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Ασπρόπυργος

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ
ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΟΕ Αχαρνών 7,

2105576029
Ελευσίνα

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 
Κοντούλη 1, 2105542410

Μάνδρα
Ροκάς ∆ηµήτριος Π. Σαλαµίνος 7 & Αλαµάνας, 

21055413443

Aχαρνές
ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Ηρώων Πολυτεχνείου 51, 2102477711

Άνω Λιόσια

Μοσχογιάννη Σπυριδούλα Σ. 
∆ηµαρχείου 15,  2102475470

Χαϊδάρι
Σακόπουλος Θεόδωρος 

Παπανδρέου Γεωργίου 4 - ∆άσος Χαϊδαρίου,
2105813912

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιές νεφώσεις και βροχές
Η θερµοκρασία από 8 έως 15

βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
∆όµνα, Θεοφίλη, Θεοφιλίτσα, Φιλιώ,

Φιλίτσα, Μυγδόνιος, Μυγδόνης, Μυγδονία, 

Για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά τα σχολεία του Χαϊδαρίου 
υποδέχθηκαν τους πρόσφυγες µαθητές από τη δοµή του Σκαραµαγκά

Τους νέους µαθητές στο 3ο και 4ο
∆ηµοτικά και 4ο Γυµνάσιο, υπο-
δέχθηκαν, οι δάσκαλοι και καθη-

γητές τους, γονείς µαθητών του σχο-
λείου, οι Σύλλογοι Γονέων κάθε σχολείου
και φυσικά, οι νέοι τους φίλοι, οι
συµµαθητές τους.

Σε κάθε σχολείο στήθηκε µια γιορτή
υποδοχής, µε πρωταγωνιστές τους
µαθητές των σχολείων οι οποίοι γέµισαν
τις αίθουσες µε νότες χαράς και αισιο-
δοξίας δίνοντας το πιο ελπιδοφόρο
καλωσόρισµα στους νέους τους φίλους.

Σε όλες τις εκδηλώσεις παρευρέθηκε η
∆ηµοτική Αρχή του ∆ήµου µας µε επικε-
φαλής το ∆ήµαρχο Μιχάλη Σελέκο ο
οποίος, στο σύντοµο χαιρετισµό του
καλωσόρισε θερµά τους νέους µαθητές,
ευχήθηκε καλή δύναµη και καλή αρχή
στο διδακτικό προσωπικό, τόνισε ότι ο
∆ήµος Χαϊδαρίου θα κάνει το καθήκον
του και για αυτά τα παιδιά µε το ζήλο και
την προσπάθεια που κάνει για όλους
τους µαθητές του σχολείου. 

Βεβαίως, υπογράµµισε, αναφερόµενος
στα παιδιά, ότι πρέπει να καταβάλουν
κάθε προσπάθεια ώστε να µάθουν, να
αποκτήσουν γνώσεις, γιατί η γνώση είναι
πηγή δύναµης για τον άνθρωπο και απο-
τελεί εφόδιο ζωής.

Έπειτα, από κάθε εκδήλωση πραγµατο-
ποιήθηκε ξενάγηση των προσφύγων
µαθητών από τους δασκάλους τους στο
νέο τους σχολείο.

Α
ύριο Παρασκευή  29 ∆εκεµβρίου 2017 και
ώρα  14:00 συνεδριάζει   το ∆ηµοτικό
Συµβουλίο Ελευσίνας προκειµένου να λάβει

αποφάσεις στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας
διάταξης:
1. Συζήτηση – Ενηµέρωση σχετικά µε το
Μνηµόνιο Κατανόησης µεταξύ των ΕΛ.ΠΕ, Ο.Σ.Ε.,
ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., ∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. 
2. Λήψη απόφασης περί εξουσιοδότησης
του ∆ηµάρχου για την υπογραφή συµφωνητικού
µίσθωσης του Σιδηροδροµικού Σταθµού
Ελευσίνας από την ΓΑΙΟΣΕ.

3. Λήψη απόφασης για την κυκλοφοριακή
ρύθµιση επί  των οδών Γοργοποτάµου και
Ι.Αγάθου για λόγους ασφαλείας.

4. Λήψη απόφασης για την ανατροπή
ανεκτέλεστων δεσµευµένων πιστώσεων του
οικονοµικού έτους 2017.

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση των
πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προµηθειών &
παραλαβή των αντικειµένων των συµβάσεων
γενικών υπηρεσιών.

ΣΤΟ ΑΥΡΙΑΝΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
Στο επίκεντρο η υπογραφή συµφωνητικού µίσθωσης του 
Σιδηροδροµικού Σταθµού Ελευσίνας από την ΓΑΙΟΣΕ.



ΕΕΥΥΗΗ  ΧΧΡΡΙΙΣΣΤΤΟΟΦΦΙΙΛΛΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟΥΥ::  
ΕΕννάάµµιισσηη  µµήήνναα  µµεεττάά  ττιιςς  κκαατταασσττρροοφφιικκέέςς
ππλληηµµµµύύρρεεςς  κκααιι  τταα  ππααχχιιάά  λλόόγγιιαα....  
ηη  κκααττάάσστταασσηη  ππααρρααµµέέννεειι  εεππιικκίίννδδυυννηη

Ε
πανήλθε στο θέµα της καταστροφικής πληµµύρας που βύθισε την
Μάνδρα, η βουλευτής Έυη Χριστοφιλοπούλου , επισηµαίνοντας τα
εξής: ‘’Κατά τη τελευταία  επίσκεψη της Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και

Επικεφαλής της ∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης Φώφης Γεννηµατά στη ∆υτική
Αττική είχαµε την ευκαιρία να διαπιστώσουµε ιδίοις όµµασι πως σχεδόν ενά-
µιση µήνα µετά τις καταστροφικές πληµµύρες και τα παχιά λόγια η κατάστα-
ση παραµένει επικίνδυνη.
∆εν φτάνει που δεν έχει προχωρήσει το παραµικρό όσον αφορά τα αντιπ-
ληµµυρικά έργα, δεν φτάνει που ακόµα δεν έχουν δοθεί οι αποζηµιώσεις για
την οικοσκευή όσων επλήγησαν, δεν φτάνει που ακόµα δεν έχουν κατασκε-
υαστεί  τα απαιτούµενα κορµοδέµατα συγκράτησης χωµάτινης µάζας και
µεγάλου όγκου νερού καθώς και τα απαιτούµενα φράγµατα ανάσχεσης της
ροής των υδάτων στο Όρος Πατέρα µετά την πυρκαγιά του 2016, δεν
υπάρχει η παραµικρή πρόνοια για να µην γίνουµε µάρτυρες των ίδιων κατα-
στάσεων στο άµεσο µέλλον.
Στο ύψος της Ελευσίνας της Νέας Εθνικής Οδού στο Σαρανταπόταµο, έχουν
συγκεντρωθεί φερτά υλικά τα οποία ουδείς είχε την υπευθυνότητα να καθα-
ρίσει µε αποτέλεσµα να υπάρχει κίνδυνος σε περίπτωση έντονης βροχόπτω-
σης να πληµµυρίσει και η Ελευσίνα αυτή τη φορά. 
Κυβέρνηση και Περιφέρεια Αττικής βρίσκονται στο παράλληλο σύµπαν των
κούφιων υποσχέσεων τη στιγµή που ο κίνδυνος για τη ∆υτική Αττική δεν έχει
περάσει. Ας καταλάβουν ότι τα επικοινωνιακά τερτίπια τους δεν βοηθούν και
ας δουλέψουν επιτέλους για να µην θρηνήσουµε ξανά θύµατα από την ολι-
γωρία τους. ‘’, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση. 
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∆ίπλα στα παιδιά βρέθηκε την παραµονή των Χριστουγέννων 
η Μαριάννα Βαρδινογιάννη, όπως είχε υποσχεθεί 

Η Motor Oil ανακαίνισε τον 2ο Παιδικό 
Σταθµό στη Μάνδρα Αττικής

Στον ανακαινισµένο από την Motor Oil 2ο Παιδικό Σταθµό της περιοχής, όπως
ακριβώς είχε υποσχεθεί η κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη τρεις εβδοµάδες
πριν, όταν είχε επισκεφτεί τη Μάνδρα, βρέθηκε την παραµονή των Χριστου-

γέννων η Πρέσβυς Καλής Θελήσεως της UNESCO. Εκεί, είχε οργανωθεί µία όµορφη
χριστουγεννιάτικη γιορτή µε την ευκαιρία της παράδοσης του Παιδικού Σταθµού. 

Στο διάστηµα που µεσολάβησε, o Όµιλος της Motor Oil ανέλαβε την απάντληση του
νερού, της λάσπης και άλλων φερτών αντικειµένων που είχαν εισχωρήσει µέσα στο
κτίριο του παιδικού σταθµού καθιστώντας τον ακατάλληλο να λειτουργήσει. Εν
συνεχεία αποκατέστησε όλες τις ζηµιές που είχαν προκληθεί, αντικατέστησε τον ηλεκ-
τροµηχανολογικό εξοπλισµό που είχε καταστραφεί και εξόπλισε ολόκληρο το τµήµα
εστίασης του σταθµού.

Η ∆ήµαρχος της Μάνδρας κυρία Ιωάννα Κριεκούκη, πολλοί κάτοικοι της περιοχής και
βέβαια τα παιδιά που πηγαίνουν στον παιδικό σταθµό υποδέχτηκαν µε χαρά την κυρία
Βαρδινογιάννη η οποία τους ευχήθηκε και  ανανέωσε τη δέσµευσή της να σταθεί στο
πλευρό τους και πρόσφερε δώρα σε όλα τα παιδιά.

Στο ∆άσος Χαϊδαρίου οι στόχοι του
ΤΤοο  ππρρωωίί  σσττοο  µµεερροοκκάάµµααττοο  κκααιι
ττοο  ββρράάδδυυ  λληησσττήήςς!!

