
Η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη του Πνευµατικού
Κέντρου ∆ήµου Ασπροπύργου γέµισε
παιδικά χαµόγελα, αρώµατα και γλυκά

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟ∆ΟΣ
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Στις εορταστικές Εκδηλώσεις
του ∆ήµου Χαϊδαρίου

Πραγµατοποιήθηκε µε
επιτυχία η εκδήλωση του

Σωµατείου Λαϊκών
Αγορών ''Αγ. Γεράσιµος''

αφιερωµένη στα 5 χρόνια
δράσης του.

ΤΤΟΟ  ΠΠΝΝΕΕΥΥΜΜΑΑ  ΤΤΩΩΝΝ
ΧΧΡΡΙΙΣΣΤΤΟΟΥΥΓΓΕΕΝΝΝΝΩΩΝΝ  

στην γιορτή των
Παιδικών Σταθµών

Ζεφυρίου 

Αρ. Φύλλου 3338 Παρασκευή 22 ∆εκεµβρίου 2017 Έτος 23ο email: info@thriassio.gr www.thriassio.gr
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ê.2239

Σε «έξυπνο» και
σύγχρονο ∆ήµο
µετατρέπεται ο ∆ήµος
Μάνδρας – Ειδυλλίας 

Ο ΓΓ του Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής επισκέφθηκε 

τη ∆ήµαρχο Γιάννα Κριεκούκη και
ανακοίνωσε τις προθέσεις 

του Υπουργείου για την αναβάθµιση
των δηµοτικών υπηρεσιών 

Στεγάσθηκαν σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο
οι υπηρεσίες του Κέντρου Ενηµέρωσης 

και Υποστήριξης ∆ανειοληπτών στις Αχαρνές

σσεελλ..    33

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ 23/12 – 7/1
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ Γ’ ΚΑΠΗ ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ

ΑΑννοοίίγγεειι  ττιιςς  ««ππύύλλεεςς»»  ττηηςς,,  ηη  µµααγγιικκήή  
ΟΟννεειιρροούύπποολληη  ττοουυ  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοουυ  

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: 
Σε εξέλιξη η υποβολή αιτήσεων για το
Πρόγραµµα Κοινωφελούς Χαρακτήρα 

που αφορά 7.180 θέσεις πλήρους
Απασχόλησης σε 34 δήµους σσεελλ..    22

σσεελλ..  66

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ 
Το «Γραφείο Πληροφόρησης και Προώθησης της 

Απασχόλησης» του ∆ήµου Ασπροπύργου δίπλα στο ανθρώπινο
δυναµικό και τις επιχειρήσεις της περιοχής σσεελλ..    99

σσεελλ..    77

σσεελλ..  55

σσεελλ..    33

σσεελλ..    22

σσεελλ..    33



Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφηµερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nοµικός σύµβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968
Συνδροµές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 6501020000000

20060191531

∆ιεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου  Γρηγο-
ρίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφηµερίδας

���������

2-θριάσιο Παρασκευή 22 ∆εκεµβρίου 2017 

Ασπρόπυργος

Γκιόκας Αναστάσιος Γ.
Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας 20, 2105573243

Ελευσίνα
Ν Β ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ Τ Σ ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΟΕ 

Παγκάλου 81, 2105547602

Μάνδρα
ΣΙΜΠΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΕ ∆ήλου 12 & Κοροπούλη Βαγγέλη,
2105551232

Aχαρνές
ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗ

ΕΥ∆ΟΚΙΑ ΟΕ Πάρνηθος 102, 2102476440

Άνω Λιόσια

Αναστόπουλος Σταµάτιος ∆ηµαρχείου 
& Στρατηγού Λιόση, 2102473654

Χαϊδάρι
Καβατζάς Ηλίας Α. Φαβιέρου 67 & Ιωαννίνων,

2105321114

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Κρύο και έντονες νεφώσεις 
Η θερµοκρασία από 4 έως 8

βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αναστασία, Νατάσα, Νατάσσα, Τασία, Σία,

Τατία, Τάσα, Τέσα ,Ζωΐλος, Ζωΐλα

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ: Σε εξέλιξη η υποβολή αιτήσεων
για το Πρόγραµµα Κοινωφελούς Χαρακτήρα 

που αφορά 7.180 θέσεις πλήρους Απασχόλησης σε 34 δήµους

Το Γραφείο
Πληροφόρη-
σης και

Προώθησης της
Απασχόλησης του
∆ήµου Ασπροπύρ-
γου, ενηµερώνει
όλους τους ενδιαφ-
ερόµενους ότι, την
Πέµπτη, 14 ∆εκεµ-
βρίου 2017, ανα-
κοινώθηκε η ∆ηµό-
σια Πρόσκληση
που αφορά τη νέα
γενιά Προγραµµά-
των Κοινωφελούς
Χαρακτήρα µε σκοπό τη δηµιουργία 7.180 θέσεων
πλήρους απασχόλησης µέσω, της πρόσληψης
προσωπικού σε 34 ∆ήµους. 

Η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτή-
σεων από τους ενδιαφερόµενους, εγγεγραµµένους
στο µητρώο του Ο.Α.Ε.∆., θα ισχύει έως την
Τετάρτη 27 ∆εκεµβρίου 2017, και ώρα 12η
µεσηµβρινή. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να επισκεφτούν τη σελίδα του Ο.Α.Ε.∆.
http://www.oaed.gr/-/programma-koinophelous-
charaktera-se-34-demous-gia-7-180-theseis-pler-
ous-apascholeses-b-kyklos- ή το Γραφείο Πληροφ-
όρησης και Προώθησης της Απασχόλησης του

∆ήµου Ασπροπύργου,
Σαλαµίνος 20,  τηλ:
2132006489, ή
info@apasxolisiasp.gr
.

Στο Γραφείο Πληροφ-
όρησης και Προώθη-
σης της Απασχόλησης
του ∆ήµου Ασπροπύρ-
γου, οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να πληροφο-
ρηθούν σχετικά µε τις
δράσεις του προγράµ-
µατος, τις προσφερό-
µενες θέσεις απασχόλ-
ησης, τις απαραίτητες

προϋποθέσεις συµµετοχής, τη µοριοδότηση και τη
διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

Επίσης, πραγµατοποιείται παραλαβή και έλεγχος
απαιτούµενων δικαιολογητικών, καθώς και υποβο-
λή ηλεκτρονικών αιτήσεων, έπειτα από την παρα-
λαβή πλήρη φακέλου απαιτούµενων δικαιολογ-
ητικών. Επιπρόσθετα, παρέχεται έγκαιρη ενηµέρω-
ση σε περίπτωση ανάγκης προσκόµισης σχετικών
δικαιολογητικών αλλά και ενηµέρωση ανακοινωθ-
έντων αποτελεσµάτων, διευκρινιστική πληροφόρη-
ση σε περίπτωση ένστασης και ενηµέρωση σχετι-
κά µε τα ανακοινωθέντα αποτελέσµατα των Ορι-
στικών Πινάκων καθώς και τη συνακόλουθη διαδι-
κασία. 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ 23/12 – 7/1
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ Γ’ ΚΑΠΗ ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ

• ΑΑννοοίίγγεειι  ττιιςς  ««ππύύλλεεςς»»  ττηηςς,,  ηη  µµααγγιικκήή  
ΟΟννεειιρροούύπποολληη  ττοουυ  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοουυ  

Ο
∆ήµαρχ ος Ασπροπύργου και Μέλος του ∆.Σ. της Κεν τρικής Έν ωσης ∆ήµων  Ελλάδας (Κ.Ε.∆.Ε.) και ο
Πρόεδρος του Πν ευµατικού Κέν τρου του ∆ήµου Ασπροπύργου, κ. Μελέτιος Μπουραν τάς, εν ηµερών ουν
όλους τους ∆ηµότες ότι εν όψει των  γιορτιν ών  ηµερών , θα λειτουργήσει στην  πλατεία ∆ηµαρχ είου και στο

Γ’ ΚΑΠΗ στην  Γκορυτσά, «Η Ον ειρούπολη», µε πλήθος δραστηριοτήτων  για µικρούς και µεγάλους.
Συν αυλίες, κεράσµατα, ταχ υδακτυλουργοί, f ace painting, θεατρικά παιχ ν ίδια, karaoke, ξωτικά, κουταλοδροµίες,
τσουβαλοδροµίες, χ ριστουγεν ν ιάτικες κατασκευές, χ οροί latin, zumba και πολλές άλλες δηµιουργικές δραστηρι-
ότητες, θα µας περιµέν ουν  όλους. 
Το Σάββατο 23 ∆εκεµβρίου 2017, θα πραγµατοποιηθεί το άν αµµα του Χριστουγεν ν ιάτικου ∆έν τρου από τον
ηθοποιό Ορέστη Τζιόβα.   



