
ΝΝέέαα  δδεεδδοοµµέένναα  γγιιαα  ττοουυςς
ππααιιδδιικκοούύςς  σσττααθθµµοούύςς  

- Εγγραφές από δύο µηνών και ωράριο έως τις 18:00

ΓΙΝΟΝΤΑΙ 1.000 ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ!
««ΤΤσσοουυννάάµµιι»»  κκαατταασσχχέέσσεεωωνν  

Ν∆: Εξαντλήθηκε 
η φοροδοτική 
ικανότητα των 
νοικοκυριών

ΕΤΑΙΡΟΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ STEPS 
Ο ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Η Πρόεδρος της Κοινωφελούς
Επιχείρησης του ∆ήµου, 
Μαρούγκα  Κωνσταντίνα,

αναφέρθηκε στο µεγαλόπνοο 
σχέδιο, το οποίο αναµένεται να έχει

πολλαπλό και πολυεπίπεδο
αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες  
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Ασπρόπυργος

Κολιός Αντώνιος Ν. 28ης Οκτωβρίου 17Α 
& Θρασυβούλου, 2105577744

Ελευσίνα
ΓΚΟΛΕΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

Παγκάλου & Χατζηδάκη, 2105546444

Μάνδρα
Λουκόπουλος Σωτήριος Ν. 

Στρατηγού Ρόκα Ν. 84, 2105556375

Aχαρνές
Στράγκα Μαρία Χ. Βενιζέλου Ελευθερίου 78, Έναντι

Ιερού Ναού Παναγίας Σουµελά, Αχαρνές - Άγιος
Πέτρος, 2102440400

Άνω Λιόσια
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ - ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΟΕ

Μεγάλου Αλεξάνδρου 61,2102484258

Χαϊδάρι
ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ 

Καραϊσκάκη 82, 2105985845

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιή συννεφιά  

Η θερµοκρασία από 6 έως 16
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

4,8,12,16,20,24,28

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Ευστράτιος,  Στράτος,  Ευστρατία,

Αυξέντιος, Αυξέντης, Αυξεντία, 
Αυξεντούλα, Ευγένιος, Ευγένης, 

Ορέστης, Ορεστιάς, Ορεστιάδα, Λουκάς,

ΣΣΑΑΡΡΩΩΝΝΟΟΥΥΝΝ  ΤΤΗΗ  ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗ    
«Άγνωστες» εισβολές συµµορίας χρηµατοκιβωτίων 

Nέα συµµορία «ληστών των χρηµατοκιβωτίων»
έχει αρχίσει να δραστηριοποιείται έντονα στη
δυτική Αττική προκαλώντας συναγερµό στην

Αστυνοµία, καθώς τα µέλη της εµφανίζονται ένοπλα και
επικίνδυνα.

Ενδεικτικό είναι ότι µόνο τις τελευταίες 10 ηµέρες έχουν
πραγµατοποιήσει τρία χτυπήµατα µε στόχο ένα νοσοκοµείο
και δύο εταιρίες. Σύµφωνα µε πληροφορίες, η τελευταία
εντυπωσιακή τους επίθεση έγινε στις 4.00 το πρωί του περα-
σµένου Σαββάτου στην Πολυκλινική του Ολυµπιακού Χωριού
στο ∆ήµο Αχαρνών. Εφτά άτοµα µε κουκούλες και γάντια στα
χέρια εισέβαλαν στο νοσοκοµείο σπάζοντας την κεντρική τζα-
µαρία. Κατόπιν, ανέβηκαν γρήγορα στον 1ο όροφο, ξήλωσαν το
χρηµατοκιβώτιο και το φόρτωσαν σε αυτοκίνητο.

Στην Πολυκλινική υπήρχε άνδρας εταιρίας σεκιούριτι, ο
οποίος, όπως είναι φυσικό, δεν µπόρεσε να αντιδράσει στη θέα
των ληστών. Η Αστυνοµία διαπίστωσε ότι το αυτοκίνητο των
δραστών είχε κλαπεί λίγες ώρες πριν την επίθεση από την περ-
ιοχή της Πετρούπολης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι από την
προφορά τους προκύπτει ότι πιθανότατα πρόκειται για ληστές
από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Η επίθεση στην
Πολυκλινική δεν γνωστοποιήθηκε από την Αστυνοµία.

Τρεις ηµέρες νωρίτερα, την περασµένη Τετάρτη, πιθανότατα
τα ίδια άτοµα πραγµατοποίησαν επίθεση-«καρµπόν». Στις 3.30
το πρωί εισέβαλαν σε εταιρία µε γεωργικά µηχανήµατα και
εργαλεία στο Μενίδι. Αφού έσπασαν την κεντρική είσοδο, κατε-
υθύνθηκαν στον 1ο όροφο, άρπαξαν το χρηµατοκιβώτιο, που
περιείχε γραµµάτια και επιταγές, το φόρτωσαν σε κλεµµένο
όχηµα και εξαφανίστηκαν. Η επιχείρηση είχε συναγερµό που
ενεργοποιήθηκε αλλά οι αστυνοµικοί δεν πρόλαβαν να φτάσουν
στο σηµείο και να καταδιώξουν τα µέλη της συµµορίας.

Τα δύο παραπάνω χτυπήµατα ήρθαν να προστεθούν σε αυτό
που είχε γίνει το βράδυ της 31ης Νοεµβρίου όταν ληστές µε
όπλα στα χέρια µπήκαν στο κτίριο εταιρίας τροφίµων στο Μενίδι
στοχεύοντας και σε αυτή την περίπτωση το χρηµατοκιβώτιο. 

Ένας από τους ενόπλους ζήτησε από υπάλληλο να πέσει στο
έδαφος και όταν εκείνος αρνήθηκε τότε δεν δίστασε, σύµφωνα
µε ασφαλείς πληροφορίες, να πατήσει τη σκανδάλη. Το πιστόλι
που κρατούσε, ωστόσο, µπλόκαρε µε αποτέλεσµα να µην εκτο-
ξευτεί σφαίρα.

Το modus operandi (τρόπος δράσης) των ληστών θυµίζει στην
Αστυνοµία αυτό που υιοθετούσαν τα µέλη της περιβόητης
«συµµορίας των χρηµατοκιβωτίων» που είχε εξαρθρωθεί τον
περασµένο Μάιο. Η Αστυνοµία είχε συλλάβει τότε 15 άτοµα, στο
σύνολό τους από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης (µε
εξαίρεση έναν 26χρονο Αλβανό).

Η Ασφάλεια Αττικής εξετάζει τέσσερα σενάρια. Το πρώτο είναι
η ένταση των επιθέσεων να συνδέεται µε αποφυλακίσεις ποι-
νικών, που δηµιούργησαν ξανά δικές τους οµάδες. Το δεύτερο
είναι να πρόκειται για µιµητές της οργάνωσης που εξαρθρώθη-
κε τον περασµένο Μάιο. Το τρίτο να έχουν να κάνουν µε άτοµα
που συµµετείχαν στην παλιά οµάδα αλλά δεν είχαν συλληφθεί
τότε. Το τέταρτο να πρόκειται για έναν συνδυασµό όλων των
παραπάνω.

Σε κάθε περίπτωση, όπως αναφέρουν αστυνοµικές πηγές,
στη δυτική Αττική φαίνεται ότι υπάρχει µία µεγάλη δεξαµενή ποι-
νικών, από την οποία αντλούνται µέλη για την επάνδρωση
επικίνδυνων και οπλισµένων εγκληµατικών οργανώσεων.

Ν
έα Επίκαιρη Ερώτηση που κατέθεσε η βουλευ-
τής Αττικής της ∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης
Εύη Χριστοφιλοπούλου µε θέµα: «Ανυπαρξία

αποτελεσµατικών µέτρων πολιτικής προστασίας & αδι-
καιολόγητη ολιγωρία του κρατικού µηχανισµού κατά τις
φονικές πληµµύρες στη ∆υτική Αττική».

∆είτε το πλήρες κείµενο της Επίκαιρης Ερώτησης : 
Αθήνα, 12/12/2017

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Πάνο Σκουρλέτη

Θέµα: «Ανυπαρξία αποτελεσµατικών µέτρων πολιτικής
προστασίας & αδικαιολόγητη ολιγωρία του κρατικού
µηχανισµού κατά τις φονικές πληµµύρες στη ∆υτική Αττι-
κή»

Ο τραγικός   απολογισµός  της φονικής πληµµύρας
στην ∆υτική Αττική καταδεικνύει  την  ανυπαρξία µέτρων
πρόληψης και προστασίας. ∆εν υπήρξε σχεδιασµός,
συντονισµός και οργάνωση. Οι 24 νεκροί, το πλήθος των
τραυµατιών, τα εκατοντάδες κατεστραµµένα σπίτια και
επιχειρήσεις δεν αφήνουν, δυστυχώς, περιθώριο διαφορ-
ετικής εκτίµησης.

Ενώ εδώ και τρία χρόνια, λόγω των έντονων πληµµυρ-
ικών φαινοµένων εντός του αστικού ιστού της πόλης του
∆. Μάνδρας – Ειδυλλίας , είχαν εκπονηθεί και εγκριθεί
µελέτες για το έργο «Εκτροπή χειµάρρου Αγ. Αικατερίνης
και ∆ιευθέτησης χειµάρρου Σούρες» (2014) καθώς και για
την «Ιεράρχηση Αναγκών και Προτεραιοποίηση Έργων
Αντιπληµµυρικής Προστασίας στην Περιφέρεια Αττικής»
(2015),  κανένα έργο δεν υλοποιήθηκε στην περιοχή.

Συνεχίζεται στη σελ. 12

Επίκαιρη Ερώτηση κατέθεσε η Εύη Χριστοφιλοπούλου 

«Αδικαιολόγητη ολιγωρία του κρατικού µηχανισµού
κατά τις φονικές πληµµύρες στη ∆υτική Αττική».



ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ
ΣΣττοο  ααυυττόόφφωωρροο  γγιιαα  χχρρήήσσηη
µµιικκρροοσσκκοοππιικκώώνν  
αακκοουυσσττιικκώώνν  σσεε  εεξξεεττάάσσεειιςς

Την άµεση παρέµβαση της αστυνοµίας προ-
κειµένου να διερευνήσει περιστατικό εξαπάτ-
ησης που σηµειώθηκε κατά τη διάρκεια της

διαδικασίας γραπτών εξετάσεων οδικού µεταφο-
ρέα, ζήτησε η Περιφέρεια Αττικής.
Συγκεκριµένα, διαπιστώθηκε από τους επιτηρητές
της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της
Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής ότι εξε-
ταζόµενο άτοµο λάµβανε οδηγίες µέσω µικροσκο-
πικού ακουστικού, ενώ όπως αποδείχθηκε στη
συνέχεια, και µέσω κινητού τηλεφώνου. Από τη
διερεύνηση του συµβάντος από το Τµήµα Ασφά-
λειας Ελευσίνας εντοπίστηκε ακόµη ένας υποψήφ-
ιος, µαθητής της ίδιας Σχολής Εκπαιδευτών, ο
οποίος επίσης έκανε χρήση µικροσκοπικού ακου-
στικού και κινητού τηλεφώνου.
Για τους δύο υποψηφίους ακολουθήθηκε η αυτόφ-
ωρη διαδικασία. Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας
Αττικής θα συνεχίσουν να καταβάλλουν κάθε δυνα-
τή προσπάθεια προκειµένου να διασφαλίζουν το
αδιάβλητο και την αξιοπιστία όλων των εξετάσεων.

Τετάρτη 13 ∆εκεµβρίου 2017 θριάσιο-3

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και επίκαιρη
ηµερίδα στο Εθνικό & Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών. Από ειδικούς

επιστήµονες παρουσιάστηκαν στοιχεία και από-
ψεις για τις πρόσφατες πληµµύρες στη ∆υτ.
Αττική. Σταχυολογούµε ένα µέρος από τις εξαιρ-
ετικά ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις:

1. Αυτό που συνέβη στη Μάνδρα (κυρίως) και
στη Νέα Πέραµο ήταν µια "αιφνίδια πληµµύρα".