Η λεπτοµερής έρευνα σε συνδυασµό µε το υλικό από κάµερες ασφαλείας
οδήγησαν την Ασφάλεια Χαϊδαρίου στη σύλληψη ενός 37χρονου ηµεδαπού
για µια ληστεία και µια απόπειρα ληστείας στο Χαϊδάρι τον περασµένο Νοέµ-
βριο.

Ο δράστης στα τέλη του Νοεµβρίου, εισέβαλε ξηµερώµατα σε πρατήριο
καυσίµων στην Καβάλας και µε την απειλή µαχαιριού προσπάθησε να ακιν-
ητοποιήσει τον υπάλληλο και να πάρει χρήµατα. Για κακή του τύχη, ο υπάλ-
ληλος αντέδρασε µε αποτέλεσµα ο δράστης να τραπεί σε φυγή µε
αυτοκίνητο.Λίγο αργότερα όµως εντόπισε το νέο θύµα του. 

Επρόκειτο για µια γυναίκα, η οποία περίµενε στη στάση λεωφορείου στο
∆άσος Χαϊδαρίου προκειµένου να µεταβεί στην εργασία της. Κατάφερε να της
αρπάξει την τσάντα και να εξαφανιστεί

Η Aσφάλεια Χαϊδαρίου προχώρησε σε προανάκριση και αφού εξέτασε όλες

τις µαρτυρίες και το υλικό από κάµερες έφτασε στην ταυτοποίηση του 37χρο-
νου, ο οποίος ήταν σεσηµασµένος και εργαζόταν σε ψητοπωλείο γειτονικού
∆ήµου. Τελικά συνελήφθη  και σε βάρος του σχηµατίστηκε δικογραφία για
αδικήµατα σε βαθµό κακουργήµατος.

ΝΝέέαα  υυπποουυρργγιικκήή  ααππόόφφαασσηη  γγιιαα  οοφφεειιλλέέςς  
σσεε  αασσφφααλλιισσττιικκάά  ττααµµεείίαα  κκααιι  εεφφοορρίίαα  άάννωω  ττωωνν

5500..000000  εευυρρώώ  µµέέσσαα  σσττοο  22001188  δδιιεεκκδδιικκεείί  ηη  ΕΕΣΣΕΕΕΕ

Ν
έα υπουργική απόφαση για οφειλές σε
ασφαλιστικά ταµεία και εφορία άν ω
των  50.000 ευρώ µέσα στο 2018 διεκ-

δικεί η Ελλην ική Συν οµοσπον δία Εµπορίου
και Επιχ ειρηµατικότητας.Η ΕΣΕΕ εν ηµέρω-
σε τον  εµπορικό κόσµο για την  επερχ ό-
µεν η ρύθµιση των  120 δόσεων  που θα
ισχ ύσει για οφειλές µέχ ρι 50.000 ευρώ σε
ασφαλιστικά ταµεία και εφορία, καθώς και για
την  αλλαγή στο πρόστιµο των  10.550 ευρώ της αδήλωτης εργασίας που µειών εται
κατά 50% σε περίπτωση πρόσληψης µε σύµβαση πλήρους απασχ όλησης, εν ώ όπως
δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης «ας ελπίσουµε ότι µε τη πίεση που
θα ασκήσει η ΕΣΕΕ στη κυβέρν ηση και µε τα στοιχ εία που θα προσκοµίσει στους
δαν ειστές για τις οφειλές των  ΜµΕ, θα προκύψει ν έα υπουργική απόφαση για οφει-
λές άν ω των  50.000 ευρώ µέσα στο 2018».

συνεχί ζεται  στη σελ. 10



Είκοσι πέντε κιλά και 935 γραµ-
µάρια ακατέργαστης κάνναβης
κατασχέθηκαν σε δύο ταχυδροµικά
δέµατα από τους υπαλλήλους του
Τµήµατος  ∆ίωξης Ναρκωτικών &
Όπλων της Επιχειρησιακής ∆ιεύθυ-
νσης  Σ.∆.Ο.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ και την
22.12.2017 για την υπόθεση αυτή
συνελήφθη 26χρονος οµογενής από
Καζαχστάν, ο οποίος παρέλαβε την
ποσότητα της κάνναβης.

Ειδικότερα, µετά από συνεργασία
του Τµήµατος ∆ίωξης Ναρκωτικών &
Όπλων της Επιχειρησιακής ∆ιεύθυ-
νσης του Σ.∆.Ο.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ µε το
Συντονιστικό Όργανο ∆ίωξης Ναρ-
κωτικών (Σ.Ο.∆.Ν.) και των συνα-
ρµόδιων Ισπανικών Αρχών
(GUARDIA CIVIL), οργανώθηκε
επιχείρηση ελεγχόµενης παράδοσης
των δύο  ταχυδροµικών δεµάτων, 

κατόπιν σχετικής έγκρισης της κας
Εισαγγελέως Εφετών Αθηνών, τα
οποία προήρχοντο από Βαρκελώνη
Ισπανίας µε προορισµό την χώρα
µας, µέσω του ∆ιεθνούς Αεροδρ-
οµίου Μαδρίτης “Barajas”.

Ο συλληφθείς κατελήφθη εντός
γραφείου ταχυµεταφορών στο
Μοσχάτο, τη στιγµή που παραλάµ-
βανε τα ταχυδροµικά δέµατα στα
οποία αναγράφονταν πλαστά
στοιχεία παραλήπτη. Για την παρα-
λαβή τους είχε φροντίσει να κατέχει
πλαστό ∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότ-
ητας µε τα αυτά πλαστά στοιχεία.

Όπως διαπιστώθηκε από την έρευ-
να, ο συλληφθείς αποτελεί µέλος
ευρύτερου κυκλώµατος εισαγωγής
και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών
και την ανωτέρω κατασχεθείσα
ποσότητα προόριζε για περαιτέρω 

διακίνηση.Η έρευνα συνεχίζεται, σε
συνεργασία µε τις συναρµόδιες
Υπηρεσίες της ηµεδαπής και αλλο-
δαπής, τόσο για την ταυτοποίηση
και εντοπισµό του αποστολέα της
προαναφεροµένης κατασχεθείσας
ποσότητας ναρκωτικών, όσο και για
την διαπίστωση ύπαρξης και άλλων
ταχυδροµικών δεµάτων µε ναρκωτι-
κές ουσίες µε τελικό προορισµό τη
χώρα µας.

Ο συλληφθείς, µετά της σχηµατι-
σθείσης δικογραφίας, οδηγήθηκε
ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πρωτο-
δικών Αθηνών, ενώ όπως διαπι-
στώθηκε είναι προσηµασµένος,
έχοντας καταδικαστεί στο παρελθόν
για διακεκριµένες περιπτώσεις κλο-
πής, ληστεία, σύσταση συµµορίας,
οπλοκατοχή και ναρκωτικά και είχε
αποφυλακιστεί προσφάτως.   
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Κάνναβη σε ταχυδροµικά δέµατα
εντόπισε το Σ∆ΟΕ

Έναρξη λειτουργίας ΚΕΠ Υγείας στο ∆ήµο Αγ. Βαρβάρας

Έ
νας πολύ σηµαντικός θεσµός προστασίας της υγείας των πολιτών ξεκίνησε να λειτουργεί στο ∆ήµο Αγ.
Βαρβάρας. Πρόκειται για το ΚΕΠ Υγείας, τα εγκαίνια του οποίου πραγµατοποιήθηκαν την Τρίτη 18 ∆εκεµ-
βρίου σε χώρο ειδικά διαµορφωµένο, στο ισόγειο του ∆ηµοτικού κτιρίου επί της οδού Σερίφου 2.

Μετά την καθιερωµένη τελετή των εγκαινίων, ο ∆ήµαρχος της πόλης Γιώργος Καπλάνης, στην οµιλία του τόνισε ότι
η υγεία είναι το πολυτιµότερο αγαθό του ανθρώπου και η Αυτοδιοίκηση δεν µπορεί να µένει αµέτοχη. «Με τη δηµιο-
υργία του ΚΕΠ Υγείας στο ∆ήµο µας επιδιώκουµε µέσω των υπηρεσιών πρόληψης που αυτό θα παρέχει να προ-
στατευθεί αποτελεσµατικά η υγεία των δηµοτών µας».

Ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Ανδρέας Λεωτσάκος σε σύντοµη οµιλία του αναφέρθηκε στο ιστο-
ρικό δηµιουργίας του ΚΕΠ Υγείας καθώς και στη σηµασία της λειτουργίας του. Χαρακτηριστικά είπε πως µε τις υπηρ-
εσίες πρόληψης του ΚΕΠ Υγείας µπορούµε να προλάβουµε και να νικήσουµε πολύ σοβαρές ασθένειες και να σωθ-
ούν πολλές ζωές.

Ακολούθησε σύντοµος χαιρετισµός από το Γενικό ∆/ντή του Ε∆∆ΥΠΠΥ Σωτήρη Παπασπυρόπουλο ο οποίος ανα-
φέρθηκε στο σκοπό και τα προγράµµατα προαγωγής υγείας του Ε∆∆ΥΠΠΥ που βασίζονται στην πρόληψη αλλά και
στους δήµους - µέλη που απαρτίζουν το δίκτυο  και που µέχρι σήµερα φθάνουν τους 164. Ακόµη συνεχάρη τις
υπηρεσίες του δήµου για την ποιότητα της δουλειάς που µέχρι σήµερα έχουν κάνει, ώστε το ΚΕΠ Υγείας της Αγίας
Βαρβάρας να ξεκινήσει µε τις καλύτερες προϋποθέσεις.

