
ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΣΣΟΟΚΚ  
EEuurroossttaatt::  3377,,55%%  ττωωνν  ππααιιδδιιώώνν  
κκιιννδδυυννεεύύεειι  ααππόό  φφττώώχχεειιαα  
κκααιι  κκοοιιννωωννιικκόό  ααπποοκκλλεειισσµµόό

Έκτακτα µέτρα για την
περίθαλψη των κατοίκων

∆∆ιιεευυρρύύννεεττααιι  ηη  
λλεειιττοουυρργγίίαα  ττοουυ  
ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκοούύ  

ΙΙααττρρεείίοουυ  ΜΜάάννδδρρααςς

∆∆αασσααρρχχεείίοο  ΑΑιιγγάάλλεεωω::  
ΑΑππόό  ττοο  22001144  εείίχχααµµεε  εεγγκκρρίίννεειι  
ααννττιιππλληηµµµµυυρριικκάά  σσττηη  ΜΜάάννδδρραα  
∆∆εενν  εείίννααιι  έέττσσιι  τταα  ππρράάγγµµαατταα,,    δδεενν  εείίχχααµµεε  ττοο
ππρράάσσιιννοο  φφωωςς,,  ααππάάννττηησσεε  ηη  ΡΡέένναα  ∆∆οούύρροουυ..
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Χρήστος Παππούς: «Θα παλέψουµε και θα καταφέρουµε
να έχουµε τα πάντα για τους δηµότες µας»

Εκστρατεία ενηµέρωσης των δηµοτών σε Φυλή - Άνω Λιοσία, Ζεφύρι
και Χασιά- για το τι δικαιούνται από την Κοινωνική Υπηρεσία

ΕΕξξάάρρθθρρωωσσηη  σσππεείίρρααςς
πποουυ  εείίχχεε  ««ξξααφφρρίίσσεειι»»  

εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς,,  
ππρρααττήήρριιαα,,  ππεερρίίππττεερραα

κκααιι  οοδδηηγγοούύςς
Στην κατοχή τους, καθώς και έπειτα

από έρευνα σε καταυλισµούς 
στον Ασπρόπυργο και την Μάνδρα,

βρέθηκαν κλεµµένα αυτοκίνητα,
διάφορα κλοπιµαία,διαρρηκτικά
εργαλεία, γάντια και κουκούλες.

Επ’ αυτοφώρω δεκάδες
σσυυλλλλήήψψεειιςς  σσττηη  ββυυθθιισσµµέέννηη

ΜΜάάννδδρραα  γγιιαα  ππλλιιάάττσσιικκοο
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ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΡΑ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΖΗΜΙΩΝ 

ΈΈκκτταακκττηη  εεννίίσσχχυυσσηη  990000..000000€€  
σσττοουυςς  δδήήµµοουυςς  ΜΜάάννδδρρααςς--ΕΕιιδδυυλλλλίίααςς

&&  ΜΜεεγγάάρρωωνν  γγιιαα  ττιιςς  υυπποοδδοοµµέέςς

σσεελλ..    22

σσεελλ..  33  
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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 Tρίτη 21 Νοεµβρίου 2017 

Ασπρόπυργος

Νέζη Σοφία Χ. Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας 50,
2105580394

Ελευσίνα

ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Κουγιουµτζόγ-
λου 1, Ελευσίνα - Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως,

19200, ΑΤΤΙΚΗΣ2105561131
Μάνδρα

Ροκάς ∆ηµήτριος Π. Σαλαµίνος 7 
& Αλαµάνας, 2105541344

Aχαρνές
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΕΡ∆Ε

Αγίου ∆ιονυσίου 36, 2102441644

Άνω Λιόσια

∆εληστάθη Μαρία Σ. 28ης Οκτωβρίου 21,
Ζεφύρι, 2102322141

Χαϊδάρι
Σακόπουλος Θεόδωρος Κ.

Παπανδρέου Γεωργίου 4  - ∆άσος Χαϊδαρίου,
2105813912

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Συννεφιά  

Η θερµοκρασία από 12 έως 20
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Μαίρη, Μαρινίκη, Μιρέλλα, Μυρέλλα, Μάνια, 

Μάρα, Μαράκι, Μάριος , Βιργινία
∆έσποινα, ∆έσπω, Ντέπη, Πέπη, Λεµονιά, 

Σουλτάνης, Σουλτάνα, Σούζυ, Σούζη, Τάνια

ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΡΑ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΖΗΜΙΩΝ 

Συνεχίζεται η καταγραφή  των
ζηµιών  σε επιχειρήσεις στην
περιοχή της ∆υτικής Αττικής,

κατόπιν  των  καταστροφικών
πληµµυρών, από τις αρµόδιες οµάδες  της
Περιφέρειας Αττικής.

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το µέχρι
σήµερα έργο των 12 Επιτροπών καταγρ-
αφής κι αποτίµησης των ζηµιών σε
επιχειρήσεις – επαγγελµατικούς χώρους
της Περιφέρειας Αττικής / Π.Ε. ∆υτικής
Αττικής, στις περιοχές των ∆ήµων Μάν-
δρας – Ειδυλλίας, Μεγαρέων και Ελευ-
σίνας, ενηµερώνουµε τους πολίτες ότι:

•Από την Πέµπτη 16/11/2017 έως και
την Κυριακή 19/11/2017 είχαν υποβληθ-
εί στην Υπηρεσία µας 291 αιτήσεις καταγραφής επιχειρήσεων που είχαν υποστεί ζηµιά.

•Έως και την Κυριακή 19/11/2017 είχαν πραγµατοποιηθεί 258 αυτοψίες καταγραφής από τις αρµόδιες Επιτροπές της Περιφ-
έρειας.

•Οι υπόλοιπες 33 αιτήσεις δόθηκαν στις 8 Επιτροπές κι έγιναν αυτοψίες χθες  20/11/2017.
•Μέχρι χθες, ∆ευτέρα 20/11/2017 είχαν υποβληθεί στην Υπηρεσία µας 54 νέες αιτήσεις για καταγραφή ζηµιών σε επιχειρή-

σεις.
Αφού γίνει η καταγραφή όλων των ζηµιών και συµπληρωθούν όλοι οι φάκελοι καταγραφής των πληγεισών επιχειρήσεων, θα

διαβιβαστούν τα στοιχεία στο Υπουργείο Οικονοµικών ώστε να προκύψει το ποσό επιχορήγησης, σύµφωνα µε τα όσα ορίζουν
η Υπουργική Απόφαση 20725/Β.979/2011 (ΦΕΚ Β’ 1207), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την υπ. αριθµ. Γ.∆.Ο.Π.
0000811ΕΞ2017/2017 (ΦΕΚ Β’ 1927).Τέλος, υπενθυµίζεται ότι για την καταγραφή ζηµιών σε επιχειρήσεις από τα πληµµυρικά
φαινόµενα οι πολίτες θα πρέπει να απευθύνονται: Στη ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης ∆υτικής Αττικής, Ηρώων Πολυτεχνείου 78 -
Ελευσίνα. Τηλ. Επικ/ν ιας: 213 2047088 / 086

ΈΈκκτταακκττηη  εεννίίσσχχυυσσηη  990000..000000€€  
σσττοουυςς  δδήήµµοουυςς  ΜΜάάννδδρρααςς--ΕΕιιδδυυλλλλίίααςς  

&&  ΜΜεεγγάάρρωωνν  γγιιαα  ττιιςς  υυπποοδδοοµµέέςς

Έκτακτη οικονοµική
ενίσχυση, συνολικού
ύψους 900.000 ευρώ,

στους ∆ήµους Μάνδρας-Ειδ-
υλλίας (500.000) και Μεγαρέων
(400.000) για αποκατάσταση των
ζηµιών σε δίκτυα και υποδοµές
που προκλήθηκαν από την πρό-
σφατη καταστροφική πληµµύρα,
ενέκρινε ο υπουργός Εσωτερ-
ικών, Πάνος Σκουρλέτης, µετά
από σχετικό αίτηµα των δήµων.Η
χρηµατοδότηση περιλαµβάνεται
στο πλαίσιο των ειδικών µέτρων
που λαµβάνει η κυβέρνηση για
την αντιµετώπιση των επι-
πτώσεων από τη θεοµηνία. 

Τα χρήµατα προέρχονται από τον λογαριασµό «Πρόγραµµα πρόληψης και αντιµετώπισης ζηµιών και
καταστροφών που προκαλούνται από θεοµηνίες στους ΟΤΑ Α' και Β' βαθµού της χώρας», που τηρεί
το υπουργείο Εσωτερικών στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων.

Παραδόθηκαν αγαθά που συνέλεξε η Ν∆ στους πληγέντες της ∆υτ. Αττικής
Στο πλαί σι ο της πρωτοβουλί ας του Προέδρου της Νέας ∆ηµοκρατί ας κ. Κυρι άκου Μητσοτάκη γι α βοήθει α στους κατοί κους της

∆υτι κής Αττι κής, έγι νε σήµερα η πρώτη παράδοση αγαθών πρώτης ανάγκης από εκπρ-
οσώπους της Νέας ∆ηµοκρατί ας στον Γενι κό Γραµµατέα του ∆ήµου Μάνδρας – Ει δυλλί ας κ.
Στάθη Ραγκούση.

Συγκεκρι µένα, παραδόθηκαν 20 τόνοι  εµφι αλωµένο νερό, τρί α φορτί α µε τρόφι µα, στερ-
εά και  υγρά µακράς δι άρκει ας, ρούχα, υποδήµατα, κλι νοσκεπάσµατα, κουβέρτες και  εί δη
ατοµικής υγιεινής και καθαριότητας.

Η προσπάθεια ξεκίνησε το Σάββατο, 18 Νοεµβρίου. Η συλλογή γίνεται σε 21
γραφεία ∆ηµοτικών Τοπικών Οργανώσεων της Νέας ∆ηµοκρατίας στην Αττική και θα
συνεχιστεί και τις επόµενες µέρες.

Σε συνέχει α αυτής της πρωτοβουλί ας, η Νέα ∆ηµοκρατί α δι οργανώνει  συναυλί α την Παρ-
ασκευή 24 Νοεµβρί ου, στο αµφι θέατρο του ∆ηµαρχεί ου Παπάγου – Χολαργού «Μί κης Θεοδωράκης» και  καλεί  τους πολί τες αντί
ει σι τηρί ου να προσφέρουν αγαθά πρώτης ανάγκης. Στη δι ανοµή συµµετεί χαν και  οι  αναπληρωτές Εκπρόσωποι  Τύπου: κυρί α Σοφί α
Ζαχαράκη, κ. Κωνσταντί νος Κυρανάκης, κ. Νί κος Ρωµανός και  κ. Σπύρος Σταυρί δης, ο Γραµµατέας Οργανωτι κού κ. Στέλι ος Κονταδάκ-
ης, η Γραµµατέας Γυναι κεί ων Θεµάτων κυρί α Μαρί α Συρεγγέλα και  ο Γραµµατέας Κοι νωνι κών ∆ι κτύων και  Ει δι κών Πληθυσµι ακών
Οµάδων κ. Γι ώργος Σταµάτης.Τι ς δράσει ς συντονί ζουν οι  Γραµµατεί ες: Γυναι κεί ων Θεµάτων, Ει δι κών Κοµµατι κών Οργανώσεων,
Οργανωτι κού, Κοι νωνι κών ∆ι κτύων και  Ει δι κών Πληθυσµι ακών Οµάδων, Σχέσεων Κοι νωνί ας – Κόµµατος.



ΕΕξξάάρρθθρρωωσσηη  σσππεείίρρααςς  πποουυ  εείίχχεε  ««ξξααφφρρίίσσεειι»»  
εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς,,  ππρρααττήήρριιαα,,  ππεερρίίππττεερραα  κκααιι  οοδδηηγγοούύςς

Στην κατοχή τους, καθώς και έπειτα από έρευνα σε καταυλισµούς 
στον Ασπρόπυργο και την Μάνδρα, βρέθηκαν κλεµµένα αυτοκίνητα, διάφορα 

κλοπιµαία,διαρρηκτικά εργαλεία, γάντια και κουκούλες.

Πολυµελής εγκληµατική οµάδα, που είχε διαπράξει περισσότερες από 125 ληστείες και κλοπές σε επιχειρήσεις, πρα-
τήρια υγρών καυσίµων, περίπτερα, καταστήµατα τυχερών παιχνιδιών και σε βάρος οδηγών οχηµάτων, εξαρθ-
ρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας ∆υτικής Αττικής.