Στο όρος Πατέρας εκτιµάται ότι το ύψος
βροχής σε έξι (6) ώρες ξεπέρασε τα 200mm,
όταν για όλο τον Νοέµβριο το µέσο ύψος
βροχής στην Ελευσίνα είναι 59mm. Η τεράστια
ποσότητα νερού κατέβηκε και "έπνιξε" τη Μάν-
δρα. Η άποψη των ειδικών επιστηµόνων είναι ότι τέτοια φαινόµενα έχουν περίοδο επα-
ναφοράς 150, 200 ή ακόµα και 500 χρόνια (δηλαδή εµφανίζονται µια φορά στα τόσα
χρόνια). Να σηµειωθεί ακόµα ότι στο όρος Πατέρας έβρεξε και τις δύο προηγούµενες
µέρες, οπότε είχε µειωθεί η ικανότητα του εδάφους να συγκρατεί το νερό. Επιπλέον,
λόγω της ραγδαίας βροχόπτωσης, ήταν ακραία και τα φαινόµενα διάβρωσης, οπότε
πολλαπλασιάστηκε ο όγκος του νερού µε τα φερτά υλικά, µε συνέπεια µεγάλες κατα-
στροφές. 

2. Η παροχετευτική ικανότητα των υφιστάµενων έργων του ρέµατος Αγ. Αικατερίνης
είναι 10 κυβ.µέτρα/sec. Αν είχαν γίνει και τα έργα τα οποία έχουν ήδη µελετηθεί, η παρ-

οχετευτική ικανότητα θα ήταν άλλα 47 κυβ. µέτρα/sec,
δηλαδή συνολικά 57 κυβ. µέτρα/sec. Υπολογίζεται ότι
η παροχή στο ρέµα Αγ. Αικατερίνης τις κρίσιµες ώρες
ήταν περίπου 225 κυβ. µέτρα/sec. Άρα ακόµα και αν
είχαν κατασκευαστεί τα µελετηµένα έργα (έτσι όπως
έχει χωροθετηθεί µέρος της Μάνδρας), η καταστροφή
θα είχε γίνει (µε λιγότερα ίσως θύµατα και λίγο µικρό-
τερες υλικές καταστροφές).

3. Τι θα µπορούσε να γίνει για να αποτραπεί ή να
µετριαστεί η καταστροφή; Τα έργα ανάσχεσης πρέπει
να ξεκινούν από πολύ ψηλά (µικρά φράγµατα, τάφροι,
κλπ), αν είναι είναι δυνατόν και από την κορυφή του
βουνού. ∆ηλαδή έργα από πάνω προς τα κάτω και όχι
το αντίστροφο, όπως συνήθως συµβαίνει. Να γίνονται

πολλά µικρά έργα ανάσχεσης και όχι λίγα φαραωνικά.
Αυτονόητο είναι ότι δεν έπρεπε να είχε εµποδιστεί η φυσική ροή των ρεµάτων,

εξαιτίας ανθρώπινων παρεµβάσεων (κατοικίες, εγκαταστάσεις, κ.λ.π.). Φυσικά και οι
αποψιλώσεις, λόγω πυρκαγιών, έπαιξαν ρόλο. 

4. Όπως αναφέρθηκε από εισηγητή στην ηµερίδα, υπήρχε πρόγνωση για ύψος
βροχής στην περιοχή του όρους Πατέρας πάνω από 50mm/ώρα (βίαιη βροχόπτωση-
στατιστικώς σπάνιο φαινόµενο). Αν είχε διακοπεί η κυκλοφορία στην παλιά εθνική οδό
Ελευσίνας -Θήβας τις κρίσιµες ώρες από 5-9 π.µ. στις 15/11/2017 δε θα θρηνούσαµε
τόσα θύµατα.

––  ΣΣτταα  ύύψψηη  οοιι  εευυέέλλιικκττεεςς  µµοορρφφέέςς  εερργγαασσίίααςς

Χάθηκαν 39.221 θέσεις
εργασίας τον Νοέµβριο 

Αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων –
απολύσεων κατά 39.221 θέσεις απασχόλ-
ησης κατέγραψε το σύστηµα Εργάνη τον

Νοέµβριο, µε τις ευέλικτες µορφές εργασίας να
καλύπτουν πάνω από το 58% των νέων προσλή-
ψεων. 

Η επίδοση αυτή είναι χειρότερη κατά 1.554 θέσεις,
σε σχέση µε το – 37.667 που είχε προκύψει πέρσι
τον ίδιο µήνα. ∆ιαπιστώνεται αύξηση των προσλή-
ψεων (169.819 φέτος, από 157.385 πέρσι), αλλά
ακόµα µεγαλύτερη αύξηση των απολύσεων
(209.040 φέτος, από 195.052 πέρσι), γεγονός που
προέκυψε κυρίως λόγω της λήξης της θερινής τουρ-
ιστικής περιόδου. Οι ροές απασχόλησης πάντως,
στο ενδεκάµηνο συνεχίζουν να έχουν θετικό πρό-

σηµο 128.230 θέσεων εργασίας, απόδοση που είναι καλύτερη κατά 3.102 θέσεις, συγκριτικά µε τις 125.128 που
είχαν καταγραφεί πριν από 12 µήνες.

Το θετικό αποτύπωµα στο ενδεκάµηνο, είναι το καλύτερο που έχει διαπιστωθεί από το 2001 και µετά. Όµως η αρν-
ητική επίδοση του Νοεµβρίου είναι η τρίτη χειρότερη την ίδια περίοδο. Μόνο το 2011 (-55.855) και το 2010 ( -
52.530), χρονιές που και το συνολικό ισοζύγιο ήταν αρνητικό, οι επιδόσεις του Νοεµβρίου ήταν χειρότερες από τον
αντίστοιχο µήνα φέτος.

Ας σηµειωθεί ότι µετά το -98.420 του Οκτωβρίου, ο Νοέµβριος είναι ο δεύτερος σερί µήνας, που το ισοζύγιο είναι
ξεκάθαρα αρνητικό. Συνολικά στο ενδεκάµηνο µόνο σε τέσσερις µήνες (Ιανουάριο, Αύγουστο, Οκτώβριο και Νοέµ-
βριο), καταγράφηκε αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων και απολύσεων.

Από τα υπόλοιπα στοιχεία του µηνός Νοεµβρίου διαπιστώνεται ότι οι ευέλικτες µορφές εργασίας, έχουν ξανά την
πρωτοπορία. Σε επίπεδο νέων προσλήψεων το 43,51% ή 73.897 προσλήψεις είναι µερικής απασχόλησης και το
14,53% ή 24.667 είναι εκ περιτροπής εργασίας. Αυτό σηµαίνει ότι το 41,96% ή 71.255 θέσεις είναι πλήρους
απασχόλησης, έναντι 58,04% που είναι ευέλικτων µορφών απασχόλησης.

Το αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων – απολύσεων είναι χειρότερο στις γυναίκες (-21.694 θέσεις) από ότι στους
άνδρες (-17.527). Ανά ηλικιακή κατηγορία, η χειρότερη επίδοση (-17.377) καταγράφηκε στις ηλικίες 30 – 44 ετών και
ακολουθεί (-17.048) η κατηγορία 45 – 64 ετών.  Η ολοκλήρωση της θερινής τουριστικής περιόδου, αποτυπώνεται και
στα επαγγέλµατα µε το πιο αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων και απολύσεων. Την θλιβερή πρωτιά κατέχουν τα
καταλύµατα (-34.862) και ακολουθούν οι δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης (-6.954) και οι δραστηριότητες ταξι-
διωτικών πρακτορείων και γραφείων οργανωµένων ταξιδιών (-1.865). Στον αντίποδα, το πιο θετικό αποτέλεσµα σε
επίπεδο προσλήψεων και απολύσεων καταγράφηκε στον τοµέα της εκπαίδευσης (6.462) λόγω της έναρξης της σχο-
λικής χρονιάς.

Ανά περιφέρεια τις µεγαλύτερες απώλειες κατέγραψε το νότιο Αιγαίο (-22.456 θέσεις) και ακολουθούν η Κρήτη (-
18.750) και τα Ιόνια νησιά (-6.623). Θετικό πρόσηµο προσλήψεων – απολύσεων διαπιστώθηκε στην Αττική (11.612
θέσεις).

Επίκαιρη ηµερίδα στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. 

Στρατηγικές ∆ιαχείρισης ΠΠΛΛΗΗΜΜΜΜΥΥΡΡΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΦΦΑΑΙΙΝΝΟΟΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ στον Ελληνικό Χώρο
Αυτό που συνέβη στη Μάνδρα (κυρίως) και στη Νέα Πέραµο ήταν µια "αιφνίδια πληµµύρα".Αυτό που συνέβη στη Μάνδρα (κυρίως) και στη Νέα Πέραµο ήταν µια "αιφνίδια πληµµύρα".
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Τ
έλος στη δωρεάν  διάθεση λεπτής πλαστικής
σακούλας από τα ταµεία των  σούπερ µάρκετ και
των  εµπορικών  καταστηµάτων  από την  αρχ ή

του ν έου έτους.
Πλέον  θεσπίζεται αν ταποδοτικό περιβαλλον τικό

τέλος για κάθε αγορά πλαστικής σακούλας από τους
καταν αλωτές, όπως γίν εται και σε άλλες χ ώρες της
Ευρώπης. 

Αυτό αν ακοίν ωσε ο Ελλην ικός Οργαν ισµός
Αν ακύκλωσης, καθώς µόν ο το 2015 στην  Ελλάδα, η
ετήσια καταν άλωση πλαστικών  σακουλών  ήταν  µεταξύ
242 και 363 τεµάχ ια αν ά άτοµο, εν ώ το 2010 σ' ολόκ-
ληρη την  Ευρώπη χρησιµοποιήθηκαν  98,6 δισ. πλα-
στικές σακούλες.

Σύµφων α µε τον  ΕΟΑΝ, 52 χ ρόν ια µετά τη «γέν -
ν ηση» της πλαστικής σακούλας, η αποτίµηση δεν
είν αι θετική. 

Οι πλαστικές σακούλες δηµιουργούν  αν επαν όρθω-
τες βλάβες και µπορούν  ν α σκοτώσουν  ψάρια, θαλάσ-
σιους οργαν ισµούς και πουλιά, µπορούν  ν α αποδοµ-
ηθούν  και ν α µολύν ουν  το πόσιµο ν ερό. 

Για ν α περιοριστεί η «µάστιγα» της πλαστικής
σακούλας, το 2015 η ΕΕ εξέδωσε οδηγία µε στόχ ο τον
περιορισµό της καταν άλωσής της σε 90 πλαστικές

σακούλες αν ά πολίτη µέχ ρι το 2019 και σε 40 έως τα
τέλη του 2025. 

Σύµφων α µε το ΕΟΑΝ, και κατόπιν  σχ ετικού
ν οµοσχ εδίου που συν έταξε το ΥΠΕΝ, η Ελλάδα εν α-
ρµον ιζόµεν η µε την  οδηγία αυτή, δηµιούργησε το
ν οµικό πλαίσιο µε βάση το οποίο από 01-01-2018
παύει η δωρεάν  διάθεση λεπτών  πλαστικών  σακου-
λών  από τα ταµεία των  σούπερ µάρκετ και των  εµπο-
ρικών  καταστηµάτων  και θεσπίζεται αν ταποδοτικό
περιβαλλον τικό τέλος για κάθε αγορά πλαστικής
σακούλας από τους καταν αλωτές.

Με τον  τρόπο αυτό θα αποθαρρυν θούν  οι πολίτες
από την  αλόγιστη χ ρήση της πλαστικής σακούλας,
εν ώ τα χ ρήµατα από το τέλος θα χ ρησιµοποιούν ται για
δράσεις εν ηµέρωσης, ευαισθητοποίησης των  καταν α-
λωτών  και αν ταποδοτικά για την  αν τικατάσταση των
λεπτών  πλαστικών  σακουλών  από επαν αχ ρησιµοποι-
ούµεν ες τσάν τες. 