Σύντοµο χαιρετισµό µέσω του διαδικτύου απηύθυνε και ο Πρόεδρος του Ε∆∆ΥΠΠΥ, ∆ήµαρχος Αµαρουσίου και
Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε Γιώργος Πατούλης, ο οποίος συνεχάρη τον ∆ήµαρχο για την πρωτοβουλία να λειτουργήσει
ΚΕΠ Υγείας στο ∆ήµο του. Ο κ. Πατούλης µεταξύ άλλων ανέφερε ότι στο Ε∆∆ΥΠΠΥ η προαγωγή της υγείας στους
∆ήµους, είναι η πρώτη προτεραιότητα λέγοντας χαρακτηριστικά: «Αξιοποιούµε κάθε διαθέσιµο µέσο και προβαίνο-
υµε σε κάθε δυνατή ενέργεια για να στηρίξουµε την πρόληψη στους ∆ήµους - µέλη µας. Ο θεσµός των ΚΕΠ Υγείας
γεννήθηκε και διευρύνεται µε συνέπεια και σωστή οργάνωση».

Ακολούθησε από την υπεύθυνη του ΚΕΠ Υγείας, Κοινωνική Λειτουργό Αθανασία Μυγδάκη, η παρουσίαση του
τρόπου λειτουργίας των υπηρεσιών του ΚΕΠ Υγείας και των πρωτοκόλλων πρόληψης καθώς και των επαγγελµα-
τιών υγείας της περιοχής, που συµµετέχουν και υποστηρίζουν τις υπηρεσίες του ΚΕΠ, ως πάροχοι υγείας. Στην
εκδήλωση παρευρέθηκαν οι Αντιδήµαρχοι, ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, εκπρόσωποι φορέων και δοµών υγείας, επαγγε-
λµατίες υγείας της πόλης και πολλοί πολίτες.

Κεντρικός οµιλητής της εκδήλωσης 
θα είναι ο Παγκόσµιος Πρωταθλητής 

Στίβου, Περικλής Ιακωβάκης 

ΒΒρράάββεευυσσηη  δδιιαακκρριιθθέέννττωωνν
µµααθθηηττώώνν  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  

ΜΜεεγγααρρέέωωνν

Η ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας,
Απασχόλησης, Πολιτισµού & Τουρισµού του ∆ήµου
Μεγαρέων την Τετάρτη 3 Ιανουαρίου 2018, ώρα 7 µ.µ.
στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
στο ∆ηµαρχείο Μεγάρων, για 3η συνεχή χρονιά, βρα-
βεύει τις µαθήτριες και τους µαθητές των σχολείων του
∆ήµου, οι οποίοι διακρίθηκαν σε οποιοδήποτε µάθηµα ή
άθληµα σε Πανελλαδικό ή Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Κεντρικός οµιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο Παγκό-
σµιος Πρωταθλητής Στίβου, Περικλής Ιακωβάκης , µε
παρουσία σε 4 Ολυµπιακούς Αγώνες.

Ενοικιάζεται ισόγειος επαγγελµατικός χώρος
(160τµ) το κέντρο του Ασπροπύργου 

(Κολοκοτρώνη & Υψηλάντου). ∆ιαµορφωµένος
χώρος µε αυτόνοµη θέρµανση, µεγάλο 
περιβάλλοντα χώρο. Τηλ. 6973823418
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ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΣΤΟ ΧΑΪ∆ΑΡΙ 

ΜΜιιχχάάλληηςς  ΣΣεελλέέκκοοςς::  ««θθέέλλοουυµµεε  µµιιαα  ννεεοολλααίίαα  πποουυ  θθαα  εείίννααιι  σσττοο  ππρροοσσκκήήννιιοο,,  
πποουυ  θθαα  δδηηµµιιοουυρργγεείί  κκααιι  θθαα  ππρροοσσππααθθεείί  νναα  χχααρράάξξεειι  έένναα  κκααλλύύττεερροο  µµέέλλλλοονν»»..

Τ
ους επιτυχόντες µαθητές της πόλης µας που
εισήχθησαν σε Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαι-
δευτικά Ιδρύµατα αλλά και αθλητικές οµάδες

του ∆ήµου που διακρίθηκαν σε πανελλήνια τουρνουά
βράβευσε, την Παρασκευή 22 ∆εκεµβρίου, ο ∆ήµος
Χαϊδαρίου, σε µια εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε
στην κατάµεστη Αίθουσα Εκδηλώσεων του ∆ηµα-
ρχείου.

Απονέµοντας τα
βραβεία στους µαθη-
τές, ο ∆ήµαρχος Χαϊ-
δαρίου, Μιχάλης
Σελέκος, τόνισε πως
η νέα γενιά θα πρέ-
πει «να µορφώνεται,
να σπουδάζει,  να
παίρνει γνώσεις, να
τις χρησιµοποιεί για
το καλό των ανθ-
ρώπων, να
προχωράει στην ζωή
της, να αθλείται, να
ασχολείται µε πολιτι-
στικές δράσεις»
καθώς «θέλουµε µια νεολαία που θα είναι στο προσ-
κήνιο, που θα δηµιουργεί, που θα προσπαθεί να
χαράξει ένα καλύτερο µέλλον». Ο ∆ήµαρχος έδωσε
συγχαρητήρια και στους γονείς, που µε τους δικούς
τους κόπους και θυσίες στηρίζουν την προσπάθεια
των παιδιών.

Η εκδήλωση ξεκίνησε µε τη βράβευση από τον
∆ήµαρχο των κοριτσιών του τµήµατος Ρυθµικής
Γυµναστικής του ∆ήµου Χαϊδαρίου το οποίο κατάφερε

να αναδειχθεί πρώτο στο διαγωνισµό COSMOGYM
Festival & Contest, όπου συµµετείχαν 79 οµάδες µε
1.955. «Η οµάδα της ρυθµικής, µε τη δασκάλα τους
την κ. ∆έσποινα Πρωτογέρου, λειτουργεί σαν µια
µεγάλη οικογένεια που έχει κυρίως παιδαγωγικό χαρ-
ακτήρα, µε πολύ σηµαντική δουλειά που βάζει µπρο-
στά αυτό το στοιχείο» ανέφερε ο ∆ήµαρχος.

Στη συνέχεια, βραβεύτηκαν οι µαθητές του 4ου
Λυκείου που κατέκ-
τησαν την 3η θέση
στο Πανελλήνιο Σχο-
λικό Πρωτάθληµα
Ποδοσφαίρου. Την
βράβευση πραγµατο-
ποίησε ο Αντιδήµα-
ρχος Παιδείας, Αθλ-
ητικών και Πολιτι-
στικών Υπηρεσιών,
Νίκος Καραγιάννης,
ο οποίος, στον χαιρε-
τισµό του, ανέφερε
πως «σε αυτά τα παι-
διά θα πρέπει να
πούµε ένα µεγάλο

µπράβο, γιατί σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν ιδιωτικά
σχολεία που κάνουν κυριολεκτικά παιδοµάζωµα προ-
κειµένου να µπορούν να διαφηµίζονται», υπογραµ-
µίζοντας πως το 4ο Λύκειο, ακολουθώντας µια παρά-
δοση ετών, έφτασε να είναι το κορυφαίο ανάµεσα στα
δηµόσια σχολεία, µε την εξαιρετική δουλειά και του
γυµναστή Γιώργου Νούτση.

Ο ∆ήµος Χαϊδαρίου εύχεται στους µαθητές καλές
σπουδές και κάθε επιτυχία στη σταδιοδροµία τους.
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Ανοικτά τα ∆ηµοτικά κτίρια
 στα Μέγαρα για την φιλοξενία

ατόµων που έχουν ανάγκη
λόγω του καιρού

Αυτές τις ηµέρες , που υπάρχει πρόβλεψη για
ακραία καιρικά φαινόµενα και σοβαρή πτώση
της θερµοκρασίας, µε απόφαση του

∆ηµάρχου κ. Γρηγόρη Σταµούλη, τα ∆ηµοτικά κτίρ-
ια που διαθέτουν θέρµανση είναι σε ετοιµότητα και
µπορούν να φιλοξενήσουν άτοµα, που αντιµε-
τωπίζουν σχετικό πρόβληµα.
Για όσους συνδηµότες υπάρχει σχετική ανάγκη
µπορούν να φιλοξενηθούν στα Μέγαρα στο χώρο
του ΚΑΠΗ Μεγάρων και Κινέττας και στη Νέα Πέρ-
αµο στο κτίριο της ∆ηµοτικής Κοινότητας και στα
ΚΑΠΗ Νέας Περάµου και Αγίου Παντελεήµονα.
Για περισσότερες πληροφορίες στο Τηλέφωνο
22960 80150.

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ∆.Σ. ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 

Η42η δηµόσια τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτι-
κού Συµβουλίου Ασπροπύργου θα λάβει χώρα
την Παρασκευή, 29 ∆εκεµβρίου 2017, και ώρα

19:00 µ.µ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµαρχια-
κού Μεγάρου, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων,
στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

Θέµα 1ο : Λήψη Απόφασης για Ανατροπή Ανάλ-
ηψης Υποχρέωσης, επί των µη εκτελεστέων ποσών των
αναληφθέντων υποχρεώσεων,  Οικ. Έτους 2017.

Εισηγητής: Ο ∆/ντής Οικονοµικών Υπηρεσιών, κος
Φίλιππος Πάνος.

Θέµα 2ο :ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΗΗ  ΕΕφφηηββιικκήή  ΟΟµµάάδδαα  ττηηςς  ΘΘεεααττρριικκήήςς  ΣΣκκηηννήήςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς,,
σσττηηνν  ππρρώώττηη  ττηηςς  εεµµφφάάννιισσηη  σσττηη  ΜΜααγγοούύλλαα

Τ
ο καλοκαίρι µέσα στην καρδιά του χειµώνα έφερε η Εφηβική Οµάδα της Θεατρικής Σκηνής του Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
∆ήµου Ελευσίνας, παρουσιάζοντας το «Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας» του Ουίλλιαµ Σαίξπηρ, στο πλαίσιο των
εκδηλώσεων του Χριστουγεννιάτικου Χωριού, που διοργάνωσε και φέτος η Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου

Ελευσίνας.Η παράσταση πραγµατοποιήθηκε την Κυριακή (17-12-2017) στο κατάµεστο θέατρο του Γυµνασίου &
Λυκείου Μαγούλας, όπου οι έφηβοι της οµάδας, µε πολύ ταλέντο και κέφι ζωντάνεψαν µια από τις πιο διασκεδαστι-
κές κωµωδίες του σπουδαίου Άγγλου συγγραφέα, χαρίζοντας πολύ γέλιο στο ενθουσιώδες κοινό της Μαγούλας.