Συγκεκριµένα, συνελήφθησαν, στην Αθήνα, έπειτα από καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας εµβολίστηκε ένα όχηµα
της αστυνοµίας, τέσσερα άτοµα, ηλικίας 21, 27, 32 και 33 ετών, µέλη της σπείρας, τα οποία νωρίτερα είχαν διαρρήξει
περίπτερο στη Νέα Ιωνία, από το εσωτερικό του οποίου αφαίρεσαν διάφορα προϊόντα. Επιπλέον, ταυτοποιήθηκαν και

αναζητούνται οκτώ συνεργοί τους, ενώ ταυτοποιήθηκε ένας 40χρονος Αλβανός, ως κλεπταποδόχος. Σηµειώνεται ότι οι δράστες έχουν κατηγορηθεί και κατά το παρελθόν για παρ-
όµοια αδικήµατα. Σε βάρος των µελών της συµµορίας σχηµατίστηκε ποινική δικογραφία, για τα κατά περίπτωση αδικήµατα της εγκληµατικής οργάνωσης, ληστείας και κλοπής,
των διακεκριµένων φθορών, του εµπρησµού, της αντίστασης και της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήµατος, καθώς και για παράβαση του νόµου περί όπλων.
Σύµφωνα µε την αστυνοµία, έπειτα από πολύµηνη έρευνα εξακριβώθηκε ότι από τα τέλη του 2016, είχε συσταθεί εγκληµατική οργάνωση, τα µέλη της οποίας πραγµατοποιούσαν
καθηµερινά ληστρικές επιδροµές σε διάφορες περιοχές της Αττικής. 
Ως προς τον τρόπο δράσης, τα µέλη της σπείρας χρησιµοποιούσαν κλεµµένα αυτοκίνητα και µε ορµητήριο ερηµικές τοποθεσίες στον Ασπρόπυργο και την Μάνδρα, πήγαιναν
νυχτερινές ώρες σε διάφορες περιοχές, πραγµατοποιώντας ληστείες σε περίπτερα, πρατήρια υγρών καυσίµων και ψιλικατζίδικα αλλά και διαρρήξεις-κλοπές σε διάφορα κατα-
στήµατα.

Συνεχίζεται στη σελ. 10

Tρίτη 21 Νοεµβρίου 2017 θριάσιο-3

ΣΣυυλλλλήήψψεειιςς  σσττηη  ΜΜάάννδδρραα  γγιιαα  ππλλιιάάττσσιικκοο

Π
λιάτσικο στις βουλιαγµένες στη λάσπη περιουσίες κατοίκων και επιχειρηµατιών της Μάνδρας και της Νέας
Περάµου κάνουν επιτήδειοι, εκµεταλλευόµενοι τη δεινή κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι περιοχές µετά
τις φονικές πληµµύρες. Η Αστυνοµία έχει συλλάβει συνολικά 13 άτοµα, τα οποία προέβησαν ή αποπειράθη-

καν να προβούν σε κλοπές. Συγκεκριµένα:
Το απόγευµα της 15ης Νοεµβρίου συνελήφθη 24χρονος υπήκοος Αλβανίας, ο οποίος µαζί µε συνεργό του που

αναζητείται, είχε µπει στο Ταχυδροµείο Μάνδρας, από σηµείο όπου ο υαλοπίνακας είχε καταστραφεί, µε σκοπό την
κλοπή. Το πρωί της 16ης Νοεµβρίου συνελήφθησαν τέσσερις Έλληνες, ηλικίας 29, 32, 38 και 41 ετών, οι οποίοι
νωρίτερα είχαν αφαιρέσει από εγκαταστάσεις εταιρείας στη Μάνδρα εξοπλισµό (ψυγεία, παλέτες κλπ)

Το µεσηµέρι της 17ηη Νοεµβρίου συνελήφθησαν δύο Έλληνες, ηλικίας 27 και 51 ετών, διότι πιάστηκαν επ’  αυτο-
φώρω να αφαιρούν αντικείµενα από οικίες στη Νέα Πέραµο, που είχαν υποστεί ζηµιές από την πληµµύρα

Το απόγευµα της Κυριακής συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι Έλληνες, τη στιγµή που επιχειρούσαν να πάρουν
αυτοκίνητο που είχε παρασυρθεί από την πληµµύρα

Το απόγευµα της Κυριακής συνελήφθη ένας 18χρονος Έλληνας τη στιγµή που αφαιρούσε αντικείµενα από σπίτι
στη Μάνδρα και τα τοποθετούσε σε φορτηγό µε σιδερένια αντικείµενα και ηλεκτρικές συσκευές

Το απόγευµα της Κυριακής συνελήφθησαν δύο Έλληνες, ηλικίας 34 και 46 ετών, τη στιγµή που αποσυναρµολο-
γούσαν και επιχειρούσαν να αφαιρέσουν εξαρτήµατα ακινητοποιηµένου οχήµατος, στο ρέµα του Σαρανταπόταµου στη
Μάνδρα, το οποίο είχε παρασυρθεί από τον χείµαρρο. Στην κατοχή τους βρέθηκε πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων.

ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΣΣΟΟΚΚ  
EEuurroossttaatt::  3377,,55%%  ττωωνν  ππααιιδδιιώώνν  
κκιιννδδυυννεεύύεειι  ααππόό  φφττώώχχεειιαα  
κκααιι  κκοοιιννωωννιικκόό  ααπποοκκλλεειισσµµόό

Το 37,5% των παιδιών έως 17 ετών στην Ελλάδα
κινδυνεύει από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισµό,
σύµφωνα µε στοιχεία για το 2016 που δηµοσιεύει

η Eurostat.
Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση στην Ευρωζώνη,

καθώς µεγαλύτερα ποσοστά σε επίπεδο ΕΕ καταγράφ-
ουν µόνο η Ρουµανία (49,2%) και η Βουλγαρία (45,6%).

Επιπλέον, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat, η
Ελλάδα κατέγραψε την µεγαλύτερη αύξηση του ποσο-
στού των παιδιών που κινδυνεύουν από την φτώχεια ή
τον κοινωνικό αποκλεισµό, µεταξύ του 2010 και 2016.

Ειδικότερα, στα χρόνια της κρίσης το ποσοστό αυτό
αυξήθηκε κατά 8,8%, από 28,7% στο 37,5%. Ακολουθ-
ούν η Κύπρος (+7,8 ποσοστιαίες µονάδες), η Σουηδία
(+5,4%) και η Ιταλία (+1,1%).

Συνολικά στην ΕΕ, 24,8 εκατοµµύρια παιδιά ή το 26,4%
του πληθυσµού, ηλικίας κάτω των 18 ετών, το 2016 κιν-
δύνευε από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισµό. Τα χαµ-
ηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη ∆ανία (13,8%), τη
Φινλανδία (14,7%) και τη Σλοβενία   (14,9%). Σε σχέση µε
το 2010 καταγράφηκε µείωση του ποσοστού αυτού συνο-
λικά στην ΕΕ κατά 1,1% (από 27,5% το 2010 σε 26,4%
το 2016), καθώς στη µεγάλη πλειοψηφία των χωρών
παρατηρήθηκαν µειώσεις.

Η µεγαλύτερη πτώση σηµειώθηκε στη Λετονία κατά
17,5% (από 42,2% το 2010 σε 24,7% το 2016). Σηµαντι-
κές µειώσεις σηµειώθηκαν επίσης στην Πολωνία (-6,6
%), στην Ιρλανδία (5,3%, µεταξύ 2010 και 2015), στην
Ουγγαρία (5,1%), στη Βουλγαρία (-4,2%) και στη Λιθο-
υανία (-3,4%).

Τα παιδιά που κινδυνεύουν µε φτώχεια ή κοινωνικό
αποκλεισµό, είναι αυτά που ζουν σε νοικοκυριά µε του-
λάχιστον µία από τις ακόλουθες τρεις προϋποθέσεις: που
βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας, παρά τα κοινωνικά
επιδόµατα, που αντιµετωπίζουν σοβαρές υλικές στερή-
σεις ή που έχουν πολύ χαµηλή ένταση εργασίας.

Σ
υνεδριάζει σήµερα 21 Νοεµβρίου 2017, και ώρα 19:00
µ.µ., το ∆.Σ. Ασπροπύργου για τη συζήτηση και τη λήψη
αποφάσεων, σχετικά µε τα θέµατα της  ηµερήσιας διά-

ταξης, . 
Θέµα 1ο :Έγκριση της υπ  ̀ αριθµ. 500/2017 απόφασης της
Οικονοµικής Επιτροπής µε τίτλο:
«Λήψη απόφασης για την Ορθή επανάληψη της 11ης Αναµόρ-
φωσης προϋπολογισµού 2017 και Τροποποίηση Τεχν ικού
Προγράµµατος, σύµφωνα µε την υπ  ̀ αρ. πρωτ. 830/06-11-
2017 εισήγηση του ∆/ντή της Οικονοµικής Υπηρεσίας».
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιπ-
πος Πάνος.
Θέµα 2ο :Έγκριση Ισολογισµού – Απολογισµού Οικονοµικού
Έτους 2016 και Οικονοµικών Καταστάσεων, της Κοινωφελούς
Επιχείρησης ∆ήµου Ασπροπύργου (Κ.Ε.∆.Α).

Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος του ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Α, κα Σοφία
Μαυρίδη.
Θέµα 3ο :Έγκριση της υπ  ̀αριθµ. 1 απόφασης, της 10ης συνε-
δρίασης 2017, του ∆.Σ.  Οικονοµικού της Κοινωφελούς
Επιχείρησης ∆ήµου Ασπροπύργου, µε τίτλο: «Κατάρτιση και
ψήφιση της 1ης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού ΚΕ∆Α
έτους 2017 και της εισηγητικής έκθεσης προς το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο».Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος του ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Α, κα
Σοφία Μαυρίδη.
Θέµα 4ο :Αποδοχή ή µη της υπ  ̀ αριθµ. 36001/28-09-2017
αίτησης του Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε. σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρ-
ου 52, του Ν. 4483/2017.
Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιπ-
πος Πάνος.

Ο απολογισµός έτους 2016 της ΚΕ∆Α και έγκριση αιτηµάτων
χορήγησης Οικονοµικών Ενισχύσεων – Επιχορηγήσεων.

Στη σηµερινή συνεδρίαση του ∆.Σ. Ασπροπύργου 

ΣΣυυννεεχχίίζζεεττααιι  σσττηη  σσεελλ..  1111
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Σύλλογος Εκπ/κών Α/θµιας Εκπ/σης ∆υτικής Αττικής

Οργανώνουµε την πάλη µας, συµµετέχουµε µαζικά
Τρίτη 21 Νοέµβρη,  3.30µ.µ. παράσταση διαµαρτυρίας

στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ ∆υτικής Αττικής «Κ.Βάρναλης» εκφράζει τα θερµά

συλλυπητήριά του στις οικογένειες των αδικοχαµένων συνανθρώπων µας στη Μάνδρα
και Ν. Πέραµο Αττικής. ∆ηλώνουµε την αλληλεγγύη µας σε όσους καταστράφηκαν οι
κόποι µιας ζωής από τη φονική πληµµύρα και οργανώνουµε  µαζί µε άλλα σωµατεία τη
δράση µας για την διεκδίκηση άµεσων µέτρων ανακούφισης για τους πληγέντες και για
ουσιαστικά έργα αντιπληµµυρικής προστασίας.

Η συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης (βρεφικά είδη, πάνες,µωροµάντηλα, εµφιαλωµέ-
νο νερό, γάλα εβαπορέ, κλινοσκεπάσµατα, σεντόνια, sleeping bags, κουβέρτες, γαλό-
τσες και αδιάβροχα για ενήλικες και ανήλικους) θα γίνεται στα παρακάτω σχολεία της
περιοχής:

Ν.Πέραµος: 1ο ∆Σ Ν.Περάµου ( 2296033195)
Μέγαρα: 5ο  ∆Σ (2296029390) και 8ο ∆Σ Μεγάρων (2296081779)
Ελευσίνα: 10ο ∆Σ Ελευσίνας (τηλ.2105545001) (ώρες 13:15-15:00)
Ασπρόπυργος: 4ο ∆Σ Ασπροπύργου (τηλ. 2105575949)                                             

Οργανώνουµε την πάλη µας, συµµετέχουµε µαζικά
ΤΡΙΤΗ 21 Νοέµβρη,  3.30µ.µ. παράσταση διαµαρτυρίας στη συνεδρίαση του
Περιφερειακού Συµβουλίου, στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Μεταφορών και Υπο-

δοµών (στάση µετρό “Εθνική Άµυνα”)
Πούλµαν αναχωρούν στις 2:30µµ από το δηµοτικό Πάρκινγκ Eλευσίνας

Τα πρωτεία «κατέχουν» ακόµα µια φορά οι γυναίκεςΤα πρωτεία «κατέχουν» ακόµα µια φορά οι γυναίκες

ΟΟΑΑΕΕ∆∆::  ΑΑυυξξήήθθηηκκαανν  οοιι  εεγγγγεεγγρρααµµµµέέννοοιι  
άάννεερργγοοιι  ττοονν  ΟΟκκττώώββρριιοο

Σ
ύµφωνα µε τα
στοιχεία του ΟΑΕ∆
το σύνολο των εγγε-

γραµµένων ανέργων τον
Οκτώβριο ανήλθε σε
824.517 άτοµα

Περισσότεροι κατά 3,07%
είναι οι εγγεγραµµένοι άνερ-
γοι  (που αναζητούν
εργασία) τον Οκτώβριο, σε
σχέση µε τον Σεπτέµβριο,
συνολικά ανέρχονται  σε
824.517, σύµφωνα µε
στοιχεία του ΟΑΕ∆. 