Αυτές θα δίν ον ται δωρεάν  στους πολίτες που θα
επιστρέφουν  για αν ακύκλωση τις λεπτές πλαστικές
σακούλες που θα αγοράζουν .

Σηµειών εται ότι ο Ελλην ικός Οργαν ισµός Αν ακύκλω-
σης ξεκίν ησε ήδη καµπάν ια εν ηµέρωσης µε τίτλο
«Ζήτηµα επιβίωσης». 

Η πρώτη δράση της καµπάν ιας περιλαµβάν ει προ-
βολή της επικοιν ων ιακής αφίσας από τις 9 έως τις 22
∆εκεµβρίου 2017 σε στάσεις λεωφορείων  στο κέν τρο
της Αθήν ας και της Περιφέρειας Αττικής, εν ώ το 2018
αν αµέν ον ται ν α υλοποιηθούν  περισσότερες επικοι-
ν ων ιακές δράσεις σε όλες τις περιφέρειες της χ ώρας.

ΠΟΠΕΚ: Εγκληµατική ενέργεια η 
έκρηξη στο πρατήριο υγρών καυσίµων

Την  «βοµβιστική εν έργεια» που σηµειώθηκε τα ξηµε-
ρώµατα της Τρίτης σε πρατήριο υγρών  καυσίµων  στην
Αν άβυσσο καταδικάζει η Παν ελλήν ια Οµοσπον δία
Πρατηριούχ ων  Εµπόρων  Καυσίµων  (ΠΟΠΕΚ),
ζητών τας «την  άµεση διαλεύκαν σή της».

Όπως αν αφέρει η Οµοσπον δία σε αν ακοίν ωσή της,
«η έκρηξηI από όπου και αν  προέρχ εται, είν αι
εγκληµατική γιατί στόχ ευε σε αν θρώπιν α θύµατα».

ΤΤέέλλοοςς  ηη  ππλλαασσττιικκήή  σσαακκοούύλλαα  ααππόό  ττοο  ννέέοο  έέττοοςς
Θεσπίζεται ανταποδοτικό περιβαλλοντικό τέλος για κάθε αγορά 
πλαστικής σακούλας από τους καταναλωτές.

Επίδοµα θέρµανσης: «Ψαλιδισµένο» κατά 50% - Αυστηρότερα τα κριτήρια
«Ψαλιδισµένο» κατά 50%, σε σχ έση µε πέρυσι, θα

είν αι το επίδοµα θέρµαν σης που θα λάβουν  φέτος οι
δικαιούχ οι, οι οποίοι αν αµέν ουν  ν α αν οίξει η σχ ετική
εφαρµογή µέσω της οποίας θα πρέπει ν α υποβάλλουν
τις αιτήσεις τους.

Η απόφαση από το υπουργείο Οικον οµικών  για το
επίδοµα θέρµαν σης, µε την  οποία θα καθορίζον ται και
τα κριτήρια για την  χ ορήγησή του αν αµέν εται ν α
εκδοθεί εν τός των  προσεχ ών  ηµερών , γεγον ός που
θα αν οίξει και τον  δρόµο για το άν οιγµα της εφαρµογής
για την  υποβολή των  αιτήσεων .

Οι πληροφορίες για τα κριτήρια αν αφέρουν  πως είν αι
αυστηρότερα, εισοδηµατικά και περιουσιακά. Η κατα-
βολή της πρώτης δόσης θα γίν ει την  1η Ιαν ουαρίου

του 2018, εν ώ η δεύτερη τον  Ιούν ιο του επόµεν ου έτους.
Οι φορολογούµεν οι θα πρέπει ν α υποβάλουν  αίτηση µέσω του Taxisnet για ν α εν ταχ θούν  στο Μητρώο ∆ικαι-

ούχ ων  του επιδόµατος θέρµαν σης, όταν  αν οίξει η πλατφόρµα.
Η αίτηση θα υποβληθεί στη σχ ετική ιστοσελίδα της Αν εξάρτητης Αρχ ής ∆ηµοσίων  Εσόδων , αφού ο χ ρήστης

εισέλθει στο σύστηµα µε χρήση των  κωδικών  πρόσβασης του στο Taxisnet.
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Μ
ε επιτυχία ολοκληρώθηκε η Εναρκτήρια  Εκδή-
λωση του ευρωπαϊκού έργου STEPS, η οποία
διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Έρευνας και

Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεµάτων και έλαβε χώρα στο
Γραφείο Ενηµέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
στην Αθήνα, τη ∆ευτέρα 11/12/2017.

Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε µε την παρουσία των
εκπροσώπων όλων των εταίρων: κ. Στεφανάκη, ∆ήµαρχο
του ∆ήµου Οροπεδίου Λασιθίου, κ. Χατζηγιαννάκη,
∆ήµαρχο του ∆ήµου Σκύρου, ,κ. Πετρίδη, ∆ήµαρχο του
∆ήµου Κοµοτηνής, κα. Μαρούγκα, Πρόεδρο της Κοινωφ-
ελούς Επιχείρησης του ∆ήµου Ελευσίνας, κ. Αλαµπρίτη,
∆ηµοτικό Γραµµατέα του ∆ήµου Αραδίππου (Κύπρος),
κα. Μπατράκα, εκπρόσωπο της SistemainG (Λετονία) και
την κα. Κούσουλα, εκπρόσωπο της
TidsNatverketIBergsjon (Σουηδία).

Τον χαιρετισµό για την έναρξη της εκδήλωσης εξέδωσε
ο εκπρόσωπος του Γραφείου Ενηµέρωσης του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, κ. Κούντουρος και
έπειτα ακολούθησε εκτενής παρουσίαση του έργου
STEPS από τον πρόεδρο του Ι.Ε.Κ.Ε.Θ. και διαχειριστή
του έργου, κ. Αντωνακάκη.

Βασικά σηµεία της παρουσίασης αποτέλεσαν το όραµα
του έργου STEPS που είναι η ισότητα των ευκαιριών

στην Ευρώπη για την εκπαίδευση, πέρα από κάθε πολι-
τισµικό, οικονοµικό, κοινωνικό και γεωγραφικό περιορι-
σµό. 

Χρησιµοποιώντας την ταχύτατα αναπτυσσόµενη τεχνο-
λογία το έργο επιθυµεί να γίνει ένα Κέντρο επί των ευρ-
ωπαϊκών θεµάτων και των πολιτικών που προάγει η
Ένωση, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους χρήστες να
λάβουν πολύτιµες γνώσεις µέσω εκπαιδεύσεων µη τυπι-
κής µάθησης και της e-learning πλατφόρµας CERE-
BRUM Online System που έχει αναπτύξει το Ινστιτούτο
Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεµάτων, πέρα
από τα στενά όρια της τάξης, αλλά και πέρα από τα εµπό-
δια που ανακύπτουν για τις ευπαθέστερες οµάδες, η
οποία θα λειτουργήσει ως εξ αποστάσεως ακαδηµία,
χώρος συζήτησης και προβληµατισµού των χρηστών για
τα τεκταινόµενα στην Ευρώπη, µε ιδιαίτερη βαρύτητα σε
συγκεκριµένες πολιτικές της Ε.Ε. 

Στη συνέχεια το λόγο πήραν όλοι οι εταίροι του έργου οι
οποίοι µε τη σειρά τους ανέφεραν τη σηµασία του έργου
για τη νεολαία της περιοχής τους, ενώ τόνισαν το
µεγαλόπνοο σχέδιο του έργου που προσπαθεί να πετύχει
στις τοπικές κοινωνίες επιφέροντας πολλαπλό και πολ-
υεπίπεδο αντίκτυπο. 

Οι µαθητές, οι νέοι 18-30, οι εκπαιδευτικοί και οι δηµο-

τικοί υπάλληλοι στον τοµέα της νεολαίας θα εκπαιδευτούν
σε θεµατικές που αφορούν τα δικαιώµατα των πολιτών
της Ε.Ε., τη δηµιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων,
σύγχρονες µεθόδους εκπαίδευσης, τις δυνατότητες
χρηµατοδότησης της επιχειρηµατικότητας και των σχο-
λικών µονάδων και τη βιώσιµη λειτουργία των Κέντρων
Νέων.

Τέλος, ακολούθησε εποικοδοµητική συζήτηση µε τη
δέσµευση όλων των εκπροσώπων των εταίρων για τη
βέλτιστη αξιοποίηση του έργου και των δυνατοτήτων του,
ώστε να µπορέσει να εξασφαλιστεί και η βιωσιµότητα των
Κέντρων Νέων που θα δηµιουργηθούν. Παράλληλα, η
Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Ελευ-
σίνας, κα Μαρούγκα Κωνσταντίνα, αναφέρθηκε στη δια-
δικασία ενεργοποίησης των δήµων που συµµετέχουν, ως
πολλαπλασιαστής στην ένταξη και άλλων δήµων της
χώρας στο “Παγκόσµιο ∆ίκτυο Πόλεων που Μαθαίνουν”
της Unesco, ενώ έθεσε στη συζήτηση το θέµα της επίτε-
υξης πιστοποίησης της µη τυπικής εκπαίδευσης, όπως
ορίζεται σε άλλες χώρες του εξωτερικού. 

ΕΤΑΙΡΟΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ STEPS Ο ∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
Η Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου, Μαρούγκα 

Κωνσταντίνα,αναφέρθηκε στο µεγαλόπνοο σχέδιο, το οποίο αναµένεται να έχει
πολλαπλό και πολυεπίπεδο αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες . 

Ο
Όµιλος Ελλην ικα Πετρε-
λαια (ΕΛΠΕ), επιθυµεί ν α
προσλάβει Τεχ ν ίτες έξι

ειδικοτήτων  προκειµέν ου ν α
τους απασχ ολήσει σε εργασίες
συν τήρησης εξοπλισµού πεδίου
στις Βιοµηχ αν ικές Εγκαταστά-
σεις Ασπροπύργου και Ελευ-
σίν ας.

Συγκεκριµέν α πρόκειται για τις
εξής ειδικότητες 
Τεχ ν ίτες Συν τήρησης Ηλεκτρ-
ολόγοι_ΤΣΗ-1
Τεχ ν ίτες Συν τήρησης Ηλεκτρ-
ολόγοι_ΤΣΗ-2 
Τεχ ν ίτες Συν τήρησης Οργά-
ν ων _ΤΣΟ-1 

Τεχ ν ίτες Συν τήρησης Οργά-
ν ων _ΤΣΟ-2 

Τεχ ν ίτες Συν τήρησης – Μηχ α-
ν οτεχ ν ίτες_ΤΣΜΗΧ-1 

Τεχ ν ίτες Συν τήρησης – Μηχ α-
ν οτεχ ν ίτες_ΤΣΜΗΧ-2 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει ν α
αποδέχ ον ται: α) απασχ όληση
σε πρόγραµµα συν εχ ούς εν αλ-
λασσόµεν ης 24ωρης βάρδιας,
εάν  αυτό ζητηθεί από την  Εται-
ρεία και για όση περίοδο αυτή
αποφασίσει, β) ότι η πρόσληψή
τους τελεί υπό ετήσια δοκιµαστι-
κή περίοδο.

Η εν τοπιότητα (µόν ιµος κάτοι-
κος όµορων  ∆ήµων  των  ∆ιυλι-
στηρίων  Ασπροπύργου και
Ελευσίν ας) θα θεωρηθεί σοβαρό
συγκριτικό πλεον έκτηµα. 

