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Ασπρόπυργος

Καµπόλης Παναγιώτης Α. Πλάτωνος 1, 
2105572588

Ελευσίνα
Ζαχαρίου Σεβαστή Κ. Εθνικής Αντιστάσεως 98 &

Περσεφόνης, 2105547900

Μάνδρα
Μαρτζέλης Χρήστος Ι. 

Στρατηγού Ρόκκα 56, 2105555550

Aχαρνές
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΑΛΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΜΗΛΟΜΠΑΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΟΕ
Αθηνών 23, 2102465432

Άνω Λιόσια
Μοσχογιάννη Σπυριδούλα Σ. ∆ηµαρχείου 15, Άνω

Λιόσια, 13341, ΑΤΤΙΚΗΣ2102475470

Χαϊδάρι
Θεριού Μαρία Αγίας Παρασκευής 78, Πλησίον Ιερού

Ναού Αγίας Παρασκευής - ∆άσος, 2105821897

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιές νεφώσεις 

Η θερµοκρασία από 9 έως 19
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Βαρβάρα, Ρούλα, Ρίτσα,

Βαρβαρούλα, Σεραφείµ, Σεραφειµία,
Σεραφείµα, Σεραφίνα,

ΗΗ  ‘‘’’ααππόόββαασσηη’’’’  στο λιµάνι της Ελευσίνας
στην ατζέντα των Κινέζων 

Τ
ο ενδιαφέρον των Κινέζων για το Θριάσιο Πεδίο
και δη για το λιµάνι της Ελευσίνας δεν είναι άγνω-
στο στους παροικούντες τη λιµενική βιοµηχανία

και συνδέεται τόσο µε την αναζήτηση νέων χώρων επέκ-
τασης των ναυτιλιακών και λιµενικών δραστηριοτήτων
της Cosco στην περιοχή (ειδικά όσον αφορά το χύδην
φορτίο στο οποίο δεν έχει παρουσία ο ΟΛΠ), όσο και µε
τη σχεδιαζόµενη ανάπτυξη στη ναυπηγοεπισκευαστική
βιοµηχανία.

Οµως - σύµφωνα µε την Καθηµερινή - οι εξελίξεις επι-
ταχύνονται, καθώς το ΤΑΙΠΕ∆ δροµολογεί την αξιο-
ποίηση των δέκα περιφερειακών λιµανιών που έχει στο
χαρτοφυλάκιό του, µε την προκήρυξη για πρόσληψη
συµβούλων να αναµένεται το επόµενο διάστηµα. Αν και
ο Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας (ΟΛΕ) δεν αναµένεται
να παραχωρηθεί κατά τα πρότυπα του ΟΛΠ και ΟΛΘ, η
αξιοποίηση µέσω υποπαραχωρήσεων και Συµπράξεων
∆ηµόσιου-Ιδιωτικού Τοµέα είναι εκ των επικρατέστερων
σεναρίων. 

Και η ωρίµανση αυτών των µοντέλων προχωράει ήδη:
Είναι χαρακτηριστικό πως την Παρασκευή 24 Νοεµβρίου
ο ΟΛΕ προχώρησε στην προκήρυξη για την ανάθεση
εκπόνησης µελέτης για την Επικαιροποίηση και Αναµόρ-
φωση του Γενικού Προγραµµατικού Σχεδίου (Master
Plan) του που περιλαµβάνει χωροταξικές, ρυθµιστικές,
πολεοδοµικές και ρυµοτοµικές µελέτες.

Σηµειώνεται πως ο αντιπρόεδρος της NDRC επισκέφ-
θηκε αυτόν τον µήνα την Αθήνα και είχε συζητήσεις µε
την ελληνική κυβέρνηση για όλα τα θέµατα της διµερούς
οικονοµικής συνεργασίας.

Το ενδιαφέρον του Πεκίνου για το λιµάνι της Ελευσίνας
καταγράφεται λεπτοµερώς στο ελληνοκινεζικό µνηµόνιο
συνεργασίας, γνωστό και ως τριετές σχέδιο συνεργασίας
σε βασικούς τοµείς για τα έτη 2017-2019, που υπεγράφη
από τις δύο πλευρές τον Μάιο στο Πεκίνο, στο περιθώρ-
ιο του φόρουµ για τη διεθνή συνεργασία, στο πλαίσιο του
Νέου ∆ρόµου του Μεταξιού (One Belt One Road), παρ-
ουσία του Ελληνα πρωθυπουργού.

Μ
ετά τις αιτήσεις των  δηµοτών  και τις άµεσες
αυτοψίες των  κλιµακίων  του ∆ήµου στις
πληγείσες κατοικίες ο ∆ήµος Μάν δρας – Ειδ-

υλλίας προχ ώρησε άµεσα στην  καταβολή των  586€
στους δικαιούχ ους. 

Λόγω του µεγάλου αριθµού των  αιτήσεων  η διαδικασία
συν εχ ίζεται µε αµείωτους ρυθµούς ώστε όλοι οι πληγέν -
τες ν α λάβουν  τον  συγκεκριµέν ο επίδοµα τάχ ιστα για
ν α µπορέσουν ν α αν τιµετωπίσουν  τις πρώτες αν άγκες. 

Στην  παρούσα φάση έχ ουν  ήδη εκδοθεί από το ∆ήµο
και έχ ουν  σταλθεί στο Ελεγκτικό Συν έδριο προς έλεγχ ο
και έγκριση 295 Χρηµατικά Εν τάλµατα από τα οποία τα
210 έχ ουν  επιστραφεί και τα χ ρήµατα έχ ουν  πιστωθεί
από την  Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου στους δικαι-
ούχ ους, οι οποίοι είτε παραλαµβάν ουν  την  σχ ετική
επιταγή από το Ταµείο είτε κατατίθεν ται στον  τραπε-
ζικό τους λογαριασµό.   

συνεχί ζεται  στη σελ. 11

Συνεχίζεται µε εντατικούς ρυθµούς από το ∆ήµο Μάνδρας – Ειδυλλίας 
η διάθεση των 586€ στους πληµµυροπαθείς της Μάνδρας.

ΤΤάάχχιισσττεεςς  οοιι  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς  ώώσσττεε  νναα  ππααρραασσχχεεθθεείί
µµίίαα  ππρρώώττηη  αανναακκοούύφφιισσηη  ττωωνν  ννοοιικκοοκκυυρριιώώνν..
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ΣΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ
ΤΟΥ ∆.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΟΟρριισσµµόόςς  εεκκππρροοσσώώπποουυ  
ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  σσττηηνν  ΓΓννωωµµοοδδοοττιικκήή

ΕΕππιιττρροοππήή  γγιιαα  θθέέµµαατταα  
ααννέέλλκκυυσσηηςς  --  ααπποοµµάάκκρρυυννσσηηςς
ννααυυααγγίίωωνν  γγιιαα  ττοο  έέττοοςς  22001188..

Αύριο  Τρίτη 5 ∆εκεµβρίου 2017 και ώρα  20:30 θα
συνεδριάσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ελευσίνας
για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων που αφορ-

ούν τα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 525/17 απόφασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
2. Λήψη απόφασης για τον καθορισµό αµοιβής της
δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για τον χειρισµό πέντε
(5) προσφυγών, ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθη-
νών της εταιρείας ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.
3. Λήψη απόφασης για τον ορισµό υπευθύνου για
το άνοιγµα και τη χρήση του Web banking της Τράπεζας
ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
4. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος Αυτοτελούς Τµή-
µατος ∆ιαφάνειας, Προγραµµατισµού, Οργάνωσης &
Πληροφορικής για υποβολή αιτήµατος προς την Προϊ-
σταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.) του ∆ήµου
µας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για
την πραγµατοποίηση δαπάνης «∆ιαχείριση και εκτέλεση
του έργου για το Πρόγραµµα ERASMUS+2017 – έγκρι-
ση της σχετικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
12.000,00 €.
5. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος Αυτοτελούς Τµή-
µατος ∆ιαφάνειας, Προγραµµατισµού, Οργάνωσης &
Πληροφορικής  για υποβολή αιτήµατος προς την Προϊ-
σταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.) του ∆ήµου
µας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για
την πραγµατοποίηση δαπάνης «Οδοιπορικά έξοδα και
αποζηµίωση µετακινούµενων για το Πρόγραµµα ERAS-
MUS+2017» - έγκριση της σχετικής δαπάνης και διάθε-
ση πίστωσης ποσού 11.160,00 €.
6. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος Αυτοτελούς Τµή-
µατος ∆ιαφάνειας, Προγραµµατισµού, Οργάνωσης &
Πληροφορικής  για υποβολή αιτήµατος προς την Προϊ-
σταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.) του ∆ήµου
µας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για
την πραγµατοποίηση δαπάνης «Απόδοση στον εταίρο
ATHENS MAKERSPASE του Προγράµµατος ERAS-
MUS+2017» - έγκριση της σχετικής δαπάνης και διάθε-
ση πίστωσης ποσού 17.160,00 €.
7. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος Αυτοτελούς Τµήµατος
∆ιαφάνειας, Προγραµµατισµού, Οργάνωσης & Πληροφορικής
για υποβολή αιτήµατος προς την Προϊσταµένη της Οικονοµικής
Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.) του ∆ήµου µας για την έκδοση πράξης
ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση δαπάνης
«Απόδοση στον εταίρο COMUNE DI SIDERNO του Προγράµ-
µατος ERASMUS+2017» - έγκριση της σχετικής δαπάνης και
διάθεση πίστωσης ποσού 17.160,00 €.
8. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος Αυτοτελούς Τµήµατος
∆ιαφάνειας, Προγραµµατισµού, Οργάνωσης & Πληροφορικής
για υποβολή αιτήµατος προς την Προϊσταµένη της Οικονοµικής
Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.) του ∆ήµου µας για την έκδοση πράξης
ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση δαπάνης
«Απόδοση στον εταίρο 3ο Γυµνάσιο Ελευσίνας του Προγράµ-
µατος ERASMUS+2017» - έγκριση της σχετικής δαπάνης και
διάθεση πίστωσης ποσού 17.160,00 €.

συνεχίζεται στη σελ. 4

Την Ευρωπαϊκή
Χάρτα Ισότητας
των Φύλων στις

τοπικές κοινωνίες υπέγρα-
ψε ο ∆ήµαρχος Φυλής
Χρήστος Παππούς µε τη
Γενική Γραµµατέα Ισότητας
Φύλων, Φωτεινή Κούβελα,
το βράδυ της Τετάρτης 29
Νοεµβρίου, σε εκδήλωση
που πραγµατοποιήθηκε
στην αίθουσα «Μελίνα
Μερκούρη» του ∆ηµα-
ρχείου Φυλής, στα Άνω
Λιόσια.

«Ο ∆ήµος Φυλής θα στηρίξει κάθε προσπάθεια»
δεσµεύθηκε ο Χρήστος Παππούς και διαβεβαίωσε την
κα Κούβελα ότι θα συνδράµει στο έργο της Γενικής
Γραµµατείας Ισότητας Φύλων (ΓΓΙΦ) ώστε από κοινού
να επιτύχουν ακόµη περισσότερα για την Ισότητα των
Φύλων και την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών.
Μάλιστα προανήγγειλε ότι προτίθεται να εισηγηθεί
προς ψήφιση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, τη διάθεση
χώρου προκειµένου να φιλοξενηθούν χρηµατοδο-
τούµενα προγράµµατα ή συγχρηµατοδοτούµενα από
τον ∆ήµο και την κυβέρνηση, όπως η δηµιουργία
Ξενώνα Γυναικών. 

«Θέλουµε να είµαστε πάντα µπροστά, να αλλάξει το
brand name του ∆ήµου, το “κακό όνοµα” που ίσως να
έχει ο ∆ήµος», τόνισε ο ∆ήµαρχος Φυλής και εκτίµησε
ότι «όλες και όλοι µαζί µπορούµε να καταφέρουµε το
καλύτερο», ενώ ευχαρίστησε την κα Κούβελα που ο
∆ήµος Φυλής ήταν ένας από τους ∆ήµους που επι-
λέχθηκαν για τη λειτουργία Συµβουλευτικού Κέντρου
Γυναικών.

Για στενή συνεργασία δεσµεύθηκε η κα Κούβελα, η
οποία, αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες που παρου-
σιάζει η περιοχή, διαβεβαίωσε τον ∆ήµαρχο Φυλής ότι
µε την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας Ισότητας

των Φύλων, «θα βοηθήσο-
υµε ώστε να πετύχουµε µαζί
να γίνει πράξη η ισότητα
στον ∆ήµο Φυλής». 

Η κα Κούβελα αναφέρθη-
κε διεξοδικά στην Ευρωπαϊ-
κή Χάρτα Ισότητας των
Φύλων, στον ρόλο της τοπι-
κής αυτοδιοίκησης και στις
δράσεις και ενέργειες της
ΓΓΙΦ για την εφαρµογή της,
ενώ προανήγγειλε την κατά-
θεση στη Βουλή, στις αρχές
του νέους έτους,

νοµοσχεδίου που θα εµπεριέχει και προτάσεις για την
Ισότητα των Φύλων και την τοπική αυτοδιοίκηση. 