Από αυτούς, το 59,83%
είναι  εγγεγραµµένοι  στο
µητρώο του ΟΑΕ∆ για χρο-
νικό διάστηµα ίσο ή περισ-
σότερο από 12 µήνες και το
40,17% για χρονικό διά-
στηµα µικρότερο των 12
µηνών.

Τα πρωτεία «κατέχουν»
ακόµα µια φορά οι γυναίκες, σε ποσοστό που ξεπερνά το 63%. 

Επίσης, σύµφωνα µε τα ίδια στοιχεία, σχετικά µε τα ηλικιακά κριτήρια, οι
περισσότεροι εγγεγραµµένοι άνεργοι είναι µεταξύ 30 και 54 ετών σε ποσο-
στό κοντά στο 64%. 

Σε ό,τι αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης, πάνω από 77% είναι υποχρεωτι-
κής ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ενώ το 92% περίπου είναι Έλληνες
υπήκοοι.

Σχετικά µε τους λοιπούς εγγεγραµµένους (που δεν αναζητούν εργασία)
υπάρχει µια αύξηση 43,38%, ενώ τέλος οι επιδοτούµενοι άνεργοι µειώθη-
καν κατά 28,04%, συνολικά 97.268 άτοµα. 
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«Έχουµε καταφέρει να είµαστε δίπλα στον κόσµο.
Θα παλέψουµε όµως γιατί θέλουµε ακόµα περισσότε-
ρα για τους δηµότες µας», δεσµεύθηκε ο ∆ήµαρχος
Φυλής Χρήστος Παππούς στην Ηµερίδα Ενηµέρωσης
που διοργάνωσε η ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προ-
στασίας, Παιδείας και Πολιτισµού για την παρουσίαση
των Κοινωνικών ∆οµών του ∆ήµου, την Κυριακή 19
Νοεµβρίου.

«Κι εγώ και οι συνεργάτες µου βάζουµε τον πήχυ
ψηλά. Θα παλέψουµε και θα καταφέρουµε να έχουµε
τα πάντα για τους δηµότες µας», διαβεβαίωσε ο Χρή-
στος Παππούς, τονίζοντας ότι όραµα της ∆ηµοτικής
Αρχής αλλά και ο ρόλος της είναι να βρίσκεται ο
∆ήµος δίπλα στον δηµότη, «όχι µόνο στον κοινωνικό
τοµέα και τον τοµέα των έργων, αλλά σε ό,τι πρόβληµα αντιµετωπίζει».

«Πάρα πολλοί δηµότες, ενώ έχουν τις προϋποθέσεις να είναι δικαιούχοι,
δεν είναι εγγεγραµµένοι. Και παρατηρείται και το οξύµωρο να είναι 

εγγεγραµµένοι ως δικαιούχοι, µη δηµότες», υπογράµµισε ο ∆ήµαρχος

Προέτρεψε µάλιστα τους δηµότες να υποδεικνύουν προβλήµατα ή δυσλει-
τουργίες που παρουσιάζονται και να ενηµερώνουν για συνδηµότες που αντι-
µετωπίζουν προβλήµατα λόγω της κρίσης και δεν έχουν απευθυνθεί στην
Κοινωνική Υπηρεσία, προκειµένου οι αρµόδιοι να επιληφθούν της κατάστα-
σης και να δώσουν την καλύτερη δυνατή λύση. 

«Παρατήρησα κι εγώ και ο Αντιδήµαρχος ότι πάρα πολλοί δηµότες, ενώ
έχουν τις προϋποθέσεις να είναι δικαιούχοι, δεν είναι εγγεγραµµένοι. Και
παρατηρείται και το οξύµωρο να είναι εγγεγραµµένοι ως δικαιούχοι, µη δηµό-
τες», υπογράµµισε ο ∆ήµαρχος, τονίζοντας ότι προτεραιότητα της ∆ηµοτικής
Αρχής είναι να καλυφθούν πρωτίστως οι ανάγκες των δηµοτών. 

Για το λόγο αυτό, όπως επεσήµανε, ο ∆ήµος Φυλής και η Κοινωνική Υπηρ-
εσία ξεκινούν την εκστρατεία ενηµέρωσης µε σειρά παρουσιάσεων σε διάφ-
ορες περιοχές του ∆ήµου, «προκειµένου να µάθουν όλοι οι δηµότες του
∆ήµου Φυλής -των Άνω Λιοσίων, του Ζεφυρίου και της Χασιάς- το τι δικαι-
ούνται από την Κοινωνική Υπηρεσία».

Ο ∆ήµαρχος Φυλής υπογράµµισε το σηµαντικό έργο που επιτελεί η Κοινω-
νική Υπηρεσία από την ηµέρα ανάληψης από τον ίδιο της ∆ιοίκησης του
∆ήµου, και συνεχάρη τον Αναπληρωτή ∆ήµαρχο Γιώργο Αντωνόπουλο, τον
∆ιευθυντή Γιάννη Τέγο και όλα τα στελέχη της Κοινωνικής Υπηρεσίας, καθώς
και τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους, και της συµπολίτευσης και της αντι-
πολίτευσης, «για τον αγώνα που κάνει ο καθένας ξεχωριστά και όλοι µαζί  για
να προχωρήσουµε τον ∆ήµο». 

Η Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου Φυλής ξεκίνησε από το µηδέν.

«Η Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου Φυλής ξεκίνησε από το µηδέν. Το
Σεπτέµβριο του 2014 που αναλάβαµε την ευθύνη της ∆ιοίκησης του ∆ήµου,
βρήκαµε µια Κοινωνική Υπηρεσία υποστελεχωµένη να υπολειτουργεί» τόνι

σε, επισηµαίνοντας ότι υπό την προηγούµενη ∆ιοίκηση, το έργο της Κοι-
νωνικής Υπηρεσίας περιοριζόταν στην παροχή ενός µικρού βοηθήµατος κάθε
Χριστούγεννα και Πάσχα. «Καταφέραµε και είµαστε ο leader, ο επικεφαλής
∆ήµος σε όλη τη ∆υτική Αττική για το ευρωπαϊκό επισιτιστικό πρόγραµµα
ΤΕΒΑ και να έχουµε Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρµακείο για
τους δηµότες µας που πλήττονται από την κρίση, καθώς και ιατρική περίθ-
αλψη για όλους τους δηµότες, σε συντονισµό µε το Ε∆∆ΥΠΠΥ (Ελληνικό
∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υγιών Πόλεων) και το ΠΕ∆Υ (ιατροί στο ΚΑΠΗ Ζεφ-
υρίου)», τόνισε ο ∆ήµαρχος Φυλής, διαβεβαιώνοντας: «Έχουµε καταφέρει
πολλά, θέλουµε όµως ακόµα περισσότερα για τους δηµότες µας».

Χρήστος Παππούς: «Θα παλέψουµε και θα καταφέρουµε
να έχουµε τα πάντα για τους δηµότες µας»

Εκστρατεία ενηµέρωσης των δηµοτών σε Φυλή - Άνω Λιοσία, Ζεφύρι
και Χασιά- για το τι δικαιούνται από την Κοινωνική Υπηρεσία

∆∆αασσααρρχχεείίοο  ΑΑιιγγάάλλεεωω::  ΑΑππόό  ττοο  22001144  εείίχχααµµεε  
εεγγκκρρίίννεειι  ααννττιιππλληηµµµµυυρριικκάά  σσττηη  ΜΜάάννδδρραα  
∆∆εενν  εείίννααιι  έέττσσιι  τταα  ππρράάγγµµαατταα,,    δδεενν  εείίχχααµµεε  ττοο  ππρράάσσιιννοο  φφωωςς,,  ααππάάννττηησσεε  ηη  ΡΡέένναα  ∆∆οούύρροουυ..

ΤΤοο  ∆∆αασσααρρχχεείίοο  ΑΑιιγγάάλλεεωω  δδιιααψψεεύύδδεειι  ττηηνν  ΠΠεερριιφφεερρεειιάάρρχχηη  ΡΡέένναα  ∆∆οούύρροουυ  κκααιι  λλέέεειι  όόττιι  οο  εεππιι--
κκεεφφααλλήήςς  ααρρµµόόδδιιοοςς  εείίχχεε  ααννάάψψεειι,,  ααππόό  ττιιςς  22  ΙΙοουυλλίίοουυ  ττοουυ  22001144,,  ττοο  ππρράάσσιιννοο  φφωωςς  γγιιαα  νναα
ππρροοχχωωρρήήσσεειι  ττοο  έέρργγοο  δδιιάάννοοιιξξηηςς  ττωωνν  δδυυοο  ρρεεµµάάττωωνν  ττηηςς  ΜΜάάννδδρρααςς,,  πποουυ  έέσσττεειιλλαανν  σσττοονν

θθάάννααττοο  2200  ααννθθρρώώπποουυςς..
ΑΑυυττόό  ααπποοκκααλλύύφφθθηηκκεε  σσττοο  κκεεννττρριικκόό  δδεελλττίίοουυ  ττοουυ  RReeaall  FFmm..  ««ΗΗ  ΠΠεερριιφφέέρρεειιαα  κκααιι  όόχχιι  εεµµεείίςς  εείίχχεε

σσττοο  σσυυρρττάάρριι  33  χχρρόόννιιαα  ττηη  µµεελλέέττηη»»,,  λλέέεειι  ηη  ∆∆αασσάάρρχχηηςς  ττηηςς  ααρρµµόόδδιιααςς  υυππηηρρεεσσίίααςς,,  σσττοονν  rreeaallffmm
9977,,88..∆∆εενν  εείίννααιι  έέττσσιι  τταα  ππρράάγγµµαατταα,,  ττρρίίαα  χχρρόόννιιαα  µµααςς  κκααθθυυσσττεερροούύσσαανν  ααππόό  ττοο  δδαασσααρρχχεείίοο,,  δδεενν
εείίχχααµµεε  ττοο  ππρράάσσιιννοο  φφωωςς,,  ααππάάννττηησσεε  µµέέσσωω  ττοουυ  κκεεννττρριικκοούύ  δδεελλττίίοουυ  εειιδδήήσσεεωωνν  ττοουυ  σσττααθθµµοούύ  ηη
ΡΡέένναα  ∆∆οούύρροουυ..

ΗΗ  ππεερριιφφεερρεειιάάρρχχηηςς  ΑΑττττιικκήήςς  ζζηηττεείί  ααππόό  ττηηνν  κκυυββέέρρννηησσηη  ΠΠρράάξξηη  ΝΝοοµµοοθθεεττιικκοούύ  ΠΠεερριιεεχχοοµµέέννοουυ  γγιιαα
νναα  ππρροοχχωωρρήήσσοουυνν  σσεε  έένναα  µµήήνναα  όόλλαα  τταα  έέρργγαα  σστταα  µµππααζζωωµµέένναα  ρρέέµµαατταα,,  µµεε  κκααττεεδδααφφίίσσεειιςς  ααυυθθααιι--
ρρέέττωωνν..
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95Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ95Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Η ∆ΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ»
Η παράσταση θα λάβει χώρα το Σάββατο 25 Νοεµβρίου 2017 και ώρα 18:00

στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ηµαρχείου Χαϊδαρίου.

Με αφορµή τη συµπλήρωση σχεδόν ενός αιώνα από τη Μικρασιατική Καταστροφή, ο
Σύνδεσµος των Εν Ελλάδι Νεοφωκαέων Προσφύγων Χαϊδαρίου και ο ∆ήµος Χαϊδα-
ρίου σας καλούν να παρακολουθήσετε τη θεατρική παράσταση  «Η ∆ύση της Ανατο-

λής», βασισµένη στο βιβλίο του Παρασκευά Συριανόγλου, σε διδασκαλία/σκηνοθεσία του Γιώρ-
γου Πετρινόλη. 