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 
Στις εορταστικές Εκδηλώσεις του

∆ήµου Χαϊδαρίου 2017-2018

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
Από 20/12 έως 3/1
Μικροί και µεγάλοι µπορούν να επισκεφτούν
το Χριστουγεννιάτικο Χωριό!
Στο χωριό θα βρει κανείς το µεγάλο παραδο-
σιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο 
Σπιτάκια του χωριού µε παιχνίδια για τα παι-
διά στα σπιτάκια (face painting, παραµύθια,
κουκλοθέατρο κλπ.), που µπορεί κανείς να
παίξει και να διασκεδάσει!
Το  τρενάκι µας που θα σας ταξιδέψει στο φαν-
ταστικό χωριό σε µια υπέροχη βόλτα
Τον Αη-Βασίλη µε το Έλκηθρο και τα ελαφάκια
του
Φουσκωτά κάστρα και Παιδότοπος για να
παίξουµε και να ευχαριστηθούµε!
Φυσικά µαζί µας θα είναι οι βοηθοί του Αη-
Βασίλη ,τα Ξωτικά αλλά και ξυλοπόδαροι! 
Την Παρασκευή 22 ∆εκεµβρίου στις 17:00 Το
ΈΡΕΙΣΜΑ σας καλεί στη Χριστουγεννιάτικη
γιορτή «τον παλιό καλό καιρό…» 
Θα πραγµατοποιηθεί στις αίθουσες του
ΕΡΕΙΣΜΑΤΟΣ Κων/πόλεως 21
Την Παρασκευή 22/12 στις 20:30 θα πραγµα-
τοποιηθεί η βράβευση των επιτυχόντων µαθη-
τών του ∆ήµου στην αίθουσα εκδηλώσεων
του ∆ηµαρχείου
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ!
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Σε «έξυπνο» και σύγχρονο ∆ήµο 
µετατρέπεται ο ∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας 

Ο ΓΓ του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής επισκέφθηκε τη ∆ήµαρχο
Γιάννα Κριεκούκη και ανακοίνωσε τις προθέσεις 

του Υπουργείου για την αναβάθµιση των δηµοτικών υπηρεσιών 

Την Μάνδρα επισκέφτηκε ο
Γενικός Γραµµατέας του
Υπουργείου Ψηφιακής

Πολιτικής κος Στέλιος Ράλλης και
είχε συνάντηση µε την ∆ήµαρχο
της πόλης Ιωάννα Κριεκούκη
προκειµένου να συζητήσουν και
να δροµολογήσουν άµεσα έργα
στήριξης του ∆ήµου Μάνδρας –
Ειδυλλίας. Συγκεκριµένα το Υπο-
υργείο Ψηφιακής Πολιτικής
προτίθεται να στηρίξει το ∆ήµο
Μάνδρας – Ειδυλλίας ώστε να
εγκατασταθούν και να λειτουργή-
σουν για πρώτη φορά σε ∆ήµο ψηφιακές υπηρεσίες για την αναβάθµιση της αποτελεσµατικότητας των
δηµοτικών υπηρεσιών και την βελτίωση της υπηρεσιών στους πολίτες. Η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφ-
ων και η ψηφιακή υπογραφή, η εγκατάσταση συστήµατος ηλεκτρονικής υποβολής αιτηµάτων των
δηµοτών, η έξυπνη διαχείριση του στόλου των δηµοτικών οχηµάτων, οδοφωτισµού κλπ είναι οι πρώτες
ενέργειες που θα ξεκινήσουν να εγκαθίστανται στο ∆ήµο Μάνδρας –Ειδυλλίας . «Το στοίχηµά µας πρέπει
να είναι η καταστροφή που έπληξε το ∆ήµο σας να µετατραπεί σε ευκαιρία για την ανάπτυξη. Είµαστε εδώ
να βοηθήσουµε να οικοδοµηθεί ένας «έξυπνος» ∆ήµος, που θα είναι καλύτερος, αποτελεσµατικότερος και
φιλικότερος στον πολίτη από αυτόν που είχατε πριν από την καταστροφική πληµµύρα της 15ης Νοεµ-
βρίου» δήλωσε ο Γ.Γ. κος Σ. Ράλλης. 

Από την πλευρά της η ∆ήµα-
ρχος Γιάννα Κριεκούκη ευχα-
ρίστησε τον Γενικό για την
έµπρακτη στήριξη που προσφ-
έρει το Υπουργείο και ο Υπο-
υργός Νίκος Παππάς στο ∆ήµο
ώστε να εκσυγχρονίσει τις λει-
τουργίες του προς όφελος του
πολίτη. «Κάθε πρωτοβουλία
έµπρακτης και ουσιαστικής
στήριξης που έρχεται σε αυτή
τη δύσκολη περίοδο για τον
τόπο µας είναι ευπρόσδεκτη.
Ειδικά αυτού του είδους οι
ενέργειες, είναι καλοδεχούµε-

νες διότι σηµατοδοτούν και την δική µας πίστη ότι θα οικοδοµήσουµε µία πόλη και ένα ∆ήµο πολύ καλύτε-
ρο από αυτό που είχαµε πριν την καταστροφή». 

Στεγάσθηκαν σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο οι υπηρεσίες του Κέντρου
Ενηµέρωσης και Υποστήριξης ∆ανειοληπτών στις Αχαρνές

Τ
η δυν ατότητα ν α µάθουν  περισσότερα για τα δικαιώµατα τους θα έχ ουν  όλοι οι δαν ειολήπτες του δήµου
Αχ αρν ών  , µέσω της λειτουργίας του Κέν τρου Εν ηµέρωσης και Υποστήριξης ∆αν ειοληπτών  (ΚΕΥ∆), το
οποίο ξεκίν ησε και στεγάζεται σε ειδικά διαµορφωµέν ο χ ώρο, που έχ ει παραχ ωρήσει ο ∆ήµος, στην  αίθ-

ουσα δηµοτικού συµβουλίου (Λεωφόρος Φιλαδελφείας 87 και Μπόσδα, 1ος όροφος).
Η λειτουργία του Κέν τρου Εν ηµέρωσης και Υποστήριξης ∆αν ειοληπτών  υποστηρίχ θηκε από την  πρώτη στιγ-

µή από τη δηµοτική αρχ ή και ο ∆ήµος, όπως τόν ισε ο δήµαρχ ος Γιάν ν ης Κασσαβός κατά την  επίσκεψή του
στη δοµή, πρόσφερε µε προθυµία και κοιν ων ική συν είδηση τον  χ ώρο για τη στέγαση του κέν τρου.

«Οι κάτοικοι στου ∆ήµου Αχαρν ών  έχ ουν  επηρεαστεί αισθητά από τις επιπτώσεις της οικον οµικής κρίσης
στη χ ώρα µας και η λειτουργία του Κέν τρου Εν ηµέρωσης ∆αν ειοληπτών  στον  ∆ήµο Αχ αρν ών  προσφέρει δωρ-
εάν , χ ρήσιµες συµβουλές και οδηγίες για την  αν τιµετώπιση των  οικον οµικών  βαρών  υπερχ ρεωµέν ων  ν οικοκ-
υριών  και επιχ ειρήσεων , κάν ον τας χ ρήση κάθε ευν οϊκής διάταξης του ν οµικού πλαισίου που διέπει το ζήτηµα
των  οφειλών  από δάν εια και χ ρέη προς το δηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία. Σκοπός µας ν α είν αι ν α υπο-
στηρίξουµε µε πρόσφορο και διαθέσιµο µέσο τη λειτουργία του Κέν τρου Εν ηµέρωσης και Υποστήριξης ∆αν ει-
οληπτών  στον  ∆ήµο Αχαρν ών , προς όφελος των  συµπολιτών  και των  επιχ ειρηµατιών  της πόλης µας.», αν έφ-
ερε χ αρακτηριστικά ο κ.Κασσαβός.

Τα Κέν τρα Εν ηµέρωσης και Υποστήριξης ∆αν ειοληπτών  έχ ουν  στόχ ο ν α εν ηµερών ουν  σφαιρικά και αν αλ-
υτικά για τα δικαιώµατα και τις υποχ ρεώσεις υπερχ ρεωµέν ων  πολιτών , επαγγελµατιών  και επιχ ειρήσεων  που επιχ ειρούν  ν α αν τιµετωπίσουν  την  προφαν ή αδυν αµία τους
ν α εξυπηρετήσουν  τα χ ρέη τους προς το ∆ηµόσιο, τις Τράπεζες, τα Ασφαλιστικά Ταµεία και λοιπούς ιδιώτες.

Οι εν διαφερόµεν οι µπορούν  ν α κλείσουν  ραν τεβού καλών τας το τηλέφων ο 213 212 57 30, καθώς και ν α εν ηµερωθούν  σχ ετικά µε τη λειτουργία των  Κέν τρων   Εν ηµέρ-
ωσης και Υποστήριξης ∆αν ειοληπτών , τις υπηρεσίες που προσφέρουν  ή ν α καταθέσουν  ηλεκτρον ικά αίτηση για Εξωδικαστικό Μηχ αν ισµό Ρύθµισης Οφειλών  Επιχ ειρή-
σεων  στην  ιστοσελίδα www.key d.gov .gr.



Ύστερα από 4 χρόνια ένθερµ-
ης υποστήριξης από τα παι-
διά των αποµακρυσµένων

περιοχών της Ελλάδας, ξεκινά το 5ο
κατά σειρά ταξίδι του προγράµµατος
«Η Ενέργεια για Ζωή Ταξιδεύει». Το
πρόγραµµα περιβαλλοντικής επιµόρ-
φωσης υποστηρίζεται αποκλειστικά
από τον Όµιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και υλοποιείται από την
αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία
Άγονη Γραµµή Γόνιµη.