Στην παράσταση έπαιξαν οι: Γιώτα Αδαµάκη, Αρλίντα Σκόντι, Σωτήρης Σιδηρόπουλος, Γιώργος Πρίφτι, Ασηµίνα
Λάσκου, ∆ανάη Γιαννέλου, Ελευθερία Καρώνη, Μάριος-Άγγελος Γκίνης, Θανάσης Αδάµ, Φίλιππος Ακουµιανάκης,
Γιώργος-Ανδρέας Γκίνης, Παντελής Νικολακάκης, Γιώργος Γκίκας, Στέλλα Σάρρα, Αρµάντο Τόλα, Αλεξάνδρα Μπό-
τσαρη, Άρτεµις Μονοχολιά, Λίνα Παναγιωτοπούλου, Κατερίνα Κουτούγερα, ενώ φιλικά συµµετείχαν η Κατερίνα Κολιο-
φώτη και ο Χρήστος ∆εδεηλίας, στηρίζοντας έµπρακτα την προσπάθεια των εφήβων. Σονέτα του Σαίξπηρ απήγγει-
λε η Ελένη Μπουρλέσα.

Η σκηνοθεσία, η διδασκαλία και η µουσική επιµέλεια της παράστασης ήταν του Θοδωρή Ευστρατιάδη, οι όµορφ-
ες  χορογραφίες της Μαρίας Βαλαβάνη,  η ευφάνταστη σκηνογραφική και ενδυµατολογική επιµέλεια της Νάντιας
Βλαχοπούλου και του Παντελή  Κωνσταντίνου, το µακιγιάζ της Σοφίας Βασιλειάδου και η παιδαγωγική εµψύχωση της
οµάδας της Κατερίνας  Κολιοφώτη Κολιοφώτη, ενώ χρησιµοποιήθηκε η εξαιρετική θεατρική διασκευή του Γιάννη
Καλατζόπουλου.

Ήταν η πρώτη εµφάνιση της Εφηβικής Οµάδας της Θεατρικής Σκηνής Ελευσίνας στην Μαγούλα. Οι έφηβοι έδω-
σαν τον καλύτερό τους εαυτό και το κοινό τους αγκάλιασε µε ζεστασιά, γέλασε µε την καρδιά του και χειροκρότησε
θερµά.

Νωρίτερα, µε τις γλυκές Χρι-
στουγεννιάτικες µελωδίες της
Φιλαρµονικής Ελευσίνας από την
πλατεία Μαγούλας µέχρι το Γυµνά-
σιο και µε το χριστουγεννιάτικο
facepainting στο φουαγιέ του
θεάτρου οι θεατές είχαν την ευκαι-
ρία να νιώσουν το εορταστικό
πνεύµα των ηµερών, το οποίο
συµπληρώθηκε µε τον καλύτερο
τρόπο µε την πραγµατοποίηση της
παράστασης. Έτσι το Χριστουγεν-
νιάτικο χωριό φιλοξενήθηκε και
φέτος στην Μαγούλα και αγκαλιά-
στηκε θερµά από τους κατοίκους
που στο τέλος των εκδηλώσεων
αντάλλαξαν ευχές για καλές γιο-
ρτές.
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∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ
& ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ∆ήµος Χαϊδαρίου & η ∆ιεύθυνση Νεολαίας
Αθλητικών & Πολιτιστικών Υπηρεσιών
Σας προσκαλούν να παρευρεθείτε στο

∆ηµοτικό Κολυµβητήριο
το Σάββατο 6 Ιανουαρίου 2018 & ώρα 12:00

όπου θα τελεσθεί ο Αγιασµός των υδάτων

Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Ο
ΜΑΞΙΛΑΡΟΥΛΗΣ ΚΑΙ Ο ΜΙΚΡΟΣ

ΣΕΡΤΖΙΟ» ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΕΙΣΟ∆Ο ΑΠΟΨΕ ΣΤΟ ΧΑΪ∆ΑΡΙ

Ο ∆ήµος Χαϊδαρίου σας προσκαλεί να παρακο-
λουθήσετε την παράσταση «Ο Μαξιλαρούλης και

ο µικρός Σέρτζιο», ένα έργο βασισµένο στο
οµώνυµο βιβλίο της συγγραφέα Ιουλίας Στεργίου,

µε κουκλοθέατρο και παρουσίαση βιβλίου. 
Η εκδήλωση θα διεξαχθεί την Πέµπτη 28 ∆εκεµ-
βρίου 2017 στις 18:30 στη Στέγη Πολιτισµού

(ΝΕΛΕ) Κολοκοτρώνη 36 Χαϊδάρι. 
Θα ακολουθήσει δηµιουργική δραστηριότητα

εικαστικών για τα παιδιά.
«Ο Μαξιλαρούλης είναι το αγαπηµένο µαξιλάρι

του µικρού Σέρτζιο. 
Η µαγική ικανότητά του είναι να µπορεί να βλέ-

πει τα όνειρα του µικρού παιδιού ενώ κοιµάται και
να τα κάνει πραγµατικότητα! Κατά τη διάρκεια της

νύχτας ο Μαξιλαρούλης ζωντανεύει όλα τα
παιχνίδια του Σέρτζιο που βρίσκονται στο δωµά-
τιό του µε σκοπό να υλοποιήσουν την επιθυµία

του µικρού αγοριού. 
Ποια είναι αυτή η επιθυµία; Θα µπορέσει 

άραγε να πραγµατοποιηθεί;»
ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Αναστολή δροµολογίων 
παραµονή και ανήµερα της Πρωτοχρονιάς

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. ενηµε-
ρώνει το επιβατικό
κοινό ότι, όπως κάθε

χρόνο, παραµονή και ανήµερα
της Πρωτοχρονιάς αναστέλλε-
ται η κυκλοφορία ορισµένων
τοπικών δροµολογίων του δικ-
τύου, των προαστιακών γραµ-
µών, καθώς και ορισµένων
δροµολογίων στον άξονα
Αθήνα – Θεσσαλονίκη, λόγω
των εορτών.

Οι επιβάτες ωστόσο που επρ-
όκειτο να ταξιδέψουν το χρο-
νικό διάστηµα αυτό και έχουν ήδη αγοράσει εισιτήρια από φυσικά σηµεία πώλησης, δικαιούνται
επιστροφή του αντιτίµου των εισιτηρίων είτε σε µετρητά, είτε µε τη µορφή «κουπονιού ταξιδιού».

Για τους επιβάτες που έχουν αγοράσει τα εισιτήρια τους µέσω διαδικτύου, η επιστροφή του
αντιτίµου γίνεται απευθείας στην πιστωτική τους κάρτα.
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Ε
ρώτηση για τα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων
στους ΟΤΑ κατέθεσαν 53 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
προς τους υπουργούς Εσωτερικών, Π. Σκουρλέτη

και Εργασίας, Εφ. Αχτσιόγλου δεδοµένου ότι, «κατά τη διάρ-
κεια των τελευταίων περίπου τριών ετών έχει παρατηρηθεί
αύξηση του αριθµού των εργατικών ατυχηµάτων και
δυστυχηµάτων που αφορούν σε εργαζοµένους σε ΟΤΑ
µέσω των Προγραµµάτων Κοινωφελούς Εργασίας».

Οι 53 βουλευτές ερωτούν εάν οι υπουργοί προτίθενται να
εντατικοποιήσουν τους ελέγχους στους ∆ήµους σχετικά µε
τη συµµόρφωση στην Υπουργική Απόφαση για τη µη
απασχόληση διορισθέντων µέσω των Κοινωφελών Προγρ-
αµµάτων Εργασίας στην αποκοµιδή απορριµµάτων, αλλά και
να επιβάλουν κυρώσεις σε όσους δεν έχουν συµµορφωθεί
στην Απόφαση αυτή και γεν ικά να εντατικοποιήσουν τους
ελέγχους στους ∆ήµους στους οποίους έχουν σηµειωθεί επα-
ναλαµβανόµενα περιστατικά εργατικών ατυχηµάτων.

Αναλυτικά το κείµενο της ερώτησης

ΕΡΩΤΗΣΗ  Προς τους κ. κ. Υπουργούς:
- Εσωτερικών
- Εργασίας, Κοινων ικής Ασφάλισης και Κοινων ικής

Αλληλεγγύης

Θέµα: «Σχετικά µε τη µέριµνα για την ασφάλεια  και την
προστασία της υγείας των εργαζοµένων σε ΟΤΑ µέσω των
Προγραµµάτων Κοινωφελούς Εργασίας»

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων περίπου τριών ετών έχει
παρατηρηθεί αύξηση του αριθµού των εργατικών ατυχηµά-
των και δυστυχηµάτων που αφορούν σε εργαζοµένους σε
ΟΤΑ µέσω των Προγραµµάτων Κοινωφελούς Εργασίας.

Συγκεκριµένα:
Α. Στις 5/10/2015, έγινε ατύχηµα µε θύµα εργαζόµενο

στον ∆ήµο Μεγαρέων. Ο εργαζόµενος, που έχει προσληφθ-
εί µέσω του Προγράµµατος Κοινωφελούς Εργασίας του
ΟΑΕ∆, τραυµατίστηκε σοβαρά πέφτοντας από απορριµµα-
τοφόρο. Ο εργαζόµενος βρέθηκε να δουλεύει σε απορριµµα-
τοφόρο παρότι δεν είχε προσληφθεί για αυτή την εργασία.