Η παράσταση θα λάβει χώρα το Σάββατο 25 Νοεµβρίου 2017 και ώρα 18:00 στην αίθουσα
εκδηλώσεων του ∆ηµαρχείου Χαϊδαρίου.

Οι µνήµες παραµένουν ακόµα ζωντανές, 95 χρόνια µετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, µια από
τις πιο τραγικές σελίδες της ιστορίας του Ελληνισµού.

Η Μικρασιατική Καταστροφή, που ήταν η κατάληξη της µικρασιατικής εκστρατείας, µε την αποτ-
υχία υλοποίησης της «Μεγάλης Ιδέας» - της επιδίωξης, δηλαδή, προσάρτησης νέων εδαφών και
απελευθέρωσης πληθυσµών - είχε βαρύ τίµηµα: δεκάδες χιλιάδες νεκροί και τραυµατίες και πάνω
από 1.500.000 πρόσφυγες που αναγκάστηκαν να έρθουν στην Ελλάδα. ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΕΦΗΒΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜ Α∆Α
ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ 

Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α    
∆ΗΜ ΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Η
Θεατρική Σκηνή Ελευσίνας, µε µία επιτ-
υχηµένη πορεία ως σήµερα,  συγκατα-
λέγεται στα τµήµατα Πολιτιστικών ∆ρα-

στηριοτήτων του Ν.Π.∆.∆. Π.ΑΚ.Π.Π.Α, και αποτε-
λείται από την Εφηβική Θεατρική Οµάδα και τη
Θεατρική Οµάδα  Ενηλίκων.

Η Εφηβική Θεατρική Οµάδα, µε καθηγητή τον
Θοδωρή Ευστρατιάδη,    ηθοποιό/θεατρολόγο και
σκηνοθέτη, έχοντας  στο ενεργητικό της, από το
2015,  τρεις  αξιόλογες παραστάσεις, τη µουσι-
κοχορευτική θεατρική παράσταση «Η Αγέλαστη
Πολιτεία» των αδελφών Κατσιµίχα, σε συνερ-
γασία µε την Παιδική Χορωδία και το Τµήµα Παρ-
αδοσιακών Χορών, τον «Οδυσσεβάχ» της Ξένιας
Καλογεροπούλου και  το «'Ονειρο καλοκαιρινής
νύχτας» του Ουίλλιαµ Σαίξπηρ, συνεχίζει για
τρίτο χρόνο το ταξίδι της.

Φέτος, προσκαλεί τους εφήβους της πόλης µας
(µαθητές γυµνασίου και λυκείου) να συµµετέχουν
στο εργαστήρι και στην παρουσίαση των  θεατρ-
ικών παραστάσεων  της νέας χρονιάς. Για τις
εγγραφές τους, οι ενδιαφερόµενοι  µπορούν να
απευθύνονται στο Γραφείο Τµηµάτων Πολιτι-
στικών ∆ραστηριοτήτων του Ν.Π.∆.∆. Π.ΑΚ.Π.Π.Α
, 2ος όροφος , τηλ.: 210-5565614, από τις 9:00 –
13:30, έως την 30 Νοεµβρίου   2017.

Για την έναρξη των µαθηµάτων θα ειδοποιηθ-
είτε τηλεφωνικά από τον καθηγητή,  Θοδωρή
Ευστρατιάδη.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α
ΒΑΣΙΛΗΣ Κ. ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ

∆/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΙ∆ΑΡΙΟΥ 

Εκπαίδευση και υποστήριξη 
των οικογενειακών φροντιστών
ατόµων µε άνοια κατ'οίκον. 

ΗΗΚοινωνική υπηρεσία του ∆ήµου µας σε συνέχεια της
συνεργασίας µε την εταιρεία Alzheimer Αθηνών µε την

υποστήριξη του Κοινωφελούς ιδρύµατος ΤΙΜΑ, αναλαµβάνει
την υλοποίηση του προγράµµατος “Φροντίζουµε αυτούς που
φροντίζουν”. 

Σκοπός του προγράµµατος είναι η εκπαίδευση και υποστήρ-
ιξη των οικογενειακών φροντιστών ατόµων µε άνοια κατ'οίκον. 

Πρόκειται για καινοτόµο πρόγραµµα το οποίο εστιάζει στον
φροντιστή  και θα έχει ως προτεραιότητα την ανακούφιση του
από το φορτίο της φροντίδας. 

Το πρόγραµµα θα εξυπηρετήσει οικογένειες δίνοντας προτε-
ραιότητα σε οικογένειες µεσαίου και χαµηλού εισοδήµατος που
διαµένουν στη ∆υτική Αττική, όπου δεν υπάρχει πρόσβαση σε
ανάλογες υπηρεσίες.

Όσοι ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο της
Κ.Υ. Ως την 30 Νοεµβρίου. Υπεύθυνη: Βασιλική ∆ήµου στο
τηλέφωνο 213 20 47 374  

Η  Επισκέπτρια Υγείας
Βασιλική ∆ήµου
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Ο
∆ήµος Χαϊδαρίου παρέλαβε την  Παρασκευή 17
Νοεµβρίου, 12 τόν ους πορτοκάλια από οµάδα
παραγωγών  της Λακων ίας. Η εν έργεια έγιν ε

µετά από σχετική συν εν ν όηση του ∆ήµου και µε βάση
πρόγραµµα που λαµβάν ει χώρα σε παν ελλαδική κλίµα-
κα και που προσφέρει αδιάθετα προϊόν τα από τους
παραγωγούς σε όσους τα έχουν  αν άγκη.

Μέρος τους θα διατεθεί στους κατοίκους από τις
πληγείσες περιοχές της Μάν δρας και της Ελευσίν α, µε
σκοπό τη στήριξή τους αυτές τις δύσκολες στιγµές που
οι κάτοικοι των  περιοχών  µετράν ε τις πληγές τους.

Εν ώ, το υπόλοιπο τµήµα θα διατεθεί σε δικαιούχους
του κοιν ων ικού παν τοπωλείου, δηλαδή σε άπορους
αλλά και σε οικον οµικά αδύν αµες οµάδες συν αν θ-
ρώπων  µας. Η διαν οµή στους ωφελούµεν ους αν αµέν ε-
ται ν α ξεκιν ήσει µέσα στις επόµεν ες ηµέρες και θα
ολοκληρωθεί µέχρι τα Χριστούγεν ν α. Τη διαδικασία
παραλαβής επέβλεψαν  οι αρµόδιοι της κοιν ων ικής
υπηρεσίας του ∆ήµου.

Υπογραµµίζεται πως η διαν οµή των  πορτοκαλιών
στους δικαιούχους θα γίν ει εν τελώς δωρεάν .

∆∆ιιεευυρρύύννεεττααιι  ηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττοουυ  
ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκοούύ  ΙΙααττρρεείίοουυ  ΜΜάάννδδρρααςς..

Με τρεις επιπλέον γιατρούς ενισχύεται το
Περιφερειακό Ιατρείο Μάνδρας, από την
επόµενη εβδοµάδα, προκειµένου να

αντιµετωπισθούν οι αυξηµένες υγειονοµικές
ανάγκες των πληγέντων από τη θεοµηνία
κατοίκων της περιοχής.

Συγκεκριµένα, τις ηµέρες Τετάρτη και
Παρασκευή από 12:00 έως 17:00 θα λειτουργεί
ιατρείο µε έναν επιπλέον Γενικό γιατρό και τις

ηµέρες 

Τρίτη και Πέµπτη από
12:00-17:00, µε έναν
Καρδιολόγο και Παθολόγο.

Επίσης, η 2η
Υγειονοµική Περιφέρεια
Πειραιώς και  Αιγαίου
σύστησε κλιµάκιο για τους
πληγέντες κατοίκους της
Μάνδρας που χρήζουν κατ’
οίκον ιατρονοσηλευτικής
φροντίδας, το οποίο θα
είναι  στη διάθεση των
πολιτών, σε συνεργασία µε
τη ∆ήµαρχο Μάνδρας-
Ειδυλλίας.

Σύµφωνα µε τη 2η ΥΠΕ,
την Τρίτη 21/11/2017 και
την Πέµπτη 23/11/2017
κλιµάκιο θα
π ρ α γ µ α τ ο π ο ι ή σ ε ι
αιµατολογικές και
βιοχηµικές εξετάσεις,

εντελώς δωρεάν για τους πολίτες που τις
χρειάζονται. 

Επίσης την Τετάρτη 22/11/2017 και  την
Παρασκευή 24/11/2017 θα λειτουργήσει Ιατρείο
µάνας–παιδιού, από Παιδίατρο. 

Όλες οι συνταγογραφήσεις, εργαστηριακές και
κλινικές εξετάσεις θα πραγµατοποιούνται µε τη
χρήση του ΑΜΚΑ του ασθενούς. 

∆εν απαιτείται η προσκόµιση του Βιβλιάριου
Υγείας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι  πολίτες
µπορούν να επικοινωνούν µε την Κεντρική
Υπηρεσία της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου στα
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Μάνδρα: Έκτακτα µέτρα για 
την περίθαλψη των κατοίκων

Συµβολή της ΕΥ∆ΑΠ 
στην αποκατάσταση του 
δηµοτικού δικτύου
ύδρευσης στη Μάνδρα 

Η
ΕΥ∆ΑΠ συµβάλει ενεργά στην αποκατάστα-
ση του δικτύου ύδρευσης στη Μάνδρα Αττι-
κής, αν και δεν βρίσκεται στην κυριότητά

της, αλλά στον ∆ήµο Μάνδρας-Ειδυλλίας. Από
την πρώτη στιγµή, η ΕΥ∆ΑΠ µε αποστολή
τεχνικών κλιµακίων, υλικών και µηχανηµάτων
συνδράµει στις προσπάθειες των υπαλλήλων
του ∆ήµου προκειµένου να αποκατασταθούν
άµεσα οι βλάβες του δηµοτικού δικτύου ύδρευ-
σης. 
Επιπλέον, το δίκτυο αποχέτευσης της περιοχής
όσο και το Κέντρο Επεξεργασίας Λυµάτων στο
Θριάσιο Πεδίο, δεν έχουν υποστεί καµία βλάβη
και λειτουργούν κανονικά, διασφαλίζοντας τη
δηµόσια υγεία.

∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας 
& Παιδείας ∆ήµου Ελευσίνας

Συνεχίζεται η συλλογή προϊόντων 
για τους πληγέντες των ∆ήµων 

Μάνδρας-Ειδυλλίας και Μεγαρέων, στο κτήριο
της Κοινωνικής Υπηρεσίας  

Η
∆ιεύθυν ση Κοιν ω-
ν ικής Προστασίας
Παιδείας και Πολιτι-

σµού του ∆ήµου Ελευσίν ας
(Κοιν ων ική Υπηρεσία)
ευχ αριστεί τους
δηµότες/πολίτες για την
εν εργοποίηση τους και τη
διάθεση προϊόν των  για
τους πληγέν τες των  ∆ήµων
Μάν δρας-Ειδυλλίας και
Μεγαρέων . Η προσφορά σε
ρουχ ισµό ήταν  ιδιαίτερα
µεγάλη που µας αν αγκάζει
ν α ζητήσουµε προσωριν ά
από τους πολίτες ν α µην
φέρν ουν  άλλο ρουχ ισµό
(µέχ ρι ν α διατεθούν  όσα έχ ουν  ήδη συγκεν τρωθεί). 

Όσοι πολίτες επιθυµούν  ν α προσφέρουν  µπορούν  ν α φέρ-
ν ουν :

• Νερά
• Τρόφιµα (που δεν  χ ρειάζον ται προετοιµασία για κατα-

ν άλωση, όπως µπισκότα, φρυγαν ιές, παξιµάδια, κρουασάν ,
γάλα, κον σέρβες, κλπ.) 

• Είδη ατοµικής υγιειν ής (οδον τόβουρτσες, οδον τόπα-
στες, χ αρτί υγείας, µωροµάν τιλα, πάν ες, σερβιέτες, σαπούν ι,
σαµπουάν , αφρόλουτρο, κλπ)

• Είδη καθαριότητας (σκούπες, φαράσια, κουβάδες,
σφουγγαρίστρες, γάν τια, κλπ.)

Όλα τα προϊόν τα συλλέγον ται στο κτήριο της Κοιν ων ικής
Υπηρεσίας (Εθν ικής Αν τιστάσεως και Ελευθερίου Βεν ιζέλου),
καθηµεριν ά και ώρες 7:30-15:30.