Η «Ενέργεια για Ζωή Ταξιδεύει» ρίχνει
άγκυρα σε αποµακρυσµένους νησιωτι-
κούς και ηπειρωτικούς  προορισµούς  της
χώρας, σπέρνοντας ιδέες και γνώσεις
οικολογικού περιεχοµένου στους µαθητές
και στους κατοίκους των περιοχών που
υλοποιείται, µε στόχο την ευαισθητο-
ποίηση των τοπικών κοινωνιών για τη
σηµασία της διατήρησης της περιβαλλον-
τικής µας κληρονοµιάς, της αειφόρου
ανάπτυξης και των µεθόδων διαχείρισης
της ενέργειας και των φυσικών µας
πόρων. Το πρόγραµµα «ταξιδεύει» τη
γνώση προκειµένου να τη διασπείρει και
να την κάνει προσβάσιµη στις εν λόγω
περιοχές, µέσω ενός συνόλου ουσια-
στικών δράσεων που ενσωµατώνει προ-
σιτές περιβαλλοντικές δραστηριότητες
που µπορούν να πραγµατοποιηθούν
εντός και εκτός της σχολικής αίθουσας.

Το πρόγραµµα 2017 – 2018  εστιάζει
για µία ακόµη χρονιά στη «Θάλασσα»,
ένα περιβαλλοντικό αλλά και πολιτισµικό

σ τ ο ι χ ε ί ο
ά ρ ρ η κ τ α
συνδεδεµένο
µε την Ελλά-
δα µας και τα
νησιά της, το
οποίο και
ενώνει τη ζωή
των κατοίκων
της χώρας.
Στις ελληνικές
θ ά λ α σ σ ε ς
φιλοξενούνται χιλιάδες είδη ψαριών και
θαλάσσιων θηλαστικών, µερικά από τα
οποία είναι και προστατευόµενα είδη,
όπως οι φώκιες, οι θαλάσσιες χελώνες
και τα δελφίνια, γεγονός που καθιστά
αναγκαία την ευαισθητοποίηση όλων µας
για την προστασία τους.

Για τη φετινή σχολική χρονιά, το
πρόγραµµα «η Ενέργεια για Ζωή Ταξι-
δεύει» περιλαµβάνει 15 σταθµούς:
Σάµη Κεφαλλονιάς, Κέρκυρα, Ζάκυνθ-
ος, Ίος, Σαµοθράκη, Λήµνος, Χάλκη,
Κύθηρα, Χανιά Κρήτης, Ελαφόνησος,
∆ονούσα, Ηρακλειά, Μεσσηνία, Άρτα,
Πρέβεζα.

Το πλήρωµα της αποστολής αποτε-
λείται από  τους δραστήριους εκπρ-
οσώπους των ΜΚΟ, εξειδικευµένες επι-
στηµονικές οµάδες, τοπικούς φορείς και
θεσµικά όργανα, που έχουν περιβαλλον-
τικές ανησυχίες  ή και ασχολούνται µε το
περιβάλλον. 

Η ∆ιευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης του Οµίλου κα Ράνια Σουλάκη

δήλωσε  µε αφορµή το καινούργιο ταξίδι:
«Το πέµπτο ταξίδι του προγράµµατος «η
Ενέργεια για Ζωή Ταξιδεύει»  ξεκινά,
προσδοκώντας να έχει ακόµα µεγαλύτε-
ρη απήχηση και αποδοχή. Στόχος µας
είναι να συµµετέχουν όχι µόνο µαθητές
των σχολικών µονάδων που επισκεπτό-
µαστε κυρίως τους χειµερινούς µήνες,
αλλά σύσσωµες οι τοπικές κοινωνίες,
δηµιουργώντας µικρούς πυρήνες µάθη-
σης και ερεθίσµατα περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης. Ας ευχηθούµε καλά
ταξίδια».

O ∆ιευθυντής της Άγονης Γραµµής
Γόνιµης κ. Στέφανος Νόλλας επιβεβαίω-
σε τη συνέχιση του καινοτόµου εκπαιδευ-
τικού προγράµµατος για ακόµη µια χρο-
νιά, µε συνταξιδιώτες 13 κορυφαίους
φορείς που εστιάζουν τις δράσεις τους
τόσο στο περιβάλλον, όσο και στον άνθ-
ρωπο.

Το πρόγραµµα µέσα σε 4 χρόνια έχει
υλοποιηθεί σε 40 νησιά και χωριά, το
έχουν παρακολουθήσει συνολικά 4.849

µαθητές όλων των τάξεων, έχουν γίνει
251 εργαστήρια, ενώ στον σχεδιασµό του
λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της
κάθε περιοχής. Μέχρι και σήµερα, έχουν,
επίσης, χορηγηθεί 25 ποδήλατα σε σχο-
λεία, έχουν καλυφθεί οι ανάγκες σε
πετρέλαιο θέρµανσης στα σχολεία 16
ηπειρωτικών περιοχών της χώρας και
έχουν πραγµατοποιηθεί εκδροµές µαθη-
τών αποµακρυσµένων περιοχών σε
Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τέλος, στο
πλαίσιο του προγράµµατος έχει στηθεί η
πρώτη αίθουσα διδασκαλίας εξωτερικού
χώρου στην αυλή του 1ου Πεπαρήθειου
∆ηµοτικού σχολείου της Σκοπέλου και
στις αρχές του προσεχούς Ιανουαρίου
ολοκληρώνεται η εγκατάσταση φωτοβο-
λταϊκού συστήµατος στο σχολείο της
Ηρακλειάς.

Το πρόγραµµα η «Ενέργεια για Ζωή
Ταξιδεύει» τελεί υπό την αιγίδα του Υπο-
υργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκε-
υµάτων και υποστηρίζεται από το γραφ-
είο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην
Ελλάδα.

Οι συνεργαζόµενοι φορείς για τη φετινή
χρονιά είναι το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο
Αθηνών, ο Σύλλογος Ελλήνων Ωκεανο-
γράφων, το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλον-
τος & Αειφόρου Aνάπτυξης, ο Αρκτούρος,
ο Αρχέλων, τα Βιβλία σε Ρόδες, το Κινητό
Πλανητάριο, το Μουσείο Γουλανδρή
Φυσικής Ιστορίας, το Μουσείο Τεχνο-
λογίας Νoesis , το Ερευνητικό Κέντρο
ΑΡΙΩΝ, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
Κρήτης, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
-  Greenest και η Οργάνωση Γη.
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«Η Ενέργεια για Ζωή Ταξιδεύει» για 5η συνεχή χρονιά,
δίπλα στους ανθρώπους των αποµακρυσµένων περιοχών της Ελλάδας

Καλά Χριστούγεννα σε εσάς και την
οικογένειά σας. Ας είναι το ξεκίνηµα της

Νέας Χρονιάς αφετηρία µίας 
δηµιουργικής εποχής. 

Τις πιο θερµές µου ευχές για όµορφες
γιορτές µε υγεία, αγάπη και ευηµερία.

Χρόνια πολλά και Καλή Χρονιά!

Με εκτίµηση,
Γιάννης Σγουρός

Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΝ.Π.Ε.
Επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης

«ΑΤΤΙΚΗ»

ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜ Α ΑΧΑΡΝΩΝ

Σας ευχόµαστε το αστέρι των Χριστουγέννων
να µας οδηγεί στο δρόµο της Αγάπης, της

Αλληλεγγύης, της ∆ηµιουργίας
και η νέα  χρονιά να εκπληρώσει κάθε προσδοκία

Καλή Χρονιά - Χρόνια Πολλά
Για τη ∆ιοικούσα Επιτροπή της ΕΓΕ ΑΧΑΡΝΩΝ

Η Πρόεδρος               Η Γεν. Γραµµατέας
Λίτσα Αλεξάνδρου                Αναστασία

Πανά                         Παµουκσόγλου
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ 
Το «Γραφείο Πληροφόρησης και Προώθησης της Απασχόλησης»  του ∆ήµου 

Ασπροπύργου δίπλα στο ανθρώπινο δυναµικό και τις επιχειρήσεις της περιοχής 

Ο
∆ήµαρχος Ασπροπύρ-
γου και Μέλος του ∆.Σ.
της Κεντρικής Ένωσης

∆ήµων Ελλάδας (Κ.Ε∆.Ε.), κ.
Νικόλαος Μελετίου και η Πρόε-
δρος του της Κοινωφελούς
Επιχείρησης του ∆ήµου Ασπρ-
οπύργου (Κ.Ε.∆.Α.), κ. Σοφία
Μαυρίδη, στο πλαίσιο υλο-
ποίησης Προγραµµατικής Σύµβασης, µεταξύ ∆ήµου
Ασπροπύργου και της Κ.Ε.∆.Α., ενηµερώνουν όλους
τους πολίτες ότι, στο ∆ήµο λειτουργεί, Γραφείο Πληρο-
φόρησης και Προώθησης της Απασχόλησης. Την
ευθύνη υλοποίησης της Προγραµµατικής Σύµβασης
ανέλαβε ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κ.
Αντώνιος Καραµπούλας. 

Στόχος του Γραφείου είναι η σύνδεση των αναγκών
της τοπικής αγοράς µε το ανθρώπινο δυναµικό, προ-
σφορά εργασίας σε τοπικό επίπεδο και η παροχή υπο-
στηρικτικών / συµβουλευτικών υπηρεσιών στις επιχει-
ρήσεις της περιοχής, ιδιαίτερα προς τις νέες ή και
µικρές επιχειρήσεις. 