Β. Στις 4/12/2017, κατέληξε 48χρονος υπάλληλος καθαρ-
ιότητας του ∆ήµου Ζωγράφου, που είχε προσληφθεί µέσω
του Προγράµµατος Κοινωφελούς Εργασίας.

Σχετικά µε αυτό το ζήτηµα της αύξησης των εργατικών
ατυχηµάτων σε ΟΤΑ έκανε Επίκαιρη Ερώτηση η Μαρία
Θελερίτη στις 16/10/2017, στην οποία απάντησε η Υπο-
υργός Εργασίας.

Η Υπουργός παραδέχθηκε ότι υπάρχει αυξητική τάση
στα εργατικά ατυχήµατα στους ΟΤΑ και για αυτό τον λόγο το
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης έχει λάβει πρωτοβουλίες σε επιτελικό και ελεγ-
κτικό επίπεδο. Οι ΟΤΑ έχουν την πλήρη υποχρέωση (µε
την  έννοια της αποκλειστικής νοµικής ευθύνης του
εργοδότη) να διασφαλίζουν τα δικαιώµατα υγείας και ασφά-
λειας των εργαζοµένων τους. Μάλιστα, σε ό,τι αφορά την
πρόληψη των  εργατικών  ατυχηµάτων, το Υπουργείο
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης, µέσω του ΣΕΠΕ, εντατικοποιεί την ενηµέρωση και
τους ελέγχους. Επιπρόσθετα, η Υπουργός στην απάντησή
της δήλωσε πως ήδη διεξάγονται σε διάφορους ∆ήµους της
χώρας ενηµερωτικές ηµερίδες σε συνεργασία µε τους ΟΤΑ για
την εφαρµογή των ανάλογων διατάξεων.

Οι ∆ήµοι έχουν τρεις βασικές υποχρεώσεις:
1. τη διατήρηση γιατρού εργασίας και τεχν ικού ασφαλείας
2. τη γραπτή εκτίµηση επαγγελµατικού κινδύνου
3. την παροχή µέσων ατοµικής προστασίας, τα οποία

µάλιστα δεν αποτιµώνται χρηµατικά, όπως πριν , καθώς και
την επίβλεψη ορθής χρήσης τους.

∆ικαιούχοι δε των µέσων ατοµικής προστασίας είναι όλοι
οι εργαζόµενοι που απασχολούνται σε ανθυγιεινά επαγγέ-
λµατα.

Επιπλέον, η Υπουργός τόν ισε πως προβλέπονται διοικ-
ητικές κυρώσεις και πρόστιµα σε ∆ήµους όταν, µετά από 

ελέγχους, διαπιστώνεται παραβίαση. Έχει επίσης ήδη
ξεκινήσει η διαδικασία αναθεώρησης της λειτουργίας των
απορριµµατοφόρων, ενώ η Εθνική Στρατηγική για την Υγεία
και την Ασφάλεια στην Εργασία προβλέπει ένα σύνολο δρά-
σεων, καθώς και τη δηµιουργία εσωτερικών δοµών σε ΝΠ∆∆,
Υπουργεία, ∆ήµους και γεν ικά σε όλη την Τοπική Αυτο-
διοίκηση.

Σχετικά µε τους εργαζοµένους των Προγραµµάτων Κοι-
νωφελούς Εργασίας, η Υπουργός ανέφερε πως, µε την Υπο-
υργική Απόφαση 6.1714/5.1504/2016 (ΦΕΚ 424/Β/22-2-
2016) η οποία αφορά την  "Προώθηση της απασχόλησης
µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο πλαίσιο
του ΕΣΠΑ 2014−2020", αποφασίστηκε πως εργαζόµενοι
µέσω των προγραµµάτων αυτών δεν θα απασχολούνται σε
εργασίες που απαιτούν εξειδικευµένη γνώση και εµπειρία,
και ακόµη πιο ξεκάθαρα ορίστηκε πως δεν είναι δυνατόν να
τους ανατίθενται καθήκοντα αποκοµιδής απορριµµάτων σε
οχήµατα.

- Επειδή το εργατικό ατύχηµα της 4ης ∆εκεµβρίου 2017
καταδεικνύει πως υπάρχει ανάγκη αυστηροποίησης του
θεσµικού πλαισίου που διέπει και τις νέες προσλήψεις υπαλ-
λήλων καθαριότητας µέσω των Προγραµµάτων Κοινωφελούς
Εργασίας, αλλά και την αξιολόγηση των ήδη διορισθέντων
υπαλλήλων.

- Επειδή σε ΟΤΑ, µέσω των Προγραµµάτων Κοινωφελούς
Εργασίας, εργάζονται ήδη άτοµα που δεν είναι κατάλληλα για
αυτή την ανθυγιεινή εργασία.

- Επειδή, όπως είπε και η ίδια η Υπουργός Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έχει όντως
παρατηρηθεί αύξηση εργατικών ατυχηµάτων σε ΟΤΑ.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Προτίθενται να εντατικοποιήσουν τους ελέγχους στους
∆ήµους σχετικά µε τη συµµόρφωση στην Υπουργική Απόφ-
αση για τη µη απασχόληση διορισθέντων µέσω των Κοι-
νωφελών Προγραµµάτων Εργασίας στην αποκοµιδή απορρ-
ιµµάτων, αλλά και να επιβάλουν κυρώσεις σε όσους δεν
έχουν συµµορφωθεί στην Απόφαση αυτή και γεν ικά να
εντατικοποιήσουν τους ελέγχους στους ∆ήµους στους
οποίους έχουν σηµειωθεί επαναλαµβανόµενα περιστατικά
εργατικών ατυχηµάτων;

ΧΑΛΚΙ∆Α:ΧΑΛΚΙ∆Α:
Ξυλοκόπησε 99χρονη 
µε σκοπό τη ληστεία

Α
δίστακτος ληστής, επιτέθηκε σε
αιων όβια γριούλα - µέσα στο δια-
µέρισµά της - µε σκοπό τη ληστεία.

Πρόκειται για 24χ ρον ο χ ρήστη ουσιών ,
γν ωστό στις Aρχ ές που λίγο µετά τα µεσάν -
υχ τα της Τρίτης (26/12), µπήκε σε διαµέρι-
σµα 4ου ορόφου πολυκατοικίας στη Χαλ-
κίδα και µε τη χ ρήση βίας απέσπασε
κοσµήµατα από 99χ ρον η γιαγιά!

Ο ληστής δε σεβάστηκε τίποτα κι άρχ ισε
ν α χ αστουκίζει την  ηλικιωµέν η προκειµέ-
ν ου ν α του πει που έχ ει κρυµµέν α τα
κοσµήµατά της.

Στην  πυλωτή της πολυκατοικίας τον
περίµεν ε 19χ ρον η συν εργός του Αλβαν ι-
κής υπηκοότητας η οποία και κίν ησε την
περιέργεια διερχ οµέν ων .

Κάπως έτσι ειδοποιήθηκε άµεσα η
Αστυν οµία και πλήρωµα της Β’ ΟΠΚΕ της
∆/ν σης Αστυν οµίας Ευβοίας έσπευσε στο
σηµείο συλλαµβάν ον τας την  τσιλιαδόρο.

Κατά την  επιχ είρηση σύλληψης της
19χ ρον ης οι αστυν οµικοί είδαν  και τον
24χ ρον ο δράστη ν α τρέχ ει µέσα στο σκο-
τάδι και προσπάθησαν  ν α τον  ακολουθή-
σουν  .

Πράγµατι οι αστυν οµικοί πρόλαβαν  τον
24χ ρον ο, εν ώ είδαν  ότι ν ωρίτερα είχ ε
κάν ει κάποιες κιν ήσεις σε παρκαρισµέν ο
αυτοκίν ητο. Όπως διαπίστωσαν  στη 

συν έχ εια το αυτοκίν ητο αν ήκει σε
συγγεν ή του δράστη και εκεί ο 24χ ρον ος
είχ ε σπεύσει ν α εξαφαν ίσει τα κλεµµέν α.

Επιπλέον  στο αυτοκίν ητο βρέθηκαν  και
κατασχ έθηκαν  έν α µπουφάν  και έν ας φορ-
τιστής κιν ητών  που ο συλληφθείς είχ ε κλέ-
ψει από κατάστηµα της Χαλκίδας το προη-
γούµεν ο Σάββατο  (23/12). Επίσης στην
κατοχ ή του 24χ ρον ου βρέθηκε και
κατασχ έθηκε µία αυτοσχ έδια ν άιλον
συσκευασία, η οποία περιείχ ε µικροποσότ-
ητα κάν ν αβης.

Στην  υπόθεση ληστείας επίσης,
εν τύπωση προκαλεί σύµφων α µε πληροφ-
ορίες του LamiaReport, το γεγον ός ότι στο
διαµέρισµα δεν  υπήρχ ε ίχ ν ος παραβίασης
στοιχ είο που συγκλίν ει στην  παραδοχ ή ότι
ο 24χ ρον ος είχ ε κάποιο αν τικλείδι. To
στοιχ είο αυτό εξετάζει η Ασφάλεια Χαλκίδας
που έχ ει αν αλάβει την  υπόθεση.

Ερώτηση στη Βουλή για τα εργατικά ατυχήµατα στους ΟΤΑ
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ΗΜη Κυβερνητική Οργάνωση Άρσις διαπιστώνει,
αύξηση στον αριθµό των ασυνόδευτων ανηλίκων
σε κράτηση και στον χρόνο κράτησής τους, που

σε ορισµένες περιπτώσεις έχει ξεπεράσει ακόµα και τους
έξι µήνες, σε προαναχωρησιακά κέντρα ή αστυνοµικά τµή-
µατα, όπου επικρατούν πολύ κακές συνθήκες διαβίωσης
και υγιεινής. 

