντας τη διοίκηση
Παππού να µην το αντιµετωπίζει µε επιπολαιότητα.

Λίγες ηµέρες µετά, ο επικεφαλής της παράταξης
∆ΥΝΑΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ επιβεβαιώθηκε µε τον πλέον
κατηγορηµατικό τρόπο, καθώς ο δήµαρχος Φυλής
προχώρησε σε τρία διαδοχικά λάθη, εγκληµατικά για την
εξέλιξη της διαχείρισης απορριµµάτων στην περιοχή. 

1) Απέστειλε επιστολή στην περιφερειάρχη Αττι-
κής Ρένα ∆ούρου από την οποία το µόνο που έλειπε
ήταν ταG κλάµατα, αφού ο πιο «καλός ο µαθητής»
υποχρεωνόταν, υπό την κατακραυγή των δηµοτών, να
τη συντάξει.

2) Παραδέχθηκε (από άγνοια, επιπολαιότητα ή
συνενοχή) ότι το λατοµείο Μουσαµά έχει επιλεγεί ως
χώρος ΟΕ∆Α (δηλαδή χωµατερή, εργοστάσια κλπ.).

3) Απουσίασε από τη συνεδρίαση της Ε.Ε του
Ε∆ΣΝΑ, όπου ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία (καταψήφισε
µόνο ο ∆ηµήτρης Μπουραΐµης) η ανάθεση ποσού
100.000 ευρώ για «µελέτη ωρίµανσης για την αποκατά-
σταση λατοµικού χώρου ΕΑΛΜ σε συνέργεια µε διάθε-
ση υπολειµµάτων ΜΕΑ στη ∆υτική Αττική». 

Το λατοµείο Μουσαµά µε βάση το άρθρο 33 του Ν.
3164/2003 δεν έχει επιλεγεί ως θέση κατάλληλη για
εγκαταστάσεις ολοκληρωµένης διαχείρισης αποβλήτων
αλλά για την υποδοχή υπολειµµάτων από τις µονάδες
επεξεργασίας αποβλήτων της ∆υτικής Αττικής. Είναι
απαράδεκτο ο δήµαρχος του δήµου Φυλής (και πρώην
δήµαρχος Άνω Λιοσίων) να µην το γνωρίζει.

Με την απουσία του από την Ε.Ε, ο Χρήστος Παπ-
πούς απώλεσε το δικαίωµα του βέτο που έχουν όλοι οι
δήµοι – µέλη του Ε∆ΣΝΑ, καθώς τα θέµατα διαχείρισης
απορριµµάτων προχωρούν µόνο µε συναίνεση. Αποτέ-
λεσµα ήταν να περάσει η µελέτη ωρίµανσης που αφορά
ξεκάθαρα το λατοµείο Μουσαµά, αφού ως νοµικό υπό-
βαθρο παραµένει το άρθρο 33 του Ν. 3164/2003. Άλλω-
στε και ο Περιφερειακός Σχεδιασµός (ΦΕΚ 4175 Β/23-
12-2016) που υπερψήφισε ο Χρήστος Παππούς και
καταψήφισε ο ∆ηµήτρης Μπουραΐµης είναι επικαιρο-
ποίηση του συγκεκριµένου άρθρου.

Απεδείχθη έτσι περίτρανα ότι ο «βασιλιάς» είναι
γυµνός. Και, παρά την προσπάθειά του, να φορέσει το
µανδύα της σοβαρότητας, πετυχαίνει να ξεγυµνώνεται
ολοένα και περισσότερο στα µάτια των δηµοτών Άνω
Λιοσίων, Ζεφυρίου και Φυλής.’’

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «∆ΥΝΑΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
«Απουσία µε νόηµα και επιστολή για κλάµατα από το Χρήστο Παππού»

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΠΥΡΟΥ ΜΠΕΚΟΥ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡΟΠΥΡΓΙΑΚΟΥ ∆ΟΞΑΣ 

Σύσκεψη µε πρωτοβουλία 
του Αντιπεριφερειάρχη ∆υτικής Αθήνας

µε εκπροσώπους των ∆ήµων, 
για θέµατα Αθλητισµού 

Τ
ην  Τρίτη 7 Νοεµβρίου πραγµατοποιήθηκε έκτακτη
σύσκεψη σχ ετική µε αθλητικά θέµατα – αθλητικές
υποδοµές – έργα που αφορούν  στον  Αθλητισµό,