Επισηµαίν εται ότι η εν τοπιότ-
ητα θα αποδεικν ύεται κατά τη
διαδικασία της πρόσληψης µε
την  προσκόµιση α) Βεβαίωσης
µόν ιµης κατοικίας από τον
όµορο ∆ήµο, β) Πιστοποιητικού
οικογεν ειακής κατάστασης από
τον  όµορο ∆ήµο, γ) Λογαρια-
σµού ∆ΕΗ ή ΟΤΕ και δ) αν τίγρ-
αφου φορολογικής δήλωσης.
Οι εν διαφερόµεν οι που πληρ-

ούν  τις παραπάν ω προϋποθέ-
σεις καλούν ται ν α
συµπληρώσουν  και ν α υποβάλ-
λουν  την  ηλεκτρον ική αίτηση
πρόσληψης, συν οδευόµεν η
από πρόσφατη φωτογραφία
τους και τα απαραίτητα δικαιο-
λογητικά, στη διεύθυν ση:
http://www.helpe.gr (Αν θρωπι-
ν ο ∆υν αµικο/Ευκαιριες
Απ ασ χ ολησ ης/ Αν ακ οιν ωσ η
Ευκαιριων  Απασχ ολησης), ακο-
λουθών τας τις σχ ετικές οδηγίες.
Καταληκτική ηµεροµην ία υπο-
βολής των  αιτήσεων  πρό-
σληψης ορίζεται η 17η  ∆εκεµ-
βρίου 2017.

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

ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΕΛΠΕ
Για τις εργασίες συντήρησης εξοπλισµού πεδίου στις

Βιοµηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου και Ελευσίνας.



Οκτώ καλλιτέχνες ενώνουν
τις φωνές τους για τους
πληγέντες της Μάνδρας

Με κεντρικό µήνυµα «Η µουσική ενώνει» η δισ-
κογραφική εταιρία Sonar Music πήρε την
πρωτοβουλία και «ένωσε» 8 µεγάλους καλλι-

τέχνες της ελληνικής µουσικής σκηνής ώστε να ερµ-
ηνεύσουν από κοινού ένα καινούργιο Χριστουγεννιάτικο
τραγούδι, τα έσοδα του οποίου, από τα ψηφιακά down-
loads, θα διατεθούν εξ ολοκλήρου στους πληγέντες της
∆υτικής Αττικής µε έδρα την Μάνδρα.

Σε µουσική και στίχους του Βασίλη ∆ήµα, το τραγούδι
έχει τίτλο «Ήρθανε Χριστούγεννα» και για κάθε ψηφιακό
του «κατέβασµα» (i-tunes – spotify), ο δήµος Μάνδρας
θα λαµβάνει 0.99 ευρώ.

Στο τραγούδι συµµετέχουν οι Σταµάτης Γονίδης, Χρή-
στος ∆άντης, ∆ιονύσης Σχοινάς, Χρήστος Μενιδιάτης,
Ηλίας Βρεττός, Stan, Βασίλης ∆ήµας και Γιώργος
Λιανός.

Η ενέργεια της Sonar Music «Η µουσική ενώνει» θα
ολοκληρωθεί µε µία µεγάλη συναυλία µε όλους αυτούς
του καλλιτέχνες προς τα τέλη Ιανουαρίου που επίσης
τα έσοδα αυτής θα δοθούν για τους πληγέντες της
∆υτικής Αττικής.

Την ∆ευτέρα 11 ∆εκεµβρίου 2017   πραγµατοποι-
ήθηκε στο ∆ηµαρχείο Μάνδρας η συνέντευξη
τύπου στο ∆ηµαρχείο µε την παρουσία όλων των
καλλιτεχνών.
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ΧΧρριισσττοουυγγεεννννιιάάττιικκηη  ΕΕββδδοοµµάάδδαα  
ααννττααλλλλααγγήήςς  ββιιββλλίίωωνν  σσττιιςς  ΑΑχχααρρννέέςς  

Ξεκινά σήµερα Τετάρτη 13 ∆εκεµβρίου 2017 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 20
∆εκεµβρίου 2017 η Εβδοµάδα Ανταλλαγής Βιβλίων στην ∆ηµοτική Πινακοθήκη

"Χρήστος Τσεβάς"(Λιοσίων 18, έναντι Ι. Ναού Κοιµήσεως Θεοτόκου).
Φέρτε µαζί σας ένα βιβλίο για να το ανταλλάξετε µε κάποιο άλλο!
Μια ανοιχτή βιβλιοθήκη για όλους!
Ώρες λειτουργίας:καθηµερινά 9.00-14.00 και το Σάββατο 16.00-20.00 (εκτός Κυρ-

ιακής). 
Να αναφερθεί ότι ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός και η Αντιδηµαρχία

Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νέας Γενιάς έχουν καθιερώνουν ως θεσµό τις
εκδηλώσεις ανταλλαγής βιβλίων, από το 2015. 

Τ ην Τετάρτη 13 ∆εκεµβρίου
2017, στην ∆εύτερη θεµατι-
κή ενότητα: Βυζάντιο Μουσι-

κή-Ρυθµός-Ιστορία,η Αγιογράφος
Πτυχιούχος Βυζαντινής-Ευρωπαικής
Μουσικής και Θεάτρου κα. Έλενα
Κρυστάλλη θα δώσει διάλεξη µε θέµα:
«Η λειτουργία της εικόνας(η Θεολογία της εικόνας της
Γεννήσεως του Χριστού) ». 

Είναι το 8ο µάθηµα του Λαϊκού Πανεπιστηµίου, του
Ακαδηµαϊκού έτους 2017-2018, που συνεχίζει για 3η
συνεχή χρονιά και που αποτελεί τον επιτυχηµένο
θεσµό του Τµήµατος Πολιτισµού του Ν.Π.∆.∆.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α. 

Βιογραφικό Σηµείωµα Έλενα Κρυστάλλη:
Γεννήθηκα στην Αθήνα (Γλυφάδα). Σπούδασα

Βυζαντινή - Ευρωπαϊκή Μουσική και Θέατρο.
Μελετώντας και ερευνώντας τη Βυζαντινή τέχνη
αγάπησα µε πάθος την ιερή τέχνη της Αγιογραφίας.
∆άσκαλός µου στα πρώτα µου επιµορφωτικά µαθήµα-
τα ήταν ο π. Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος. Μετά
µαθήτευσα στο "Ζωγραφείον Εικόνων"  κοντά στον
αγιογράφο κ. ∆ηµήτρη Χατζηαποστόλου.Επίσης δάσ-
καλός µου και καθοδηγητής µου στην Τοιχογραφία
ήταν ο π.Σταµάτιος Σκλήρης. Παρακολούθησα Ιστορία
Τέχνης µε τον κ.Νικόλαο Ζία.

• Το 2005 πήρα το Α΄ Βραβείο σε Πανελλήνια
Έκθεση Αγιογραφίας, στο Φιλολογικό Σύλλογο "Παρ-
νασσός".

• Το 2006 πήρα έπαινο στη Βοστώνη, στο
Malliotis Center.

• Το 2007 έλαβα µέρος στην έκθεση "Εικόνων
Τέχνης" υπό την Αιγίδα Αρχιεπισκοπής Αθηνών, στο
Μουσείο Μπενάκη και το 2008 στην Πινακοθήκη
Λασκαρίδου.

• Το 2010 συµµετείχα στην Τεχνό-
πολη στην Εικαστική έκθεση "Alma
Libre", στο Μέγαρο ∆ουκίσσης Πλακεν-
τίας,  µε την UNESCO TΕΧΝΩΝ -
ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
στην 14η έκθεση  " ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑ -
Φως ΤΕΧΝΗΣ ΑΝΕΣΠΕΡΟΝ" στη ∆ιε-

θνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και σε οµαδική έκθεση
στο Μουσείο Βορρέ.

• Το 2012 έλαβα µέρος στην Πινακοθήκη Πει-
ραιά, στην έκθεση "ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΚΕΘΕΑ NOSTOS".
Επίσης την ίδια χρονιά στο ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ
"ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑ - ΦΩΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΝΕΣΠΕΡΟΝ".

• Το 2012 έλαβα µέρος στο Ι∆ΡΥΜΑ
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ για φιλανθρωπικό σκοπό για την
ΚΙΒΩΤΟ.

• Το 2013 στο ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ περιµένοντας την Ανάσταση.Την
ίδια χρονιά στο Φόδελε στο Μουσείο EL GRECO
στην Κρήτη και στο Pleven της Βουλγαρίας.Επίσης το
2013 ατοµική έκθεση στα Μονοπάτια του Θεού στο
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο.

• Το 2014 έλαβα µέρος στην έκθεση για τα
400 χρόνια από το θάνατο του ∆οµήνικου Θεοτοκό-
πουλου που πραγµατοποιήθηκε στο µουσείο CIRCO-
LO UFFICIALE στη Μπολώνα Ιταλίας.Την ίδια χρονιά
έλαβα µέρος και στο συµπόσιο ζωγραφικής "Έτος
Θεοτοκόπουλου" στο Φόδελε της Κρήτης. Επίσης ατο-
µική έκθεση το 2014 στο Καποδιστριακό Πανεπιστή-
µιο "Κωστής Παλαµάς". Φορητές εικόνες και τοιχογρ-
αφίες µου κοσµούν διάφορους ναούς σε Εύβοια,Σκό-
πελο,Αθήνα,Γλυφάδα.Στην Άνδρο αγιογράφησα τον
Ιερό Ναό ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ στις
ΜΕΝΗΤΕΣ.Επίσης εικονίσµατα µου υπάρχουν σε
πολλούς ιδιώτες.Είµαι ∆ιοικητικό Μέλος της UNESCO
ΤΕΧΝΩΝ - ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ.

Απόψε στο Λαϊκό Πανεπιστηµίο Ελευσίνας 
Η Αγιογράφος Πτυχιούχος Βυζαντινής-Ευρωπαικής Μουσικής 

και Θεάτρου Έλενα Κρυστάλλη θα δώσει διάλεξη 
µε θέµα: «Η λειτουργία της εικόνας
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Κατανοµή ποσού ύψους 5.525.487,52€
στις Περιφέρειες της Χώρας από τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους

2017 προς καταβολή του διατροφικού επιδόµατος
στους κατά νόµο δικαιούχους, για τον µήνα Νοέµ-
βριο τρέχοντος έτους.

Το ΥΠΕΣ κατανεµει, από τον λογαριασµό του
Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταµείο
Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε τον τίτλο «Κεντρ-
ικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», συνολικό
ποσό 5.525.487,52€ στις Περιφέρειες της χώρας,
αποκλειστικά και µόνο προς καταβολή του διατρο-
φικού επιδόµατος στους κατά νόµο δικαιούχους
νεφροπαθείς, στους µεταµοσχευµένους νεφρο-
παθείς, στους µεταµοσχευµένους καρδιάς, ήπα-
τος, πνευµόνων και µυελού των οστών καθώς και
σε αλλοδαπούς και οµογενείς νεφροπαθείς, για το
µήνα Νοέµβριο έτους 2017, ως ακολούθως:

Β. Από το ανωτέρω συνολικό ποσό, αυτό που
αφορά σε κάθε δικαιούχο Περιφέρεια, αποδίδεται
στον οικείο λογαριασµό της έδρας της, µε χρηµα-
τική εντολή του Υπουργείου µας προς το Ταµείο
Παρακαταθηκών και ∆ανείων.

Γ. Επισηµαίνεται ιδιαιτέρως ότι οι αποδιδόµενες

µε την παρούσα Απόφαση πιστώσεις, αφορούν
στην καταβολή του διατροφικού επιδόµατος στους
κατά νόµο δικαιούχους για τον µήνα Νοέµβριο
τρέχοντος έτους και για όσο χρονικό διάστηµα
καθίστανται δικαιούχοι λήψης αυτού.

∆. Οι Περιφέρειες, στις οποίες κοινοποιείται η
Απόφαση αυτή, να µας γνωρίσουν έως τις
29.12.2017, τον αριθµό των δικαιούχων καθώς και
τα ποσά που απαιτούνται για την κάλυψη του εν
λόγω επιδόµατος µηνός ∆εκεµβρίου έτους 2017,
για τις Περιφερειακές Ενότητες χωρικής αρµοδιότ-
ητάς τους, προκειµένου να επιχορηγηθούν αναλό-
γως.