Η Ευρωπαϊκή Χάρτα σχεδιάστηκε µε την υποστήρ-
ιξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στοχεύει στη
δηµιουργία ενός µηχανισµού από τον οποίο θα
δεσµεύονται οι τοπικές και περιφερειακές αρχές της
Ευρώπης για τη χρήση των εξουσιών τους και των
εταιρικών τους σχέσεων, µε όρους που θα προωθούν
την ισότητα στους λαούς τους.

Σύµφωνα µε ορισµένες από τις θεµελιώδεις αρχές
της Ευρωπαϊκής Χάρτας, προβλέπεται:

• Ισόρροπη συµµετοχή αντρών και γυναικών
στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων

• Εξάλειψη των έµφυλων στερεοτύπων
• Ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου σε

όλες τις δραστηριότητες της τοπικής και περιφερειακής
διακυβέρνησης

• ∆ηµιουργία και στήριξη κατάλληλων σχεδίων
και προγραµµάτων δράσεων που συµβάλουν στην
ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε θέµατα
έµφυλων διακρίσεων

Ο ∆ήµος Φυλής καθίσταται ο 210ος δήµος της
χώρας που υπογράφει την Ευρωπαϊκή Χάρτα Ισότ-
ητας των Φύλων.

ΤΤηηνν  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήή  ΧΧάάρρτταα  ΙΙσσόόττηηττααςς  ττωωνν  
ΦΦύύλλωωνν  υυππέέγγρρααψψεε  οο  ∆∆ήήµµααρρχχοοςς  ΦΦυυλλήήςς  
Ο Χρήστος Παππούς προανήγγειλε ότι προτίθεται να εισηγηθεί προς ψήφιση 

στο ∆.Σ., τη διάθεση χώρου προκειµένου να φιλοξενηθούν 
χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα ή συγχρηµατοδοτούµενα από τον ∆ήµο 

και την κυβέρνηση, όπως η δηµιουργία Ξενώνα Γυναικών. 

Ένοπλη ληστεία σε εταιρεία τροφίµων στις Αχαρνές

Ένοπλη ληστεία σηµειώθηκε  σε
εταιρεία τροφίµων στις Αχαρνές,
όπου άγνωστοι δράστες

απείλησαν µε όπλα τους υπαλλήλους και
στη συνέχεια άρπαξαν το χρηµατοκιβώτιο
µε άγνωστο χρηµατικό ποσό και διέφυγαν.

Οι δράστες εισέβαλαν στα γραφεία της
εταιρείας στις 11.00 το βράδυ κρατώντας
όπλα. Aφού ακινητοποίησαν τους υπαλλή-
λους, πήραν το χρηµατοκιβώτιο το οποίο
φόρτωσαν σε ΙΧ που είχε κλαπεί από την
περιοχή των Πετραλώνων. 

Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε
καµένο, λίγο µετά τα µεσάνυχτα,
στη συµβολή των οδών Κων-
σταντινουπόλεως και ∆εκελείας
στις Αχαρνές.

Η αστυνοµία διενεργεί έρευ-
νες για τον εντοπισµό και τη
σύλληψη των δραστών.



Ψήφισµα ΚΕ∆Ε: 
Φέρτε νόµο για προστασία πρώτης 
κατοικίας από πλειστηριασµούς

Ν
οµοθετική παρέµβαση για την προστασία της πρώτης
κατοικίας από πλειστηριασµούς ζητά η ΚΕ∆Ε, µε σχετική
απόφαση που εγκρίθηκε οµόφωνα στο Ετήσιο Τακτικό

της Συνέδριο, το οποίο πραγµατοποιήθηκε στα Ιωάννινα.
Ειδικότερα το ∆Σ της Ένωσης, κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας

του Προέδρου της Γ. Πατούλη αποφάσισε την επικαιροποίηση της
απόφασης που είχε λάβει το Νοέµβριο του 2016, να ζητήσει από
την κυβέρνηση να προχωρήσει άµεσα στην έκδοση Πράξης
Νοµοθετικού Περιεχοµένου για την προστασία της πρώτης
κατοικίας από πλειστηριασµούς και κατασχέσεις για χρέη µικροο-
φειλετών προς το ∆ηµόσιο και τους ∆ήµους.

Παράλληλα καταδίκασε το θλιβερό γεγονός ρίψης δακρυγόνων
µέσα στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, υπογραµµίζοντας τους κινδύνους
για τη δηµόσια υγεία.

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε τόνισε τα εξής:

«Είναι ανεπίτρεπτο στη σηµερινή κρίσιµη οικονοµική και κοινω-
νική συγκυρία να µπαίνουν σε πλειστηριασµό πρώτες κατοικίες
που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες και σε πολίτες που
αποδεδειγµένα αδυνατούν να αποπληρώσουν τις οφειλές τους.

Παράλληλα καταδικάζουµε απερίφραστα  τη ρίψη χηµικών στο
ειρηνοδικείο Αθηνών και καλούµε την πολιτεία να µην επιτρέψει
να επαναληφθούν τέτοιου είδους φαινόµενα που θέτουν σε
κίνδυνο τη δηµόσια υγεία. Για τη συγκεκριµένη ενέργεια πρέπει
να αποδοθούν ευθύνες, άµεσα.

Η κυβέρνηση οφείλει να προστατέψει όλους τους πολίτες που
αδυνατούν να ανταποκριθούν οικονοµικά στις οφειλές τους προς
το ∆ηµόσιο και τους ∆ήµους. 

Οι εποχές δεν ενδείκνυνται για τέτοιου είδους ανάλγητες πολιτι-
κές. 

Αυτές οι πρακτικές, το µόνο αποτέλεσµα που θα έχουν είναι να
κλονίσουν σοβαρά την κοινωνική συνοχή, αλλά και το κοινό περί
δικαιοσύνης αίσθηµα.

Σε αυτό το πλαίσιο ζητούµε από την κυβέρνηση να επιδείξει τη
δέουσα ευαισθησία απέναντι σε αυτές τις περιπτώσεις συµπο-
λιτών µας και να τους επιτρέψει να διατηρήσουν την αξιοπρέπεια
τους αλλά και την εµπιστοσύνη τους στο Κράτος ∆ικαίου. Αποτε-
λεί βαθιά µου πεποίθηση πως σε αυτή την κρίσιµη συγκυρία για
τη χώρα, η µόνη ενδεδειγµένη επιλογή για την έξοδο από την
κρίση είναι ο διάλογος, µέσα από διαδικασίες κοινωνικής συναίνε-
σης και όχι η καλλιέργεια κλίµατος αντιπαράθεσης».

4-θριάσιο ∆ευτέρα 4 ∆εκεµβρίου 2017 

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου 
Αθηνών 

Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος στη Γερµανία
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- ΕΛΕΥΣΙΝΑ- ΕΛΕΥΣΙΝΑ

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

Ενοικιάζεται ισόγειος 
επαγγελµατικός χώρος (160τµ) 
στο κέντρο του Ασπροπύργου
(Κολοκοτρώνη & Υψηλάντου). 

∆ιαµορφωµένος χώρος µε αυτόνοµη
θέρµανση, µεγάλο περιβάλλοντα χώρο.

Τηλ. 6973823418

ΚΚααττάάλλλληηλλοο  ττοο  ννεερρόό
ττοουυ  δδιικκττύύοουυ  ττηηςς

ΜΜάάννδδρρααςς
ΟΟλλοοκκλληηρρώώθθηηκκεε  οο  ΟΟλλοοκκλληηρρώώθθηηκκεε  οο  

εερργγαασσττηηρριιαακκόόςς  έέλλεεγγχχοοςςεερργγαασσττηηρριιαακκόόςς  έέλλεεγγχχοοςς

Κατάλληλο και ασφαλές για την
ανθρώπινη κατανάλωση, κρίθηκε το
νερό του δικτύου ύδρευσης του
∆ήµου Μάνδρας- Ειδυλλίας µετά
από τα αποτελέσµατα του εργαστηρ-
ιακού ελέγχου.

Τη γνωστοποίηση κοινοποίησε η
διεύθυνση υγειονοµικού ελέγχου και
περιβαλλοντικής υγιεινής της Περιφ-
ερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής.

9. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος Αυτο-
τελούς Τµήµατος ∆ιαφάνειας, Προγραµµατι-
σµού, Οργάνωσης & Πληροφορικής  για υπο-
βολή αιτήµατος προς την Προϊσταµένη της
Οικονοµικής Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.) του ∆ήµου
µας για την έκδοση πράξης ανάληψης
υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση δαπάν

ης «Απόδοση στον εταίρο ASSOZIAZIONE
DARSANA TERANGA του Προγράµµατος 
ERASMUS+2017» - έγκριση της σχετικής
δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
17.160,00 €.
10. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος Αυτο-
τελούς Τµήµατος ∆ιαφάνειας, Προγραµµατι-

σµού, Οργάνωσης & Πληροφορικής  για υπο-
βολή αιτήµατος προς την Προϊσταµένη της
Οικονοµικής Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.) του ∆ήµου
µας για την έκδοση πράξης ανάληψης
υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση δαπάν-
ης «Απόδοση στον εταίρο AGRUPAMENTO
DE ESCOLAS DE BARCELOS του Προγράµ-
µατος ERASMUS+2017» - έγκριση της σχετι-
κής δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
19.760,00 €.

11. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος Αυτο-
τελούς Τµήµατος ∆ιαφάνειας & Προγραµµατι-
σµού για υποβολή αιτήµατος προς την Προϊ-
σταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.)
του ∆ήµου µας για την έκδοση πράξης ανάλ-
ηψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση
δαπάνης «Απόδοση στον εταίρο ASSOCIA-
CAO INTERCULTURAL AMIGOS DA MOBILI-
DADE του Προγράµµατος ERASMUS+2017» -
έγκριση της σχετικής δαπάνης και διάθεση
πίστωσης ποσού 19.760,00 €.

12. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος Αυτο-
τελούς Τµήµατος ∆ιαφάνειας & Προγραµµατι-
σµού για υποβολή αιτήµατος προς την Προϊ-
σταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.)

του ∆ήµου µας για την έκδοση πράξης ανάλ-
ηψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση
δαπάνης «Απόδοση στον εταίρο LICEO
ARTISTICO M.PRETI – A.FRANGIPANE του
Προγράµµατος ERASMUS+2017» - έγκριση
της σχετικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης
ποσού 17.160,00 €.
13. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος Αυτο-
τελούς Τµήµατος ∆ιαφάνειας & Προγραµµατι-
σµού για υποβολή αιτήµατος προς την Προϊ-
σταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας (Π.Ο.Υ.)
του ∆ήµου µας για την έκδοση πράξης ανάλ-
ηψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση
δαπάνης «Απόδοση στον εταίρο MUNICIPIO
DE BARCELOS του Προγράµµατος ERAS-
MUS+2017» - έγκριση της σχετικής δαπάνης
και διάθεση πίστωσης ποσού 19.760,00 €.

14. Ορισµός εκπροσώπου του ∆ήµου
στην Γνωµοδοτική Επιτροπή για θέµατα ανέλ-
κυσης, αποµάκρυνσης, ή εξουδετέρωσης
ναυαγίων, ή πλοίων για το έτος 2018.

15. Λήψη απόφασης για την έγκριση των
πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προµηθειών
& παραλαβή των αντικειµένων των συµβά-
σεων γενικών υπηρεσιών.

ΗΗ  σσυυννέέχχεειιαα  ααππόό  ττηη  σσεελλ..  33
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Μ
ε µια σπονδυλωτή εκδήλωση τίµησαν ο ∆ήµος
Φυλής και το Συµβουλευτικό Κέντρο Γυναικών
την Παγκόσµια Ηµέρα για την Εξάλειψη της

Βίας κατά των Γυναικών, το απόγευµα της Τετάρτης 29
Νοεµβρίου, παρουσία του ∆ηµάρχου Φυλής Χρήστου
Παππού και της Γενικής Γραµµατέας Ισότητας των
Φύλων, Φωτεινής Κούβελα.

«Μια εκδήλωση ύµνος στη δύναµη της
γυναίκας και τον αγώνα της για την 

αξιοπρέπεια και την ελευθερία του ατόµου».

«Σας υποδεχόµαστε σε µια εκδήλωση που εµπεριέχει
συµβολισµούς και µηνύµατα, αναγγελία δράσεων αλλά
και προβληµατισµούς που παραµένουν αναλλοίωτοι στο

διάβα του χρόνου», είπε η Εντεταλµένη Σύµβουλος του
∆ήµου Φυλής σε θέµατα Ισότητας των Φύλων και Γραµ-
µατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, Φωτεινή Γιαννο-
πούλου, καλωσορίζοντας το κοινό στην εκδήλωση, «µια
εκδήλωση ύµνος στη δύναµη της γυναίκας και τον αγώνα
της για την αξιοπρέπεια και την ελευθερία του ατόµου».