Στους αυξηµένους αριθµούς αφίξεων ασυνόδευτων
ανηλίκων στην Ελλάδα το τελευταίο τετράµηνο, αποδίδει
τους χρόνους παραµονής των παιδιών σε κράτηση, ο
γενικός γραµµατέας του υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής, Μιλτιάδης Κλάπας και προαναγγέλλει πρωτο-
βουλίες του υπουργείου για την αντιµετώπιση της κατάστα-
σης, σύµφωνα µε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. 

Η Άρσις υλοποίησε, καθ΄ όλη τη διάρκεια του 2017, πρό-
γραµµα νοµικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των
ασυνόδευτων ανηλίκων στα προαναχωρησιακά κέντρα
Αµυγδαλέζας και Ταύρου. Τις παρατηρήσεις της παρουσίασε
σε ηµερίδα, µε θέµα «Κράτηση ασυνόδευτων ανηλίκων: αδι-
έξοδες πρακτικές, ολέθριες συνέπειες. ∆ρόµοι και πλαίσια
προστασίας» που διεξήχθη στην Αθήνα. 

Στο πλαίσιο του προγράµµατος, η Άρσις υποστήριξε
163 ασυνόδευτους ανηλίκους, από τους οποίους οι 140
τελούσαν σε κράτηση, στην Αµυγδαλέζα. Οι 18 από
αυτούς, ενώ δήλωναν ανήλικοι, είχαν καταγραφεί ως
ενήλικες και κρατούνταν µαζί µε ενήλικες, ενώ άλλοι
πέντε τελούσαν σε κράτηση στον Ταύρο, στον τοµέα
ενηλίκων. 

Οι κύριες ηλικίες των κρατούµενων ήταν 13 µε 17 ετών, αν
και τα µέλη της Άρσις εντόπισαν ακόµα και ένα δεκάχρονο
παιδί να βρίσκεται στην Αµυγδαλέζα. Οι κύριες χώρες προέ-
λευσής τους είναι η Συρία, το Μαρόκο, το Πακιστάν, η Αλγε-
ρία, το Καµερούν, το Αφγανιστάν, η Αλβανία, η Σερβία, το
Ιράκ, το Μπαγκλαντές και η Μιανµάρ. 

Ο χρόνος κράτησης, στην πλειονότητα των ανηλίκων,
κυµάνθηκε από έναν έως δυόµιση µήνες, ενώ σε κάποιες
περιπτώσεις (45 παιδιά) η κράτηση διήρκησε λιγότερο από
ένα µήνα, µέχρι να τοποθετηθούν σε δοµή φιλοξενίας. 

Οι επιστήµονες της οργάνωσης διαπίστωσαν αυξητική
τάση στο χρόνο κράτησης και τον αριθµό των ασυνόδευτων
ανηλίκων σε κράτηση, κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2017.
Ενώ ο χρόνος κράτησης από τις αρχές του 2017 έως τον
Σεπτέµβριο ήταν από µερικές ηµέρες ως δύο µήνες, από τον
Οκτώβριο υπερβαίνει τους δύο µήνες. 

Ορισµένοι από τους ανήλικους, πριν τη µεταγωγή τους
στην Αµυγδαλέζα, κρατήθηκαν για πολύ µεγάλα διαστήµατα,
κυρίως στο προαναχωρησιακό κέντρο Κορίνθου και σε κρατ-
ητήρια αστυνοµικών τµηµάτων. 

Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση ασυνόδευτου, την
οποία περιέγραψε η δικηγόρος της νοµικής υπηρεσίας της
Άρσις, ∆ήµητρα Λιναρδάκη, ο οποίος κρατήθηκε στο προα-
ναχωρησιακό κέντρο Κορίνθου έξι µήνες και 13 ηµέρες, στη
συνέχεια µεταφέρθηκε στο αστυνοµικό τµήµα Λουτρακίου,
όπου κρατήθηκε 24 ηµέρες και µετά στην Αµυγδαλέζα, όπου
έγινε τεστ ανηλικότητας για να µεταφερθεί σε κατάλληλη δοµή
φιλοξενίας. 

Απαράδεκτες συνθήκες υγιεινής στην Αµυγδαλέζα,

Η ίδια κατήγγειλε ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης στην
Αµυγδαλέζα, «µε απαράδεκτες συνθήκες υγιεινής, καθώς
µέχρι τον Νοέµβριο δεν υπήρχε ούτε καν συνεργείο καθαρι-
σµού». Επίσης, «οι ανήλικοι, λόγω ανεπάρκειας κρεβατιών,
συχνά κοιµούνται σε στρώµατα ή κουβέρτες που δεν απολ-
υµαίνονται, µε αποτέλεσµα τη µετάδοση νοσηµάτων.
Επίσης, υπάρχουν ελλείψεις σε είδη ρουχισµού, προσωπι-
κής υγιεινής και υπόδησης». 

Επιπλέον, η Κατερίνα Λυµπεροπούλου, επίσης δικηγόρος
της οργάνωσης, έκανε λόγο για πληµµέλειες στη διαδικασία
εξέτασης ασύλου, ελλιπή παρακολούθηση των υποθέσεών
τους, αλλά και πλήρη έλλειψη ενηµέρωσής τους για τη
δυνατότητα υποβολής αιτήµατος οικογενειακής επανένωσης. 

Η Ιωάννα Μαυρίκου, από την κοινωνική υπηρεσία της
Άρσις, περιέγραψε ότι η στέρηση της ελευθερίας και η καθυ-
στέρηση τοποθέτησης των ανηλίκων σε κατάλληλες δοµές,
«τούς οδηγούν σε ξεσπάσµατα βίας, αυτοτραυµατισµούς και
απεργίες πείνας». Επίσης, «οι ανήλικοι ρωτούν συνέχεια
γιατί είναι στη φυλακή, αφού δεν έχουν διαπράξει κάποιο
αδίκηµα». 

Ο γενικός γραµµατέας του υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής, Μιλτιάδης Κλάπας, παραδέχτηκε ότι «δεν τηρ-
ούνται οι χρόνοι και οι προϋποθέσεις για την κράτηση» και
αυτό είναι κάτι «που δεν θα πρέπει να επιτρέψουµε να
συνεχίζεται και µε µόνιµες λύσεις να ανατρέψουµε την κατά-
σταση». 

Απέδωσε την αύξηση του χρόνου παραµονής των ασυνό-
δευτων παιδιών σε κράτηση στο γεγονός, ότι «από την 1η
Αυγούστου ως τις 30 Νοεµβρίου 2017 ήρθαν στη χώρα
1.100 ασυνόδευτα παιδιά που πίεσαν το, έτσι και αλλιώς ανε-
παρκές από πλευράς υποδοµών, σύστηµα προστασίας». Ο
κ. Κλάπας υπενθύµισε επίσης, ότι «η ηγεσία παρέλαβε 300
θέσεις φιλοξενίας και τώρα έχουµε 1.600, µαζί µε τις ασφα-
λείς ζώνες στα κέντρα φιλοξενίας». 

Σύµφωνα µε τον κ. Κλάπα, στις επόµενες πρωτοβουλίες
του υπουργείου συγκαταλέγονται ο σχεδιασµός της µεταφο-
ράς παιδιών από τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης των
νησιών σε ξενοδοχεία, όπου θα έχουν 24ωρη υποστήριξη, η

ανάρτηση πρόσκλησης για επιχορήγ-
ηση φορέων για τη λειτουργία δοµών
φιλοξενίας ασυνόδευτων, για συνολικά
2.000 θέσεις φιλοξενίας και η νοµοθέτ-
ηση της υποστηριζόµενης διαβίωσης
παιδιών άνω των 16 ετών σε διαµε-
ρίσµατα, στο πλαίσιο του προγράµµα-
τος ESTIA. 

Επίσης ανέφερε, ότι βρίσκονται σε
εξέλιξη εργασίες σε επτά κτίρια που έχει
παραχωρήσει το υπουργείο Εργασίας,
για τη δηµιουργία 300 θέσεων φιλο-
ξενίας ασυνόδευτων και ο χρόνος ολοκ-
λήρωσης των εργασιών εκτιµάται τον
Μάρτιο του 2018. Τέλος, υπενθύµισε και
τη νοµοθετική πρωτοβουλία της κυβέρν-
ησης για την επιτροπεία και την ανάδοχη

οικογένεια. Ωστόσο, η γενική γραµµατέας ∆ιαφάνειας και
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του υπουργείου ∆ικαιοσύνης,
Μαρία Γιαννακάκη, επισήµανε ότι «το νοµοσχέδιο για τον
θεσµό της επιτροπείας έχει καθυστερήσει πάρα πολύ και δεν
έχει ανέβει ούτε σε διαβούλευση» ενώ δήλωσε επιφυλακτική
απέναντι στο θεσµό της ηµιαυτόνοµης διαβίωσης, «που σε
συνάρτηση µε την επιτροπεία δεν ξέρω κατά πόσο µπορούν
να λειτουργήσουν». 

Ο εκπρόσωπος του Κλάδου Αλλοδαπών και Προστασίας
Συνόρων του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Κωνσταν-
τίνος Μάρκος, εξήγησε ότι «η κράτηση πραγµατοποιείται ως
λύση ανάγκης και η αστυνοµία δεν είναι αρµόδια να φιλοξενεί
ανηλίκους, ούτε έχει δοµές. Οι χώροι κράτησης της
αστυνοµίας δεν είναι φτιαγµένοι για τη φιλοξενία των
ανηλίκων και διαµορφώνονται για να εξυπηρετήσουν µια
τέτοια κατάσταση, οπότε προτεραιότητά µας είναι η εξεύρεση
λύσης και η µεταφορά τους σε κατάλληλη δοµή φιλοξενίας». 

Συµπλήρωσε δε, ότι «µας έχει ενηµερώσει το Εθνικό Κέν-
τρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης για έλλειψη θέσεων φιλοξενίας
και όσο δεν δηµιουργούνται νέες δοµές ο χρόνος κράτησης
παρατείνεται. Το πρόβληµα της έλλειψης δοµών χρήζει άµε-
σης λύσης από τους αρµόδιους φορείς και τα υπουργεία». 