8-θριάσιο Tρίτη 21 Νοεµβρίου 2017 

ΕΠΙΚΑΙΡΗ  ΕΡΩΤΗΣΗ προς τον Υπουργό Οικονο-
µικών, κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο , µε θέµα : «Αποζηµίωση
πληγέντων από την φονική πληµµύρα στην ∆υτική Αττι-
κή», κατέθεσε η βουλευτής Εύη Χριστοφιλοπούλου επι-
σηµαίνοντας τα ακόλουθα: 

Ο απολογισµός της φονικής πληµµύρας στην ∆υτική
Αττική είναι τραγικός, παρά την υπεράνθρωπη προσπά-
θεια των δυνάµεων πολιτικής προστασίας:  τουλάχιστον
20 νεκροί και πλήθος τραυµατιών, καταστροφή εκατοντά-
δων σπιτιών, επιχειρήσεων, αγροτικών και κτηνοτροφ-
ικών µονάδων. 

Οι ευθύνες είναι αδιαµφισβήτητες.  Η έλλειψη οργανω-
µένου σχεδιασµού, η απουσία προληπτικών µέτρων και
αντιπληµµυρικών έργων συνετέλεσε στην έκταση της
καταστροφής.  Προέχει όµως, όχι απόδοση ευθυνών,
αλλά η άµεση αποκατάσταση των πληγέντων. Χωρίς γρα-
φειοκρατία, καθυστερήσεις και παλινωδίες όπως αυτές
που παρατηρούνται συστηµατικά τα τελευταία δύο χρόνια
στον ΕΛΓΑ. 

Η ∆ηµοκρατική Συµπαράταξη διατύπωσε ξεκάθαρη
πρόταση: 

1ον Άµεσες εισοδηµατικές ενισχύσεις στους πληγέντες
για την αντιµετώπιση των πρώτων αναγκών διαβίωσης.  

2ον Άµεση αναστολή της πληρωµής των οφειλών νοι

κοκυριών και επαγγελµατιών και αναστολή αναγκα-
στικών µέτρων είσπραξης σε βάρος τους

3ον Ταχύτατη καταγραφή των ζηµιών από τους αρµό-
διους φορείς (∆ήµους για τις οικίες, Περιφέρεια για τις
επιχειρήσεις, ΕΛΓΑ για αγροτικές/κτηνοτροφικές δρα-
στηριότητες) και καταβολή αποζηµιώσεων. 

Εφόσον δεν υπάρχουν άλλοι πόροι, επιβάλλεται να
αξιοποιηθεί το φετινό πλεόνασµα της υπερφορολόγησης.
Σε κάθε περίπτωση, οι αποζηµιώσεις πρέπει να είναι ρεα-
λιστικές και να ανταποκρίνονται στο ύψος της ζηµιάς που
υπέστησαν οι θιγόµενοι. 

Τα µέτρα που ανακοίνωσε σήµερα η Κυβέρνηση είναι
χρήσιµα. Το κρίσιµο όµως δεν είναι οι προθέσεις, αλλά η
εφαρµογή. Εφαρµογή που πρέπει να είναι ταχύτατη,
αποτελεσµατική και αµερόληπτη.  

Κατόπιν αυτών ερωτάσθε: 
Σε ποιο χρονικό διάστηµα θα ολοκληρωθεί η καταγρα-

φή των ζηµιών και πότε θα υλοποιηθούν τα µέτρα ανα-
κούφισης, προστασίας και αποζηµίωσης των πληγέντων
στην ∆υτική Αττική; Με ποιον τρόπο θα διασφαλιστεί η
ταχεία, αποτελεσµατική και αµερόληπτη εφαρµογή τους;  

Η ερωτώσα βουλευτής
Εύη Χριστοφιλοπούλου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Γενική Συνέλευση
ενόψει του 18ο

Συνέδριου της  ΕΕ∆ΥΕ
στις 2 και 3 ∆εκέµβρη
2017, στο ∆ηµαρχείο

Χαϊδαρίου.

Έγινε την Κυριακή 12
Νοέµβρη η Γενική Συνέ-
λευση (προσυνεδριακή)
της Επιτροπής Ειρήνης
Ελευσίνας, ενόψει του 18ο
Συνέδριου της Ελληνικής
Επιτροπής για τη ∆ιεθνή
Ύφεση και Ειρήνη
(ΕΕ∆ΥΕ) που θα πραγµα-
τοποιηθεί στις 2 και 3
∆εκέµβρη 2017, στο ∆ηµα-
ρχείο Χαϊδαρίου.
Από τη γραµµατεία της
ΕΕ∆ΥΕ παραβρέθηκε η Κα
Παπαδοπούλου Ελένη η
οποία και ανέπτυξε τις κεν-
τρικές κατευθύνσεις του
φιλειρηνικού κινήµατος.
Τον απολογισµό της απε-
ρχόµενης γραµµατείας
έκανε ο πρόεδρος
Αντώνης Αλεξανδρόπου-
λος, ενώ τον οικονοµικό η
ταµίας Ντόλη Μαρινο-
πούλου.
Έγιναν ερωτήσεις και
τοποθετήσεις από τους
παραβρισκόµενους. 

Ακολούθησε το κλείσιµο
και τα καθήκοντα που
µπαίνουν για τους αγωνι-
στές της ειρήνης. Στη
συνέχεια έγινε η πρόταση
για τη νέα γραµµατεία της
Επιτροπής Ειρήνης Ελευ-
σίνας και ψηφοφορία.
Έτσι η νέα γραµµατεία έχει
την εξής σύνθεση:
• Π Ρ Ο Ε ∆ Ρ Ο Σ
Αντώνης Αλεξανδρόπου-
λος                                               
• Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ
∆ηµόπουλος Χριστόφορος
• Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Ε ∆ Ρ Ο Σ
Μαρινοπούλου Ντάνια
• Τ Α Μ Ι Α Σ - Υ Π / Ν Η
Π Ε Ρ Ι Ο ∆ Ι Κ Ο Υ
Μαρινοπούλου Ντόλη
•∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ &
ΝΕΟΛΑΙΑΣ     Μονοχολιάς
Βασίλης
• Μ Ε Λ Ο Σ
Αγγελοπούλου ∆ήµητρα
• Μ Ε Λ Ο Σ
Αλετράς Κώστας
• Μ Ε Λ Ο Σ
Βασιλείου Ελένη
• Μ Ε Λ Ο Σ
Γκιόκας Παντελής
• Μ Ε Λ Ο Σ
Μαρούγκας ∆ηµήτρης
• Μ Ε Λ Ο Σ
Παπανικολάου Χρίστος
• Μ Ε Λ Ο Σ
Πηλιχού Σοφία
• Μ Ε Λ Ο Σ
Χρυσογονίδου Μαρία

ΜΜεειιώώσσεειιςς  σσττοο  ΚΚοοιιννωωννιικκόό  ΤΤιιµµοολλόόγγιιοο
Ελάφρυνση των λογαριασµών της ∆ΕΗ για 
τους αδύναµους υπόσχεται ο Σταθάκης

Ηαντιµετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, η δικαιότερη κατανοµή του
κόστους της κοινωνικής πολιτικής και η στήριξη των ασθενέστερων
είναι ο στόχος των παρεµβάσεων της κυβέρνησης στις Υπηρεσίες Κοι-

νωνικής Ωφέλειας (ΥΚΩ) και το Κοινωνικό Τιµολόγιο, όπως ανέφερε ο υπο-
υργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, µιλώντας νωρίτερα
χθες στην Ολοµέλεια επί του νοµοσχεδίου για το κοινωνικό µέρισµα.

Ο κ. Σταθάκης ενηµέρωσε την εθνική αντιπροσωπεία ότι θα υπάρξει εξοµάλ-
υνση στον τρόπο υπολογισµού των ΥΚΩ, µε τρόπο που θα αποτελέσει τοµή
και θα επηρεάσει και µεγάλη µάζα των καταναλωτών, δηλαδή εκείνων των
καταναλωτών που είναι ανάµεσα στα 1.600 KW και 2.000 KW και θα επηρεά-
σει και τη µεσαία τάξη, δηλαδή τους καταναλωτές που είναι λίγο πάνω από τα
2.000 ΚW. 
Η διαφορά στην αποτίµηση των ΥΚΩ που θα έχει πλέον τη µορφή καµπύλης
και όχι σκάλας, όπως χαρακτηριστικά περιέγραψε ο υπουργός, θα είναι
σηµαντική και θα αποτυπωθεί µε µία ελάφρυνση των λογαριασµών που θα
φανεί µόλις εφαρµοστεί ο νέος τρόπος αποτίµησης των ΥΚΩ.

Ο υπουργός σηµείωσε ότι «µεγάλη αλλαγή» προετοιµάζεται και για το Κοινω-
νικό Τιµολόγιο. «Είναι έτοιµη η σχετική υπουργική απόφαση, µε την οποία
κάνουµε δύο βασικές τοµές. Μέχρι τώρα το Κοινωνικό Τιµολόγιο ήταν περίπου
οριζόντιο. 
Όσοι εντάσσονταν εκεί -µόνο µε κριτήριο το εισόδηµά τους- είχαν περίπου µία
δεδοµένη τιµή µε 30% έως 35% έκπτωση. Σήµερα, εισάγουµε µία δεύτερη
κατηγορία που θα έχει 70% έκπτωση και αυτοί είναι όσοι έχουν δικαίωµα στο
εισόδηµα αλληλεγγύης. Άρα, για 400.000 νοικοκυριά που έχουν πολύ χαµηλό
εισόδηµα, δηλαδή εκείνους που λαµβάνουν εισόδηµα κοινωνικής αλληλεγ-
γύης, η έκπτωση στο ρεύµα και σε όλες τις συνεπαγόµενες µειώσεις θα φτά-
σει στο 70%» είπε ο κ. Σταθάκης, για να προσθέσει ότι «είναι ένα µέτρο
ισχυρής στήριξης των πραγµατικά κοινωνικά αδύναµων» και ένα µέτρο για την
ενεργειακή φτώχεια. 
Επίσης, ο υπουργός τόνισε ότι για το Κοινωνικό Τιµολόγιο δεν θα ισχύσουν
µόνο εισοδηµατικά, αλλά και περιουσιακά κριτήρια.

ΕΕΥΥΗΗ  ΧΧΡΡΙΙΣΣΤΤΟΟΦΦΙΙΛΛΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟΥΥ  
ΕΠΙΚΑΙΡΗ  ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΥΚΛΕΙ∆Η ΤΣΑΚΑΛΩΤΟ 

 Χωρίς γραφειοκρατία, καθυστερήσεις και 
παλινωδίες τα µέτρα ανακούφισης και 

αποζηµίωσης των πληγέντων στην ∆υτική Αττική



Tρίτη 21 Νοεµβρίου 2017 θριάσιο-9

Μ
ε ιδιαίτερο ενθουσιασµό επέστρεψε, από
το Ναύπλιο, η αποστολή της Παιδικής –
Νεανικής Χορωδίας του ∆ηµοτικού

Ωδείου του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου
Ασπροπύργου, αφού κατέκτησε την Τρίτη (3)
Θέση στο 4ο ∆ιεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ, που
πραγµατοποιήθηκε στο Ναύπλιο από τις 15 έως
τις 19 Νοεµβρίου 2017.

Μέσα στην αίθουσα του «Βουλευτικού», Χορ-
ωδίες διάφορων κατηγοριών παρουσίασαν το  καλ-
λιτεχνικό τους πρόγραµµα, εκπλήσσοντας το ακρο-
ατήριο και την Κριτική Επιτροπή. 

Η Παιδική – Νεανική Χορωδία του ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου, υπό τη διεύθυνση της Καθηγήτριας Πιά-
νου και Μαέστρου κ. Νάνσυς Καπρούλια, παρου-
σίασε -το απόγευµα του Σαββάτου- το πρόγραµµά
της, εισπράττοντας το πιο θερµό χειροκρότηµα
όλων, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις. 

Το Πρόγραµµα της Χορωδίας απαρτίζονταν από
τα  µουσικά –χορωδιακά κοµµάτια: “Σακαράκα”,
“Ninna Nanna Toscana” (Παραδοσιακό Ιταλίας,
Επεξεργασία: Β. Πετρόχειλος), “Λεµονάκι” (Παρα-
δοσιακό- διασκευή: Επαµεινώνδας Φλωρός –
Μεταγραφή για Χορωδία: Μαρία Μελιγκοπούλου
και “Του µικρού Βοριά”, (Μίκης Θεοδωράκης, σε
ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη), συνοδεία του κ.
Γεώργιου ∆εδούση, Καθηγητή του ∆ηµοτικού
Ωδείου. 