ΣΣττάάσσεειιςς  εερργγαασσίίααςς  σσττιιςςΣΣττάάσσεειιςς  εερργγαασσίίααςς  σσττιιςς
αασσττιικκέέςς  σσυυγγκκοοιιννωωννίίεεςςαασσττιικκέέςς  σσυυγγκκοοιιννωωννίίεεςς

ττηηνν  ΠΠέέµµππττηηττηηνν  ΠΠέέµµππττηη

Σε στάσεις εργασίας προχωρούν οι εργαζόµενοι
στις αστικές συγκοινωνίες της Αττικής συµµε-
τέχοντας στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που

έχουν κηρύξει ΓΣΕΕ και Α∆Ε∆Υ για την Πέµπτη 14
∆εκεµβρίου.

Ειδικότερα, οι συρµοί του µετρό θα κυκλοφορήσουν
από τις 09:00 το πρωί έως τις 16:00 το απόγευµα λόγω
στάσεων εργασίας του Σωµατείου Εργαζοµένων Λειτο-
υργίας Μετρό Αθηνών.

Τροποποιήσεις θα υπάρξουν και στα δροµολόγια των
λεωφορείων και των τρόλεϊ, λόγω στάσεων εργασίας
που εξήγγειλε το Συνδικάτο Εργαζοµένων ΟΑΣΑ και η
Ένωση Εργαζοµένων ΗΛΠΑΠ, τα οποία θα κινηθούν
από τις 09:00 το πρωί έως τις 21:00 το βράδυ.

Ενηµερωτική εκδήλωση του ∆ήµου 
Ελευσίνας στο πλαίσιο της συνδιοργάνωσης
της Εκστρατείας ECOMOBILITY στην πόλη 

O ∆ήµος Ελευσίνας, οι Επιτροπές Οργάνωσης της
Εκστρατείας ECOMOBILITY και της Εκστρατείας FREE
MOBILITY, ο Εθελοντικός Οργανισµός για το Αστικό
Περιβάλλον ECOCITY και οι συνεργαζόµενοι Επιστηµο-
νικοί και Κοινωνικοί Φορείς, σας προσκαλούν στην
ενηµερωτική εκδήλωση του ∆ήµου, στο πλαίσιο της
συνδιοργάνωσης  της Εκστρατείας ECOMOBILITY στην
πόλη µας.  Η συνάντηση έχει προσανατολισµό στον διά-
λογο και στη συνεργασία των Τοπικών Οργανισµών,
Επιχειρήσεων και Φορέων για την Ελεύθερη και Ανεµ-
πόδιστη Μετακίνηση στην πόλη µας.

Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 20
∆εκεµβρίου 2017 και ώρα 12:00 µ.µ , στην Αίθουσα
∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο ∆ηµαρχείο Ελευσίνας, Χατ-
ζηδάκη 41 και ∆ήµητρος.

Πληροφορίες : Ευαγγελία Μακρή     τηλ.2105537216
e.mail:grprog@elefsina.gr.

Εγκρίθηκε η πληρωµή 5,5, εκατ. στις Περιφέρειες ώστε να 
δοθούν στους δικαιούχους τα διατροφικά επιδόµατα Νοεµβρίου

Τ
α 99,751 δισ.
ευρώ άγγιξαν  τα
λη ξ ι π ρ ό θ ε σ µ α

χ ρέη προς την  εφορία
τον  Οκτώβριο, παρά το
γεγον ός ότι µέσα στο
µήν α επιβλήθηκαν
αν αγκαστικά µέτρα
είσπραξης σε 22.903
οφειλέτες και ο συν ο-
λικός αριθµός των  οφει-
λετών  του ∆ηµοσίου
υποχ ώρησε στους
4.170.753.

Όπως προκύπτει από τα στοιχ εία της Αν εξάρτητης
Αρχ ής ∆ηµοσίων  Εσόδων  (ΑΑ∆Ε) οι ν έες ληξιπρόθε-
σµες οφειλές προς το ∆ηµόσιο αν ήλθαν  στο τέλος
Οκτωβρίου 10,4 δισ. ευρώ, από 9,257 δισ. ευρώ το
Σεπτέµβριο.

Το σύν ολο των  παλαιών  οφειλών  (που είχ αν  δηµιο-
υργηθεί έως το τέλος του 2016) και των  ν έων  χ ρεών
(που δηµιουργήθηκαν  από τις αρχ ές του 2017) αν ήλθε

στο τέλος Οκτωβρίου σε 99,7
δισ. ευρώ, από 98,745 δισ.
ευρώ στα τέλη Σεπτεµβρίου.

Κατά το ίδιο διάστηµα ο
συν ολικός αριθµός των  οφει-
λετών  του ∆ηµοσίου µειώθη-
κε κατά 96.655, από
4.267.408, σε 4.170.753. Οι
οφειλέτες στους οποίους
µπορούν  ν α εφαρµοσθούν
αν αγκαστικά µέτρα είσπραξ-
ης, αν ήλθαν  τον  Οκτώβριο
σε 1.718.371, από

1.724.708 το Σεπτέµβριο. Οι οφειλέτες στους οποίους
έχ ουν  επιβληθεί αν αγκαστικά µέτρα είσπραξης αν ήλθ-
αν  σε 1.014.295, από 991.392 έν α µήν α ν ωρίτερα,
ήτοι αυξήθηκαν  κατά 22.903.

Από τις αρχ ές του έτους, µέσω κατασχ έσεων  και
ρυθµίσεων  η ΑΑ∆Ε εισέπραξε έν α ποσό που ξεπερν ά
τα 4 δισ. ευρώ. Αυτό επιµερίζεται σε 2,3 δισ. ευρώ από
παλαιές ληξιπρόθεσµες οφειλές και 1,7 δισ. ευρώ αφο-
ρούν  σε «φρέσκα» ληξιπρόθεσµα χ ρέη.

ΣΣτταα  9999,,77  δδιισσ..  εευυρρώώ  τταα  ««φφέέσσιιαα»»  
προς το ∆ηµόσιο παρά τις κατασχέσεις και τους πλειστηριασµούς
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Πριν  από περίπου έν α µήν α γίν αµε
θεατές µιας αν είπωτης τραγωδίας και
καταστροφής στη ∆υτική Αττική µε
επίκεν τρο τη Μάν δρα. ∆εν  µπορούµε,
όµως, ν α παραµέν ουµε «θεατές» στη
δοκιµασία των  πληγέν των  συµπολιτών
µας και των  οικογεν ειών  τους που µετά
την  άν ιση µάχ η µε τις φον ικές
πληµµύρες, καλούν ται ν α δώσουν  έν αν
εξαιρετικά δύσκολο αγών α για τη
στοιχ ειώδη διαβίωσή τους.

Από τη διαρκή επικοιν ων ία και καθ-
ηµεριν ή επαφή των  Συν δικάτων  µε
εργαζόµεν ους µέλη τους στην  ευρύτερη
περιοχ ή, καθώς και την  ειδική επίσκεψη
κλιµακίου στελεχ ών  του Εργατικού Κέν -
τρου Ελευσίν ας, διαγν ώσθηκαν  οι αν άγ-
κες, διαπιστώθηκαν  οι δυν ατότητες
µετρήσιµης και πολλαπλασιαστικής αρω-
γής εν ώ εκτιµήθηκαν  και οι εν δεδειγµέ-
ν οι τρόποι ουσιαστικής υποστήριξης.

Σε αυτή την  κατεύθυν ση, η ΓΣΕΕ σε
συν εργασία µε το Εργατικό Κέν τρο
Ελευσίν ας, το Ιν στιτούτο Εργασίας της
ΓΣΕΕ και την  Έν ωση Εργαζοµέν ων

Καταν αλωτών  Ελλάδας αν ακοιν ών ουν
την  παροχ ή εν ός πλέγµατος στοχ ευµέ-
ν ων  δράσεων  και εξειδικευµέν ων  υπηρ-
εσιών  για τους πληµµυροπαθείς της
∆υτικής Αττικής που σε πρώτο επίπεδο
συν ίσταν ται στα ακόλουθα πεδία:

• Σύν ταξη αιτηµάτων  για εξωδικα-
στική ρύθµιση οφειλών  µε ευν οϊκότερο-
υς όρους αποπληρωµής δαν είων  των
συµπολιτών  µας που αδυν ατούν  ν α
πληρώσουν  τις δόσεις τους προς τα
Πιστωτικά Ιδρύµατα, το ∆ηµόσιο και τα
Ασφαλιστικά Ταµεία.

• ∆ιερεύν ηση υπαγωγής των
δαν ειοληπτών  στις διατάξεις του
Ν3869/10 (Ν. Κατσέλη), ως ισχ ύει.

• ∆ιερεύν ηση υπαγωγής των
επιχ ειρήσεων  στις διατάξεις του Ν.
4469/17, για τη ρύθµιση οφειλών  των
επιχ ειρήσεων  (εξωδικαστικός µηχ αν ι-
σµός ρύθµισης οφειλών .)

• Μελέτη ασφαλιστηρίων  συµβο-
λαίων  πυρός και ασφαλιστήριων  συµβο-
λαίων  αυτοκιν ήτων  και λοιπών  υλικών
ζηµιών  και διεκπεραίωση αποζ-

ηµιώσεων .
• Εν δυν άµωση των  παρεµβά-

σεων  και υπηρεσιών  εξατοµικευµέν ης
ή/και οµαδικής εν ηµέρωσης, πληροφ-
όρησης και συµβουλευτικής καθοδήγ-
ησης για ζητήµατα εργασιακών  σχέ-
σεων , κοιν ων ικής ασφάλισης και εύρε-
σης εργασίας (∆ίκτυο Υπηρεσιών  Πληρ-
οφόρησης και Συµβουλευτικής εργαζοµέ-
ν ων  και αν έργων  ΙΝΕ ΓΣΕΕ). 

Είν αι αυτον όητο πως η υποστήριξη
του Συν δικαλιστικού Κιν ήµατος δεν
εξαν τλείται στις ως άν ω δράσεις άµεσου
χ αρακτήρα. Ήδη έχ ουν  ξεκιν ήσει ή
προγραµµατίζον ται πρωτοβουλίες
εν ίσχ υσης των  πληγέν των  από Εργατι-
κά Κέν τρα, Οµοσπον δίες και Σωµατεία,
αλλά και εν έργειες επιστηµον ικής και
ερευν ητικής εστίασης στην  τοπική κοι-
ν ων ία και οικον οµία. 

Επισηµαίν εται ότι το σύν ολο των
υπηρεσιών  παρέχ ον ται στους
πληµµυροπαθείς συµπολίτες µας στο
πλαίσιο συν αν τήσεων  κατόπιν  σχ ετι-
κού τηλεφων ικού αιτήµατος στο Εργα-

τικό Κέν τρο (2105546321 &
2105546237), και φυσικά χ ωρίς καµία
οικον οµική επιβάρυν ση.

Τέλος, σε µια προσπάθεια για λίγες
ώρες χ αράς στους µικρούς µας φίλους
και στο πν εύµα των  ηµερών , θα πραγ-
µατοποιηθεί Χριστουγεν ν ιάτικη εκδήλω-
ση για τα παιδιά των  πληµµυροπαθών
της ∆υτικής Αττικής, την  Πέµπτη 28
∆εκεµβρίου 2017 και ώρα 11:30 – 14:30
στην  Αίθουσα του Εργατικού Κέν τρου
Ελευσίν ας, Χαριλάου 28, Ελευσίν α, ΤΚ
19200. 