Οι ∆ράσεις του Γραφείου που απευθύνονται σε ανέρ-
γους και είναι οι εξής:   

• Καταχώρηση του βιογραφικού τους σηµειώµα-
τος στην βάση δεδοµένων  και αποστολή του στις σχε-
τικές προσφερόµενες θέσεις εργασίας από τις επιχει-
ρήσεις

• Ενηµέρωση των ανέργων για πάσης φύσεως
θέσεις εργασίας όπως: προσφερόµενες θέσεις
εργασίας από Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, Θέσεις Εργασίας
στον ∆ηµόσιο και στον ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα, επι-
δοτούµενα προγράµµατα κατάρτισης και απασχόλησης,
εύρεση πρακτικής άσκησης σε Επιχειρήσεις για τους
τελειοφοίτους ΤΕΙ ή Ιδιωτικών Σχολών.

Οι ∆ράσεις του Γραφείου απασχόλησης που απε-
υθύνονται στις επιχειρήσεις περιλαµβάνουν:

• Συστηµατική καταγραφή και παρακολούθηση
των αναγκών της τοπικής οικονοµίας σε θέσεις
εργασίας

• Ποσοτική και ποιοτική καταγραφή των αναγ-
κών σε ανθρώπινο δυναµικό στο ∆ήµο Ασπροπύργου,
σε συνεργασία µε ανάλογους φορείς

• Τράπεζα Πληροφοριών µε στοιχεία ωφελούµε-
νων επιχειρήσεων από τοπικές πολιτικές απασχόλησης

• Συλλογή στοιχείων για εµπλουτισµό της βάσης
δεδοµένων

• Ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων για τις

δράσεις του «Γραφείου Πληροφόρησης και Προώθη-
σης της Απασχόλησης»

• Προώθηση των ανέργων σε ενδεχόµενες
θέσεις εργασίας

• Παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις για συµµε-
τοχή στις δράσεις

• Ενηµέρωση και συµβουλευτική υποστήριξη
επιχειρήσεων για προγράµµατα ΕΣΠΑ

• Υποστήριξη των επιχειρήσεων που συµµε-
τέχουν στις δράσεις του Γραφείου

Το Γραφείο Πληροφόρησης και Προώθησης της
Απασχόλησης αποσκοπεί αφενός στην προσφορά
θέσεων εργασίας προς τους πολίτες του Ασπρόπυργου
και της ευρύτερης περιοχής, αφετέρου στην κάλυψη
των αναγκών όλων των οικονοµικών µονάδων της
ευρύτερης περιοχής, σε προσωπικό όλων των ειδικο-
τήτων, συνταιριάζοντας τις ανάγκες πολιτών και επιχει-
ρήσεων.

Το Γραφείο διατηρεί και ενηµερώνει βάση δεδοµέ-
νων µε τα πλήρη στοιχεία όσων αναζητούν εργασία,
γνώσεις, δεξιότητες και λοιπά προσόντα. Παράλληλα,
διατηρεί βάση δεδοµένων µε όλα τα αιτήµατα των
επιχειρήσεων του Θριασίου για κάλυψη θέσεων
εργασίας.

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών που απευθύνονται στους
αναζητούντες εργασία, περιλαµβάνεται ολοκληρωµένο
πρόγραµµα συµβουλευτικής απασχόλησης – ψυχοκοι-
νωνικής παρέµβασης από εξειδικευµένους συµβούλο-
υς.

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών που απευθύνονται στις
επιχειρήσεις περιλαµβάνονται υπηρεσίες διάγνωσης
αναγκών σε ανθρώπινο δυναµικό, συµβουλευτική για
την αξιοποίηση επιδοτούµενων προγραµµάτων
απασχόλησης για νέο ή υπάρχον προσωπικό, ενηµέρ-
ωση, τεχνική υποστήριξη και σύνταξη προτάσεων για
επιδοτούµενα προγράµµατα κατάρτισης-εξειδίκευσης 

του προσωπικού τους ή την
συµµετοχή τους σε Εθνικά και Ευρ-
ωπαϊκά Αναπτυξιακά Προγράµµατα
µέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το «Γραφείο Πληροφόρησης και
Προώθησης της Απασχόλησης»
λειτουργεί καθηµερινά, από τις
10.00 έως 18.00, επί της οδού
Σαλαµίνος 20 στον Ασπρόπυργο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις τρέχου-
σες δράσεις του Γραφείου και για τα προγράµµατα από
τα οποία µπορούν να επωφεληθούν οι επιχειρήσεις,
µπορείτε να επισκέπτεσθε το Γραφείο ή να επικοινω-
νείτε στο τηλ: 2132006489 ή µέσω e-mail: info@apasx-
olisiasp.gr.   
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ΟΟ  ΣΣύύλλλλοογγοοςς  ΗΗππεειιρρωωττώώνν
ΘΘρριιαασσίίοουυ  ΠΠεεδδίίοουυ  

µµεε  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς  ττοουυ  σσκκόόρρππιισσεε
χχααρράά  κκααιι  εελλππίίδδαα  σσττηηνν  ππόόλληη

ΟΣύλλογος Ηπειρωτών Θριασίου Πεδίου όλες
τις Κυριακές του ∆εκέµβρηµε εκδηλώσεις
του σκόρπισε χαρά και ελπίδα στην Πόλη.

Πιο συγκεκριµένα : Την Κυριακή 3 ∆εκεµβρίου διο-
ργάνωσε γλέντι µε τη συµµετοχή τωνµεγαλύτερων
τραγουδιστών και οργανοπαικτών της Ηπείρου.

Την Κυριακή 10 ∆εκεµβρίου- στα πλαίσια του Χρι-
στουγεννιάτικου χωριού που διοργανώνει ο ∆ήµος
Ελευσίνας- διοργάνωσε τον 2ο "∆ρόµο Αγάπης" που
έχει φιλανθρωπικό σκοπό.

Στον τερµατισµό του στην πλατεία Ηρώων  η χορ-
ωδία έψαλλε κάλαντα, τραγούδησε τραγούδιακαι τα
χορευτικά τµήµατα ξεσήκωσαν τους επισκέπτες του
Χριστουγεννιάτικου χωριού στη σκηνή µε χορούς
από την Ήπειρο.

Την Κυριακή 17 ∆εκεµβρίου διοργανώθηκε η
µεγάλη Χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα µέλη των
χορευτικώντµηµάτων και η αίθουσα του γραφείου
µας γέµισε από παιδικές φωνές, ευχές, τραγούδια και
χορούς.

Η τελευταία Κυριακή του χρόνου είναι αφιερωµένη
σε ξεχωριστές προσωπικότητες στις οποίες ταµέλη
των χορευτικών µας θα πουν τα κάλαντα Χριστου-
γέννων και Πρωτοχρονιάς αντίστοιχα.

Σας περιµένουµε το νέο έτος όλους να συµµετέχετε
στις εκδηλώσεις που έχουµε προετοιµάσει ήδη από
τις αρχέςτου Ιανουαρίου.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ ΣΑΣ
ΕΥΧΕΤΑΙ ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη του Πνευµατικού Κέντρου
∆ήµου Ασπροπύργου γέµισε παιδιά, αρώµατα και γλυκά 

Η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ γέµισε παιδιά!!!! Γέµισε αρώµα-
τα!!!! Γέµισε Γλυκά και Χριστουγεννιάτικα τραγούδια!!! Ο
Πρόεδρος του Πνευµατικού Κέντρου κ. Mελέτης
Mπουραντάς και η υπεύθυνη της Ασηµένιας βιβλιοθήκης
του ∆ήµου κ. Ασηµίνα Φούφα χάρισαν στα παιδιά ένα
∆ηµιουργικό Χριστουγεννιάτικο απόγευµα υπό τις ζαχαρ-
οπλαστικές οδηγίες της κ. Ευαγγελία Μάρκου και τους γιο-
ρτινους ήχους της κ. Νάνσυ Καπρουλια !!! Στην εκδήλωση
παρευρέθηκαν οι κύριες Ράνια Σουλακη και ∆ηµητρο-
πούλου Γωγώ από τα ΕΛΠΕ!!! Το παρόν έδωσε ο εντετα-
λµένος δηµοτικός σύµβουλος κ. Αντώνης Κοναξής καθώς
και η σύζυγός του ∆ηµάρχου  κ. Νότα Μελετίου!!!! Καλές
γιορτές µε υγεία σε όλους!!!
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ΠΠρρααγγµµααττοοπποοιιήήθθηηκκεε  µµεε  εεππιιττυυχχίίαα
ηη  εεκκδδήήλλωωσσηη  ττοουυ  ΣΣωωµµααττεείίοουυ

ΛΛααϊϊκκώώνν  ΑΑγγοορρώώνν  
''''ΑΑγγ..  ΓΓεερράάσσιιµµοοςς''''  ααφφιιεερρωωµµέέννηη

σστταα  55  χχρρόόννιιαα  δδρράάσσηηςς  ττοουυ..