Τη στήριξη του ∆ήµου Φυλής στο έργο του Συµβουλευ-
τικού Κέντρου Γυναικών και τις δράσεις της Γενικής
Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ), εξέφρασε ο
∆ήµαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς, ο οποίος στη διάρ-
κεια της εκδήλωσης υπέγραψε µε τη Γ.Γ., Φωτεινή
Κούβελα, την Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των
Φύλων στις τοπικές κοινωνίες. «Θέλω να ξέρετε ότι, όσο
δύσκολη και να ‘ναι η περιοχή µας, µε τις όποιες ιδιαιτε-
ρότητες και προβλήµατα, εδώ παλεύουµε όλες και όλοι
µαζί», τόνισε ο Χρήστος Παππούς.

Η κα Κούβελα αναφέρθηκε από την πλευρά της, στο
έργο και τις δράσεις της ΓΓΙΦ και την Ευρωπαϊκή Χάρτα,
διαβεβαίωσε τον ∆ήµαρχο Φυλής για στενή συνεργασία
και συνεχάρη την κα Γιαννοπούλου και τους συνεργάτες
του Κέντρου για το έργο του Συµβουλευτικού Κέντρου 

Γυναικών του ∆ήµου Φυλής.
Στη διάρκεια της εκδήλωσης η

κα Γιαννοπούλου ανακοίνωσε
ακόµη µία σηµαντική συνεργασία για το Συµβουλευτικό
Κέντρο. Πρόκειται για «την έναρξη της συνεργασίας του
Συµβουλευτικού Κέντρου Γυναικών και δικτύωσή του µε
τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό σε µια σειρά από παρεµ-
βάσεις και εκδηλώσεις που θα ανακοινωθούν εν ευθέτω
χρόνο, µε στόχο την ενδυνάµωση και στήριξη των
γυναικών του ∆ήµου Φυλής και της ευρύτερης περ-
ιοχής», όπως ανακοίνωσε η κα Γιαννοπούλου, η οποία
ευχαρίστησε την Προϊσταµένη του ΕΕΣ Άνω Λιοσίων,
Αριστέα Πλακίδα, για την ενθουσιώδη και ανιδιοτελή
προσφορά της στον τόπο µας. Εξαίρετη συνεργάτιδα
χαρακτήρισε την κα Γιαννοπούλου η κα Πλακίδα και την
ευχαρίστησε «από καρδιάς για τη συνεργασία».Για το
έργο και τις δράσεις του Συµβουλευτικού Κέντρου
Γυναικών του ∆ήµου Φυλής µίλησαν οι επιστηµονικοί
συνεργάτες του, η Κοινωνική Λειτουργός Πηνελόπη
Μηλιώνη, η Κοινωνιολόγος Ευαγγελία Πυρρώτη και η
Ψυχολόγος Βίκυ Βεοπούλου.

Στο τρίτο και τελευταίο µέρος της εκδήλωσης παρου-
σιάστηκε το βιβλίο «Το Ζ της Ζωής» της συγγραφέως και
ηθοποιού Γωγώς Ατζολετάκη, στο οποίο, µέσα από την 

ιστορία µιας γυναίκας, της Ηλέκτρας, απεικονίζονται µε
γλαφυρό τρόπο τα φαινόµενα της κακοποίησης των
γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας.

«Η συγγραφέας επιλέγει να µη µιλήσει µόνο για τη βία,
αλλά δίνει στην ηρωίδα της τη δύναµη να ελευθερωθεί»,
υπογράµµισε η συγγραφέας – κοινωνιολόγος Νατάσσα
Γκουτζικίδου, µιλώντας για το βιβλίο «Το Ζ της Ζωής». Η
κα Ατζολετάκη µε το βιβλίο της δεν µιλά µόνο για την
κακοποίηση, αλλά και για τη δύναµη και το σθένος που
κρύβουν οι άνθρωποι, ανέφερε η κα Γκουτζικίδου.

Για τους λόγους που την ώθησαν να γράψει το βιβλίο
και να ασχοληθεί µε την κακοποίηση των γυναικών,
µίλησε η Γωγώ Ατζολετάκη, η οποία µέσα από τις σελίδες
του βιβλίου αλλά και στο παράρτηµα που ακολουθεί,
µελετά ευρύτερα και εκτός ελλαδικού χώρου το φαινόµε-
νο της κακοποίησης, παραθέτοντας στατιστικά στοιχεία
και παραδείγµατα. «Αν το πρόβληµα δεν είναι µέσα στο
σπίτι σου νοµίζεις ότι δεν σε αφορά», τόνισε η κα Ατζο-
λετάκη, υπογραµµίζοντας ότι θα πρέπει να υπάρξει
ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας.

Ξεχωριστή αίσθηση προκάλεσε η συγκλονιστική ανάγ-
νωση αποσπασµάτων του βιβλίου από την ηθοποιό και
σκηνοθέτη Στέλλα Νικολοθανάση, που συγκίνησε το
κοινό.

ΜΜεε  ααννααγγγγεελλίίεεςς  κκααιι  υυπποογγρρααφφέέςς  ννέέωωνν  σσυυννεερργγαασσιιώώνν
η εκδήλωση του Συµβουλευτικού Κέντρου Γυναικών ∆ήµου Φυλής
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ΕΝΩΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Τι ισχύει για τις ενδιάµεσες εκπτωτικές περιόδους και τις επιπρόσθετες 
Κυριακές λόγω τοπικών ιδιαιτεροτήτων
Κατόπιν της από 07-11-2017 διαβούλευσης που

πραγµατοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα
∆υτικής Αττικής, υπό τον Αντιπεριφερειάρχη,
ισχούν τα εξής.

∆ιατηρούµε σε ισχύ την προηγούµενη απόφαση
Αντιπεριφερειάρχη ∆υτικής Αττικής µε αριθµ.
Πρωτ. Οικ. 213652/3274/13 (ΦΕΚ 2828/Β/5-11-
2013), περί προαιρετικής λειτουργίας των εµπορ

ικών καταστηµάτων τις Κυριακές,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων
15 και 16 του Ν.4177/13, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Η παρούσα απόφαση, δύναται να
αναθεωρείται ετησίως µε απόφαση
Αντιπεριφερειάρχη, η οποία εκδίδεται
κατά τον µήνα ∆εκέµβριο και ισχύει για

το επόµενο έτος της
δηµοσίευσης της. Σε περίπτωση µη έκδοσης
απόφασης διατηρείται σε ισχύ η
προηγούµενη ρύθµιση, µέχρι την
αντικατάσταση της από νεότερη.

2. Αναφορικά µε τις ενδιάµεσες
εκπτωτικές περιόδους θα ισχύσουν οι
τιθέµενες διατάξεις από τον Ν.4177/13,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τον
Ν.4446/2016, άρθρο 114, που ορίζονται : α)
το 1ο  δεκαπενθήµερο του Μαϊου και β) το 1ο
δεκαπενθήµερο του Νοεµβρίου, µε

επιτρεπόµενη την λειτουργία των εµπορικών
καταστηµάτων την 1η Κυριακή του Μαϊου και την
1η Κυριακή του Νοεµβρίου. Σε περίπτωση που η
1η Κυριακή συµπίπτει µε επίσηµη αργία, δύναται
να µετατεθεί την επόµενη Κυριακή.

3. Για τον ορισµό περιόδου προσφορών ανά
2 έτη, διάρκειας 1 µήνα, στο σύνολο των
προϊόντων κάθε καταστήµατος, σύµφωνα µε το
άρθρο 16 του Ν.4441/2016 (που τροποποιεί το
άρθρο 15 του Ν.4177/2013) δεν προέκυψε από
την διαβούλευση η αναγκαιότητα ορισµού τέτοιας

Προπληρωµή επιδοµάτων ανεργίας
και δώρου Χριστουγέννων

Νωρίτερα από τις προηγούµενες χρονιές θα καταβάλει ο Οργανισµός
Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆) το δώρο Χριστουγέννων 2017.
Συγκεκριµένα:

Από τη ∆ευτέρα 11.12.2017, θα καταβάλλεται το ∆ώρο Χριστουγέννων 2017 στους
επιδοτούµενους ανέργους και στις δικαιούχους της ειδικής παροχής προστασίας µητρ-
ότητας. Επίσης, από τη ∆ευτέρα 11.12.2017, θα προπληρωθούν τα επιδόµατα ανε-
ργίας, τα επιδόµατα µακροχρονίως ανέργων και τα βοηθήµατα ανεργίας των αυτο-
τελώς και ανεξαρτήτως απασχολουµένων, που κανονικά καταβάλλονται από
11.12.2017 µέχρι και 07.01.2018.

Οι πιστώσεις θα γίνουν από τη διοίκηση του Οργανισµού στους τραπεζικούς λογαρ-
ιασµούς των δικαιούχων.

Σηµειώνεται ότι ο έλεγχος για την αυτοπρόσωπη παρουσία των τακτικά επιδοτουµέ-
νων ανέργων, των δικαιούχων του βοηθήµατος των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως
απασχολουµένων και των µακροχρονίως ανέργων στα χρονικά διαστήµατα που τους
έχουν οριστεί, εξακολουθεί να ισχύει.

Μαθήµατα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης
από το 3ο Γυµνάσιο Χαϊδαρίου

Το 3ο Γυµνάσιο Χαϊδαρίου σε µια κίνηση ανθρωπιάς και αλλαηλλεγγύης προς τον
συνάνθρωπο, προσέφερε στους πληγέντες της Μάνδρας τρόφιµα, φάρµακα και είδη
ένδυσης και υπόδησης.

Η πρωτοβουλία του 15µελούς και του Συλλόγου Γονέων από το 3ο Γυµνάσιο Χαϊ-
δαρίου, για συλλογή τροφίµων, φαρµάκων και ειδών ένδυσης, βρήκε µεγάλη ανταπό-
κριση.

Με συντονίστρια την καθηγήτριά κ. Ιωάννα Λαζικίδη,  συγκεντρώνονται κάθε χρόνο
στο σχολείο µεγάλες ποσότητες τροφίµων, που προσφέρονται από το 3ο Γυµνάσιο σε
ευπαθείς οµάδες. Τη δεδοµένη στιγµή προσφέρθηκαν για τους πληγέντες στο ∆ήµο
Μάνδρας-Ειδυλλίας 108 κιλά τροφίµων.

Στο σύνολο περίπου 200 κιλά τρόφιµα, ποσότητα φαρµάκων και πολλές τσάντες µε
είδη ένδυσης και υπόδησης, γέµισαν το λευκό βαν και τα πορτµπαγκαζ δύο αυτοκινή-
των µεταφοράς.
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Σε σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε προ
τριών ηµερών  στο γραφείο του Υφυπουργού
Πολιτισµού και Αθλητισµού Γιώργου Βασιλειάδη,
υπήρξε λεπτοµερής ενηµέρωση των αντιπρ-
οσώπων των Περιφερειών της χώρας, σχετικά µε
το νέο θεσµικό πλαίσιο για την αδειοδότηση των
αθλητικών εγκαταστάσεων.

Στη διάρκεια της σύσκεψης µελετήθηκαν διεξο-
δικά όλες οι απορίες που είχαν προκύψει µετά την
ψήφιση του σχετικού νοµοσχεδίου και αποφ-
ασίστηκε η σύσταση κεντρικού συντονιστικού
οργάνου που θα στελεχώσουν εκπρόσωποι όλων
των Περιφερειών, µε στόχο την οµαλή µετάβαση
στο νέο καθεστώς.

Στο πλαίσιο της συνάντησης ο Γιώργος Βασιλειάδης
ανακοίνωσε την έκδοση ερµηνευτικής εγκυκλίου το αµέ-
σως επόµενο διάστηµα, κατόπιν διαβούλευσης µε τις
Περιφέρειες. Την πρωτοβουλία του Υφυπουργού χαιρέ-
τισε το σύνολο των Περιφερειών.

Το «παρών» στη σύσκεψη έδωσαν ο πρόεδρος της
Ένωσης Περιφερειών και Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο Περιφερειάρχης ∆υτικής

Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, η Αντιπεριφερειάρχης
Κεντρικής Μακεδονίας Γερακίνα Μπισµπίνη, ο Αντιπερ-
ιφερειάρχης Πελοποννήσου Γιώργος Ρουµελιώτης, ο
Αντιπεριφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Θεόδωρος Βαλ-
σαµίδης, ο εντεταλµένος περιφερειακός σύµβουλος
αθλητισµού της Αττικής, Σπύρος Πάντζας, καθώς και
λοιποί εκπρόσωποι των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας,
Ηπείρου και Νοτίου Αιγαίου.