Για περισσότερες πληροφορίες απε-
υθυν θείτε στο Εργατικό Κέν τρο Ελευ-
σίν ας

Τηλ: 2105546321, 2105546237, e-
mail: ekeda@hotmail.gr, Fax:
2105542067

∆ΡΑΣΕΙΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΥΣ 
ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ανακοίνωσε η ΓΣΕΕ σε συνεργασία µε το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας 
και την Ένωση Εργαζοµένων Καταναλωτών Ελλάδας
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ΝΝέέαα  δδεεδδοοµµέένναα  γγιιαα  ττοουυςς  ππααιιδδιικκοούύςς  σσττααθθµµοούύςς  
- Εγγραφές από δύο µηνών και ωράριο έως τις 18:00 µµ

ΤΤι ς ρυθµί σει ς του νέου Πρότυπου
Κανονι σµού Λει τουργί ας ∆ηµο-
τι κών Παι δι κών και  Βρεφον-
ηπι ακών Σταθµών κοι νοποι εί  µε

εγκύκλι ο του το υπουργεί ο Εσωτερι κών. Στι ς
νέες ρυθµι σει ς προβλέπονται  ο καθορι σµός
ει σοδηµατι κών κρι τηρί ων γι α τι ς εγγραφές,
νέο ωράρι ο λει τουργί ας ακοµη και  εως τι ς
18:00 καθώς και  η εγγραφή βρεφών, ακόµη και
από δύο µηνών

Ει δι κότερα σύµφωνα µε εγκύκλι ο που υπο-
γράφει  ο υπουργός Εσωτερι κών κ. Σκουρλέτης
και  αφορά στο νέο Πρότυπο Κανονι σµό Λει το-
υργί ας των ∆ηµοτι κών Παι δι κών και  Βρεφον-
ηπι ακών σταθµών, που λει τουργούν εντός
νοµι κών προσώπων ή υπηρεσί ας των ∆ήµων
και  αποτελεί , σε συνδυασµό µε τι ς δι ατάξει ς
του προσφάτως εκδοθέντος π.δ.99/2017
(Α΄141) περί  αδει οδότησής τους, το νέο, σύγχρ-
ονο ρυθµι στι κό κανονι στι κό πλαί σι ο γι α την
ί δρυση και  λει τουργί α των δηµοτι κών ως άνω
δοµών γι α παι δι ά προσχολι κής ηλι κί ας. 

Ει δι κότερα, οι  βασι κές ρυθµί σει ς που
προβλέπονται  στο νέο Κανονι σµό εί ναι  οι  ακό-
λουθες:

Οι  δηµοτι κοί  παι δι κοί , βρεφι κοί  και  βρεφ-
ονηπι ακοί  σταθµοί  έχουν ως στόχο να δι ευ-
κολύνουν τόσο τους εργαζόµενους όσο και  τους
άνεργους γονεί ς (άρθρο 2). 

∆ι καί ωµα εγγραφής έχουν και  παι δι ά που
πάσχουν από σωµατι κές, πνευµατι κές, ψυχι -
κές παθήσει ς ή αναπηρί ες, εφόσον βεβαι ώνε-
ται  µε γνωµάτευση ι ατρού κατάλληλης ει δι κότ-
ητας ότι  αυτό µπορεί  να εί ναι  ωφέλι µο γι α το
παι δί  και  ότι  έχει  τη  δυνατότητα ένταξης στο
πλαί σι ο λει τουργί ας του σταθµού. Στην
περί πτωση αυτή το αρµόδι ο όργανο δι οί κησης
δύναται  να ορί σει  κατάλληλο εξει δι κευµένο
προσωπι κό ή συνοδό και  όταν δεν υπηρετεί  να
προσλάβει

Αναπροσαρµόζονται  τα όρι α ηλι κί ας εγγρ-
αφής των παι δι ών στους σταθµούς, από 6
µηνών έως την ηλι κί α εγγραφής τους στην
υποχρεωτι κή εκπαί δευση, και  παράλληλα
προβλέπεται  η δυνατότητα φι λοξενί ας βρε-
φών από 2 µηνών, µετά από απόφαση του
αρµόδι ου οργάνου δι οί κησης.

- ∆ι καί ωµα εγγραφής έχουν όλα τα παι δι ά,
τα οποί α κατά την ηµεροµηνί α έναρξης λει το-
υργί ας του σταθµού έχουν συµπληρώσει  την
απαι τούµενη ηλι κί α φι λοξενί ας στο αντί στοι χο
τµήµα του σταθµού. 

- Προτάσσεται  το δι καί ωµα εγγραφής παι -
δι ών που έχουν ανάγκη ι δι αί τερης φροντί δας
γι α κοι νωνι κούς λόγους (όπως παι δι ά ορφανά
από δύο ή ένα γονέα, µονογονεϊ κών οι κογε-
νει ών, δι αζευγµένων ή σε δι άσταση γονέων, 

παι δι ά γυναι κών που φι λοξενούνται  στο
δί κτυο δοµών κατά της βί ας των γυναι κών, παι -
δι ά που προέρχονται  από οι κογένει ες µε µέλη
µε σωµατι κή ή πνευµατι κή αναπηρί α, πολ-
υτέκνων οι κογενει ών κ.λπ.).

- Καθιερώνεται η υποχρεωτική µορ-
ιοδότηση των αιτήσεων εγγραφής µε βάση
κοινωνικο οικονοµικά κριτήρια γι α τη δι ασφ-
άλι ση της τήρησης της «αρχής της αµερολ-
ηψί ας». Από το σύστηµα µορι οδότησης εξαι ρ-
εί ται  η δηµοτι κότητα, καθώς και  οποι αδήποτε
σχέση εργασί ας της/του αι τούσας/αι τούντος
µε το σταθµό ή άλλες υπηρεσί ες του δήµου. 

Επι πλέον, η αί τηση επανεγγραφής υπάγε-
ται  στο σύστηµα µορι οδότησης και  συνεπώς
µορι οδοτεί ται .

- Οι εγγραφές πραγµατοποιούνται
νωρίτερα. Οι  αι τήσει ς εγγραφής υποβάλλον-
ται  από 10 Μαΐ ου µέχρι  31 Μαΐ ου κάθε έτους,
έτσι  ώστε η όλη δι αδι κασί α να ολοκληρώνεται
µέχρι  τέλος Ιουνί ου. 

Ωστόσο, και  καθ’ όλη τη δι άρκει α του έτους
δύναται  να υποβάλλονται  αι τήσει ς εγγραφής,
εφόσον υπάρχουν κενές θέσει ς και  δεν εκκρ-
εµούν εµπρόθεσµες αι τήσει ς που δεν έχουν
ι κανοποι ηθεί .

- Απαγορεύεται  να προκρί νεται  ως κρι τήρ-
ι ο επι λογής η δηµοτι κότητα έναντι  της ι δι ότ-
ητας του κατοί κου. Προκει µένου δε να αποφ-
ευχθεί  η αυθαί ρετη εξαί ρεση νηπί ων που δεν
αυτοεξυπηρετούνται  ως προς την ατοµι κή τους
υγι ει νή (δηλ. που δεν έχουν απαλλαγεί  από την
πάνα), ορί ζεται  ρητώς ότι  απαγορεύεται  να
εξαι ρούνται  από το δι καί ωµα φι λοξενί ας
στους σταθµούς παι δι ά µη αυτοεξυπηρε-
τούµενα ως προς την ατοµι κή τους υγι ει νή.

Επι σηµαί νεται  ότι  οι  ρυθµί σει ς του Πρότ-
υπου Κανονι σµού που αφορούν στι ς εγγραφές
των βρεφών και  νηπί ων, καθώς και  οι
αντί στοι χες ρυθµί σει ς των κανονι σµών λει το-
υργί ας που θα καθορι στούν από τα οι κεί α
δηµοτι κά συµβούλι α, δεν δι αταράσσουν την
οµαλή λει τουργί α των σταθµών και  τη φι λο-

ξενί α των βρεφών και  νηπί ων που ξεκί νησε τον
περασµένο Σεπτέµβρι ο, καθόσον ι σχύουν γι α
νέες εγγραφές παι δι ών.

∆ιακοπή φιλοξενίας
Σε περί πτωση δι ακοπής φι λοξενί ας παι -

δι ού γι α τους λόγους που ορί ζονται  στο άρθρο
4 της  Κ.Υ.Α., η θέση καλύπτεται  υποχρεωτι κά,
εντός 30 ηµερών από την ηµεροµηνί α λήψης
της σχετι κής απόφασης δι ακοπής, από το
πρώτο επι λαχόν παι δί , κι  αν δεν υπάρχει
ακολουθεί ται  η  δι αδι κασί α µορι οδότησης των
εκπρόθεσµων αι τήσεων, ώστε να µην µένει
καµί α θέση κενή, όσο υφί στανται  ανάγκες. 

Οικονοµική συµµετοχή
Επι τρέπεται  η επι βολή µηνι αί ας, εύλογης

και  συµβολι κής οι κονοµι κής ει σφοράς (τροφ-
εί α) στι ς οι κογένει ες των φι λοξενουµένων παι -
δι ών, σύµφωνα µε την οι κονοµι κή τους δυνατότ-
ητα και  ανεξάρτητα από την ι δι ότητα των
γονέων ως κατοί κων, δηµοτών ή ετεροδηµοτών. 

Το αρµόδι ο δε όργανο δι οί κησης δύναται  να
ορί σει  περι πτώσει ς απαλλαγής καταβολής
τροφεί ων ή µει ωµένων τροφεί ων. Οι  αι τήσει ς
απαλλαγής ή επαναπροσδι ορι σµού των τροφ-
εί ων εξετάζονται  από ει δι κή Επι τροπή Επα-
ναξι ολόγησης και  η απόφαση πρέπει  να
αι τι ολογεί ται  πλήρως. 

Μεταφορά παιδιών
Η εκ περι τροπής συνοδεί α των νηπί ων και

των βρεφών, κατά τη µεταφορά τους, ανατί θε-
ται  µε απόφαση της προϊ σταµένης/του προϊ -
σταµένου του σταθµού σε µέλη του παι δαγωγι -
κού προσωπι κού ή σε βοηθούς παι δαγωγούς,
µέσα στο ωράρι ο εργασί ας τους. Το κόστος
µεταφοράς των παι δι ών εί ναι  ανεξάρτητο από
την οι κονοµι κή ει σφορά  και  ανάλογο της οι κο-
νοµι κής δυνατότητας των γονέων. 

Λειτουργία Σταθµών
Αναπροσαρµόζεται  το δι άστηµα κατά το

οποί ο ο σταθµός δύναται  να δι ακόπτει  τη λει -

τουργί α του, ήτοι  γι α ένα µήνα κατά τη δι άρ-
κει α των µηνών Μαΐ ου-Σεπτεµβρί ου, στην
περί πτωση που ο σταθµός λει τουργεί  το µήνα
Αύγουστο λόγω κορύφωσης των επαγγελµα-
τι κών υποχρεώσεων των γονέων κατά τη θερι νή
περί οδο. 

Επι πλέον, το ωράρι ο λει τουργί ας των
σταθµών ορί ζεται  καθ’ όλη τη δι άρκει α του
έτους από τι ς 7.00 έως τι ς 16.00 µε δυνατότητα
παράτασης δύο (2) ωρών, κατόπι ν απόφασης
του αρµοδί ου οργάνου δι οί κησης. 

Ιατρική παρακολούθηση

Η παρακολούθηση της υγεί ας των παι δι ών
κατά τη δι άρκει α της παραµονής τους στο
σταθµό αποτελεί  υποχρέωση του φορέα στον
οποί ο ανήκει  και  ενεργεί ται  από παι δί ατρο, ο
οποί ος επι σκέπτεται  το σταθµό ανά 15 ηµέρ-
ες. Γι α την περι φρούρηση της υγεί ας του παι -
δι ού, το  προσωπι κό του σταθµού εφαρµόζει
πι στά όλα τα απαραί τητα µέτρα υγι ει νής και
ασφάλει ας και  υποβάλλεται  σε προληπτι κό
ι ατρι κό έλεγχο.

Το προσωπι κό των Σταθµών εφοδι άζεται
µε πι στοποι ητι κό υγεί ας, το οποί ο θα ανα-
νεώνεται  κάθε δύο (2) έτη. 

Επι πλέον του πι στοποι ητι κού αυτού απαι -
τεί ται  ψυχι ατρι κή εκτί µηση και  δερµατολο-
γι κός έλεγχος του προσωπι κού κάθε δύο (2)
έτη. 