ΠΠρρααγγµµααττοοπποοιιήήθθηηκκεε  µµεε  εεππιιττυυχχίίαα  ηη
εεκκδδήήλλωωσσηη  ττοουυ  ΣΣωωµµααττεείίοουυ  ΛΛααϊϊκκώώνν
ΑΑγγοορρώώνν  ''''ΑΑγγ..  ΓΓεερράάσσιιµµοοςς''''  ααφφιιεερρωω--

µµέέννηη  σστταα  55  χχρρόόννιιαα  σσυυννεεχχοούύςς  δδρράάσσηηςς  ττοουυ..
ΤΤοο  ππααρρώώνν  έέδδωωσσαανν  σσττηηρρίίζζοοννττααςς  έέµµππρραακκ--

τταα  οο  ∆∆ήήµµααρρχχοοςς  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  κκ..  ΝΝιικκ..
ΜΜεελλεεττίίοουυ,,  οο  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ∆∆ηηµµ..  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  κκ..
ΑΑ..  ΚΚααρρααµµπποούύλλααςς,,  οο  ΑΑννττιιδδήήµµααρρχχοοςς  κκ..  ΑΑ..
ΠΠααππααδδόόπποουυλλοοςς,,  οο  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ΠΠννεευυµµααττιικκοούύ
ΚΚέέννττρροουυ  κκ..  ΜΜ..  ΜΜπποουυρρααννττάάςς  &&  οο  ΕΕννττεετταα--
λλµµέέννοοςς  ∆∆ηηµµ..  ΣΣύύµµββοουυλλοοςς  --  ΑΑννττιιππρρόόεεδδρροοςς
ΚΚοοιιννωωφφεελλοούύςς  ΕΕππιιχχεείίρρηησσηηςς  κκ..  ΑΑννττ..  ΚΚοονναα--
ξξήήςς  κκααθθώώςς  &&  ππλλήήθθοοςς  κκόόσσµµοουυ..
ΣΣυυγγχχααρρηηττήήρριιαα  σσττοονν  ΠΠρρόόεεδδρροο  &&  σστταα

ΜΜέέλληη  ττοουυ  ∆∆ΣΣ  γγιιαα  ττηηνν  άάψψοογγηη  οορργγάάννωωσσηη
ααλλλλάά  κκυυρρίίωωςς  γγιιαα  ττηη  σσυυννεεχχήή  ββοοήήθθεειιαα  πποουυ
ππααρρέέχχοουυνν  σσεε  ααννθθρρώώπποουυςς  πποουυ  έέχχοουυνν  ααννάάγγ--
κκηη  ττηη  δδύύσσκκοολληη  ααυυττήή  εεπποοχχήή..

Ενηµέρωση του Κέντρου Πρόληψης «∆ΙΕΞΟ∆ΟΣ»
στους µαθητές/τριες του Γυµνασίου ∆ιαπολιτισµικής
Εκπαίδευσης Αχαρνών

Σ υνεχίζονται οι παρεµβάσεις ευαισθητοποίησης
για κοινωνικά φαινόµενα στο Γυµνάσιο ∆ιαπο-
λιτισµικής Εκπαίδευσης Αχαρνών. Αυτή την

εβδοµάδα, πραγµατοποιήθηκε ενηµέρωση σχετικά µε
τους  κινδύνους των εξαρτησιογόνων ουσιών από το
Κέντρο Πρόληψης «∆ΙΕΞΟ∆ΟΣ» του δήµου Αχαρνών.
Η επιστηµονικά υπεύθυνη του Κέντρου Μελίνα Ελευθε-
ριάδη µίλησε, πρώτα, τους µαθητές της Α΄ γυµνασίου
για τους κινδύνους που κρύβει η χρήση οποιασδήπο-
τε εξαρτησιογόνου ουσίας,ενώ η ίδια ενηµέρωση έγινε
και για τους µαθητές της Β και Γ γυµνασίου.
Σηµειώνεται ότι η ενηµέρωση και η πληροφόρηση µπο-
ρούν να δώσουν απαντήσεις στους προβληµατισµούς
των εφήβων σχετικά µε τους κινδύνους που αντιµε-
τωπίζουν, δόθηκαν διευκρινίσεις συγχρόνως στα ερω-
τήµατα των µαθητών µε τον διάλογο που ακολούθησε.
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ΣΣααςς  εεύύχχοοµµααιι  µµέέσσαα  ααππόό
ττηηνν  κκααρρδδιιάά  µµοουυ  νναα  εείίννααιι
ααυυττάά  τταα  ππιιοο  ζζεεσσττάά  κκααιι

χχααρροούύµµεενναα  
ΧΧρριισσττοούύγγεενννναα  µµεε  υυγγεείίαα,,

δδύύννααµµηη  κκααιι  ααγγάάππηη  !!  

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ
Πρόεδρος του ∆ηµοτικού

Συµβουλίου Ασπροπύργου  

Καλές γιορτές 
µε ευτυχία,

γαλήνη 
και αισιοδοξία !

ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

∆ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ας προσπαθήσουµε όλοι µαζί
αυτές τις γιορτές να 

ξαναβρούµε τη χαρά, 
να προσφέρουµε ελπίδα και να

αλλάξουµε πορεία, 
οδεύοντας προς µια καλύτερη

προοπτική για τη ζωή  
µας και τον τόπο µας.   

ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣΜΕΛΕΤΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 



Παρασκευή 22 ∆εκεµβρίου 2017 θριάσιο-9

ΟΟΟΟ    ΠΠΠΠΡΡΡΡΟΟΟΟΕΕΕΕ∆∆∆∆ΡΡΡΡΟΟΟΟΣΣΣΣ    ΤΤΤΤΟΟΟΟΥΥΥΥ
ΟΟΟΟΛΛΛΛΕΕΕΕ    ΤΤΤΤΟΟΟΟ    ∆∆∆∆....ΣΣΣΣ....    ΚΚΚΚΑΑΑΑΙΙΙΙ    ΟΟΟΟΙΙΙΙ
ΕΕΕΕΡΡΡΡΓΓΓΓΑΑΑΑΖΖΖΖΟΟΟΟΜΜΜΜΕΕΕΕΝΝΝΝΟΟΟΟΙΙΙΙ    ΤΤΤΤΟΟΟΟΥΥΥΥ
ΟΟΟΟΡΡΡΡΓΓΓΓΑΑΑΑΝΝΝΝΙΙΙΙΣΣΣΣΜΜΜΜΟΟΟΟΥΥΥΥ    ΣΣΣΣΑΑΑΑΣΣΣΣ
ΕΕΕΕΥΥΥΥΧΧΧΧΟΟΟΟΝΝΝΝΤΤΤΤΑΑΑΑΙΙΙΙ    ΧΧΧΧΡΡΡΡΟΟΟΟΝΝΝΝΙΙΙΙΑΑΑΑ
ΠΠΠΠΟΟΟΟΛΛΛΛΛΛΛΛΑΑΑΑ    ΚΚΚΚΑΑΑΑΙΙΙΙ    ΚΚΚΚΑΑΑΑΛΛΛΛΑΑΑΑ
ΧΧΧΧΡΡΡΡΙΙΙΙΣΣΣΣΤΤΤΤΟΟΟΟΥΥΥΥΓΓΓΓΕΕΕΕΝΝΝΝΝΝΝΝΑΑΑΑ    

ΤΤΟΟ  ΠΠΝΝΕΕΥΥΜΜΑΑ  ΤΤΩΩΝΝ  ΧΧΡΡΙΙΣΣΤΤΟΟΥΥΓΓΕΕΝΝΝΝΩΩΝΝ  
στην γιορτή των Παιδικών Σταθµών Ζεφυρίου 

Με µια ξεχωριστή εκδήλωση που έδωσε στα παιδιά τη
δυνατότητα να διασκεδάσουν µέσα σε ένα µαγικό περ-
ιβάλλον και ταυτόχρονα να αναδειχθούν πρωταγωνι-

στές σε ένα φαντασµαγορικό υπερθέαµα υποδέχθηκαν, το από-
γευµα της Τρίτης 19 ∆εκεµβρίου 2017, τις γιορτές οι Παιδικοί Σταθ-
µοί του Ζεφυρίου.

Φετινή καινοτοµία ήταν η διοργάνωση της γιορτής στην αίθου-
σα εκδηλώσεων του 2ουΓυµνασίου, ώστε να δοθεί άνεση χώρου
στους συγγενείς για να παρακολουθήσουν τα παιδιά τους, αλλά
και για να αναπτυχθούν περίπτερα που προµήθευαν τους καλε-
σµένους µε ποπ-κορν, µαλλί της γριάς και ζεστό οινόµελο. Οι
εκπλήξεις άρχισαν από το χώρο υποδοχής, µε το Ρούντολφ και
του φίλους του να καλωσορίζουν τους προσκεκληµένους κάτω
από τις φωτεινές αψίδες.

Οι εκπλήξεις συνεχίστηκαν µε τον Μάγο, που εντυπωσίασε µε τα πρωτότυπα ταχυδακτυλουργικά του, πριν έρθει η σειρά
των παιδιών να ανέβουν στο σανίδι. Άψογα προετοιµασµένα από τις παιδαγωγούς αυτά, ξεδίπλωσαν το ταλέντο τους σαν
Αγιοβασίληδες και Ρούντολφ-ελαφάκια χορεύοντας, τραγουδώντας και απαγγέλλοντας.  ∆ικαιολογηµένα κέρδισαν το χειρο-
κρότηµα των δικών τους, αλλά και του Προέδρου Γιώργου Κούρκουλου, ο οποίος δεν έλειψε στιγµή από κοντά τους, ενθα-
ρρύνοντάς τα και βοηθώντας τα να ξεπεράσουν το τρακ της πρώτης εµφάνισης στη σκηνή.Στο σύντοµο χαιρετισµό του ο
Πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι, µαζί µε τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, θα συνεχίσουν να προσφέρουν το καλύτερο και
δεσµεύτηκε ότι πρόκειται να γίνουν πολλά ακόµα προς αυτή την κατεύθυνση.Τις ευχαριστίες του στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και στο προσωπικό εξέφρασε ο ∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς υπε-
νθυµίζοντας ότι καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε να γίνουν δεκτά όλα τα παιδιά στους Παιδικούς Σταθµούς το Ζεφυρίου. Τέλος υπενθύµισε ότι η διοίκηση του ∆ήµου εργάζεται ώστε να  κατασ-
κευαστούν, σύντοµα, τρεις νέοι Παιδικοί Σταθµοί σε Άνω Λιόσια, Ζεφύρι και Φυλή.  