Παραίτηση Γ. Σγουρού από το Κέντρο Επεξεργασίας Λυµάτων

Την παραίτησή του από Κέντρο Επεξεργασίας Λυµάτων υπέβαλε ο Γ. Σγουρός ενώπιον του περιφερεια-
κού συµβουλίου, επικρίνοντας την διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής για καθυστερήσεις στο έργο και
γιατί όπως προειδοποίησε “οι εργολάβοι θα ζητήσουν τόκους υπερηµερίας”.

“Βαρέθηκα να κυνηγάω τους αρχαιολόγους”, ανέφερε ο Γ. Σγουρός, ενώ προειδοποίησε ότι λόγω των καθυ-
στερήσεων οι εργολάβοι θα αξιώσουν τόκους υπερηµερίας. Υπογράµµισε, µάλιστα, ότι ενώ έχει ολοκληρωθ-
εί το 95% των πληρωµών, οι εργασίες θα ολοκληρωθούν έως το 2019, αντί για το 2016, που είχε προγραµ-
µατιστεί.
“Ξεπέρασα 42 εµπλοκές για να γίνει το έργο και να κλείσουν 25.000 βόθροι στην Αττική”, σηµείωσε ο Γ. Σγο-
υρός αναφερόµενος στις εµπλοκές από το Συµβούλιο της Επικρατείας και τους ελέγχους από το Ελεγκτικό
Συνέδριο, την OLAF και την Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων.

Ψήφισµα του ΠΕ.ΣΥ 
που καταδικάζει το 

φαινόµενο αστυνοµικής
βίας στο Ειρηνοδικείο 

Αθηνών και επιµένει στο
αίτηµα προστασίας της

πρώτης κατοικίας 
νοικοκυριών 

Ψήφισµα υιοθέτησε το Περιφερειακό
Συµβούλιο Αττικής, , κατά την 37η ειδική
συνεδρίασή του, σύµφωνα µε το οποίο

καταδικάζει απερίφραστα το φαινόµενο αστυνοµικής
βίας εντός των χώρων του Ειρηνοδικείου Αθήνας,
µε αφορµή τα γεγονότα της Τετάρτης 29 Νοεµβρίου.
Παράλληλα, µεταξύ άλλων, επαναλαµβάνει «τη
στήριξή του στο αίτηµα προστασίας από κάθε διαδι-
κασία πλειστηριασµού αποκλειστικά και µόνο σε ό,τι
αφορά την πρώτη κατοικία µικροµεσαίων νοικοκυρ-
ιών και ζητά την άµεση θεσµική κατοχύρωσή του,
χωρίς χρονικούς προορισµούς».
Ακολουθεί ολόκληρο το ψήφισµα:
1. Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής καταδι-
κάζει µε τον πιο απερίφραστο τρόπο το φαινόµενο
αστυνοµικής βίας, ακόµη και µε τη χρήση χηµικών,
χθες, εντός των χώρων του Ειρηνοδικείου Αθήνας,
κατά τη διάρκεια διενέργειας πλειστηριασµών.
2. Επαναλαµβάνει τη στήριξή του στο αίτηµα
προστασίας από κάθε διαδικασία πλειστηριασµού
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟ σε ό,τι αφορά την
ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ και ζητά την άµεση θεσµική
κατοχύρωσή του, χωρίς χρονικούς περιορισµούς. 

ΚΚΚΚοοοοιιιιννννόόόό    όόόόρρρργγγγααααννννοοοο    µµµµεεεε    ττττιιιιςςςς    ΠΠΠΠεεεερρρριιιιφφφφέέέέρρρρεεεειιιιεεεεςςςς    
για την αδειοδότηση αθλητικών εγκαταστάσεων
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Π
αροχή ειδών πρώτης ανάγκης, συνεργεία για επισκε-
υές, παρεµβάσεις στους χώρους δουλειάς και  στους
αρµόδιους φορείς, είναι  ορισµένες από τις παρεµβά-

σεις που έκαναν και  κάνουν συνδικάτα της Αττικής, προστρέχον-
τας από τις πρώτες στιγµές µετά την καταστροφική πληµµύρα
στη Μάνδρα Αττικής να στηρίξουν έµπρακτα τους πληγέντες και
να οργανώσουν την πάλη για την άµεση λήψη µέτρων προ-
στασίας των εργατικών - λαϊκών νοικοκυριών στις πληγείσες
περιοχές.

Τρεις µέρες µετά την πληµµύρα, µε την πρωτοβουλία µιας
σειράς ταξικών συνδικάτων πραγµατοποιήθηκε σύσκεψη στην
Ελευσίνα, όπου αποφασίστηκαν συγκεκριµένες δράσεις και
διαµορφώθηκε το πλαίσιο αι τηµάτων.

Από τη ∆ευτέρα 20 Νοέµβρη και  µέχρι  την Κυριακή 26 Νοέµ-
βρη αντιπροσωπείες των συνδικάτων προχώρησαν σε καθηµε-
ρινή βάση στη διανοµή ειδών πρώτης ανάγκης στην κεντρική
πλατεία της Μάνδρας. Στη δράση αυτή συµµετείχαν Σύλλογοι
και  Οµάδες Γυναικών της ΟΓΕ, Λαϊκές Επιτροπές. Παρόµοιες
δράσεις συνεχίστηκαν και  τη βδοµάδα που πέρασε.

Την Τρί τη 23 Νοέµβρη τα συνδικάτα πραγµατοποίησαν
παράσταση διαµαρτυρίας στη συνεδρίαση του Περιφερειακού
Συµβουλίου Αττικής. Στην κινητοποίηση παραβρέθηκε αντιπρο-
σωπεία της Εκτελεστικής Γραµµατείας του ΠΑΜΕ, καθώς και
της Λαϊκής Επιτροπής Ελευσίνας. Με τα συνθήµατά τους και  τα
πανό τους απαίτησαν αντιπληµµυρικά έργα, αποζηµιώσεις στο
100%, έργα για τι ς λαϊκές ανάγκες, όχι  για τα κέρδη του κεφα-
λαίου.

Το Σάββατο 25 Νοέµβρη δεκάδες εργαζόµενοι  βρέθηκαν στη
Μάνδρα, ανταποκρινόµενοι  στο κάλεσµα της Οµοσπονδίας Βιο-
τεχνικών Σωµατείων Αθήνας (ΟΒΣΑ), του Συνδικάτου Ηλεκτρολό-
γων Αττικής, του Συνδικάτου Εργαζοµένων ΟΤΑ Αττικής και
βοήθησαν µε πολλούς τρόπους στην αποκατάσταση των ζηµιών,

στο ξελάσπωµα των σπιτιών και  τον καθαρισµό τους, την επισ-
κευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και  εγκαταστάσεων θέρµαν-
σης κ.λπ.

Παράλληλα, Λαϊκές Επιτροπές, σωµατεία εργαζοµένων,
Σύλλογοι  και  Οµάδες της ΟΓΕ παρέδωσαν είδη πρώτης ανάγ-
κης. Στο πλαίσιο αυτό, οι  γυναίκες της ΟΓΕ «όργωσαν» την πόλη
µε εννέα συνεργεία µοιράζοντας συσκευασµένες τροφές, γάλα-
τα, νερά και  είδη καθαρισµού. Ακόµα, η ΟΒΣΑ πραγµατοποίησε
περιοδεία στα καταστήµατα της περιοχής, καλώντας επαγγε-
λµατίες και  βιοτέχνες σε σύσκεψη για την αποκατάσταση των
ζηµιών που έχουν πάθει  τα µαγαζιά και  οι  µικροεπιχειρήσεις.
Επιπλέον, στη Μάνδρα βρέθηκαν συνεργεία και  προσφέρθηκε
υλική βοήθεια από τους δήµους Πετρούπολης και  Καισαριανής.

Ανάλογη δράση που αφορά σε προσφορά εθελοντι κής
εργασίας και  υπηρεσιών αναµενόταν να εκδηλωθεί  και  χτες,
όπως ανακοινώθηκε στη σύσκεψη της Γραµµατείας Αττικής του
ΠΑΜΕ την περασµένη Τετάρτη.

Στις 28 Νοέµβρη η Επιτροπή Αγώνα ΕΒΕ και  Αυτοαπασχο-
λούµενων Μάνδρας, που συγκροτήθηκε µε πρωτοβουλία της
ΟΒΣΑ, έκανε παρέµβαση στο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττι -
κής, απαιτώντας µέτρα ουσιαστικής ανακούφισης και  άµεσα
έργα συνολικής αντιπληµµυρικής προστασίας στην περιοχή.

Παράλληλα µε αυτές τις δράσεις, όλο αυτό το διάστηµα, τα
συνδικάτα έκαναν περιοδείες στους χώρους δουλειάς αλλά και
παρεµβάσεις στην Επιθεώρηση Εργασίας, για τη διασφάλιση
των δικαιωµάτων των εργαζοµένων και  τη λήψη µέτρων για την
προστασία τους.

Το πλαίσιο των διεκδικήσεων
Το περασµένο Σάββατο σωµατεία βρέθηκαν στη Μάνδρα για

να εκφράσουν την ταξική αλληλεγγύη στους πληγέντες
Το περασµένο Σάββατο σωµατεία βρέθηκαν στη Μάνδρα για

να εκφράσουν την ταξική αλληλεγγύη στους πληγέντες
Τα σωµατεία έχουν διαµορφώσει  το εξής πλαίσιο αι τηµάτων

και  δι εκδικήσεων:

-- Αµεσα µέτρα προστασίας για τη στέγαση, τη σί τιση, την
ένδυση όσων έχουν ανάγκη.

-- Αµεση καταγραφή των ζηµιών, σε περιουσίες και  µικρές
επιχειρήσεις και  αποζηµίωση στο σύνολό τους (100%).

-- Μέριµνα για πρόσφυγες και  µετανάστες που µένουν σε
«παραπήγµατα» στην ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων, της
Μάνδρας και  της Μαγούλας.

-- Ενίσχυση του «Θριάσιου» Νοσοκοµείου µε το αναγκαίο
µόνιµο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων. Πλήρης στελέχωση µε
µόνιµο προσωπικό και  εξοπλισµό των Κέντρων Υγείας Ελευ-
σίνας και  Μεγάρων. ∆ηµιουργία αντίστοιχων Κέντρων Υγείας σε
Μάνδρα, Ασπρόπυργο, Νέα Πέραµο και  Μαγούλα.

-- Κανείς εργαζόµενος να µη χάσει  τη δουλειά του. Κανείς
εργαζόµενος που έχει  πληγεί  ή αδυνατεί  να φτάσει  µε ασφά-
λεια στο χώρο δουλειάς του να µη θεωρηθεί  αδικαιολογήτως
απών από την εργασία του και  να καταβληθούν κανονικά µερο-
κάµατα και  ένσηµα.

-- Πάγωµα των χρεών σε εφορία, ΟΑΕΕ, τράπεζες χωρίς
προσαυξήσεις και  τόκους για τους πληγέντες. Να σταµατήσουν
άµεσα οι  όποιες διαδικασίες κατάσχεσης.

-- Απαλλαγή από τα δηµοτικά τέλη για τους πληγέντες. Καµία
διακοπή νερού, ρεύµατος και  τηλεφώνου σε εργατικές - λαϊκές
οικογένειες που έχουν χρέη.

-- Αποκλειστικά δωρεάν και  µε ασφάλεια µεταφορά των
µαθητών στα σχολεία. Ειδικά στη Νέα Πέραµο, όπου οι  µαθητές
αναγκάζονται  να περπατούν αυτόν το δρόµο - «καρµανιόλα» έξω
από το στρατόπεδο Πυροβολικού.

Εργαζόµενοι  µαζί  µε τους πληγέντες καθαρίζουν τη λάσπη
στα σπίτια

-- Κατάργηση διοδίων Αττικής και  Εθνικής Οδού, για να µπορ-
ούν να µετακινηθούν µε ασφάλεια οι  κάτοικοι  και  οι  εργαζόµενοι
των περιοχών.

-- Αµεσος σχεδιασµός, γενναία χρηµατοδότηση και  υλο-
ποίηση εκτεταµένων αντιπληµµυρικών έργων µε ευθύνη του κρά-
τους.

ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΕΙΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Πρωτοβουλίες στήριξης από συνδικάτα 
και εργατικά σωµατεία της περιοχής 
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Σηµαντική αύξηση των ζηµιών σε ζωτικές
υποδοµές, εξαιτίας ακραίων καιρικών
φαινοµένων, προβλέπει µελέτη επι-

στηµόνων του Κοινού Κέντρου Ερευνών της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τις τρεις τελευταίες δεκαετίες το 90% των
φυσικών καταστροφών σχετίζονται µε ακραία
κλιµατικά γεγονότα, τα οποία θα γίνουν συχνό-
τερα στο µέλλον, εξαιτίας της κλιµατικής αλλα-
γής, σηµειώνει η µελέτη.