Σηµει ώνεται  δε ότι  στην περί πτωση
λοι µώδους νοσήµατος, οι  γονεί ς υποχρεούνται
αφενός να ενηµερώσουν τον σταθµό, αφετέρου
κατά την επι στροφή του παι δι ού στο σταθµό να
προσκοµί σουν ι ατρι κή βεβαί ωση γι α τη νόσο
από την οποί α έπασχε το παι δί  αλλά και  γι α
την αποθεραπεί α του. 

Ηµερήσια απασχόληση παιδιών

Το ηµερήσι ο πρόγραµµα αποτυπώνεται
πι ο ευέλι κτο, τηρουµένων, ωστόσο, ορι σµένων
βασι κών χρονι κών σηµεί ων και  σχεδι άζεται
λαµβάνοντας υπόψη τη µοναδι κότητα, τι ς ανάγ-
κες, τα ενδι αφέροντα κάθε παι δι ού, αλλά και
τα χαρακτηρι στι κά κάθε ηλι κί ας. 

Κατά τη δι άρκει α του ωραρί ου λει τουργί ας
του σταθµού δεν επι τρέπονται  δραστηρι ότητες
που προϋποθέτουν επι πλέον οι κονοµι κή επι -
βάρυνση των γονέων. 

Ει σάγεται  περί οδος προσαρµογής των
παι δι ών στους σταθµούς γι α την οµαλή µετά-
βασή τους από το στενό οι κογενει ακό περι -
βάλλον στο νέο κοι νωνι κό περι βάλλον του
σταθµού, η οποί α χαρακτηρί ζεται  από µεγάλη
ευελι ξί α και  προάγεται  µέσω της συνερ-
γασί ας του παι δαγωγι κού προσωπι κού και
της οι κογένει ας του παι δι ού. 

««ΤΤσσοουυννάάµµιι»»  κκαατταασσχχέέσσεεωωνν  
- Γίνονται 1.000 την ηµέρα!

«Πον οκέφαλος» για πάν ω από 1 εκατοµ-
µύριο φορολογούµεν ους που χ ρωστούν
στην  εφορία είν αι οι κατασχ έσεις, µιας και 6
στους 10 οφειλέτες είν αι αν τιµέτωποι µε
αυτό τον ... βραχ ν ά.  Σύµφων α µε πληροφ-
ορίες, την  ηµέρα, πραγµατοποιούν ται 1.000
κατασχ έσεις την  ηµέρα. Μέχ ρι τέλος Οκτω-
βρίου, αν αγκαστικά µέτρα είσπραξης, κυρίως
κατασχ έσεις, έχ ουν  υποστεί 1.014.295 φορ-

ολογούµεν οι µε αύξηση 22.903 σε σχ έση µε το τέλος Σεπτεµβρίου. 
Έν ας στους δύο φορολογούµεν ους έχ ει χ ρέη προς το ∆ηµόσιο, εν ώ αν οιχ τούς λογα-
ριασµούς µε την  εφορία είχ αν  έως το τέλος Οκτωβρίου 4.170.753, εκ των  οποίων
1.718.371 είν αι έκθετοι σε αν αγκαστικά µέτρα είσπραξης.
Παρόλα αυτά, οι µαζικές κατασχ έσεις αλλά και οι εν τάξεις σε ρυθµίσεις οφειλών
φαίν εται ν α αποδίδουν  και ν α φέρν ουν  έσοδα στα κρατικά ταµεία. 
Ειδικότερα η ΑΑ∆Ε εισέπραξε στο 10µην ο συν ολικά 1,701 δισ. ευρώ από ν έες ληξι-
πρόθεσµες οφειλές (σ.σ. του 2017) και 2,318 δισ. ευρώ από συσσωρευµέν ες οφει

λές παλαιών  ετών .Στα τέλη Οκτωβρίου, τα ληξιπρόθεσµα χ ρέη έκαν αν  άλµα 1,2 δισ.
ευρώ και αν ήλθαν  σε 10,444 δισ. ευρώ έν αν τι 9,257 τον  Σεπτέµβρη. Επιµέρους, οι
καθαρές ληξιπρόθεσµες οφειλές λόγω φόρων  διογκώθηκαν  από τα 7,323 δισ. σε
8,476 δισ. ευρώ το αν τίστοιχ ο διάστηµα.
Προβληµατισµό στο οικον οµικό επιτελείο προκαλεί και το γεγον ός ότι οι ληξιπρόθε-
σµες προς το ∆ηµόσιο συν ολικά, βρίσκον ται µια αν άσα από το φράγµα των  100
δισεκατοµµυρίων  ευρώ. Και αυτό γιατί στα φρέσκα χ ρέη των  10,444 δισ. ευρώ
έρχ ον ται ν α προστεθούν  τα παλαιότερα ύψους 89,307 δισ. ευρώ.

Ν∆: Εξαντλήθηκε η φοροδοτική ικανότητα

Ο Τοµεάρχ ης Οικον οµικών  της Νέας ∆ηµοκρατίας, βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος
Σταϊκούρας και ο αν απληρωτής Τοµεάρχ ης Οικον οµικών , βουλευτής Ηµαθίας, κ.
Απόστολος Βεσυρόπουλος, έκαν αν  την  ακόλουθη δήλωση:
«Το αποτέλεσµα της εσφαλµέν ης, αλλά συν ειδητής Κυβερν ητικής επιλογής ν α υπερ-
φορολογήσει τους πολίτες αποτυπών εται, κάθε µήν α και πιο εµφατικά στα στοιχ εία
της Αν εξάρτητης Αρχ ής ∆ηµοσίων  Εσόδων  (ΑΑ∆Ε):
Τα ληξιπρόθεσµα χ ρέη των  πολιτών  προς την  Εφορία και το ∆ηµόσιο φτάν ουν
πλέον  τα 100 δισ. ευρώ.
Τα προβλήµατα στα ν οικοκυριά συσσωρεύον ται και µεγεν θύν ον ται, εξαιτίας της
αν ερµάτιστης πολιτικής της σηµεριν ής Κυβέρν ησης. Γι’ αυτό και απαιτείται άµεσα
αλλαγή της οικον οµικής πολιτικής».
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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  ))
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Συνεχίζεται από τη  σελ. 2

Ενώ τα δυο προηγούµενα χρόνια καταστράφη-
καν 5.559 στρέµµατα δασικής έκτασης στο Όρος
Πατέρα, ουδέποτε µέχρι σήµερα κατασκευάστηκαν
τα απαιτούµενα κορµοδέµατα συγκράτησης χωµά-
τινης µάζας και µεγάλου όγκου νερού, µε αποτέλε-
σµα η ∆υτική Αττική να παραµείνει απροστάτευτη.

Η πρώτιστη µέριµνα των υπηρεσιών Πολιτικής
Προστασίας είναι η έγκαιρη ενηµέρωση των
αρµοδίων κρατικών φορέων και των πολιτών για τα
επικείµενα ακραία καιρικά φαινόµενα µε βάση τις
µετεωρολογικές προγνώσεις.  Εντούτοις, στην
περίπτωση της Μάνδρας, οι κάτοικοι ούτε ενηµε-
ρώθηκαν έγκαιρα, ούτε προστατεύθηκαν αποτελε-
σµατικά. Το λιγότερο µάλιστα που θα µπορούσε
γίνει ήταν να απαγορευθεί η κυκλοφορία των
οχηµάτων στην Παλαιά Εθνική Οδό Ελευσίνας –
Θήβας. Με αυτό τον τρόπο σήµερα δεν θα συγκα-
ταλέγονταν στους νεκρούς οι οδηγοί και θα θρη-
νούσαµε λιγότερα θύµατα. ∆υστυχώς, όµως, οι
Αρχές δεν προέβησαν καν σε αυτή την απλή
αυτονόητη κίνηση!!

Κατόπιν αυτών, ερωτάσθε:

1. Ποια συγκεκριµένα µέτρα πολιτικής προ-
στασίας λήφθηκαν για την αντιµετώπιση της πρό-
σφατης πληµµύρας στην ∆υτική Αττική και γιατί
απέτυχαν;

2. Ποια µέτρα θα λάβετε, και µε ποιο χρονοδιάγρ-
αµµα, προκειµένου να αποτραπούν παρόµοιες
καταστροφικές συνέπειες από τυχόν επανάληψη
των πληµµυρικών  φαινοµένων στην ίδια περιοχή
στο άµεσο µέλλον;

Η ερωτώσα βουλευτής
Εύη Χριστοφιλοπούλου 

Τ
α στατιστικά στοιχ εία της
Eurostat προκαλούν  για άλλη
µια φορά θλίψη αφού η Ελλά-

δα κατέχ ει «περίοπτη» θέση στην
κατάταξη µε τους Ευρωπαϊους
πολίτες που στερούν ται τα περισ-
σότερα κοιν ων ικά υλικά αγαθά.
Εν ας στους τρεις Ελλην ες ή το 32%
το 2016 δεν  είχ ε τη δυν ατότητα ν α
απολαύσει βασικά υλικά αλλά και
κοιν ων ικά αγαθά, γεγον ός που
κατατάσσει την  Ελλάδα στην  τρίτη
θέση µεταξύ των  Ευρωπαϊκών
χ ωρών .

Στην  κορυφή της Ευρώπης
βρίσκεται η Ρουµαν ία και η Βου-
λγαρία µε τις στερήσεις ν α αφορ-
ούν  σχ εδόν  έν αν  στους δύο
πολίτες.

Τι σηµαίν ει όµως αυτό; Ο,τι δεν
µπορούν  ν α αν τέξουν  οικον οµικά
πέν τε από τα παρακάτω:

Να αν τιµετωπίσουν  έκτακτα
έξοδα

Να κάν ουν  µία εβδοµάδα διακο-
πές

Να µην  καθυστερούν  την  πληρω-
µή υποθηκών , εν οικίων , λογαρια-
σµούς κοιν ής ωφέλειας ή δόσεις
από αγορά καταν αλωτικών
προϊόν των

Να έχ ουν  έν α γεύµα µε κρέας,
κοτόπουλο, ψάρι ή λαχ αν ικά κάθε
δεύτερη µέρα

Να έχ ουν  θέρµαν ση στο σπίτι
Να διατηρούν  αυτοκίν ητο ή βαν

για προσωπική τους χ ρήση
Να αν τικαταστήσουν  έπιπλα στο

σπίτι τους αν  έχ ουν  φθαρεί
Να αν αν εώσουν  τα φθαρµέν α

ρούχ α τους
Να έχ ουν  δύο ζευγάρια

παπούτσια που ταιριάζουν  τέλεια
στα πόδια τους

Να ξοδεύουν  λίγα χ ρήµατα για
τον  εαυτό τους κάθε εβδοµάδα

Να έχ ουν  τακτικές δραστηριότ-
ητες αν αψυχ ής

Να βγαίν ουν  µια φορά το µήν α µε
την  οικογέν εια ή µε φίλους για ποτό
ή φαγητό

Να έχ ουν  σύν δεση στο διαδίκτυο
Σύµφων α µε τα ίδια στοιχ εία το

2016  το 16% του πληθυσµού της
ΕΕ (75 εκατοµµύρια άτοµα) υπέστη
υλική και κοιν ων ική στέρηση.

Το 2016, το υψηλότερο ποσοστό
υλικών  και κοιν ων ικής στέρησης,
το οποίο ισχ ύει για το ήµισυ
περίπου του πληθυσµού, καταγρά-
φηκε στη Ρουµαν ία (50%) και στη
Βουλγαρία (48%), ακολουθούµεν ες
από χ ώρες στις οποίες επλήγη έν α
στα τρία άτοµα: Ελλάδα (36%) ,
Ουγγαρία (32%) και Λιθουαν ία
(29%).

ΠΠΩΩΛΛΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΥΥΣΣΟΟΞΞΥΥΛΛΑΑ  
((ΠΠΕΕΥΥΚΚΟΟ--ΕΕΛΛΙΙΑΑ))  

ΣΣΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΥΥ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΤΤΙΙΜΜΕΕΣΣ
ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα    66998822115555668844

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ
Πωλείται επιχείρηση φανοποιείου

(εν ενεργεία) λόγω συνταξιοδότησης. 
Περιοχή Ασπρόπυργος πλησίον 
του super market Σκλαβενίτης.