«Και στις γιορτές- Ούτε ένα χαρτί πεταµένο. Όλα στον Χαρτοφάγο!»

Το επιτυχηµένο πρόγραµµα ανακύκλωσης χαρτιού της Περιφέρειας Αττικής και του Ε∆ΣΝΑ
«Έλα στον Κύκλο µας» συνεχίζεται και την περίοδο των γιορτών, οπλισµένο µε την

επιτυχία όλου του προηγούµενο χρόνου και µε την αναταπόκριση των πολιτών των
∆ήµων της Περιφέρειας Αττικής.Η Χριστουγενν ιάτικη αφίσα του “Χαρτοφάγου”, ενηµερώνει
µικρούς και µεγάλους πως η ευθύνη µας απέναντι στο περιβάλλον συνεχίζεται και µέσα στις
Γιορτές! Θυµηθείτε: τα χαρτιά περιτυλίγµατος, οι συσκευασίες δώρων, οι χάρτινες κορδέλες

και κάθε τι χάρτινο είναι τα φετινά «δώρα» προς τον Χαρτοφάγο! Ας µην του τα στερήσο-
υµε. Ούτε ένα χαρτί χαµένο, ισχυροποιώντας ακόµη περισσότερο την ενεργή συµµετοχή
όλων µας στην ανακύκλωση και την προστασία του περιβάλλοντος.  Η µεγάλη εκστρατεία
της Περιφέρειας Αττικής και του Ε∆ΣΝΑ για την ανακύκλωση, µε πρωταγωνιστή τον Χαρτο-
φάγο και σύνθηµα «έλα στον κύκλο µας», εδώ και ένα χρόνο έχει διοργανώσει πολλές
εκδηλώσεις σε σχολεία και δηµόσιες υπηρεσίες στους δήµους της Περιφέρειας Αττικής όπου
χιλιάδες πολίτες, ανεξαρτήτου ηλικίας έχουν ενηµερωθεί για την αναγκαιότητα της ανακύκλω-
σης και την έχουν εισάγει στην καθηµερινότητά τους. 
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ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος 
Πανεπιστηµίου 

Αθηνών 

Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως
 επαγγέλµατος στη Γερµανία

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ &∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ &
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Τηλέφωνο: 210 5547957 κινητό: 6974470394
email: amalia.liaskou@yahoo.gr 48

Εν οικιάζεται ισόγειος 
επαγγελµατικός χώρος (160τµ) το 

κέν τρο του Ασπροπύργου 
(Κολοκοτρών η & Υψηλάν του).

∆ιαµορφωµέν ος χώρος µε αυτόν οµη
θέρµαν ση, µεγάλο περιβάλλον τα

χώρο. Τηλ. 6973823418
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Ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ένας από τους µεγαλύτερους βιοµηχανικούς και εµπορικούς
Οµίλους στην Ελλάδα, επιθυµεί να προσλάβει ∆ιπλωµατούχους Μηχανικούς και Πτυχιούχους Χηµι-
κούς, προκειµένου να τους απασχολήσει στις Βιοµηχανικές Εγκαταστάσεις του. 

Οι θέσεις εργασίας είναι οι εξής: 
∆ιπλωµατούχοι Χηµικοί Μηχανικοί (ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΘΕΣΗΣ: ΧΗΜΜ-1 και ΧΗΜΜ-2) για τις Βιοµηχανικές

Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης.
∆ιπλωµατούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΘΕΣΗΣ: ΗΛΜΗ-1 και ΗΛΜΗ-2) για τις Βιοµ-

ηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου και Ελευσίνας.
∆ιπλωµατούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΘΕΣΗΣ: ΜΗΧΜ-1 και ΜΗΧΜ-2) για τις Βιοµ-

ηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης
Πτυχιούχοι Χηµικοί (ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΧΗΜ) για τις Βιοµηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου και

Ελευσίνας.

Οι ενδιαφερόµενοι που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα και τις προϋποθέσεις οποιασδήποτε  προ-
κήρυξης καλούνται να συµπληρώσουν και να υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση πρόσληψης, συνο-
δευόµενη από πρόσφατη φωτογραφία τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στις
προκηρύξεις στη διεύθυνση: http://www.helpe.gr (ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ/ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.

Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης, ορίζεται 
η Πέµπτη 18 Ιανουαρίου 2018

Προσοχή: οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωµα να υποβάλλουν αίτηση µόνο για έναν (1) από τους επτά (7)
κωδικούς των ανωτέρω θέσεων.

ΓΑΜΟΣ
Ο ΚΡΑΝΙ∆ΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΛΑΜΠΡΙΑΝΙ∆Η

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η

ΤΣΙΛΙΓΚΕΡΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΙΣΑΑΚ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΟΥ

ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΗ ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ

ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

∆∆ΙΙΠΠΛΛΩΩΜΜΑΑΤΤΟΟΥΥΧΧΟΟΙΙ  ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙΙΚΚΟΟΙΙ  &&  ΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΟΟΥΥΧΧΟΟΙΙ  ΧΧΗΗΜΜΙΙΚΚΟΟΙΙ

ΕΠΙ∆ΕΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ
««ΛΛεευυκκάά»»  ΧΧρριισσττοούύγγεενννναα  

µµεε  ττσσοουυχχττεερρόό  κκρρύύοο

Α
γριεύει κι άλλο από σήµερα ο καιρός, αρχ ικά στις
ν οτιότερες περιοχ ές της χ ώρας, µε πυκν ές χ ιο-
ν οπτώσεις κατά διαστήµατα στα ορειν ά και

ισχ υρές βροχ ές και καταιγίδες στα πεδιν ά. Στις υπό-
λοιπες περιοχ ές αν αµέν ον ται λίγες ν εφώσεις κατά
τόπους αυξηµέν ες.
Χιον οπτώσεις θα εκδηλωθούν  στα ορειν ά ηπειρωτικά
τµήµατα των  παραπάν ω περιοχ ών , σε ηµιορειν ά τµή-
µατα της Κεν τρικής-Βόρειας Πελοπον ν ήσου, της Κεν -
τρικής Στερεάς, της Νοτιοαν ατολικής Θεσσαλίας και της
Εύβοιας, εν ώ στη Βόρεια Εύβοια, στη Μαγν ησία και
στη Φθιώτιδα θα χ ιον ίσει πρόσκαιρα σε περιοχ ές µε
χ αµηλότερο υψόµετρο.
Το Σάββατο τα φαιν όµεν α µέχ ρι το µεσηµέρι θα περιο-
ριστούν  στο αν ατολικό Αιγαίο και την  Κρήτη και θα
εξασθεν ήσουν .
Την  Κυριακή αν αµέν εται ν α φτάσουν  στη χ ώρα µας
ν έες ψυχ ρές αέριες µάζες µε αποτέλεσµα ν α υπάρξει
αρχ ικά έν α γρήγορο «πέρασµα» κυρίως από τη βορει-
οδυτική Ελλάδα µε χ ιον οπτώσεις ακόµη και αρκετά
χ αµηλά και εν  συν εχ εία θα δηµιουργηθεί καιρός «βορ-
είου ρεύµατος», δηλαδή θα απασχ οληθούν  τα αν ατολι-
κά ηπειρωτικά τµήµατα αλλά και περιοχ ές του Αιγαίου.
Τη ∆ευτέρα, 25 ∆εκεµβρίου αν αµέν ον ται άν εµοι από
βόρειες διευθύν σεις 3 µε 5 µποφόρ και το πρωί στα
αν ατολικά έως 6 µποφόρ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ
Πωλείται επιχείρηση φανοποιείου

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

Επικοινωνία : 6946369359

ΠΠΩΩΛΛΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΥΥΣΣΟΟΞΞΥΥΛΛΑΑ  
((ΠΠΕΕΥΥΚΚΟΟ--ΕΕΛΛΙΙΑΑ))  

ΣΣΕΕ  ΠΠΟΟΛΛΥΥ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΤΤΙΙΜΜΕΕΣΣ
ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα    66998822115555668844
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Τ
ις παρεµβάσεις στο Κοινων ικό Οικιακό Τιµολόγιο
ρεύµατος ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλον τος
και Ενέργειας, σε συνέχεια της τροπολογίας για τις

χρεώσεις των  Υπηρεσιών  Κοινής Ωφέλειας, που κατα-
τέθηκε προχθες

Με το ν έο σύστηµα, όπως επισηµαίν ει το ΥΠΕΝ, οι πιο
ευάλωτοι καταναλωτές θα έχουν  πλέον  έκπτωση στις παρ-
εµβάσεις στο Κοινων ικό Οικιακό Τιµολόγιο ρεύµατος ανα-
κοίνωσε απόψε το υπουργείο Περιβάλλον τος και Ενέργει-
ας, σε συνέχεια της τροπολογίας για τις χρεώσεις των
Υπηρεσιών  Κοινής Ωφέλειας, που κατατέθηκε χθες το
ηλεκτρικό ρεύµα περί το 70%, από 30%-35% που είχαν  µε
το ισχύον  σύστηµα. Συγκεκριµένα: 

Εισάγον ται εισοδηµατικά και περιουσιακά κριτήρια αξίας
ακίνητης περιουσίας, ώστε να δικαιούν ται την  έκπτωση
µόνον  πολίτες µε πραγµατική ανάγκη εν ίσχυσης.