Σύµφωνα µε αυτή, οι ζηµιές σε υποδοµές που
προκαλούνται από τα ακραία καιρικά φαινόµενα
θα τριπλασιασθούν µέσα στην επόµενη δεκαετία
στην Ευρώπη και θα δεκαπλασιασθούν έως το
τέλος του αιώνα. Η Ελλάδα αναµένεται να είναι µία
από τις ευρωπαϊκές χώρες που θα καταβάλουν το
µεγαλύτερο κόστος.

Οι µερικές ή πλήρεις καταστροφές θα αφορούν
υποδοµές και συστήµατα µεταφορών, ενέργειας,
βιοµηχανίας, ύδρευσης, υγείας κ.α. Σε ό,τι αφορά
τη χώρα µας, οι ζηµιές θα είναι στο 4,4% των ετή-
σιων επενδύσεων, από τα υψηλότερα
ποσοστά.Πιο αναλυτικά, στην Ευρώπη οι ζηµιές
στις υποδοµές λόγω των κλιµατικών κινδύνων

προβλέπεται ότι θα αυξηθούν στα-
διακά από 0,12% του ακαθάριστου
παγίου κεφαλαίου σήµερα, σε 1,37%
έως το 2100. Όµως, ενώ στη βόρεια
Ευρώπη οι αναµενόµενες ζηµιές στις
υποδοµές θα είναι κάτω του 1% των
ετήσιων επενδύσεων, στη νότια
Ευρώπη τα ποσοστά εκτιµάται ότι θα
είναι πολύ µεγαλύτερα, φθάνοντας
το 5,2% στην Κροατία, το 4,4% στην
Ελλάδα, το 4,3% στην Ισπανία και
στην Πορτογαλία, το 3% στη Σλο-
βενία και το 2,8% στην Ιταλία.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που γίνε-
ται µια συγκεκριµένη εκτίµηση για το
οικονοµικό ύψος των ζηµιών στις 

υποδοµές των χωρών της ΕΕ λόγω των κλιµα-
τικών κινδύνων. Οι ερευνητές, µε επικεφαλής τον
Τζιοβάνι Φορτσιέρι του JRC, που έκαναν τη σχετι-
κή δηµοσίευση στο διεθνές περιοδικό για περιβαλ-
λοντικά θέµατα «Global Environmental Change»,
εκτιµούν ότι οι ζηµιές στην Ευρώπη (ΕΕ συν
Ελβετία, Νορβηγία και Ισλανδία) που συνδέονται
µε την κλιµατική αλλαγή, φθάνουν σήµερα
περίπου τα 3,4 δισεκατοµµύρια ευρώ ετησίως,
αλλά θα κλιµακωθούν στα 9,3 δισ. ευρώ µέσα
στην επόµενη δεκαετία, 19,6 δισ. ευρώ στη δεκα-
ετία του 2050 και 37 δισ. ευρώ στη δεκαετία του
2080.

Οι υποδοµές που θα υποστούν το µεγαλύτερο
οικονοµικό κόστος, λόγω των ακραίων επι-
πτώσεων της κλιµατικής αλλαγής, είναι τα δίκτυα
της ενέργειας και των µεταφορών. Οι σηµερινές
ετήσιες ζηµιές ύψους 0,5 δισ. ευρώ στον ενεργει-
ακό τοµέα αναµένεται να φθάσουν στα 8,2 δισ.
ευρώ το 2080, ενώ στον τοµέα των µεταφορών οι
ζηµιές από 0,8 δισ. ευρώ ετησίως εκτιµάται ότι θα
αυξηθούν σε 11,9 δισ. ευρώ έως το τέλος του
αιώνα.

ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: 

ΘΘαα  ααυυξξηηθθοούύνν  σσηηµµααννττιικκάά  
οοιι  ζζηηµµιιέέςς  σσεε  υυπποοδδοοµµέέςς  
εεξξααιιττίίααςς  ττωωνν  αακκρρααίίωωνν
κκααιιρριικκώώνν  φφααιιννοοµµέέννωωνν

Η Ελλάδα αναµένεται να είναι µία
από τις ευρωπαϊκές χώρες που θα
καταβάλουν το µεγαλύτερο κόστος.

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ EUROSTATEUROSTAT

ΠΠααννάάκκρριιββοο  ττοο  ρρεεύύµµαα  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  
-Πληρώνουµε σε τιµές Αυστρίας και Σουηδίας

Ηκυβέρνηση µπορεί στον «µποναµά» προς τους κοινωνικά αδύναµους να
συµπεριέλαβε και τα οφειλόµενα από τις δαπάνες ΥΚΩ προς τη ∆ΕΗ για να
µην επιβαρυνθούν τα νοικοκυριά µε αυξήσεις, ωστόσο, όπως δείχνουν τα

επίσηµα στοιχεία, το κόστος ενέργειας είναι ιδιαίτερα υψηλό.
Σην Ελλάδα της κρίσης µε τα εισοδήµατα να έχουν µειωθεί δραµατικά τα τελευταία

χρόνια και το ποσοστό των ανέργων να παραµένει σταθερά κοντά στο 20% η κιλο-
βατώρα ηλεκτρικού ρεύµατος κοστίζει όσο στη Σουηδία, όπου όχι µόνο οι κλιµατολογι-
κές συνθήκες είναι τελείως διαφορετικές αλλά και το κατά κεφαλήν εισόδηµα είναι  2,5
φορές υψηλότερο. 

Το ίδιο επίπεδο τιµών πληρώνουν και στην Αυστρία ενώ όπως προκύπτει από τα
στοιχεία της Εurostat πολλοί άλλοι ευρωπαϊκοί λαοί µε εισοδήµατα µεγαλύτερα από τα
δικά µας πληρώνουν µικρότερα ποσά. Γαλλία, Τσεχία, Κύπρος, Λουξεµβούργο, Ολλαν-
δία και αρκετοί άλλοι επιβαρύνονται µε χαµηλότερο κόστος για την ηλεκτρική ενέργεια. 

Το πρώτο εξάµηνο του 2017, οι Ελληνες καταναλωτές πλήρωσαν την κιλοβατώρα
ακριβότερα κατά 12,8% σε σχέση µε το αντίστοιχο εξάµηνο του 2016, έναντι µείωσης
0,5% κατά µέσον όρο στην Ε.Ε. Πρόκειται για τη δεύτερη µεγαλύτερη αύξηση µετά της
Κύπρου (22%), που αποτελεί όµως ένα αποµονωµένο ηλεκτρικό σύστηµα (χωρίς δια-
συνδέσεις).

Ακριβά εξακολουθούν να πληρώνουν και το φυσικό αέριο οι Ελληνες καταναλωτές,
παρά το γεγονός ότι η τιµή επιβαρύνεται µε τα χαµηλότερα επίπεδα φορολογίας στην
Ευρώπη

.
Ενδεικτικό των επιβαρύνσεων της έντονα ρυθµιζόµενης ελληνικής αγοράς είναι ότι το

ποσοστό των ρυθµιζόµενων χρεώσεων στον λογαριασµό ρεύµατος διαµορφώθηκε στο
πρώτο εξάµηνο του έτους στο 41%.

Ενώ οι τιµές φυσικού αερίου στην Ε.Ε. το πρώτο εξάµηνο του έτους υποχώρησαν
κατά 6,3%, στην Ελλάδα µειώθηκαν µόλις κατά 0,7% σε σχέση µε το αντίστοιχο εξάµ-
ηνο του 2016. Το ίδιο διάστηµα, στις γειτονικές χώρες των Βαλκανίων οι καταναλωτές
επωφελήθηκαν από µεγάλες µειώσεις. Στη Βοσνία- Ερζεγοβίνη οι τιµές υποχώρησαν
κατά 21,4%, στην Κροατία κατά 17,5%, στη Σερβία κατά 14,2% και στη Βουλγαρία κατά
10,3%.

Ετσι, τα ελληνικά νοικοκυριά καταλήγουν το πρώτο εξάµηνο του 2017 να πληρώνουν
την ένατη υψηλότερη τιµή για ηλεκτρικό ρεύµα µεταξύ των χωρών της Ε.Ε. και την 11η
για φυσικό αέριο.



Τέλος η έκπτωση 50% για πληρωµή κλήσης
εντός 10ηµέρου, παράβαση η+ µούντζα

Για τις αλλαγές στον ΚΟΚ και τα ηλεκτρονικά διόδια
ενηµέρωσε ο Σπίρτζης τους θεσµούς

Κ
αταργείται µε τον  ν έο ΚΟΚ η υφιστάµεν η ρύθµιση για έκπτωση 50% όταν
πληρών ον ται οι κλήσεις της τροχ αίας εν τός 10ηµέρου. Παράλληλα, µε τον
ν έο ΚΟΚ τα πρόστιµα θα κλιµακών ον ται αν άλογα µε το εισόδηµα. Επίσης

θα υπάρξει κατηγοριοποίηση των  παραβάσεων  αν άλογα µε την  επικιν δυν ότητα
και την  αν τικοιν ων ική συµπεριφορά. Ειδική παράβαση θα είν αι οι χ ειρον οµίες
(π.χ . µούν τζες) από επαγγελµατίες οδηγούς.

Για τις συγκεκριµέν ες ρυθµίσεις που σχ εδιάζει, ο υπουργός υποδοµών  Χρήστος
Σπίρτζης εν ηµέρωσε το απόγευµα τους επικεφαλής των  θεσµών . Πάν τως, οι
ρυθµίσεις αυτές δεν  είν αι µν ηµον ιακή υποχ ρέωση, σύµφων α µε το Αθην αϊκό
Πρακτορείο Ειδήσεων . Η συν άν τηση Σπίρτζη - Θεσµών  αφορούσε το θέµα της
παραχ ώρησης της εκµετάλλευσης της Εγν ατίας Οδού.

Επίσης ο κ. Σπίρτζης τους εν ηµέρωσε για την  Εν ιαία Βάση ∆εδοµέν ων  που
δηµιουργείται για οχ ήµατα µε στοιχ εία από το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης, την
ΑΑ∆Ε και το Υπουργείο Μεταφορών  αλλά και τη Βάση ∆εδοµέν ων  για Οδηγούς,
οι οποίες θα διασταυρών ον ται και θα «επικοιν ων ούν » µεταξύ τους.

Επίσης, ο υπουργός διευκρίν ισε ότι στις αρχ ές του 2019 θα ξεκιν ήσει σταδια-
κά η εφαρµογή των  ηλεκτρον ικών  διοδίων  σε όλους τους οδικούς άξον ες, που θα
χ ρεών ουν  τους οδηγούς αν άλογα µε τη χ ρήση. Ο σχ ετικός διαγων ισµός αν αµέ-
ν εται εν τός του ∆εκεµβρίου.

 52χρονος εργάτης έχασε τη ζωή του 
 στα Ναυπηγεία Περάµατος

Ε
νηµερώθηκε η Λιµενική Αρχή Περάµατος  από τον εργοδηγό συνερ-
γείου το οποίο εκτελεί εργασίες σε Ε/Γ - Ο/Γ πλοίο στη µεγάλη δεξα-
µενή του ΟΛΠ στο Πέραµα, ότι  πρωινές ώρες του Σαββάτου ένας

52χρονος εργαζόµενος και ενώ βρισκόταν εξωτερικά του πλοίου επί της
δεξαµενής, πριν την έναρξη των εργασιών, έχασε τις αισθήσεις του.
Άµεσα ο 52χρονος µεταφέρθηκε µε ασθενοφόρο όχηµα του ΟΛΠ στο

Γενικό  Νοσοκοµείο Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός
του.
Από το ∆' Λιµενικό Τµήµα Περάµατος του Κεντρικού Λιµεναρχείου Πειραιά

που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας -
νεκροτοµής.
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«Το Χαµόγελο του Παιδιού»,
και φέτος τα Χριστούγεννα,
προσκαλεί τους φίλους του,
να επισκεφτούν τα χριστου-
γενν ιάτικα bazaars που διορ-
γανώνει σε πολλές περιοχές
της Ελλάδας και να
στηρίξουν το έργο και τις
δράσεις του!
Μικροί και µεγάλοι, µπορούν
να κάνουν τις χριστουγεν-
ν ιάτικες αγορές τους σε προ-
σιτές τιµές και να χαρίσουν
χαµόγελα τόσο στους φίλους
και την οικογένειά τους όσο
και στα παιδιά που στηρίζει
«Το Χαµόγελο του Παιδιού»!

Γιορτιν ές πρωτότυπες
κατασκευές, χριστουγενν ιά-
τικα είδη και στολίδια, δώρα
για µικρούς και µεγάλους που
δηµιούργησαν οι εργαζόµενοι
και οι εθελοντές των Εθελον-
τικών ∆ηµιουργικών Εργα-
στηρίων του οργανισµού για
τη στήριξη των χιλιάδων παι-
διών που µας έχουν ανάγ-
κη!
Κι αν δεν βρεθείτε σε κάποιο
από τα χριστουγενν ιάτικα
bazaars, µπορείτε να βρείτε
όλα τα χριστουγενν ιάτικα
είδη καθώς και είδη του Οργα-
ν ισµού στο e-shop:
https://www.hamogelo.gr/gr/
el/eshop/christougenniatika-
dora/ ή να επικοινωνήσετε
210-7647760.