Ο προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Παρέµβασης
του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Χρήστος
Χοµπάς, είπε ότι το ΕΚΚΑ βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης
σύγχρονης βάσης δεδοµένων σε συνεργασία µε τη UNICEF,
που θα καταγράφει σε πραγµατικό χρόνο τις αλλαγές στις
δοµές φιλοξενίας ασυνόδευτων, για την αµεσότερη ενηµέρω-
ση των επαγγελµατιών του πεδίου. 

Σύµφωνα µε στοιχεία του ΕΚΚΑ, στις 30 Νοεµβρίου 2017,
ο εκτιµώµενος αριθµός των ασυνόδευτων ανηλίκων στην
Ελλάδα ήταν 3.300, ενώ οι διαθέσιµες θέσεις φιλοξενίας
ανέρχονταν σε 1.104. 

Ο αριθµός των παραποµπών σε λίστα αναµονής για
τοποθέτηση σε δοµή φιλοξενίας είναι 2.200, από τις οποίες οι
425 διαµένουν σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, οι 80
σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης, οι 254 σε safe zones
και οι 204 σε ανοιχτές δοµές φιλοξενίας. 

Πηγή: https://www.newsbeast.gr/

Ως την Αµερική ταξίδεψαν τα κάλαντα από 
ΑΜΥΝΑ – ΓΡΙΖΑ και Κρήτες Φυλής

Μια εκπληκτική εµφάνιση πραγµατοποίησαν στο τηλεοπτικό κανάλι Ε το Χοροθέατρο
ΑΜΥΝΑ του ∆ήµου Φυλής και το νέο αίµα του Συλλόγου Αρβανίτικου Πολιτισµού Άνω
Λιοσίων η ΓΡΙΖΑ, καθώς και του Συλλόγου Κρητών Φυλής.

Τα παιδιά της Άµυνας ντυµένα Αγιοβασιλάκια στο πνεύµα των ηµερών, καθώς και τα παιδιά της
ΓΡΙΖΑΣ και των Κρητών έφτασαν στο πλατώ της εκποµπής ντυµένα µε τις παραδοσιακές τους φορ-
εσιές, παραµονή των Χριστουγέννων την Κυριακή 24 ∆εκεµβρίου, συνοδευόµενα από την αγαπ-
ηµένη ηθοποιό Βίνα Ασίκη, τον χοροδιδάσκαλο και χορογράφο Ορέστη ∆ηµητρίου και τον Πρόεδρο
της Γρίζας Γιώργο Καραϊσκάκη.

Εκεί ψάλλοντας τα κλασικά καθώς και παραδοσιακά κάλαντα προκάλεσαν τον ενθουσιασµό τόσο
εντός του Studio, όσο και στο τηλεοπτικό κοινό. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι το τηλεφωνικό
κέντρο πήρε στην κυριολεξία φωτιά! Τα πιο συγκινητικά τηλεφωνήµατα ήταν εκείνα που έφτασαν
από τον απόδηµο ελληνισµό της Αµερικής.

Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι η πρόσκληση για τη ζωντανή συµµετοχή ήρθε στη Βίνα Ασίκη και
στον ∆ήµο Φυλής από τη δηµοσιογράφο της εκποµπής Μένια Κούκου η οποία για δυο συνεχόµε-
νες χρονιές έχει καλύψει και προβάλει µε εκτενή ρεπορτάζ τη φαντασµαγορική φωταγώγηση του
Χριστουγεννιάτικου ∆έντρου. Η ίδια µάλιστα δήλωσε φέτος, πως το συγκεκριµένο πολιτιστικό
γεγονός έχει πλέον ενταχθεί στην ετήσια ατζέντα της.

Η Βίνα κι ο Ορέστης λοιπόν, που φέτος γιορτάζουν τα 20 χρόνια της καλλιτεχνικής τους πορείας
στο ∆ήµο Φυλής µέσα από την υπέροχη δουλειά που γίνεται στο Χοροθέατρο Άµυνα, µοιράστηκαν
live τη χαρά τους µαζί µε την ΓΡΙΖΑ και τους Κρήτες Φυλής, αποδεικνύοντας µε τον καλύτερο τρόπο
πως ο πολιτισµός ενώνει τους ανθρώπους ακόµη και όταν εκπροσωπούν διαφορετικά ήδη τέχνης.
Μαζί τους ήρθε κι έδεσε κι ένα ακόµη αστέρι των Άνω Λιοσίων ο µικρός «τυµπανιστής» Παναγιώτης
Γεωργίου.

ΟΟ  ΧΧΡΡΟΟΝΝΟΟΣΣ  ΚΚΡΡΑΑΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΜΜΥΥΓΓ∆∆ΑΑΛΛΕΕΖΖΑΑ  ΥΥΠΠΕΕΡΡΒΒΑΑΙΙΝΝΕΕΙΙ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ  22  ΜΜΗΗΝΝΕΕΣΣ
Άρσις: Καθυστέρηση στην τοποθέτηση ασυνόδευτων ανηλίκων σε κατάλληλες δοµές
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Ασπρόπυργος,  
28 ∆εκεµβρίου 2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού
Ασπροπύργου, προκειµένου να
καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες διδακτικού έτους 2017-
2018 (χειµερινό και εαρινό εξάµ-
ηνο) και έχοντας υπόψη:
1. την αριθ. πρωτ. 2901.2-

8/18/2017/09-11-2017  προκήρ-
υξη – επαναπροκήρυξη ΑΕΝ/Α
διδακτικού έτους 2017-2018, µε
την οποία επαναπροκηρύχθηκε,
µεταξύ άλλων, η πρόσληψη πέντε
(05) Εργαστηριακών Συνεργατών
Ναυτικών Μαθηµάτων, ειδικότητας
Μηχανικού Α΄ ή Β΄ τάξης Ε.Ν. και
ελλείψει αυτών Εργαστηριακών
Συνεργατών Γενικών και Τεχνικών
Μαθηµάτων ειδικότητας Μηχα-
νολόγου ή Ναυπηγού Μηχανολό-
γου,
2.  την οµόφωνη, µεταξύ άλλων,

απόφαση της 7ης συνεδρίασης
Συµβουλίου ΑΕΝ/Ασπροπύργου
του ακαδηµαϊκού έτους 2017-2018
της 30-11-2017, περί επαναπρο-
κήρυξης πρόσληψης µόνο µέχρι
δύο (02) θέσεων Εργαστηριακών
Συνεργατών Ναυτικών Μαθηµά-
των, ειδικότητας Μηχανικού Α΄ ή
Β΄ τάξης Ε.Ν. και ελλείψει αυτών
Εργαστηριακών Συνεργατών
Γενικών και Τεχνικών Μαθηµάτων
ειδικότητας Μηχανολόγου ή Ναυ-
πηγού Μηχανολόγου,  καθώς δεν
απαιτείται επί του παρόντος η κάλ-
υψη των υπολοίπων θέσεων, που
είχαν επαναπροκηρυχθεί µε το
στοιχείο (1) του προοιµίου του
παρόντος και οι οποίες δεν καλύφ-
θηκαν.
επαναπροκηρύσσει την πρό-

σληψη Εκτάκτου Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), µε σύµβα-
ση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου
Ορισµένου Χρόνου και ωριαία
αντιµισθία, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του άρθρου 14 του Ν.
2638/1998 (ΦΕΚ 204 Α΄), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, ανά
ειδικότητα και αριθµό, ως κατω-
τέρω.
Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗ

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
Εργαστηριακοί Συνεργάτες

Ναυτικών Μαθηµάτων:

Μέχρι δύο (02) Μηχανικοί Α’ ή Β΄
Τάξης Ε.Ν. και ελλείψει αυτών
Εργαστηριακοί Συνεργάτες
Γενικών και Τεχνικών Μαθηµάτων
Μηχανολόγοι ή Ναυπηγοί Μηχα-
νολόγοι, για τα µαθήµατα Ασκή-
σεις Τεχνουργείων Μηχανο-
στασίου, Τεχνουργεία – Εργαστήρ-
ια Ι-ΙΙ-ΙΙΙ-ΙV-V-VI, Μηχανολογικό
Σχέδιο Ι – ΙΙ, Ναυπηγία Ι, Ναυτιλια-
κές Γνώσεις Εφαρµογές, Εφ. Θερ-
µοδυναµική Ι-ΙΙ – Εφαρµογές,
Μηχανική Ρευστών II– Εφαρµο-
γές, Συντήρηση Πλοίων και
∆ιαχείριση Βλαβών – Εφαρµογές,
Βοηθητικά Μηχανήµατα Πλοίου ΙΙ-
Μεταφορά Υγρών Φορτίων- Εφαρ-
µογές, Βοηθητικά Μηχανήµατα
Πλοίου ΙΙΙ-Συστήµατα Εκφόρτω-
σης-Εφαρµογές και Μαθήµατα
Ειδικών Σχολείων.

Η Υπηρεσία διατηρεί το
δικαίωµα να προβεί στην πρό-
σληψη µέρους του αριθµού προ-
σωπικού που προκηρύσσεται, σε
περίπτωση µεταβολής των εκπαι-
δευτικών αναγκών, εφόσον αυτή
αιτιολογείται στο πρακτικό του
οικείου Συµβουλίου ΑΕΝ, χωρίς
αυτό να εγείρει οποιαδήποτε
απαίτηση από τους υποψηφίους.

Η προκαλούµενη  δαπάνη του
Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσω-
πικού που θα προσληφθεί θα
βαρύνει το Κεφάλαιο Ναυτικής
Εκπαίδευσης (ΚΝΕ) και είναι  επι-
λέξιµη για συγχρηµατοδότηση από
την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού προ-
γράµµατος “ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ,
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗ ” του  ΕΣΠΑ 2014-2020.               