Ο Πρόεδρος του Πνευµατικού Κέντρου, κ. Μελέ-
τιος Μπουραντάς, ο οποίος συνόδευε την απο-
στολή, συνεχάρη τους Καθηγητές και τους Χορω-
δούς για την επιτυχία τους και τόνισε πως, η
∆ηµοτική Αρχή, Πνευµατικό Κέντρο και ∆ήµος, θα
συνεχίσει να στηρίζει τέτοιου είδους  καλλιτεχνι-
κές συµµετοχές.  

Θερµά συγχαρητήρια, για την επιτυχή εκπρ-
οσώπηση της πόλης, απηύθυνε στη Χορωδία και 

τους Καθηγητές – Συντελεστές της 
διάκρισης και ο ∆ήµαρχος της πόλης, κ. Νικόλα-

ος Μελετίου. 
Τη χαρά της επιτυχίας των παιδιών του Ασπρ-

όπυργου µοιράστηκαν, κατά την ανακοίνωση των
αποτελεσµάτων, ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, κ. Αντώνιος Καραµπούλας και ο
Εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος, κ. Αντώνιος
Κοναξής.

∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ω∆ΕΙΟΥ

ΧΧάάλλκκιιννοο  ΜΜεεττάάλλλλιιοο  γγιιαα  ττηηνν  ΠΠααιιδδιικκήή  ––  ΝΝεεααννιικκήή  ΧΧοορρωωδδίίαα
ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  σσττοο  44οο  ∆∆ιιεεθθννέέςς  ΦΦεεσσττιιββάάλλ  ΝΝααυυππλλίίοουυ

• Θερµά Συγχαρητήρια, από τον ∆ήµαρχο και τη ∆ιοίκηση του Πνευµατικού Κέντρου Ασπροπύργου.Θερµά Συγχαρητήρια, από τον ∆ήµαρχο και τη ∆ιοίκηση του Πνευµατικού Κέντρου Ασπροπύργου.
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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  ))

ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΛΛΗΗΣΣΗΗ  ΕΕΚΚ∆∆ΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗΣΣ  ΕΕΝΝ∆∆ΙΙΑΑΦΦΕΕΡΡΟΟΝΝΤΤΟΟΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΓΓΩΩΓΓΩΩΝΝ
35η ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ ΤΟΥ

∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΤΙΣ 16 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ε
νόψει της 35ης ∆ράσης του κινήµατος «Χωρίς Μεσάζοντες», ο ∆ήµος Ελευσίνας
απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στους παραγωγούς αγροτικών
προϊόντων, δίχως περιορισµό ως προς το είδος και την ποσότητα των προϊόντων.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι παραγωγοί (είτε έχουν συµµετάσχει είτε όχι, στο
κίνηµα του ∆ήµου) να υποβάλλουν εκ νέου τις προσφορές τους έως την Παρασκευή 24-
11-2017 και ώρα 12:00 πµ στο fax: 2105544934 ή στο e-mail: xorismesazonteselefsi-
na@gmail.com

Για ενδιαφερόµενους των οποίων η ιδιότητα του παραγωγού δεν έχει ελεγχθεί προγε-
νέστερα, θα ζητηθούν τα αντίστοιχα παραστατικά.

Το ∆.Σ του Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων του ΓΕΛ Μάνδρας ιδρύει Κοινωνικό Φροντιστήριο
σε συνεργασία µε τον πατέρα Μακάριο Μάτσο στο Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου. 

Το ∆.Σ του Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων του ΓΕΛ Μάνδρας ιδρύει Κοινωνικό Φροντιστήριο σε
συνεργασία µε τον πατέρα Μακάριο Μάτσο στο Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου, (δίπλα απο την

εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης) . Το φροντιστήριο θα λειτουργεί απο τις 17:00 µµ µεχρι
της 20:µµ. Παρακαλούµε όσους εκπαιδευτικούς που το αντικείµενο τους ειναι τα µαθηµατικά, 

η φυσική και τα αρχαία να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα : 210-5556350 210-5550099

Η σύνθεση της «επιχειρησιακής οµάδας» των δραστών
διαφοροποιείτο σε κάθε εξόρµηση, µε τον αριθµό των
συµµετεχόντων να κυµαίνεται από τρείς έως δέκα κάθε
φορά, ενώ επιπλέον διέπρατταν πολλές κλοπές και
ληστείες σε κάθε εξόρµηση.
Κατά τη διάρκεια των ληστειών είχαν καλυµµένα τα χαρ-
ακτηριστικά τους, απειλούσαν µε διάφορα αντικείµενα τα
θύµατά τους, ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις τα κακο-
ποιούσαν µε ιδιαίτερη σκληρότητα.

Μετά την ολοκλήρωση των εγκληµατικών τους πρά-
ξεων, έκαιγαν τα κλεµµένα οχήµατα που χρησιµοποι-
ούσαν, σε ερηµική τοποθεσία στον Ασπρόπυργο.
Στην κατοχή τους, καθώς και έπειτα από έρευνα σε
καταυλισµούς στον Ασπρόπυργο και την Μάνδρα,
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερα κλεµµένα
αυτοκίνητα, διάφορα κλοπιµαία, διαρρηκτικά εργαλεία,
γάντια και κουκούλες.Από την µέχρι στιγµής έρευνα,
έχουν εξιχνιαστεί 125 υποθέσεις και συγκεκριµένα:
Σαράντα πέντε ληστείες σε περίπτερα, πρατήρια καυ-
σίµων, ψιλικατζίδικα και οδηγούς οχηµάτων, 25 διαρρή-
ξεις-κλοπές σε περίπτερα, καταστήµατα και εταιρείες και
55 κλοπές οχηµάτων.Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν
στον εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών, ο οποίος
τους παρέπεµψε σε τακτικό ανακριτή.

ΣΣυυννεεχχίίζζεεττααιι  ααπποο  σσεελλ..  33
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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

Την απαγόρευση της κυκλοφο-
ρίας παντός είδους οχήµατος
(επιβατικά, δίκυκλα, φορτηγά,

λεωφορεία, Μηχ. Έργων κ.λπ.) και
στα δύο ρεύµατα κυκλοφορίας της
Παλαιάς Εθνικής Οδού Ελευσίνας –
Θήβας, στο τµήµα της από τη χ/θ
5,000 (πρατήριο καυσίµων
«CYCLON») µέχρι και τα όρια µε τον
Νοµό Βοιωτίας (εδαφικής αρµοδιότ-
ητας ∆ήµου Μάνδρας – Ειδυλλίας),
ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνοµία
για λόγους οδικής ασφάλειας.

Η απαγόρευση ισχύει από τη ∆ευ-

τέρα 20 Νοεµβρίου έως και την Πέµ-
πτη 30 Νοεµβρίου.

Του ανωτέρω περιορισµού εξαιρ-
ούνται τα οχήµατα εκτάκτου ανάγκης,
τα οχήµατα κρατικών κ.λπ. υπηρε-
σιών, τα οχήµατα που συνδράµουν
στην αποκατάσταση των προκληθ-
εισών ζηµιών, τα οχήµατα τροφο-
δοσίας καταστηµάτων µέγιστου επιτρ-
επόµενου βάρους έως 3,5 τόνους,
καθώς και τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα των
µονίµων κατοίκων και εργαζοµένων
(εκπαιδευτικοί, ιδιωτικοί υπάλληλοι
κ.λπ.) σε επιχειρήσεις και υπηρ-

εσίες του ∆ηµοσίου που εξυπηρε-
τούνται  από το ανωτέρω οδικό
δίκτυο.Ο παραπάνω κυκλοφοριακός
περιορισµός δύναται να επεκταθεί σε
όλα τα οχήµατα, εφόσον οι κυκλοφο-
ριακές συνθήκες το επιβάλλουν.Οι
αρχές παρακαλούν τους οδηγούς των

οχηµάτων να αποφύγουν την κίνηση
τους στο παραπάνω οδικό τµήµα και
να ακολουθούν τις υποδείξεις των
τροχονόµων και  τις σχετικές
πινακίδες, ώστε να διευκολύνεται η
κυκλοφορία και να προληφθούν τα
τροχαία ατυχήµατα.

- Ποιοι εξαιρούνται
Απαγόρευση κυκλοφορίας οχηµάτων 
στην Παλαιά Εθνική Ελευσίνας - Θήβας 
έως τις 30 Νοεµβρίου 
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Θέµα 5ο :Παραχώρηση του υπ  ̀αριθµ. Ζ 1296 οικογενειακού
τάφου στον ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟ, ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΣΒΕΤΛΑΝΑΣ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών & Οικονοµικών
Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέµα 6ο :Παραχώρηση του υπ  ̀αριθµ. Θ 0230-6 οικογενεια-
κού τάφου στον SHREINER LUBON, ΤΟΥ BASILEIOS ΚΑΙ
ΤΗΣ TAMARA.

Εισηγητής: Ο Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών & Οικονοµικών
Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέµα 7ο :Έγκριση της υπ  ̀ αριθµ. 98/2017 µελέτης, µε τίτλο
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ
ΧΑΡΩΝ», προϋπολογισµού 200.000,00€.

Εισηγητής: Ο  Αντιδήµαρχος Πολεοδοµίας & Τ.Υ., κ. Αναστά-
σιος Παπαδόπουλος.

Θέµα 8ο :Έγκριση της υπ  ̀ αριθµ. 40/2017 µελέτης, µε τίτλο
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ», προϋπολογισµού
3.700.000,00€. 

Εισηγητής: Ο  Αντιδήµαρχος Πολεοδοµίας & Τ.Υ., κ. Αναστά-
σιος Παπαδόπουλος.

Θέµα 9ο :∆ηµοπράτηση της υπ  ̀αριθµ. 40/2017 µελέτης για το
έργο µε τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ»,
προϋπολογισµού 3.700.000,00€.
Εισηγητής: Ο  Αντιδήµαρχος Πολεοδοµίας & Τ.Υ., κ. Αναστά-
σιος Παπαδόπουλος.

Θέµα 10ο :Αποδοχή ποσού χρηµατοδότησης ύψους
2.000.000,00€ από την Περιφέρεια και έγκριση  κάλυψης
ποσού ύψους 1.700.000,00€ από πόρους του ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου, για την υπ  ̀ αριθµ. 40/2017 µελέτη, µε τίτλο
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ».

Εισηγητής: Ο  Αντιδήµαρχος Πολεοδοµίας & Τ.Υ., κ. Αναστά-
σιος Παπαδόπουλος.

Θέµα 11ο :∆ιαγραφή και επαναβεβαίωση µισθωµάτων και χαρ-
τοσήµου για τον κ. Χιον ίδη Ηλία.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιπ-
πος Πάνος.

Θέµα 12ο :Έγκριση αιτηµάτων χορήγησης Οικονοµικών
Ενισχύσεων – Επιχορηγήσεων.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κ. Αντώνιος
Καραµπούλας.

ΘΕΜΑ 13ο:   ΑΙΤΗΣΕΙΣ- ΈΓΓΡΑΦΑ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
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∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 

« Ν . Π . ∆ . ∆ .
ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ         ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ »

ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ:Μητροπόλεως 27
Τ.Κ.:13341, ΄Αν ω Λιόσια
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2 1 0 -
2475433 
FAX :210-2484928
E- MAIL :nkotonoglou@fyli.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
υπ' αριθ. ΣΟΧ  1/2017

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για την  υλοποίηση της ∆ράσης
«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

(Περίοδος 2017-2018) 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ

Το Ν.Π.∆.∆. ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 21 του
Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης
αρχής για την επιλογή προσωπικού
και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ
28/τ. Α /́3-3-1994), όπως ισχύει, σε
συνδυασµό µε τις διατάξεις της παρ. 9
του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016
(ΦΕΚ 224/τ.Α /́2-12-2016).

2.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο-
διοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτ-
ης» (ΦΕΚ 87/τ.Α /́7-6-2010), όπως
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3.Τις διατάξεις του άρθρου ένατου
του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό ∆ίκαιο
∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών
Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» (ΦΕΚ
54/τ. Α /́14-3-2012).

4.Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014
«α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και
την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµ-
βάσεων για την προγραµµατική περίο-
δο 2014-2020, β) Ενσωµάτωση της
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
13ης Ιουνίου 2012 (EE L
156/16.6.2012) στο Ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α
297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/τ.
Α /́23-12-2014).

5.Τις διατάξεις της παρ.5  του άρθ-
ρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ
125/τ. Α /́7-7-2016).