Αθήνα
● 7/11-6/1: Μαρούσι, THE
MALL ATHENS, επίπεδο 1,
ώρες καταστηµάτων
● 6-8/12: Σύνταγµα, Αίθουσα
Μετρό, ώρες 09:00-21:00
● 15-16/12: Άγιος ∆ηµήτριος,
ATHENS METRO MALL,
ώρες καταστηµάτων
● 16-23/12, 27-30/12, 2-5/1:
Καλλιθέα, Πλατεία Κύπρου,
ώρες 11:00-19:00

Θεσσαλονίκη
● 4-31/12: Πεζόδροµος
Αγ.Σοφίας & Ερµού, Κιόσκι
Ερµού, ώρες καταστηµάτων
● 11-23/12: 11ο χιλ. Ε.Ο.
Θεσσαλονίκης-Νέων Μουδα-
ν ιών , Mediterranean
Cosmos, ώρες καταστηµά-
των
● 18-24/12: Εύοσµος, Πλα-
τεία Ευαγγελισµού, 18/12

ώρες 17:00-21:00, 19-22/12
ώρες 09:00-21:00, 23/12
ώρες 10:00-20:00, 24/12
ώρες 10:00-14:00

∆ράµα
● 4/12-7/1: ∆ηµοτικό Πάρκο,
ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ, ώρες λει-
τουργίας χωριού

Ξάνθη
● 14-16/12: Πλατεία ∆ιοικ-
ητηρίου, ώρες καταστηµάτων

Καβάλα
● 17-23/12: Πλατεία Καπνε-
ργάτη, ώρες καταστηµάτων

Σέρρες
● 13-17/12: Πλατεία Ελευθε-
ρίας, 13/12 ώρες 17:30-
21:00, 14-15/12 ώρες 10:00-
14:00 & 17:30-21:00, 16/12
ώρες 10:00-20:00, 17/12
10:00-14:00

Χαλκίδα
● 19-20/12: Παραλία Χαλ-
κίδας, Αίθουσα Αριστοτέλης,
ώρες 10:00-22:00

Πύργος
● 15-20/12: Φουαγιέ ∆ιοικ-
ητηρίου, Μανωλοπούλου 47,
ώρες 10:00-14:00 & 17:30-
21:30

Καλαµάτα
● 8-14/12: Πολιτιστικό Κέν-
τρο, Αριστοµένους, ώρες
10:00-14:00 & 17:30-21:30

Κεφαλλονιά
● 8-9/12: Αργοστόλι,
ΒΙΒΛΙΟΜΑΝΙΑ, Βεργώτη
Γεωργίου 56, 8/12 ώρες
17:00-21:00, 9/12 ώρες
09:00-14:30

Ηλεία
● 22/12: Πλατεία Βάρδας,
ΧΡΙ ΣΤΟΥ ΓΕΝ Ν Ι ΑΤΙ ΚΟ
ΧΩΡΙΟ, ώρες 17:00-21:00

Σπάρτη
● 11-13/12: ∆ιοικητήριο, 2ο
χιλ. Ε.Ο Σπάρτης Γυθείου,
ώρες 10:00-15:00

Τρίπολη
● 20-22/12: Πλατεία Πετρι-
νού, ώρες 10:00-14:00 &
18:00-20:00

Αγρίν ιο
● 14-16/12: Πλατεία ∆ηµοκρ-
ατίας 6, ώρες 10:00-14:00 &
17:00-21:00

Βόλος
● 11-15/12: ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ
ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ, έξω από το
∆ηµαρχείο, ώρες 10:00-14:00
& 18:00-21:00 (15/12 ώρες
10:00-14:00)

Ηράκλειο
● 1/12-7/1: Πλατεία Ελευθε-
ρίας, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ
ΚΑΣΤΡΟ, ώρες 10:00-22:00
● 27-30/12: TALOS PLAZA,
Σοφοκλή Βεν ιζέλου, Μίνως &
Πελασγών, ώρες 13:00-21:00

Ρέθυµνο
● 15-18/12: Έξω από το
∆ηµαρχείο, ώρες 10:00-18:00

Χανιά
● 23-31/12: Πλατεία 1866,
ώρες καταστηµάτων

Κόρινθος
● 16-17/12: Εµπορικό
Πάρκο, MARE WEST, ώρες
11:00-19:00

Πάτρα
● 6-8/12: Πανεπιστηµιακό
Γεν ικό Νοσοκοµείο Πατρών,
ώρες 10:00-17:00

Αίγιο
● 20-23/12: ∆ηµοτικό Πάρκο
Υψηλών Αλωνίων, ΠΑΡΚΟ
ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ,
ώρες 10:00-20:00

Κέρκυρα
● 1-22/12: ∆ηµοτικό Θέατρο,
ώρες 09:30-14:30 & 17:30-
21:30

Άρτα
● 15-17/12: Πλατεία Αντιστά-
σεως, Αίθουσα Συλλόγου
Σκουφά, ώρες 09:00-21:30

Για περισσότερες πληροφο-
ρίες:
«Το Χαµόγελο του Παιδιού»
Γραφείο Τύπου
Τηλ. 210-3306140
press@hamogelo.gr 

Χριστουγεννιάτικα bazaars από 
«Το Χαµόγελο του Παιδιού»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ 40Η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Καλείσθε να προσέλθετε στην 40η δηµόσια τακτική συνεδρίαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, που θα λάβει χώρα την Πέµπτη, 7 ∆εκεµβρίου
2017, και ώρα 20:30 µ.µ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµαρχιακού
Μεγάρου, για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης, σχετικά µε το ένα και
µοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα και µε το άρθρο 67, του
Ν. 3852/2010, όπως και τις συναφείς, µε αυτό διατάξεις. 

Θέµα 1ο : Έγκριση Προϋπολογισµού, Τεχνικού Προγράµµατος και
Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης του ∆ήµου Ασπροπύργου, οικονοµι-
κού έτους 2018.

Εισηγητής: Ο ∆ιευθυντής Οικονοµικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.
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ΤΙ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

Πάντως πέρα από τις διαδικασίες που τρέχει ο
∆ήµος, οι αρµόδιοι του υπουργείου Υποδοµών,
που βρίσκονται στο δηµαρχείο Μάνδρας προκει-
µένου να εξυπηρετήσουν τους αιτούντες επιδό-
µατος, τους ζητούν φωτογραφίες σπιτιών, κατα-
στηµάτων κ.λπ. από την πρώτη ηµέρα των κατα-
στροφών.

Ωστόσο οι κάτοικοι αναφέρουν πως αφενός δεν
το γνώριζαν και αφετέρου εκείνες τις ώρες έτρ-
εχαν να σώσουν ό,τι µπορούσαν και όχι να φωτο-
γραφίσουν.

Τώρα το αποτέλεσµα είναι οι φωτογραφίες που
έχουν τραβήξει από τα σπίτια και τα καταστήµατά
τους να µην είναι ενδεικτικές της κατάστασης και
να υπάρχει ζήτηµα για το αν θα λάβουν και πότε
την αποζηµίωση.

Από την πλευρά τους βέβαια οι αρµόδιοι υπο-
στηρίζουν πως τους είχαν ενηµερώσει αυτοπρ-
οσώπως από τις 16 Νοεµβρίου, δηλαδή µια µέρα
µετά την καταστροφή.
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ΜΕΓΑΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ
Κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Αγρίνιο, Μεσολόγγι

Τ
ην  κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης αν άγκης
πολιτικής προστασίας των  δήµων  Αγριν ίου
και Μεσολογγίου αποφάσισε το συν τον ι-

στικό όργαν ο που συν εδρίασε ΤΟ σΆΒΒΑΤΟ στο
Μεσολόγγι, παρουσία τού περιφερειάρχ η ∆υτικής
Ελλάδος Απόστολου Κατσιφάρα, µετά τα έν τον α
καιρικά φαιν όµεν α που έπληξαν  περιοχ ές της
Αιτωλοακαρν αν ίας, µε αποτέλεσµα ν α σηµειωθούν
πληµµύρες και κατολισθήσεις. Επίσης, αποφ-
ασίσθηκε ν α οριστούν  επιτροπές από τους δήµο-
υς και την  περιφερειακή εν ότητα για αυτοψίες σε
πληγείσες κατοικίες, υποδοµές και επιχ ειρήσεις.

Ειδικότερα, στην  περιοχ ή του Αγριν ίου έχ ει
πληµµυρίσει µεγάλος αριθµός υπογείων  σπιτιών ,
καταστηµάτων  και επιχ ειρήσεων , εν ώ µεγάλα προβλήµατα από τις πληµµύρες καταγράφον ται στις κοιν ότητες
Ζευγαράκι, Καιν ούργιο, Κυρά Βγέν α και Παραβόλα.

Επίσης, οι κάτοικοι προσπαθούσαν  συν εχ ώς ν α αποµακρύν ουν  λάσπες, ν ερά και φερτά υλικά, εν ώ µηχ α-
ν ήµατα του δήµου, της περιφέρειας και ιδιωτών  προχ ωρούσαν  σε διαν οίξεις δρόµων . Παράλληλα συν εργεία
εργάζον ταν , προκειµέν ου ν α αποκαταστήσουν  όπου υπήρχ αν  προβλήµατα µε την  υδροδότηση.

Στο µεταξύ, εκτεταµέν ες είν αι, σύµφων α µε τον  απολογισµό του δήµου Μεσολογγίου, οι καταστροφές που
προκάλεσαν  τα ακραία καιρικά φαιν όµεν α στις περιοχ ές του Αιτωλικού, του Χρυσοβεργίου, των  Φραγκουλέικων
και των  Οιν ιαδών , κυρίως την  περιοχ ή του Νεοχ ωρίου.

Ειδικότερα, έχ ουν  προκληθεί σοβαρές ζηµιές σε οδικό δίκτυο, υποδοµές, κατοικίες, αποθήκες, ποιµν ιοστά-
σια και καλλιέργειες, εν ώ σοβαρά προβλήµατα καταγράφον ται, λόγω της συν εχ ιζόµεν ης έν τον ης βροχ όπτωσης,
στο Ευην οχ ώρι και σε ορειν ές κοιν ότητες, όπως τα Ελλην ικά, Μούσουρα, Ρέτσιν α, Κουδούν ι, ‘Αγιος Γεώργιος
και Κουτσοχ έρι.

Τα µηχ αν ήµατα του δήµου καταβάλλουν  προσπάθειες διάν οιξης κοιν οτικών  δρόµων  των  τοπικών  κοιν οτή-
των  Χρυσοβεργίου, Χαλίκι, Μαγούλες και Σταµν άς, προκειµέν ου ν ’ αποκατασταθεί η πρόσβαση των  κατοίκων
προς τα σπίτια τους ή τους αγροτικούς και αποθηκευτικούς χ ώρους που έχ ουν  υποστεί ζηµιές.

Παράλληλα, οι τεχ ν ικές υπηρεσίες της δηµοτικής επιχ είρησης ύδρευσης αποχ έτευσης αποκαθιστούν  το
δίκτυο υδροδότησης στους οικισµούς Μαγούλες και Χαλίκι, εν ώ τα προβλήµατα στην  ύδρευση συν εχ ίζον ται
στην  κοιν ότητα των  Φραγκουλέικων , καθώς οι κατολισθήσεις στην  παλαιά εθν ική οδό, στο ύψος του φαραγ-
γιού της Κλεισούρας, και η υποχ ώρηση του οδοστρώµατος, δεν  επιτρέπουν  την  διέλευση των  µηχ αν ηµάτων .

Στο µεταξύ, σύµφων α µε την  Αστυν οµία, κλειστή θα παραµείν ει µέχ ρι τις 22 ∆εκεµβρίου η ν έα εθν ική οδός
Αν τιρρίου-Ιωαν ν ίν ων , από τη διασταύρωση Αγγελοκάστρου, έως το κόµβο Συκιάς, λόγω της καθίζησης που
υπέστη το οδόστρωµα από την  έν τον η βροχ όπτωση. 

Η κυκλοφορία των  οχ ηµάτων  θα εκτρέπεται, είτε µέσω της Ιόν ιας Οδού, είτε µέσω του παράπλευρου επα-
ρχ ιακού οδικού δικτύου, αν άλογα µε τον  προορισµό των  οχ ηµάτων . Επίσης, κλειστή είν αι στο 10ο χ ιλιόµετρο
η επαρχ ιακή οδός Χάν ι Μπάγια προς Μάστρο και κυκλοφορία γίν εται µέσω παρακαµπτήριας οδού. Ακόµη, κλει-
στή είν αι στο έκτο χ ιλιόµετρο η επαρχ ιακή οδός Παραβόλα – Καλλιθέα – Προυσού και η κυκλοφορία γίν εται
µέσω Θέρµου – Λευκού, εν ώ κλειστή είν αι και η επαρχ ιακή οδός Καλλιθέα -Λαµπίρι έως τα όρια του ν οµού, όπως
επίσης και η οδός Φραγκουλέικα – Ελλην ικά.