Επικοινωνία : 6946369359

Εν οικιάζεται ισόγειος επαγγελµατικός χώρος
(160τµ) στο κέν τρο του Ασπροπύργου 

(Κολοκοτρών η & Υψηλάν του). 
∆ιαµορφωµέν ος χώρος µε αυτόν οµη 

θέρµαν ση, µεγάλο περιβάλλον τα χώρο. 
Τηλ. 6973823418

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΕΞΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Eurostat: 1 στους 3 Ελληνες αντιµετωπίζει υλικές και κοινωνικές 
στερήσεις.Στην 3η χειρότερη θέση µεταξύ των Ευρωπαίων

ΜΟΝΟ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΕΙ∆ΟΣ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ
Eως τις 21 ∆εκεµβρίου το δώρο Χριστουγέννων- Σε ετοιµότητα ο ΣΕΠΕ

Μέχρι  τι ς 21 ∆εκεµβρίου πρέπει  να καταβληθεί  το δώρο Χριστουγέννων και  σε καµία περίπτωση δεν επτιρέπεται  η καταβολή του σε
είδος αλλά µόνο σε χρήµα επισηµαίνει  σε ανάρτησή της η υπουργός Εργασίας, Εφη Αχτσιόγλου.

Σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, δι ευκρινί ζεται  ότι  προϋπόθεση καταβολής στο ακέραιο του δώρου Χριστουγέννων 2017 είναι  η
ύπαρξη εργασιακής σχέσης του µισθωτού στο χρονικό διάστηµα από 01-05-2017 µέχρι  31-12-2017. Αν η σχέση εργασίας διήρκησε µικρό-
τερο χρονικό διάστηµα, τότε ο µισθωτός δικαιούται  ποσό ίσο µε 2/25 του µηνιαίου µισθού ή δύο ηµεροµίσθια, για κάθε 19 ηµερολογιακές
ηµέρες εργασιακής σχέσης.
Βάση υπολογισµού του δώρου αποτελούν οι  καταβαλλόµενες αποδοχές µισθού ή ηµεροµισθίου της 10ης ηµέρας ∆εκεµβρίου. Για τους µισθ-
ωτούς των οποίων η σχέση εργασίας λύθηκε προ της 10ης ηµέρας µηνός ∆εκεµβρίου, λαµβάνονται  υπόψη οι  αποδοχές της ηµέρας λύσης
της σχέσης.Το δώρο Χριστουγέννων δικαιούνται , από τις κείµενες διατάξεις, όλοι  όσοι  παρέχουν εξαρτηµένη εργασία, ανεξαρτήτως της
ύπαρξης ή του κύρους σύµβασης εργασίας.
Σε περίπτωση µη έγκαιρης καταβολής του δώρου Χριστουγέννων, οι  εργαζόµενοι  µπορούν να απευθυνθούν στα αρµόδια κατά τόπους Τµή-
µατα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, ώστε να υποβληθεί  µήνυση και  να κινηθεί  αυτόφωρη διαδικασία. Επίσης µπορούν να κάνουν
ανώνυµα τις καταγγελίες τους στον τηλεφωνικό αριθµό 15512..



ΟΟιι  δδήήµµοοιι  σσττηηνν  ππρροοσσππάάθθεειιαα  γγιιαα  ττηη  
δδιιάάσσωωσσηη  ττηηςς  ππρρώώττηηςς  κκααττοοιικκίίααςς

Τ
ρόπους στήριξης των  πολιτών  που έρχ ον ται αν τιµέτωποι µε τους πλειστηρ-
ιασµούς πρώτης κατοικίας, εξαιτίας των  οφειλών  τους σε τράπεζες και στο
∆ηµόσιο αν αζητά η ΚΕ∆Ε. Τα θέµα θα απασχ ολήσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

που συν εδριάζει την  ερχ όµεν η Παρασκευή, 15 ∆εκεµβρίου στις 11.30 το πρωί.
Ήδη ο πρόεδρος της ΚΕ∆Ε Γ. Πατούλης έδωσε εν τολή στη ν οµική υπηρεσία της

Έν ωσης ν α διερευν ήσει τρόπους, στα πλαίσια πάν τοτε του υφιστάµεν ου ν οµικού
πλαισίου, στήριξης των  πολιτών  που κιν δυν εύουν  ν α χ άσουν  τα σπίτια τους.

Σε δηλώσεις του επισηµαίν ει τα εξής:

«Η διαχ είριση του ζητήµατος των  κόκκιν ων  δαν είων  πρέπει ν α αποτελέσει την
πρώτη προτεραιότητα της Κυβέρν ησης, γιατί από την  1-1-2018 ο κίν δυν ος χ ιλιάδες
οφειλέτες ν α χ άσουν  τα σπίτια τους , είν αι υπαρκτός.

Οι δήµοι θα στηρίξουµε µε όλες µας τις δυν άµεις, όπως κάν ουµε άλλωστε όλα αυτά
τα χ ρόν ια της κρίσης, τους συµπολίτες µας που έχ ουν  βρεθεί σε δύσκολη θέση.
Μέσα από τις κοιν ων ικές δοµές και υπηρεσίες µας, στα πλαίσια πάν τοτε του υφι-
στάµεν ου ν οµικού πλαισίου και µε βάση τις οικον οµικές δυν ατότητες του κάθε
∆ήµου.

Να σηµειωθεί ότι η ΚΕ∆Ε επικαιροποίησε στο Συν έδριό της πριν  µερικές ηµέρες
στα Ιωάν ν ιν α, απόφαση που έχ ει λάβει από το Νοέµβριο του 2016 , µε την  οποία
ζητά από την  Κυβέρν ηση την  έκδοση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχ οµέν ου, µε την
οποία θα προστατευτεί η πρώτη κατοικία από κατάσχ εση λόγω οφειλών  µέχ ρι εν ός
ύψους, σε ∆ήµους ή Εφορία.

Αυτό µπορεί ν α γίν ει άµεσα και δεν  δικαιολογείται καµία καθυστέρηση από πλε-
υράς Κεν τρικής Εξουσίας.

∆εν  πρέπει ν α επιτρέψουµε ν α χ αθεί ούτε έν α σπίτι συµπολίτη µας που βρέθη-
κε πραγµατικά στη δύσκολη θέση ν α µην  µπορεί ν α εξυπηρετήσει το δάν ειό του.

Οφείλουµε παράλληλα ως Κράτος ν α διαχ ωρίσουµε αυτούς που έχ ουν  αν τικειµε-
ν ική δυσκολία ν α αν ταποκριθούν  στις δαν ειακές τους υποχ ρεώσεις, από αυτούς
που είν αι συστηµατικά κακοπληρωτές.

Όσον  αφορά τα κόκκιν α δάν εια στις τράπεζες, αυτοί που έσπειραν  αν έµους
υποσχ όµεν οι «καν έν α σπίτι σε χ έρια τραπεζίτη», σύν τοµα θα κληθούν  ν α
θερίσουν  τις θύελλες από τις ψεύτικες προσδοκίες που δηµιούργησαν .

Σε αυτήν  τη δύσκολη για δεκάδες χ ιλιάδες συµπολίτες µας συγκυρία, οφείλουµε
όλοι ν α κάν ουµε ότι µπορούµε, χ ωρίς λαϊκισµούς και χ ωρίς καλλιέργεια ν έων  ψεύτι-
κων  προσδοκιών ». 
Αναβάλλονται σήµερα οι πλειστηριασµοί στα Ειρηνοδικεία

Τι αναφέρει η απόφαση των συµβολαιογράφων

Τ
ην  αν αβολή των  σηµεριν ών  πλειστηριασµών  (13 ∆εκεµβρίου 2017)  στα Ειρη-
ν οδικεία αποφάσισε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συµβολαιογραφικού Συλλό-
γου Εφετείων  Αθην ών -Πειραιώς-Αιγαίου & ∆ωδεκαν ήσου.

Όπως αν αφέρουν  σε αν ακοίν ωση τους οι συµβολαιογράφοι «αν αβάλλεται η διαδι-
κασία των   πλειστηριασµών  στα Ειρην οδικεία της περιφέρειάς µας  µε επι-
σπεύδον τες τις τράπεζες, το Ελλην ικό ∆ηµόσιο, τους ∆ήµους και τα ασφαλιστικά
ταµεία, οι οποίοι έχ ουν  προγραµµατισθεί για την  Τετάρτη 13 ∆εκεµβρίου 2017.»

Η απόφαση ελήφθη, διευκριν ίζουν , «προκειµέν ου ν α υλοποιηθούν  οι ν οµοθετι-
κές ρυθµίσεις, οι σχ ετικές µε τη διαδικασία διεν έργειας πλειστηριασµών » οι οποίες
όπως είν αι γν ωστό προβλέπουν  ακόµη και  την  επ’ αυτοφώρω διαδικασία για όσους
παρεµποδίζουν  τους πλειστηριασµούς.

«Είν αι αυτον όητο ότι η διαδικασία διεξαγωγής πλειστηριασµών  απαιτεί ευαίσθητο-
υς χ ειρισµούς από όλες τις πλευρές και κοιν ός στόχ ος αποτελεί η οµαλή και ασφα-
λής διεκπεραίωση τους προς το συµφέρον  όλων  υπό τις παρούσες εξαιρετικά
δύσκολες συν θήκες για την  Ελλην ική κοιν ων ία και αγορά» αν αφέρουν  οι συµβολαι-
ογράφοι υπογραµµίζον τας ότι «οι ηλεκτρον ικοί πλειστηριασµοί και αυτοί που αφορ-
ούν  επισπεύδον τες ιδιώτες θα διεξαχ θούν  καν ον ικά».

Ποιους θα αφορά η παράταση για το κοινωνικό µέρισµα
Κανονικά στις 15 ∆εκεµβρίου η πληρωµή για τις αιτήσεις που εγκρίθηκαν

Μια µικρή παράταση µόν ο για ειδικές περιπτώσεις θα υπάρξει στην  εφαρµογή για
το κοιν ων ικό µέρισµα.

Όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της Η∆ΙΚΑ Αν αστάσιος Τάγαρης µιλών τας στον
ΑΝΤ1 υπάρχ ουν  σκέψεις ν α δοθεί µια
µικρή άτυπη παράταση για ν α µην
χ άσουν  το κοιν ων ικό µέρισµα όσοι το
δικαιούν ται λόγω τεχ ν ικών  λαθών .

Αν άµεσα σε αυτές τις περιπτώσεις είν αι
τα ΑΜΕΑ χ ωρίς ασφάλιση, αλλά και πολλές
περιπτώσεις µε λάθη στον  ΑΦΜ και τον
ΑΜΚΑ.

Σηµειών εται ότι η παράταση θα αφορά
τις αιτήσεις που είν αι σε εκκρεµότητα,
εν ώ όσες εγκρίθηκαν  θα πληρωθούν  στις
15 ∆εκεµβρίου.

Τετάρτη 13 ∆εκεµβρίου 2017 θριάσιο-13  



14-θριάσιο Τετάρτη 13 ∆εκεµβρίου 2017 

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

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΗΗ  ΨΨΑΑΡΡΟΟΤΤΑΑΒΒΕΕΡΡΝΝΑΑ

""ΦΦΟΟΙΙΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ""  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΙΙΑΑ

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

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6973943877

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΩΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΤΑ
ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

∆ΙΠΛΑ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛ.
6972728300

ΚΚΚΚΑΑΑΑΘΘΘΘΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΙΙΙΙΝΝΝΝΗΗΗΗ    ΕΕΕΕΝΝΝΝΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΩΩΩΩΣΣΣΣΗΗΗΗ        ΣΣΣΣΤΤΤΤΟΟΟΟ    WWWWWWWWWWWW....TTTTHHHHRRRRIIIIAAAASSSSSSSSIIIIOOOO....GGGGRRRR        



16-θριάσιο Τετάρτη 13 ∆εκεµβρίου 2017 