6.Την Κ.Υ.Α. υπ’ αριθµ.
17 /ο ικ .321 /Ε Υ ΣΕ Κ Τ /55417
«Σύστηµα ∆ιαχείρισης, Αξιολόγησης,
Παρακολούθησης και Ελέγχου - ∆ια-
δικασία Εφαρµογής της ∆ράσης “Ενα-
ρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµα-
τικής ζωής” έτους 2017-2018, συγχρ-
ηµατοδοτούµενης από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταµείο στο πλαίσιο του
Εταιρικού Συµφώνου για το Πλαίσιο
Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραµ-
µατική Περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ
1719/τ.Β /́18-5-2017), όπως ισχύει. 

7.Την υπ’ αριθ. πρωτ. 4359/5-
5-2017 Ανακοίνωση – Πρόσκληση
της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. για την κατάρτι-
ση ενδεικτικού και µη εξαντλητι-
κού καταλόγου Φορέων/∆οµών
στο πλαίσιο της ∆ράσης «Εναρµό-
νιση Οικογενειακής και Επαγγε-
λµατικής Ζωής» έτους 2017-2018.

8. Την υπ’ αριθ. πρωτ.
5122/23-5-2017 Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της
Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανά-
πτυξης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., για την υλο-
ποίηση πράξεων στο πλαίσιο της
∆ράσης «Εναρµόνιση Οικογενεια-
κής και Επαγγελµατικής Ζωής»
Έτους 2017-2018, προς τους
Ωφελούµενους της εν λόγω ∆ρά-
σης. 

9. Την υπ' αριθ. 77/27-06-
2017 απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ «Παιδικοί
Σταθµοί Άνω Λιοσίων», µε θέµα:
«Λήψη απόφασης για την πρό-
σληψη προσωπικού µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµέ-
νου χρόνου, για την υλοποίηση
της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΙ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ» στο
πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράµµα-
τος, στο Ν.Π.∆.∆. «ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» ∆ήµου
Φυλής.

10. Την υπ' αριθ. πρωτ.
55682/20602/18-07-2017 απόφ-
αση του Συντονιστή της Αποκεν-
τρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής περί
ελέγχου νοµιµότητας της υπ' αριθ.
77/27-06-2017 απόφασης του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Ν.Π.∆.∆. «Παιδικοί Σταθµοί Άνω
Λιοσίων».

11. Την υπ’ αρ. πρωτ.
12829/03.07.2017 απόφαση του
Ειδικού Γραµµατέα ∆ιαχείρισης
Τοµεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταµείου για την ένταξη
της Πράξης «Εναρµόνιση Οικογε-
νειακής και Επαγγελµατικής Ζωής
2017 – 2018» µε κωδικό ΟΠΣ
5007969 στο Επιχειρησιακό Πρό-
γραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ια
Βίου Μάθηση 2014-2020».

12. Την υπ  ́ αριθµ. πρωτ.
2084/03-07-2017 απόφαση
(Α∆Α:7ΓΜ57Λ7-ΕΚ3) της Περιφε-
ρειάρχη Αττικής µε θέµα: «Ένταξη
της Πράξης ‘ ‘ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 ’’
µε κωδικό ΟΠΣ 5008897 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττι-
κή 2014-2020».

13. Τον Ενδεικτικό και µη
εξαντλητικό κατάλογο Φορέων
ανά ∆ήµο, που εκδήλωσαν την
πρόθεσή τους να συµµετέχουν
στο πλαίσιο της δράσης «Εναρµό-
νιση Οικογενειακής και Επαγγε-
λµατικής Ζωής» Έτους 2017-
2018, κατόπιν της υπ’ αριθ.
4359/5-5-2017 Ανακοίνωσης–
Πρόσκλησης της Ελληνικής Εται-
ρείας Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), για
το ∆ήµο ∆οµής: ∆ήµος Φυλής,
Φορέας: Παιδικοί Σταθµοί Άνω
Λιοσίων, Νοµός: Αττικής, Περιφέρ-
εια: Αττικής. 

14. Τον οριστικό πίνακα
ωφελουµένων (κατά αύξουσα
σειρά κωδικού) ανά δήµο
αιτούσας, κατόπιν της υπ’ αριθ.
5122/23-5-2017 Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της
Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανά-
πτυξης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Ε.Τ .Α.Α.) Α.Ε., προς τους
Ωφελούµενους, για την υλο-
ποίηση πράξεων στο πλαίσιο της
∆ράσης «Εναρµόνιση Οικογενεια-
κής και Επαγγελµατικής Ζωής»
περιόδου 2017-2018, για το ∆ήµο
Φυλής. 

15. Τη σύσταση Ν.Π.∆.∆.
µε την επωνυµία «Παιδικοί Σταθµοί
∆ήµου Άνω Λιοσίων»  (ΦΕΚ
1400/τ.Β /́10.10.2005) και τη δια-
τήρησή του ως αυτοτελούς Νοµι-
κού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου
του ∆ήµου Φυλής (ΦΕΚ
1765/τ.Β /́05.08.2011). 

16. Την υπ’ αριθ. πρωτ.
2960/24-10-2017 (ΟΡΘΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) βεβαίωση του
Προέδρου του ΝΠ∆∆ «Παιδικοί
Σταθµοί Άνω Λιοσίων» περί ύπα-
ρξης πιστώσεων για την κάλυψη
της δαπάνης µισθοδοσίας του υπό
πρόσληψη προσωπικού  της
παρούσας ανακοίνωσης.

Αν ακοιν ών ει 

Την  πρόσληψη, µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σµέν ου χρόν ου,  συν ολικά δύο
(2) ατόµων  για την  υλοποίηση
της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»
(Περίοδος  2014-2020), του
ΝΠ∆∆ «Παιδικοί Σταθµοί Άν ω
Λιοσίων » ∆ήµου Φυλής, που
εδρεύει στο ∆ήµο Φυλής και
συγκεκριµέν α του εξής, αν ά
υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και
διάρκεια σύµβασης, αριθµού
ατόµων  (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα
αν τίστοιχα απαιτούµεν α (τυπικά
και τυχόν  πρόσθετα) προσόν τα
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Οι τρόποι υπολογισµού της εµπει-
ρίας για όλες τις ειδικότητες περι-

γράφον ται αν αλυτικά στο
«Παράρτηµα αν ακοιν ώσεων
Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου
Χρόνου (ΣΟΧ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I.,
ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»). 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτή-
των τους και της εµπειρίας τους
οφείλουν να προσκοµίσουν όλα τα
απαιτούµενα από την παρούσα ανα-
κοίνωση και το «Παράρτηµα ανα-
κοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορι-
σµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητι-
κά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ,
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ
του ανωτέρω Παραρτήµατος, εκτός
από την Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν.
1599/1986 που αναφέρεται στο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
∆ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2. του
Παραρτήµατος αυτού. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα
στο «Παράρτηµα ανακοινώσεων
Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου
Χρόνου (ΣΟΧ)».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ∆ηµοσίευση
της ανακοίνωσης 
Περίληψη της παρούσας ανακοίνω-
σης, η οποία πρέπει να περιέχει
υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα
τα στοιχεία της παρ. 8 του άρθρου
21 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει),
να δηµοσιευθεί σε δύο (2) ηµερήσιες ή
εβδοµαδιαίες τοπικές εφηµερίδες του
νοµού Αττικής, εφόσον εκδίδονται. Σε
περίπτωση που εκδίδεται µία εφηµε-
ρίδα (ηµερήσια ή εβδοµαδιαία) η
δηµοσίευση θα γίνει στην εφηµερίδα
αυτή δύο (2) φορές.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνω-
σης [µαζί µε το «Παράρτηµα ανα-
κοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορι-
σµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» µε σήµανση
έκδοσης «30.3.2017»] να γίνει στο
κατάστηµα της υπηρεσίας µας, στα
παραρτήµατα  αυτής και στον χώρο
των ανακοινώσεων του δηµοτικού
καταστήµατος του ∆ήµου Φυλής,
στο οποίο εδρεύει η υπηρεσία. Θα
συνταχθεί και σχετικό πρακτικό
ανάρτησης στο φορέα (σύµφωνα µε
την παρ. 9 του άρθρου 21 του Ν.
2190/1994 όπως ισχύει), το οποίο θα
αποσταλεί αυθηµερόν στο ΑΣΕΠ είτε
στο e-mail: sox@asep.gr είτε στο
fax: 210 6467728 ή 213 1319188.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή
αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να
συµπληρώσουν την αίτηση µε
κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να
την υποβάλουν, είτε αυτοπρ-
οσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτ-
ηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφό-
σον η εξουσιοδότηση φέρει την υπο-
γραφή τους θεωρηµένη από δηµό-
σια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε
συστηµένη επιστολή, στα γραφεία
της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη
διεύθυνση:  Ν.Π.∆.∆. « ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ » ∆ήµου
Φυλής, Μητροπόλεως 27, 13341,
΄Ανω Λιόσια, απευθύνοντάς την στο
Τµήµα ∆ιοίκησης υπόψη κας
Κοχλιαρίδου Παναγιώτας ( τηλ. Επι-
κοινωνίας : 210-2475433 / Εσωτ :
105 ).Στην περίπτωση αποστολής
των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρ-
όθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε
βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο
φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά
την αποσφράγισή του επισυνάπτεται
στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υπο-
βάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις
µίας µόνο κατηγορίας προσωπικού
(ΠΕ ή ΤΕ). Η σώρευση θέσεων διαφ-
ορετικών κατηγοριών προσωπικού
σε µία ή περισσότερες αιτήσεις συνε-
πάγεται αυτοδικαίως σε κάθε
περίπτωση ακύρωση όλων των αιτή-
σεων και αποκλεισµό του υποψ-
ηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. 

Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα ∆ιάρκεια σύµβασης Αριθµός
ατόµων

100 ΝΠ∆∆ «
ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ »
∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ *Από την υπογραφή της
σύµβασης έως 31-08-
2018, µε δυνατότητα ανα-
νέωσης ή παράτασης  σε
περίπτωση συνέχισης του
προγράµµατος

1

101 ΝΠ∆∆ «
ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ »
∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΤΕ ΛΟΓΟ-
ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

*Από την υπογραφή της
σύµβασης έως  31-08-
2018, µε δυνατότητα ανα-
νέωσης ή παράτασης  σε
περίπτωση συνέχισης του
προγράµµατος

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (αν ά κωδικό θέσης)

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η έν αρξη ή συν έχιση της σύµβασης συν αρτάται µε την  προϋπόθεση ότι ο φ ορέας/δοµή
θα παρέχει υπηρεσίες σε κατόχους «Αξία τοποθέτησης» (v oucher), σύµφ ων α µε τους εν  γέν ει καν όν ες
του θεσµικού πλαισίου που τον /την  διέπει, για την  υλοποίηση της δράσης «Εν αρµόν ιση Οικογεν ειακής
και Επαγγελµατικής Ζωής» (Περίοδος 2017-2018).

Κωδικόςθέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούµεν α (τυπικά & τυχόν  πρόσθετα) προσόν τα

100 α) Πτυχίο ή δίπλωµα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας µε ειδίκευ-
ση στην Ψυχολογία ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπι-
στηµίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ηµεδαπής ή
ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, 
β)  Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόµιµες
προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλµατος του Ψυχολόγου. 

101 α) Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Λογοθεραπείας ΤΕΙ  ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή
δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότι-
µος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας, 
β) Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλµατος
Λογοθεραπευτή.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ

100 Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη µετά την απόκτηση της ζητούµενης, από την παρούσα
ανακοίνωση άδειας άσκησης επαγγέλµατος ή µετά την ηµεροµηνία της Βεβαίωσης πλήρ-
ωσης   των νοµίµων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλµατος Ψυχολόγου. 
Για την απόδειξη της εµπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή Ειδικές περι-
πτώσεις απόδειξης εµπειρίας του Παραρτήµατος ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορι-
σµένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας.

101 Επειδή µε το π.δ. 176/2014 (ΦΕΚ 279 Α’/31-12-2014), έγινε καθορισµός των προϋποθέσεων
άσκησης του επαγγέλµατος του Λογοθεραπευτή και προβλέπεται εφεξής έκδοση βεβαίωσης περί
συνδροµής των νοµίµων προϋποθέσεων για την άσκηση του εν λόγω επαγγέλµατος και προκειµέ-
νου να συµπληρωθεί χρονικά η συνολική εµπειρία των 60 µηνών (κριτήριο 10), δύναται να συνυπολο-
γισθεί  στη µετά την εν λόγω βεβαίωση εµπειρία και η διανυθείσα από την απόκτηση του τίτλου
σπουδών µέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος (31-12-2014).
Ως εκ τούτου, για την απόδειξη της ανωτέρω εµπειρίας βλ. δικαιολογητικά κατά περίπτωση (πριν και
µετά τη βεβαίωση περί συνδροµής των νοµίµων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλµατος
του Λογοθεραπευτή) ήτοι:
-Για την απόδειξη της εµπειρίας µετά την κτήση της εν λόγω βεβαίωσης, βλ. δικαιολογητικά περίπτω-
ση Α(1) ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εµπειρίας του Παραρτήµατος ανακοινώσεων Συµβάσεων
εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας.
- Για την απόδειξη της εµπειρίας από την απόκτηση του τίτλου σπουδών µέχρι την έκδοση του π.δ.
176/2014 (ΦΕΚ 279 Α’/31-12-2014), βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή Ειδικές περιπτώσεις από-
δειξης εµπειρίας του Παραρτήµατος  ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ) -
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας.