Σταδιακή αποκατάσταση των  ζηµιών  στην  Ήπειρο. Μετρούν  τις πληγές τους στον  Λούρο

Πυρετωδώς εργάζον ται τα συν εργεία της Πολιτικής Προστασίας Ηπείρου και των  δήµων  προκειµέν ου ν α απο-
καταστήσουν  τις ζηµιές, που τα έν τον α καιρικά φαιν όµεν α προκάλεσαν  στο επαρχ ιακό οδικό δίκτυο, εν ώ οι
κάτοικοι στο Λούρο της Πρέβεζας, µετρούν  τις πληγές που άφησε πίσω της, η υπερχ είλιση του ποταµού.

Περισσότερα από 30 σπίτια στον  Λούρο και 7 επιχ ειρήσεις υπέστησαν  σοβαρές ζηµιές, όταν  την  1 τα ξηµε-
ρώµατα τα ορµητικά ν ερά εν ός χ ειµάρρου µπήκαν  στα σπίτια και κιν δύν ευσαν  ζωές. Η Πυροσβεστική απεγ-
κλώβισε 10 άτοµα, εν ώ έως αυτή την  ώρα κάν ει αν τλήσεις υδάτων  από υπόγεια σπιτιών . Οι κάτοικοι, σε απόγ-
ν ωση, βλέπουν  τις περιουσίες τους µέσα στα λασπόν ερα και επιρρίπτουν  ευθύν ες σε δηµοτικές αρχ ές του
παρελθόν τος καταγγέλλον τας ότι µπάζωσαν  φρεάτια και ρέµατα για ν α κάν ουν  δρόµους.

Στη θέση Πλαταν άκια Τερόβου, τα ν ερά του Λούρου ποταµού, παρέσυραν  µια σιδερέν ια γέφυρα και κόπηκε
η πρόσβαση προς τα σπίτια 3 οικογεν ειών . Στην  Κόν ιτσα, όπου κατέρρευσε το οδόστρωµα προς την  Λαγκά-
δα Μαστοροχ ωρίων  λόγο υπερχ είλισης του Σαραν τάπορου, µετά από προσπάθειες της Πολιτικής Προστασίας
δόθηκε µια προσωριν ή λύση.

Κατολισθήσεις και καταπτώσεις βράχ ων  σηµειών ον ται σε περιοχ ές του Ζαγορίου και των  Τζουµέρκων  και έως
αυτήν  την  ώρα, γίν ον ται προσπάθειες για ν α αποκατασταθεί η κυκλοφορία.
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Σε εξέλιξη βρίσκεται, µετά την
έκδοση των οριστικών αποτέλε-
σµα, η διαδικασία πρόσληψης,
που αφορά σε 177 νέες µόνιµες
θέσεις νοσηλευτικού και λοιπού
προσωπικού στα νοσοκοµεία
όλων των Υγειονοµικών Περιφε-
ρειών και στο ΕΚΑΒ, οι οποίες
καλύπτονται από προστατευό-
µενους του ν. 2643/1998. 

Αυτό ανακοίνωσε προχθες το
υπουργείο Υγείας το οποίο ανα-
φέρει µεταξύ άλλων ότι «µετά
από πολλά χρόνια κινείται µία
διαδικασία, η οποία είχε
σκαλώσει στα γρανάζια της γρα-
φειοκρατίας, παράγοντας χειρο-
πιαστό αποτέλεσµα στην
κατεύθυνση ενίσχυσης της στε-
λέχωσης του ∆ηµόσιου Συστή-
µατος Υγείας». 
Το υπουργείο Υγείας τονίζει πως
εκτός των παραπάνω θέσεων η
διαδικασία συνεχίζεται και για
άλλες αντίστοιχες θέσεις, τα ορι-
στικά αποτελέσµατα των οποίων
θα εκδίδονται σταδιακά και
έδωσε στη δηµοσιότητα αναλ-
υτικό κατάλογο των νοσοκο-
µείων που θα γίνουν οι προσλή-
ψεις.

Οι προσλήψεις θα γίνουν στα
παρακάτω νοσοκοµεία:

Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο
Αθήνας «Ο Άγιος Σάββας» (1
θέση)
Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο
Πειραιά «Μεταξά» (1 θέση)
Γενικό Νοσοκοµείο Αλεξανδρ-
ούπολης (3 θέσεις)
Γενικό Νοσοκοµείο Αργολίδας (1
θέση)
Γενικό Νοσοκοµείο Άρτας (1
θέση)

Γενικό Νοσοκοµείο ∆ράµας (3
θέσεις)

Γενικό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων (1
θέση)
Γενικό Νοσοκοµείο Κοµοτηνής
(1 θέση)
Γενικό Νοσοκοµείο Κορίνθου (2
θέσεις)
Γενικό Νοσοκοµείο Λιβαδειάς (1
θέση)
Γενικό Νοσοκοµείο Πατρών (3
θέσεις)
Γενικό Νοσοκοµείο Πέλλας (2
θέσεις)
Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου (1
θέση)
Γενικό Νοσοκοµείο Σερρών (1
θέση)
Γενικό Νοσοκοµείο Χαλκίδας (2
θέσεις)
Γενικό Νοσοκοµείο Χανίων (4
θέσεις)
Γενικό Νοσοκοµείο Τρίπολης (1
θέση)
Γενικό Νοσοκοµείο Ασκληπιείο
Βούλας (2 θέσεις)
Γενικό Νοσοκοµείο Βόλου «Αχιλ-
λοπούλειο» (1 θέση)
Γενικό Νοσοκοµείο Ζακύνθου (1
θέση)
Γενικό Νοσοκοµείο Ηλείας (1
θέση)
Γενικό Νοσοκοµείο Μαµάτσειο –
Μποδοσάκειο (3 θέσεις)
Γενικό Νοσοκοµείο Νέας Ιωνίας
(4 θέσεις)
Γενικό Νοσοκοµείο Νίκαιας (2
θέσεις)
Γενικό Νοσοκοµείο Παίδων Αθή-
νας «Η Αγία Σοφία» (8 θέσεις)
Γενικό Νοσοκοµείο Παίδων Αθή-
νας «Παν. & Αγλαϊα Κυριακού (2
θέσεις)
Γενικό Νοσοκοµείο Χίου (2
θέσεις)
Γενικό Νοσοκοµείο Έλενα Βενι-
ζέλου – Αλεξάνδρα (9 θέσεις)
Γενικό Νοσοκοµείο Αθήνας «Γ.
Γεννηµατάς» (8 θέσεις)

Γενικό Νοσοκοµείο Αθήνας «Η
Ελπίς» (1 θέση)

Γενικό Νοσοκοµείο Αθήνας
«Ιπποκράτειο» (5 θέσεις)

Γενικό Νοσοκοµείο Αθήνας
«ΚΑΤ» (2 θέσεις)

Γενικό Νοσοκοµείο Αθήνας
«Κοργιαλένειο – Μπενάκειο» (3
θέσεις)

Γενικό Νοσοκοµείο Αθήνας
«Λαϊκό» (8 θέσεις)

Γενικό Νοσοκοµείο Αθήνας «Ο
Ευαγγελισµός» (13 θέσεις)

Γενικό Νοσοκοµείο Αθήνας
«Σισµανόγλειο – Α. Φλέµιγκ» (3
θέσεις)
Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσα-
λονίκης «Γ. Παπανικολάου» (3
θέσεις)
Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσα-
λονίκης «Γ. Γεννηµατάς» (2
θέσεις)
Γενικό Νοσοκοµείο – Κέντρο
Υγείας Λήµνου (1 θέση)

Γενικό Νοσοκοµείο Νοσηµάτων
Θώρακος «Η Σωτηρία» (4
θέσεις)
Γενικό Νοσοκοµείο Πειραιά
«Τζάνειο» (1 θέση)
Γενικό Ογκολογικό Νοσοκοµείο
«Οι Άγιοι Ανάργυροι» (3 θέσεις)
Νοσοκοµείο Αφρ/σίων –
∆ερµ/κών Νόσων «Ανδρέας
Συγγρός» (1 θέση)
Π.Α.Γ.Ν.Η. – Γενικό Νοσοκοµείο
Βενιζέλειο (10 θέσεις)
Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκο-
µείο «Αττικόν» (7 θέσεις)
Π.Γ.Ν. Λάρισας – Γ.Ν. Λάρισας
(5 θέσεις)
Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκο-
µείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» (2
θέσεις)
Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής
(3 θέσεις)
ΕΚΑΒ (28 θέσεις)

Άµεση πρόσληψη 177 νοσηλευτών σε νοσοκοµεία και ΕΚΑΒ

ΑΑννοοίίγγοουυνν  εεππττάά  θθέέσσεειιςς  σσττοο  ΠΠααννεεππιισσττηηµµιιαακκόό  ΝΝοοσσοοκκοοµµεείίοο  ««ΑΑττττιικκόόνν»»  ΦΥΛΗ, 01.12.2017
ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΛΛΗΗΣΣΗΗ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

«ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΛΗΣ»

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καλεί τα µέλη του Συλλόγου να
λάβουν µέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα
πραγµατοποιηθεί την ∆ευτέρα, 11 ∆εκεµβρίου 2017, και
ώρα 7.00 µµ στο καφέ «Τυφλόµυγα» στην κεντρική πλα-
τεία των Άνω Λιοσίων, µε µοναδικό θέµα ηµερησίας διά-
ταξης την εκλογή δύο τακτικών µελών και δύο αναπληρ-
ωµατικών µελών για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.

Για την επίτευξη της απαιτούµενης απαρτίας της Γ.Σ.
απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του 1/3 των ταµει-
ακώς εντάξει µελών του Συλλόγου.

Σε περίπτωση µη επίτευξης της απαιτούµενης απα-
ρτίας συγκαλείται δεύτερη στην σειρά έκτακτή γενική
συνέλευση µε το ίδιο θέµα, µέσα σε οκτώ µέρες από την
παρούσα, ήτοι την 19 ∆εκεµβρίου, ηµέρα Τρίτη και ώρα
7.00 µµ στον ίδιο χώρο χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση. Για
την επίτευξη της απαιτούµενης ανωτέρω απαρτίας απαι-
τείται η παρουσία τουλάχιστον του 1/5 των ταµειακώς
εντάξει µελών.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην σελίδα του Συλλόγου
στο facebook.

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΕΡΒΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΡΗ ΑΡΙΣΤΕΑ
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Ευρωπαϊκή βοήθεια ύψους 2,95 εκατ. ευρώ για 725 εργαζόµενους στην Ελλάδα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε απόφαση βάσει της οποίας 725 εργαζόµε-
νοι που απολύθηκαν στην Ελλάδα από εννέα εταιρίες θα λάβουν ευρωπαϊκή
βοήθεια ύψους 2.949.150 ευρώ.

Η οικονοµική αυτή ενίσχυση προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής
στην Παγκοσµιοποίηση και θα χρηµατοδοτήσει µέτρα για την επαγγελµατική καθο-
δήγηση και κατάρτιση των απολυµένων, καθώς και µέτρα στήριξης νεοφυών επιχει-
ρήσεων.
Οι απολυµένοι απασχολούνταν σε σούπερ-µάρκετ ή καταστήµατα λιανικής που
πωλούσαν οικιακές συσκευές ή τρόφιµα.

Σ
υν ολικά 25.000 λίτρα πετρελαίου θέρµαν σης σε
13 σχ ολεία δυσπρόσιτων  και αποµακρυσµέ-
ν ων  περιοχ ών  σε 7 ν ησιά της ∆ωδεκαν ήσου,

θα διαθέσει µέσα στις προσεχ είς ηµέρες ο Όµιλος
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, στο πλαίσιο των  δράσεων
που υλοποιεί παν ελλαδικά ως έν δειξη αλληλεγγύης για
τη στήριξη των  ευπαθών  οµάδων  πληθυσµού και
ιδιαίτερα της ν έας γεν ιάς εν  µέσω οικον οµικής κρίσης.

Για τον  σκοπό αυτό, στελέχ η της ΕΛΠΕ και της ΕΚΟ
µετέβησαν  στη Ρόδο κατά το διήµερο 29 και 30 Νοεµ-
βρίου, όπου παραδόθηκαν  συν ολικά 2.000 λίτρα πετρ-
ελαίου θέρµαν σης στο ∆ηµοτικό Σχ ολείο Έµπων α.
Επίσης, παραδόθηκαν  ήδη από 2.000 λίτρα πετρε-
λαίου θέρµαν σης στο Γυµν άσιο Κάσου και στο 2ο
∆ηµοτικό Σχ ολείο Καρπάθου.