Υπολογίζον ται εισοδηµατικά κριτήρια, τα οποία δεν  θα
αφορούν  µόνον  το φορολογητέο εισόδηµα, αλλά και όλα τα
αφορολόγητα ή αυτοτελώς φορολογούµενα εισοδήµατα. Με
αυτό τον  τρόπο αποκλείον ται περιπτώσεις, όπως βίλες
εκατον τάδων  τετραγων ικών  σε «ακριβές» περιοχές, οι
ιδιοκτήτες των  οποίων  διαθέτουν  υπερπολυτελή
αυτοκίνητα και εισόδηµα από καταθέσεις εξωτερικού, αλλά
εµφαν ίζουν  χαµηλό εισόδηµα και είναι εν ταγµένοι στο κοι-
νων ικό τιµολόγιο.

Με βάση εισοδηµατικά κριτήρια, τα οποία δεν  θα αφορ-

ούν  µόνον  το φορολογητέο εισόδηµα, αλλά και όλα τα αφο-
ρολόγητα ή αυτοτελώς φορολογούµενα εισοδήµατα, δηµιο-
υργούν ται δύο βασικές κατηγορίες δικαιούχων .

Η πρώτη, θα περιλαµβάνει όσους πληρούν  τα κριτήρια
για τη χορήγηση του Κοινων ικού Εισοδήµατος Αλληλεγ-
γύης, οι οποίοι θα δικαιούν ται διπλάσια έκπτωση στα
τιµολόγιά τους από αυτή που λαµβάνουν  σήµερα. Με τον
τρόπο αυτό θα εν ισχυθούν  τα πλέον  ευάλωτα νοικοκυριά
της χώρας.

Η δεύτερη, θα περιλάβει νοικοκυριά µε χαµηλά εισοδή-
µατα, µε βάση τα όρια που ισχύουν  και σήµερα για τους
δικαιούχους ΚΟΤ, µε µικρές διαφοροποιήσεις στο πλαίσιο
του εξορθολογισµού του κόστους. Η κατηγορία αυτή θα
δικαιούται την  ίδια έκπτωση που λαµβάν ει και
σήµερα.Καταργείται η απέν ταξη από το ΚΟΤ σε περι-
πτώσεις υπέρβασης της µέγιστης κατανάλωσης έως και
10% ανά κατηγορία. 

Με το ν έο πλαίσιο, οι ευπαθείς οµάδες δεν  θα απεν -
τάσσονται, αλλά θα τιµολογούν ται µε τις αν ταγων ιστικές
χρεώσεις των  προµηθευτών  ηλεκτρικής εν έργειας, µόνο
για την  υπερβάλλουσα κατανάλωση.

Για να αν τιµετωπιστεί η καταχρηστική έν ταξη ευκατά-
στατων  οικογενειών  στο ΚΟΤ (που γίν εται µέσω της αλλα-
γής του δικαιούχου του µετρητή), θα προσµετρώνται
πλέον  τα εισοδήµατα και η περιουσία όλων  των  ατόµων
του νοικοκυριού που φιλοξενούν ται από τον  κύριο δικαι-
ούχο.

Με αυτό τον  τρόπο αποκλείον ται περιπτώσεις, όπως
βίλες, όπου ο δικαιούχος δηλώνει φιλοξενούµενος στο
ακίνητο και ίδιος εµφαν ίζει χαµηλό εισόδηµα ή δηλώνει
φιλοξενούµενος σε µέρος της κατοικίας (πχ 30 τετραγων ι-
κά), αλλά µε τεράστια κατανάλωση (7.000-8.000 κιλο-
βατώρες το τετράµηνο) ή δικαιούχοι που δηλώνουν
ακίνητο λίγων  τετραγων ικών  (πχ 50 τετραγων ικά), αλλά
είτε είναι κατά πολύ µεγαλύτερο, είτε µέσω της ίδιας παρ-
οχής ηλεκτροδοτείται τριώροφο ή τετραώροφο κτίσµα.

Για τους πολύτεκνους που θα επωφελούν ται από το
ΚΟΤ θα ισχύουν  εισοδηµατικά και περιουσιακά κριτήρια.
Με τη ρύθµιση αυτή επιτυγχάνον ται δύο πράγµατα:

Πρώτον, καταργείται το τιµολόγιο πολυτέκνων  της ∆ΕΗ,
στο οποίο εν τάσσονταν  όλες οι οικογένειες µε τέσσερα
τέκνα και άνω, χωρίς κανένα άλλο κριτήριο, µε αποτέλε-
σµα να εκµεταλλεύον ται τις εκπτώσεις του ΚΟΤ και ιδιαίτε-
ρα εύποροι πολίτες.

∆εύτερον, τις εκπτώσεις αυτές µπορούν  πλέον  να διεκ-
δικούν  πολίτες και από ιδιώτες προµηθευτές, στους οποίο-
υς δεν  ίσχυε ως τώρα η συγκεκριµένη κατηγορία ΚΟΤ.

Από το υφιστάµενο σύστηµα για το ΚΟΤ θα εξακολουθ-
ήσουν  να ισχύουν  οι παρακάτω ρυθµίσεις:

Η κατανάλωση αφορά σε κάλυψη αναγκών  της κύριας
κατοικίας του/της δικαιούχου.

Η παροχή ρεύµατος είναι στο όνοµα του/της δικαιούχου
ή του/της συζύγου.

Η κατανάλωση είναι µεγαλύτερη ή ίση µε 200 kWh ανά
τετράµηνο.

Η συνολική τετραµην ιαία κατανάλωση δεν  υπερβαίν ει
τα όρια κατανάλωσης που ορίζον ται για κάθε κατηγορία
δικαιούχου.

Επιπλέον , προωθείται η επανασύνδεση οφειλετών  µε
µηδεν ικό ή ιδιαίτερα χαµηλό εισόδηµα, που χρηµατοδο-
τείται µε κονδύλι ύψους 10 εκατ. ευρώ από τον  κρατικό
προϋπολογισµό του 2017.

Ο καθορισµός των  δικαιούχων , τα κριτήρια, το ύψος, η
κατανοµή του ποσού, καθώς και οι λοιπές λεπτοµέρειες
διάθεσης και ελέγχου της εν ίσχυσης, θα περιγραφούν  µε
Κοινή Υπουργική Απόφαση των  συναρµόδιων  υπουργών
Περιβάλλον τος και Ενέργειας και Οικονοµικών .

Αναµένεται να καλυφθούν  πάνω από το 75 % των  περ-
ιπτώσεων , καθώς µέχρι σήµερα ο ∆Ε∆∆ΗΕ έχει προχωρή-
σει σε αποκοπές ρεύµατος 1.092 δικαιούχων  ΚΟΤ, µε
συνολικές οφειλές περί τα 13,3 εκατ. ευρώ. Άρα, τα αρχ ικά
κεφάλαια του ταµείου επαρκούν  για να καλύψουν  πάνω
από το 75% του ποσού.Οι δικαιούχοι θα µπορούν  ν α
αποκαταστήσουν  τη σύν δεσή τους και στη συν έχ εια:
είτε ν α εν ταχ θούν  στο ν έο ΚΟΤ, που προβλέπει 70%,
για αυτές τις κατηγορίες, είτε ν α αν αζητήσουν  τη
συν δροµή της τοπικής αυτοδιοίκησης, αξιοποιών τας
τον  ν έο θεσµό, των  Εν εργειακών  Κοιν οτήτων .

Τ
ον αυστηρό έλεγχο όλων των περιπτώσεων χορήγησης
µη µισθολογικών παροχών προς τους εργαζόµενους σε
φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα επιδιώκει το Γενικό

Λογιστήριο του Κράτους. Για το σκοπό αυτό ο αρµόδιος αναπληρ-
ωτής υπουργός Οικονοµικών Γ. Χουλιαράκης εξέδωσε αναλυτική
εγκύκλιο µε οδηγίες για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρ-
ου 43 του ν. 4484/2017 που ρυθµίζουν το καθεστώς χορήγησης µη
µισθολογικών παροχών και τέθηκαν σε ισχύ από την 1η
Αυγούστου 2017

Σύµφωνα µε την εγκύκλιο, όλες οι συλλογικές συµβάσεις, οι
υπουργικές αποφάσεις και οι αποφάσεις των ∆ιοικητικών
Συµβουλίων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που προβλέ-
πουν τη χορήγηση µη µισθολογικών παροχών θα πρέπει να συνο-
δεύονται από µελέτες οικονοµικών επιπτώσεων οι οποίες θα πρέ-
πει προηγουµένως να έχουν εγκριθεί από τους Γενικούς ∆ιευθυ-
ντές Οικονοµικών Υπηρεσιών των εποπτευόντων υπουργείων.
Εφόσον οι δαπάνες που προκαλούν οι µη µισθολογικές παροχές
υπερβαίνουν τα 5.000 ευρώ ετησίως, οι σχετικές συλλογικές
συµβάσεις, υπουργικές αποφάσεις και αποφάσεις ∆.Σ. θα πρέ-
πει να συνυπογράφονται και από τον υπουργό Οικονοµικών.