στο γραφείο του Αν τιπεριφερειάρχ η κ. Σπύρου Τζόκα.
Η σύσκεψη έγιν ε µε αφορµή επικείµεν η συν άν τηση του
Αν τιπεριφερειάρχ η µε τον  Υφυπουργό Αθλητισµού.
Παραβρέθηκαν  οι κυρίες Πουλογιαν ν οπούλου και
Καν έλλη, Αν τιδήµαρχ οι Πολιτισµού και Αθλητισµού και
Τεχ ν ικών  Έργων  αν τίστοιχ α από το ∆ήµο Πετρούπολ-
ης, ο Αν τιδήµαρχ ος Αιγάλεω κ. Παπαδιάς, ο Αν τιδήµα-
ρχ ος Χαϊδαρίου κ. Καραγιάν ν ης, ο Αν τιδήµαρχ ος Πολιτι-
σµού και Αθλητισµού Αγίας Βαρβάρας κ Ντάβιος, ο Εν τε-
ταλµέν ος Σύµβουλος Αθλητισµού Ιλίου κ. Αποστολό-
πουλος µαζί µε τους κυρίους Μαριδάκη και Αλεξόπουλο,
ο Εν τεταλµέν ος για θέµατα Αθλητισµού κ. Μπέτσης από
το ∆ήµο Περιστερίου µαζί µε τον  κ. Χιώτη, καθώς και ο
Εν τεταλµέν ος του ∆ήµου Αγίων  Αν αργύρων  – Καµατερ-
ού κ. Μαλτέζος.  Ο Αν τιπεριφερειάρχ ης αφού εν ηµέρω-
σε για την  πρόοδο των  έργων  υποδοµής στον  Αθλητι-
σµό στο ∆υτικό Τοµέα, που προγραµµατίστηκαν  σε
προηγούµεν η παρόµοια συν άν τηση πριν  από δύο
περίπου χ ρόν ια, συγκέν τρωσε τα ν έα αιτήµατα και τις
προτεραιότητες των  εκπροσώπων  των  ∆ήµων  και των
αθλητικών  σωµατείων  που δραστηριοποιούν ται στην
περιοχ ή. Στο τέλος της συν άν τησης, ο κ. Τζόκας δήλω-
σε: «Όπως ακριβώς επιδείξαµε συν έπεια στα προη-
γούµεν α αιτήµατα που σήµερα είτε έχ ουν  υλοποιηθεί
είτε υλοποιούν ται, µε τον  ίδιο τρόπο θα λειτουργήσουµε
και στη συν έχ εια».
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται επαγγε-
λµατικός χώρος 105
τετραγωνικών µέτρων
στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαµίνος &
Κολοκοτρώνη). ∆εν
διατίθεται για χώρο
εστίασης (προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)

Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 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

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

- 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, κουζίναγραφείο, 1WC,
κουφώµατα αλουµινίου διπλά τζά-
µια, air condition, ηλιακό θερ-
µοσίφωνα, 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 ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ ΟΙΚΙΑΚΗ
ΒΟΗΘΟΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ 6944802271

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 παιδιών (βρ-
εφονηπιοκόµο
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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ασπροπυργος - Ζητείται
κυρία για φύλαξη ηλικιωµέ-
νου λίγες ηµέρες τη βδοµά-
δα. 6974748070

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
Κέντρο Υγείας Ελευσίνας Χαριλάου Τρι-
κούπη 213 200 6900
Ι. Κ. Α. ( ∆ιοικητικές Υπηρεσίες )
Κελεού & Μιαούλη 210 55 14 736 
Ι. Κ. Α. ( Ιατρεία ) Κοντούλη 2
210 55 49 168

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
Αστυνοµικό Τµήµα 210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία ∆ήµητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιµεναρχείο 210 55 42 454
Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόµιο Ελευσίνας 210 55 05 000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
∆ασονοµείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48 046
Ο. Α. Ε. ∆. 210 55 42 412
∆. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
∆. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.∆.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο ∆ιανοµής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19 776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46 019

∆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



16-θριάσιο Πέµπτη 9 Νοεµβρίου 2017