Τα άλλα 10 σχ ολεία Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθ-
µιας Εκπαίδευσης των  ∆ωδεκαν ήσων  που παρέλαβαν
κάρτες καυσίµου, είν αι: 

3ο ΓΕΛ Ρόδου                                                                                    
Γυµν άσιο Αρχ αγγέλου/ΓΕΛ/ΕΠΑΛ
1o ΕΠΑΛ Ρόδου
Μπελλέν ιο Γυµν άσιο Λέρου
Γυµν άσιο/Λύκειο Αν τιµάχ ειας Κω
7ο ∆ηµοτικό Σχ ολείου Κω
1o Γυµν άσιο/ΓΕΛ Σύµης
1ο ∆ηµοτικό Σχ ολείο  Σύµης
2ο ∆ηµοτικό Σχ ολείο Σύµης
∆ηµοτικό Σχ ολείο  Μαν δρακίου Νισύρου

Παράλληλα, από τις 13 έως τις 30 Νοεµβρίου υλοποι-
ήθηκε σε Ρόδο και Κω το πρωτοποριακό πρόγραµµα

ελέγχ ου καυσίµων  πρατ-
ηρίων , που συν εχ ίζει για
7η χ ρον ιά η ΕΚΟ
(ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ) σε
συν εργασία µε το Εθν ικό
Μετσόβιο Πολυτεχ ν είο.
Στο περιθώριο των  συγκε-
κριµέν ων  ελέγχ ων  πραγ-
µατοποιήθηκε στο 1ο ΕΠΑΛ Ρόδου επίδειξη  ελέγχ ου
καυσίµων  από το κιν ητό εργαστήριο (Van) του προ-
γράµµατος, για την  σωστή εν ηµέρωση µαθητών , κατα-
ν αλωτών  και εκπροσώπων  ΜΜΕ, αν αφορικά µε την
ποιότητα των  καυσίµων  και την  εν εργειακή εξοι-
κον όµηση στα οδικά καύσιµα και το πετρέλαιο θέρ-
µαν σης.

Οι συν ολικές δράσεις του Οµίλου ΕΛΠΕ στα ∆ωδε-
κάν ησα παρουσιάστηκαν  αν αλυτικά σε συν έν τευξη
Τύπου που πραγµατοποιήθηκε την  Πέµπτη στην  αίθ-
ουσα του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆ωδεκαν ήσων ,
παρουσία του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής κ. Νεκτάριου Σαν τοριν ιού και του Περιφερει-
άρχ η Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργου Χατζηµάρκου.  Από τα
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ παρέστησαν  ο Γεν ικός ∆ιε-
υθυν τής Εγχ ώριας και ∆ιεθν ούς Εµπορίας Οµίλου κ.
Ροµπέρτο Καραχ άν ν ας, ο ∆ιευθυν τής Εταιρικών  Σχ έ-
σεων  Οµίλου κ. Γιάν ν ης Κορων αίος, η ∆/ν τρια Εταιρι-
κής Κοιν ων ικής Ευθύν ης κα Ράν ια Σουλάκη, η ∆/ν τρια
Έρευν ας & Αν άπτυξης Καυσίµων  και Λιπαν τικών  κα
Μαρία Μοσχ οπούλου και ο Μηχ αν ικός Έρευν ας και
Αν άπτυξης κ. Παν αγιώτης Ροδάκης. 

Ο Γεν ικός ∆ιευθυν τής Εγχ ώριας και ∆ιεθν ούς Εµπο-

ρίας του Οµίλου κ. Ροµπέρτο Καραχ άν ν ας, σε
δηλώσεις του επεσήµαν ε: 

«Για τον  Όµιλο ΕΛΠΕ και την  ΕΚΟ, η κοιν ων ική
αλληλεγγύη δεν  αποτελεί µια υποσχ ετική χ ωρίς
αν τίκρυσµα, αλλά συν ειδητό καθήκον . Πρόσφατα
εν ισχ ύσαµε τους πληγέν τες από τη θεοµην ία στη
Σύµη, εν ώ σήµερα χ ορηγούµε πετρέλαιο για τη θέρ-
µαν ση 13 σχ ολείων  στα ∆ωδεκάν ησα. Οικοδοµούµε
σχ έσεις εµπιστοσύν ης µε την  κοιν ων ία και µε στοχ ε-
υµέν ες δράσεις σε όλη την  Ελλάδα στηρίζουµε διαχ ρο-
ν ικά τους ευάλωτους συν αν θρώπους µας και δίν ουµε
έµφαση στο µέλλον  αυτού του τόπου, τη ν έα γεν ιά. Η
υπεύθυν η στάση µας απέν αν τι στο κοιν ων ικό σύν ο-
λο αποτυπών εται και µε την  αν άπτυξη διαφοροποι-
ηµέν ων  καυσίµων  που συµβάλουν  στην  εξοικον όµ-
ησης εν έργειας, µεγιστοποιούν  την  απόδοση, εξασφ-
αλίζουν  µειωµέν ες εκποµπές ρύπων  και είν αι πιο φιλι-
κά προς το περιβάλλον . Ταυτόχ ρον α, µε την  υλο-
ποίηση του ολοκληρωµέν ου προγράµµατος
«ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΚΟ», διασφαλίζουµε ότι οι καταν αλωτές
µας θα συν εχ ίσουν  ν α προµηθεύον ται προηγµέν α
προϊόν τα, άριστης ποιότητας, στη σωστή ποσότητα
και σε αν ταγων ιστική τιµή. » 

Κλείδωσαν οι αλλαγές για τα οικογενειακά
επιδόµατα του ΟΓΑ και το πακέτο των κοι-
νωνικών επιδοµάτων, όπως γνωστο-

ποίησε η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου, µετά την ολοκλήρω-
ση της συνάντησης που είχε µε τους θεσµούς.

Η κ. Φωτίου ανακοίνωσε ότι συµφωνήθηκε να
διατεθούν, το 2018, 315 εκατ. ευρώ για κοινωνι-
κούς σκοπούς. Όπως σηµείωσε, από το ποσό
αυτό, τα 260 εκατ. ευρώ προορίζονται για τα οικο-
γενειακά επιδόµατα, τα οποία αυξάνονται κατά
40%. 

Επίσης, 40 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για σχολι-

κά γεύµατα και 15 εκατ. ευρώ θα
δοθούν για νέους βρεφονηπιακούς
σταθµούς.

Σύµφωνα µε την συµφωνία τα
οικογενειακά επιδόµατα του ΟΓΑ
όπου πλέον θα ονοµάζεται ΟΠΕΚΑ
διαµορφώνονται, ως εξής:

Πρώτο παιδί από 40 ευρώ στα 70 ευρώ
∆εύτερο παιδί από 80 ευρώ στα 140 ευρώ
Τρίτο παιδί από 240 στα 280 ευρώ και για κάθε

παιδί, µετά το τρίτο, θα προστίθενται 140 ευρώ.
Ο προϋπολογισµός των οικογενειακών επιδο-

µάτων από 650 εκατ. ευρώ εφέτος αυξάνεται στα
910 εκατ. ευρώ (αύξηση 40%). Τα εισοδηµατικά
κριτήρια και η κλιµάκωση των επιδοµάτων ακολο-
υθούν αυτά που ισχύουν για το Κοινωνικό Εισόδ-
ηµα Αλληλεγγύης.

Με βάση τα νέα δεδοµένα οικογένεια µε δυο
παιδιά που σήµερα λαµβάνει 52 ευρώ το µήνα
(640 ευρώ το χρόνο) θα εισπράττει 94 ευρώ το 

µήνα (1.128 ευρώ το χρόνο). Με τρία παιδιά
ενώ σήµερα λαµβάνει 205 ευρώ το µήνα (2.460
ευρώ το χρόνο) θα έχει επιδόµατα 187,6 ευρώ το
µήνα (2.251 ευρώ το χρόνο).

Τα εισοδηµατικά κριτήρια και η κλιµάκωση των
επιδοµάτων ακολουθούν αυτά που ισχύουν για το
κοινωνικό εισόδηµα αλληλεγγύης και αναλυτικά
εισοδηµατικά κριτήρια και ύψος παροχής θα κατα-
ρτιστούν σε σχέδιο νόµου που αναµένεται να κατα-
τεθεί στη Βουλή πριν από τα Χριστούγεννα.

Αλλώστε, όπως δήλωσε υψηλόβαθµος αξιωµα-
τούχος, η συµφωνία περιλαµβάνει δυο πακέτα
νοµοθετικών παρεµβάσεων µε το πρώτο να
ψηφίζεται πριν από τα Χριστούγεννα και το επό-
µενο αµέσως µετά.

Τα νέα επιδόµατα
- 1 παιδί: από 40 ευρώ ανεβαίνει σε 70 ευρώ
- 2 παιδιά από 80 ευρώ ανεβαίνει σε 140 ευρώ
- 3 παιδιά από 242 ευρώ σε 280 ευρώ

ΕΛΠΕ και ΕΚΟ προσφέρουν «ζεστασιά» ΕΛΠΕ και ΕΚΟ προσφέρουν «ζεστασιά» 
σε 13 αποµακρυσµένα σχολεία των ∆ωδεκανήσων

ΟΟιικκοογγεεννεειιαακκόό  εεππίίδδοοµµαα  ΟΟΓΓΑΑ::  
Τα νέα κριτήρια και το νέο ενιαίο

επίδοµα ανά παιδί
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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)

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 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 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 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ Η
ΜΙΚΡΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ / ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ /
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΤΗΛ: 6947882562

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ
ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ.
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ
τηλ. 6945930393
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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
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Ψηφίστηκε από το Περιφε-
ρειακό Συµβούλιο της
Περιφέρειας Αττικής ο

Προϋπολογισµός του 2018. Στον
προϋπολογισµό δεσµεύθηκε το
ποσό των 15 εκατοµµυρίων ευρώ,
προκειµένου να καλυφθούν ανάγκες
των πληγεισών περιοχών στη ∆υτική
Αττική. Πρόκειται για την άµεση υλο-
ποίηση της δέσµευσης της Περιφερ-
ειάρχη Ρένας ∆ούρου στη διάρκεια
της ειδικής συνεδρίασης του Περιφε-

ρειακού Συµβουλίου για τη Μάνδρα,
την Τρίτη 28 Νοεµβρίου.

Συνοπτικά, ο Αντιπεριφερειάρχης
Οικονοµικών Χρήστος Καραµάνος
χαρακτήρισε τον προϋπολογισµό
«βιώσιµο, συνθετικό, αναπτυξιακό,
επενδυτικό, µε κοινωνική στόχευ-
ση». 

Συγκεκριµένα, οι βασικοί στόχοι
του Προϋπολογισµού, σύµφωνα µε
τον Αντιπεριφερειάρχη είναι, µεταξύ
άλλων, να «προχωρήσουν κατά

προτεραιότητα τα έργα που έχουν
ενταχθεί στη ∆υτική Αττική» - το 23%
του Προϋπολογισµού, των ίδιων
πόρων της Περιφέρειας, περίπου
µισό δις ευρώ, αφορά σε αντιπ-
ληµµυρικά έργα.

Ο ίδιος τόνισε επίσης ότι µεταξύ
των στόχων είναι «να γίνουν διαγω-
νισµοί για τα 193 έργα υπό δηµο-
πράτηση, µε προτεραιότητα στα
αντιπληµµυρικά και να υπογραφούν
οι Προγραµµατικές Συµβάσεις του-

λάχιστον στα µισά από τα 370
έργα που είναι σε διαδικασία
ωρίµανσης και ελέγχου µελετών».
«Να ολοκληρωθούν οι διαγωνι-
σµοί για τον ιατροτεχνολογικό
εξοπλισµό των νοσοκοµείων της
Αττικής, αυξάνοντας έτσι το επιχει-
ρησιακό δυναµικό των δηµόσιων
νοσοκοµείων της Αττικής κατά
50%», «να προχωρήσει ο υποθα-
λάσσιος αγωγός για την υδροδότ-
ηση της Αίγινας», «να προχωρή-
σουν όλες οι διαδικασίες αναβάθ-
µισης του Πεδίου του Άρεως», κ.ά. 

Από την πλευρά της η εντετα-
λµένη Περιφερειακή Σύµβουλος σε
ευρωπαϊκά προγράµµατα, Καλλι-
όπη Σταυροπούλου παρουσίασε
το Πρόγραµµα Εκτελεστέων
Έργων, τονίζοντας «τις 204 κοινω-
νικές δοµές που συγχρηµατοδο-
τούνται από το ΕΣΠΑ της Περιφέρ-
ειας Αττικής». 

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  ))

∆∆εεσσµµεεύύθθηηκκαανν  1155
εεκκααττοοµµµµύύρριιαα

στον προϋπολογισµό της 
Περιφέρειας Αττικής για την 

τραγωδία της ∆υτικής Αττικής