Σύµφωνα, ειδικότερα, µε τις οδηγίες που παρέχονται µε την
εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού Οικονοµικών:

1) Κάθε συλλογική σύµβαση ή υπουργική απόφαση ή απόφαση
∆ιοικητικού Συµβουλίου που προβλέπει τη χορήγηση µη µισθολο-
γικών παροχών από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης πρέπει να
συνυπογράφεται από τον υπουργό Οικονοµικών όταν η δαπάνη
είναι µεγαλύτερη των 5.000 ευρώ ετησίως. Από τη ρύθµιση αυτή
εξαιρούνται οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επιπλέον, σε
κάθε συλλογική σύµβαση, που αφορά στη χορήγηση µη µισθολο-
γικών παροχών πρέπει να επισυνάπτεται-ως παράρτηµα και
αναπόσπαστο µέρος αυτής-µελέτη µε τον αριθµό των εργαζόµε-
νων που αφορά η παροχή, την προκαλούµενη δαπάνη καθώς και
τον τρόπο κάλυψης η οποία εγκρίνεται από τον Γενικό ∆ιευθυντή
Οικονοµικών Υπηρεσιών (Γ.∆.Ο.Υ.) του εποπτεύοντος υπουρ-
γείου, λαµβάνοντας υπόψη το εγκεκριµένο κάθε φορά Μεσοπρ-
όθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής (Μ.Π.∆.Σ.).

Ειδικότερα:

α) Στις περιπτώσεις συµπε-
ρίληψης µη µισθολογικών παρ-
οχών σε εν ισχύ συλλογικές
συµβάσεις εργασίας φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, τα
συµβαλλόµενα µέρη οφείλουν να προβούν άµεσα στις κατά νόµο
απαραίτητες ενέργειες προς κατάρτιση νέας συλλογικής σύµβα-
σης για τη χορήγηση µη µισθολογικών παροχών αφού προηγο-
υµένως συνεκτιµήσουν τα αποτελέσµατα της µελέτης αξιολόγ-
ησης επιπτώσεων χορήγησης των εν λόγω παροχών (περ. β’,
παρ. 2, αρθ. 43, ν.4484/2017). 

Η συγκεκριµένη µελέτη θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να περιλαµ-
βάνει τον αριθµό των εργαζοµένων που αφορά η παροχή, την
προκαλούµενη δαπάνη καθώς και τον τρόπο κάλυψης η οποία θα
συνοδεύεται υποχρεωτικά από έγκριση του Γενικού ∆ιευθυντή
Οικονοµικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος υπουργείου λαµβά-
νοντας υπόψη το εγκεκριµένο κάθε φορά Μεσοπρόθεσµο
Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής (ΜΠ∆Σ) για όλη τη χρονική
διάρκειά του. Η µελέτη αυτή θα πρέπει να επισυνάπτεται ως
παράρτηµα και αναπόσπαστο µέρος στην νέα Συλλογική Σύµβα-
ση Εργασίας που πρόκειται να υπογραφεί. Είναι προφανές ότι οι
µη µισθολογικές παροχές δύναται να χορηγηθούν µόνο εφόσον
τεκµαίρεται από την εξέλιξη των οικονοµικών δεδοµένων του
φορέα η δυνατότητα παροχής τους, λαµβάνοντας υπόψη το εγκε-
κριµένο κάθε φορά Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρ-
ατηγικής.

β) Στις περιπτώσεις που επίκειται η υπογραφή νέας Συλλογι-
κής Σύµβασης Εργασίας, πριν την κατάρτισή της πρέπει να ακο-
λουθηθεί η ανωτέρω διαδικασία για τυχόν έγκριση χορήγησης µη
µισθολογικών παροχών, δηλαδή η σύνταξη µελέτης επιπτώσεων,
η έγκριση της από τον αρµόδιο Γ.∆.Ο.Υ. του εποπτεύοντος υπουρ-
γείου, η συνεκτίµηση επιπτώσεών της καθώς και η προσάρτησή
της στην προς κατάρτιση Σ.Σ.Ε. Όπως και στην προηγούµενη
περίπτωση, οι µη µισθολογικές παροχές δύναται να χορηγηθούν
µόνο εφόσον τεκµαίρεται από την εξέλιξη των οικονοµικών δεδο-
µένων του φορέα η δυνατότητα παροχής τους, λαµβάνοντας
υπόψη το εγκεκριµένο κάθε φορά Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµο-
σιονοµικής Στρατηγικής. 

γ) Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στο γεγονός ότι εφεξής
κάθε Συλλογική Σύµβαση Εργασίας φορέα Γενικής Κυβέρνησης, 

κατά το µέρος που θα καθορίζει τη χορήγηση µη µισθολογικών
παροχών ετήσιου ύψους άνω των 5.000 ευρώ, οφείλει να
συνυπογράφεται από τον Υπουργό Οικονοµικών. Για το σκοπό
αυτό καλούνται οι εν λόγω φορείς όπως υποβάλλουν εγκαίρως
στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους-∆ιεύθυνση Εισοδηµατικής
Πολιτικής (ΓΛΚ-∆ΕΠ) όλα τα απαραίτητα στοιχεία (κείµενο Σ.Σ.Ε,
µελέτη εκτίµησης οικονοµικών επιπτώσεων και έκθεση Γ∆ΟΥ
εποπτεύοντος Υπουργείου) προκειµένου η αρµόδια ∆ιεύθυνση, σε
συνεργασία µε άλλες ∆/νσεις του Γ.Λ.Κ. και του ΥΠΟΙΚ να ετοι-
µάζει την σχετική εισήγηση προς τον Υπουργό Οικονοµικών περί
συνυπογραφής ή µη της εν λόγω συλλογικής ρύθµισης.

δ) Στις περιπτώσεις όπου η χορήγηση µη µισθολογικών παρ-
οχών απορρέει από εν ισχύ υπουργική απόφαση ή κοινή υπουρ-
γική απόφαση, πρέπει να ακολουθηθεί αναλογικώς η ανωτέρω
διαδικασία. Κατά συνέπεια, από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του
ανωτέρω νόµου (1η Αυγούστου 2017) και λόγω ορισµού υποχρ-
εωτικής σύµπραξης του Υπουργού Οικονοµικών σε υπουργικές
αποφάσεις κάθε µορφής κατά το µέρος που ρυθµίζουν µη µισθο-
λογικές παροχές η αξία των οποίων ξεπερνά τα 5.000 ευρώ
ετησίως, οι εν λόγω κανονιστικές πράξεις οφείλουν άµεσα να
επικαιροποιηθούν. 

Τα νέα σχετικά σχέδια υ.α. ή κ.υ.α. οφείλουν να προωθηθούν µε
πρωτοβουλία των καθ’ύλην αρµόδιων Υπουργείων στην ανω-
τέρω ∆/νση του Γ.Λ.Κ. (Εισοδηµατικής Πολιτικής) προκειµένου η
τελευταία να διαµορφώνει - σε συνεργασία µε άλλες αρµόδιες
∆/νσεις - την εισήγηση περί συνυπογραφής της ή µη από τον υπο-
υργό Οικονοµικών.

ε) Σε ο,τι αφορά περιπτώσεις στο πλαίσιο των οποίων µη µισθ-
ολογικές παροχές έχουν χορηγηθεί µε απόφαση ∆ιοικητικού
Συµβουλίου ή άλλου οργάνου διοίκησης φορέα Γενικής Κυβέρν-
ησης ή/και φορέων που ανήκουν στο Κεφάλαιο Α’ του
Ν.3429/2005, οι διοικήσεις των εν λόγω φορέων υποχρεούνται σε
άµεση ανάκληση των εν λόγω αποφάσεων, κατά το µέρος που
προβλέπουν χορήγηση µη µισθολογικών παροχών και υποβολή
σχεδίων νέων αποφάσεων στην ∆/νση Εισοδηµατικής Πολιτικής
του Γ.Λ.Κ. µαζί µε όλα τα αναγκαία οικονοµικά δεδοµένα που θα
τεκµηριώνουν την οικονοµική δυνατότητα του φορέα να προβεί
στην χρηµατοδότηση των εν λόγω µη µισθολογικών παροχών,
λαµβάνοντας υπόψη το εγκεκριµένο κάθε φορά Μεσοπρόθεσµο
Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής, προκειµένου η ∆ιεύθυνση
να διαµορφώνει την εισήγηση προς τον Υπουργό Οικονοµικών
περί έγκρισης ή µη της εν λόγω απόφασης, σύµφωνα µε τα δια-
λαµβανόµενα στην περ. α’ της παρ 2 του ν. 4484/2017. Αυτονόητο
είναι ότι η εν λόγω έκθεση πρέπει να συνοδεύεται από έγκριση
του Γ∆ΟΥ του εποπτεύοντος, κατά περίπτωση, Υπουργείου.

ΕΕΓΓΚΚΥΥΚΚΛΛΙΙΟΟΣΣ  ΧΧΟΟΥΥΛΛΙΙΑΑΡΡΑΑΚΚΗΗ
Υπό αυστηρό έλεγχο οι παροχές σε είδος προς τους 
εργαζόµενους του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα

Καταργείται το τιµολόγιο πολυτέκνων της ∆ΕΗ,
σε όλες τις εταιρείες Κοινωνικό Τιµολόγιο
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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 ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΟΟΛΛΕΕΞΞΟΟ
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