Η σειρά κατάταξης µεταξύ των  υποψηφ ίων  καθορίζεται µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ (ΠΕ) ΚΑΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ (ΤΕ) ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
Ως βαθµολογούµενη εµπειρία για τους  παρακάτω κωδικούς θέσεων  νοείται η απασχόληση µε σχέση

εργασίας ή σύµβαση έργου στον δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα ή άσκηση επαγγέλµατος σε καθήκοντα ή έργα συνα-
φή µε το αντικείµενο των προς πλήρωση θέσεων
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Η προθεσµία υποβολής των αιτή-
σεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπο-
λογιζόµενες ηµερολογιακά) και
αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της
τελευταίας δηµοσίευσης της παρ-
ούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της
ανάρτησής της στο κατάστηµα της
υπηρεσίας µας, στα παραρτήµατα
αυτής και στον χώρο ανα-
κοινώσεων του δηµοτικού κατα-
στήµατος του ∆ήµου Φυλής, εφό-
σον η ανάρτηση είναι τυχόν µετα-
γενέστερη της δηµοσίευσης στις
εφηµερίδες. Η ανωτέρω προθεσµία
λήγει µε την παρέλευση ολόκληρ-
ης της τελευταίας ηµέρας και εάν
αυτή είναι, κατά νόµο, εξαιρετέα
(δηµόσια αργία ή µη εργάσιµη),
τότε η λήξη της προθεσµίας
µετατίθεται την επόµενη εργάσιµη
ηµέρα. 
Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζ-
ητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:
α) στην υπηρεσία µας στην ανω-
τέρω διεύθυνση• β) στο δικτυακό
τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)
και συγκεκριµένα ακολουθώντας
από την κεντρική σελίδα τη διαδρ-
οµή: Πολίτες � Έντυπα – ∆ιαδι-
κασίες � ∆ιαγωνισµών Φορέων �
Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά
τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην
ηλεκτρονική τους διεύθυνση
(www.kep.gov.gr), απ' όπου µέσω
της διαδροµής: Σύνδεσµοι � Ανε-
ξάρτητες και άλλες αρχές � ΑΣΕΠ
θα οδηγηθούν στην κεντρική
σελίδα του δικτυακού τόπου του
ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρό-

σβαση στα έντυπα µέσω της δια-
δροµής: Πολίτες � Έντυπα – ∆ια-
δικασίες � ∆ιαγωνισµών Φορέων
� Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:   Κατάταξη
υποψηφ ίων
Αφού η υπηρεσία µας επεξεργα-
στεί τις αιτήσεις των υποψηφίων,
τους κατατάσσει βάσει των κριτ-
ηρίων του νόµου (όπως αναλυτικά
αναφέρονται στο Παράρτηµα της
ανακοίνωσης). Η κατάταξη των
υποψηφίων, βάσει της οποίας θα
γίνει η τελική επιλογή για την πρό-
σληψη µε σύµβαση εργασίας ορι-
σµένου χρόνου, πραγµατοποιείται
ως εξής: 
1. Προηγούνται στην κατάταξη οι
υποψήφιοι που διαθέτουν τα
κύρια προσόντα της ειδικότητας
και ακολουθούν οι έχοντες τα επι-
κουρικά (Α ,́ Β  ́επικουρίας κ.ο.κ.). 
2. Η κατάταξη µεταξύ των υποψ-
ηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα
(κύρια ή επικουρικά) γίνεται κατά
φθίνουσα σειρά µε βάση τη συνολι-
κή βαθµολογία που συγκεν-
τρώνουν από τα βαθµολογούµενα
κριτήρια κατάταξης (χρόνος ανε-
ργίας, πολυτεκνική ιδιότητα, τρι-
τεκνική ιδιότητα, αριθµός ανήλικων
τέκνων, µονογονεϊκή ιδιότητα,
βαθµός τίτλου σπουδών, εµπειρία,
αναπηρία υποψηφίου, αναπηρία
συγγενικού ατόµου).
3. Στην περίπτωση ισοβαθµίας
υποψηφίων στη συνολική βαθµο-
λογία προηγείται αυτός που έχει
τις περισσότερες µονάδες στο

πρώτο βαθµολογούµενο κριτήριο
(χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές
συµπίπτουν, αυτός που έχει τις
περισσότερες µονάδες στο δεύτε-
ρο κριτήριο (αριθµός τέκνων
πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω
καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα
κριτήρια, η σειρά µεταξύ των
υποψηφίων καθορίζεται µε δηµό-
σια κλήρωση.

Τα κωλύµατα της οκτάµην ης
απασχόλησης και του Π.∆.
164/2004  ∆ΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ
στην  περίπτωση πρόσληψης
προσωπικού µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σµέν ου χρόν ου για την  υλο-
ποίηση Προγραµµάτων  ή
Έργων  της παρ. 3 του άρθρου
21 του Ν. 2190/1994.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Αν άρτηση
πιν άκων  και υποβολή εν στά-
σεων
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η
υπηρεσία µας θα αναρτήσει, το
αργότερο µέσα σε είκοσι (20) ηµέρ-
ες από τη λήξη της προθεσµίας
υποβολής των αιτήσεων συµµε-
τοχής, τους πίνακες κατάταξης
των υποψηφίων στα καταστήµατα
των γραφείων µας, τους οποίους
πρέπει να αποστείλει άµεσα για
έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα
συνταχθεί και σχετικό πρακτικό
ανάρτησης (σύµφωνα µε το άρθρο
21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994
όπως ισχύει) το οποίο θα υπογρα-
φεί από δύο (2) υπαλλήλους της

υπηρεσίας. Το πρακτικό αυτό θα
αποσταλεί αυθηµερόν στο ΑΣΕΠ
είτε στο e-mail: sox@asep.gr είτε
στο fax: 210 6467728 ή 213
1319188.
Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέ-
πεται στους ενδιαφερόµενους η
άσκηση ένστασης, µέσα σε αποκ-
λειστική προθεσµία δέκα (10) ηµε-
ρών (υπολογιζόµενες ηµερολογια-
κά), η οποία αρχίζει από την επό-
µενη ηµέρα της ανάρτησής τους. Η
ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλε-
ται µε συστηµένη επιστολή απευθ-
είας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6 Αθήνα,
Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για
να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύε-
ται από αποδεικτικό καταβολής
παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €),
που έχει εκδοθεί είτε µέσω της
εφαρµογής του ηλεκτρονικού
παραβόλου (e-παράβολο), βλ.
λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό
τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr),
είτε από ∆ηµόσια Οικονοµική
Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος
πρέπει να αναγράψει τον
κωδικό/αριθµό του παραβόλου
στην ένσταση και να καταβάλει το
αντίτιµο του ηλεκτρονικού παρ-
αβόλου µέχρι τη λήξη προθεσµίας
υποβολής των ενστάσεων. Σε
περίπτωση που η υποβληθείσα
ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθ-
έν ποσό επιστρέφεται στον ενιστά-
µενο.
Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει
στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσι-
µων ηµερών φωτοαντίγραφα των

αιτήσεων και των δικαιολογητικών
των υποψηφίων που έχουν υπο-
βάλει ένσταση κατά των πινάκων
κατάταξης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη  
Η υπηρεσία προσλαµβάνει το
προσωπικό µε σύµβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρό-
νου από την υπογραφή της
σύµβασης, µετά την κατάρτιση των
πινάκων κατάταξης των υποψ-
ηφίων. Τυχόν αναµόρφωση των
πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή
κατ  ́ ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ
που συνεπάγεται ανακατάταξη
των υποψηφίων, εκτελείται υποχρ-
εωτικά από το φορέα, ενώ
απολύονται οι υποψήφιοι που δεν
δικαιούνται πρόσληψης βάσει της
νέας κατάταξης. Οι απολυόµενοι
λαµβάνουν τις αποδοχές που
προβλέπονται για την απασχόλ-
ησή τους έως την ηµέρα της απόλ-
υσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζ-
ηµίωση από την αιτία αυτή. 
Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρ-
ούν πριν από τη λήξη της σύµβα-
σής τους, αντικαθίστανται µε άλλο-
υς από τους εγγεγραµµένους και
διαθέσιµους στον πίνακα της
οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά
εγγραφής τους σε αυτόν.
Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι
που προσλαµβάνονται είτε κατό-
πιν αναµόρφωσης των πινάκων
από το ΑΣΕΠ είτε λόγω αντικατά-
στασης αποχωρούντων υποψ-
ηφίων, απασχολούνται για το υπο-
λειπόµενο, κατά περίπτωση, χρο-

νικό διάστηµα και µέχρι
συµπληρώσεως της εγκεκριµένης
διάρκειας της σύµβασης εργασίας
ορισµένου χρόνου.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρ-
ούσας αν ακοίν ωσης αποτελεί
και το «Παράρτηµα αν α-
κοιν ώσεων  Συµβάσεων
εργασίας Ορισµέν ου Χρόν ου
(ΣΟΧ)» µε σήµαν ση έκδοσης
«30.03.2017», το οποίο περιλαµ-
βάν ει: i) οδηγίες για τη συµπλήρ-
ωση της αίτησης – υπεύθυν ης
δήλωσης µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ
ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6, σε συν δυασµό µε
επισηµάν σεις σχετικά µε τα
προσόν τα και τα βαθµολογούµε-
ν α κριτήρια κατάταξης των
υποψηφ ίων  σύµφ ων α µε τις
ισχύουσες καν ον ιστικές
ρυθµίσεις• και ii) τα δικαιολογητι-
κά που απαιτούν ται για την
έγκυρη συµµετοχή τους στη δια-
δικασία επιλογής. Οι εν διαφ ερό-
µεν οι µπορούν  ν α έχουν  πρό-
σβαση στο Παράρτηµα αυτό,
µέσω του δικτυακού τόπου του
ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκε-
κριµέν α µέσω της ίδιας διαδρο-
µής που ακολουθείται και για την
αν αζήτηση του εν τύπου της
αίτησης δηλαδή:  Κεν τρική
σελίδα �� Πολίτες �� Έν τυπα –
∆ιαδικασίες �� ∆ιαγων ισµών
φ ορέων  �� Ορ. Χρόν ου ΣΟΧ. 

Ο Πρόεδρος  του  ∆.Σ.

Παν αγιώτης Καµαριν όπουλος 

48

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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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
πολυκατοικία στη Μαγούλα
Αττικής, µε 2 υπνοδωµάτια ,
σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα-
γραφείο, 1WC, κουφώµατα
αλουµινίου διπλά τζάµια, air
condition, ηλιακό θερµοσίφω-
να, 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.  ∆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 Ρου-
πακίου 400µ². Τιµή 35.000€

Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφ-
ορίες 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 πε-
ριοχη της Μανδρας . 
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 
Αλ. Παναγούλη 5
Ασπρόπυργος. Τηλέφ-
ωνα210-5572695,
6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ & ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφ-
ωνο: 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 
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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 ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  εεππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  χχώώρροοςς  σσττοονν
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  εεππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  χχώώρροοςς  
σσττηη  θθέέσσηη  ΦΦαακκάά  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  33..117700ττµµ

ΜΜεε  22  οοιικκήήµµαατταα  110000  ττµµ  γγιιαα  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  χχρρήήσσηη    66997722008855333366

ΠΠωωλλεείίττααιι  εεππιιχχεείίρρηησσηη  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα
ΠΠωωλλεείίττααιι  ππλλυυννττήήρριιοο  ααυυττοοκκιιννήήττωωνν  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα  ((ΟΟδδόόςς

ΑΑλλκκιιββιιάάδδοουυ  2299))..  ΚΚοοµµππλλέέ  ααππόό  εεξξοοππλλιισσµµόό  ––  έέττοοιιµµοο  ––  µµεε  ττεερράά--
σσττιιοο  ππεελλααττοολλόόγγιιοο..  66994444666622113388
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