Β.  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων

λήγει σε δέκα (10) ηµερολογια-
κές ηµέρες από την επόµενη της
τελευταίας δηµοσίευσης της Προ-
κήρυξης , στον Τύπο ή στην ιστο-
σελίδα του Προγράµµατος
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» του Υπουργείου
(Αναζήτηση: Ανά είδος/ Πράξεις
Οργανωτικού και ∆ιοικητικού Περ-
ιεχοµένου/Προκήρυξη πλήρωσης
θέσεων), ήτοι την 07/01/2018,
ηµέρα Κυριακή.   
Οι αιτήσεις µε τα απαραίτητα

δικαιολογητικά υποβάλλονται ή
αποστέλλονται µε «ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ
– ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ» ή  «EXPRESS»,
στην Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτι-
κού Ασπροπύργου ταχυδροµική
διεύθυνση Παραλία Ασπροπύρ-
γου, Ταχ. Κώδικας 19300 (Για το
εµπρόθεσµο της αίτησης λαµβάνε-
ται υπόψη είτε ο αριθµός πρω-
τοκόλλου που έλαβε, εάν υποβ-
λήθηκε στη Γραµµατεία της Ακαδ-

ηµίας, είτε η ηµεροµηνία της σφρ-
αγίδας του Ταχυδροµείου µε την
ένδειξη ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ –
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή  EXPRESS, εάν
εστάλη ταχυδροµικά). 
Εφιστάται η προσοχή των

υποψηφίων στην ορθή, σύµφωνα
µε τους όρους της παρούσας,
συµπλήρωση της αίτησης. Σε
περίπτωση που υποψήφιος διαπι-
στώσει οποιοδήποτε λάθος ή
παράλειψη ή επιθυµεί την τροπο-
ποίηση της αίτησής του, οφείλει να
υποβάλει νέα αίτηση, εντός της
οριζόµενης, µε την παρούσα,
προθεσµίας.
∆ικαιολογητικά που θα προσ-

κοµίζονται µετά τη λήξη προθε-
σµίας υποβολής δικαιολογ-
ητικών δεν γίνονται δεκτά. Στην
κατά το προηγούµενο εδάφιο
απαγόρευση αποδοχής εκπρ-
όθεσµων πιστοποιητικών ή
δικαιολογητικών περιλαµβά-
νονται και αυτά που είναι
συµπληρωµατικά ή διευκρινι-
στικά εκείνων που έχουν κατα-
τεθεί εµπροθέσµως.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδι-

κασίας πρόσληψης, τα υποβληθ-
έντα δικαιολογητικά θα παραµέ-
νουν στο αρχείο της Υπηρεσίας.
Στους υποψηφίους που δεν προ-
σελήφθησαν,  τα δικαιολογητικά
επιστρέφονται µετά τη λήξη του
εκπαιδευτικού έτους κατόπιν σχε-
τικής αίτησης.

Γ. Περίληψη της προκήρυξης
αυτής δηµοσιεύεται σε δύο ηµερή-
σιες  και αν δεν υπάρχουν, σε
εβδοµαδιαίες τοπικές εφηµερίδες
της έδρα της ΑΕΝ/Ασπροπύργου.
Πλήρες αντίγραφο της προκήρ-
υξης αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε
Π.Ν.Ο.,  Π.Ε.Μ.Ε.Ν.,
Π . Ε . Μ . Μ . Ε . Κ . Ε . Ν . ,
Υ.ΝΑ.Ν.Π./∆.∆.Υ – 1ο και τοιχο-
κολλάται στο Κατάστηµα της ΑΕΝ
και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του
∆ήµου όπου εδρεύει η ΑΕΝ.
Επίσης αναρτάται στην ιστοσελίδα
του Προγράµµατος «∆ΙΑΥΓΕΙΑ»
(Αναζήτηση: Ανά είδος απόφασης/
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) και στην ηλεκτρ-
ονική διεύθυνση  www.yen.gr. 

Πληροφορίες παρέχονται όλες
τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από
την Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτι-
κού Ασπροπύργου, στα τηλέφωνα
2105575986 και 2105574171-3.
Αρµόδιοι οι Ανθυπασπιστής Λ.Σ.
ΡΟΖΗΣ Αντώνιος και Αρχικελευ-
στής Λ.Σ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Άννα.

Ο ∆ιοικητής  
Πλοίαρχος Λ.Σ. ΦΩΤΕΙΝΟΣ

Σταµάτιος

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 3

Η ΕΣΕΕ ενηµέρωσε τον εµπορικό κόσµο για την επερχόµενη ρύθµιση τα εξής:
Το υπουργείο Οικονοµικών µε το υπουργείο Εργασίας από τη µία ετοιµάζει τη ρύθµιση έως

120 δόσεις για χρέη σε Εφορία και ασφαλιστικά ταµεία και από την άλλη όµως σφίγγει το κλοιό
µέσω των επαγγελµατικών λογαριασµών, χωρίς να επιτρέπει ένα εύλογο "ακατάσχετο" ποσό
από τις συναλλαγές µε πλαστικό χρήµα. Για τον λεγόµενο "ακατάσχετο" λογαριασµό, ενστά-
σεις βάζει η τρόικα, η οποία δεν επιθυµεί να ξεπερνά το όριο των 1.250 ευρώ, όπως ισχύει
και για τους απλούς πολίτες µε χρέη στο ∆ηµόσιο, ενώ επιβάλλει τον επαγγελµατικό λογαρ-
ιασµό, ως ρόλο τροφοδότη λογαριασµού της επιχείρησης. Άλλωστε, όλες οι εισπράξεις των
επιτηδευµατιών από κάρτες, ηλεκτρον ικά πορτοφόλια, µεταφορά ποσού κ.α. καταλήγουν
στον επαγγελµατικό λογαριασµό που έχουν υποχρέωση να δηλώσουν στο σύστηµα Taxis.
∆απάνες και εισπράξεις θα πρέπει επίσης υποχρεωτικά να καταλήγουν στον εν  λόγω λογα-
ριασµό, προκειµένου όσοι συναλλάσσονται να «χτίσουν» το αφορολόγητο τους και να
µπορούν να συµµετέχουν στη φορολοταρία.

Από το νέο έτος οι διασταυρώσεις του ΥΠΟΙΚ και της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσό-
δων θα ενταθούν µε στόχο να εντοπιστούν λογαριασµοί στους οποίους µπαίνουν εισο-
δήµατα που προέρχονται από εµπορικές συναλλαγές και δεν δηλώνονται.

Το "παρακλάδι" της ρύθµισης των 120 δόσεων θα αφορά επαγγελµατίες και ΜµΕ µε χρέη
µόνο σε Εφορία και Ταµεία, όχι όµως σε τράπεζες. Για χρέη έως 3.000 ευρώ θα µπορεί να
γίνει ρύθµιση έως 36 δόσεις, µε ελάχιστο ποσό τα 50 ευρώ, αλλά σε καµία περίπτωση δεν
θα γίνει «κούρεµα» προσαυξήσεων.

Για χρέη από 3.001 έως 50.000 ευρώ το «κούρεµα» µπορεί να φθάσει έως και το 85% για
Ταµεία και 95% για Εφορία, ενώ η εξόφληση του χρέους θα γίνει έως 120 δόσεις. Σηµειώνε-
ται ότι αφορά χρέη που δηµιουργήθηκαν έως 31/12/16 από ενεργούς ελεύθερους επαγγε-
λµατίες και αυτοαπασχολούµενους.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΕΦΚΑ έως 50.000 ευρώ οφείλουν περίπου 1,1 εκ. άτοµα οι
οφειλές των οποίων µε τις προσαυξήσεις ξεπερνούν τα 10 δις ευρώ, δηλαδή ανέρχονται
στο 1/3 των συνολικών οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταµεία. Αντίστοιχα από την ΑΑ∆Ε
προκύπτει ότι οι οφειλές των ελευθέρων επαγγελµατιών προς την εφορία έως το ύψος των
50.000 ευρώ προσεγγίζουν τα 35 δις ευρώ σε σύνολο 100 δις ευρώ.

Όσον αφορά λοιπόν τα χρέη µέχρι 50.000 ευρώ που έχουν οι επαγγελµατίες και επιθ-
υµούν να τα ρυθµίσουν, θα πρέπει να περιµένουµε να υπογραφεί η Κοινή Υπουργική
Απόφαση των Υπουργείων Οικονοµικών και Εργασίας, αφού ο εξωδικαστικός συµβιβασµός
που «τρέχει» εδώ και µερικούς µήνες δεν µπορεί να καλύψει τις ανάγκες επαγγελµατιών και
επιχειρήσεων µε αντίστοιχες οφειλές.

Στη ρύθµιση των 120 δόσεων έως 50.000 ευρώ σύµφωνα µε τα κριτήρια που προβλέ-
πονται θα µπορούν να ενταχθούν όσοι:

* δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα ανεξάρτητα οφειλής,
* έχουν, αλλά οφείλουν κάτω από 20.000 ευρώ,
* έχουν, αλλά το 85% των οφειλών είναι σε Ασφαλιστικά Ταµεία,
* δεν έχουν περιουσία που υπερβαίνει το 25πλάσιο του χρέους,
* έχουν ταυτόχρονα οφειλές σε Ταµεία και Εφορία.
Η ρύθµιση µπορεί να χαθεί σε τρείς περιπτώσεις και να είναι εκ νέου απαιτητή από τον

ΕΦΚΑ στο σύνολο της εφόσον δεν καταβληθούν τρείς δόσεις, δεν υποβληθεί ΑΠ∆ εντός
τριών µηνών και δεν τακτοποιηθούν ή ρυθµιστούν εντολές τριών µηνών οι οφειλές προς
το ΚΕΑΟ που βεβαιώθηκαν µετά τη 31 ∆εκεµβρίου 2016.Αξίζει να επισηµάνουµε µία ακόµα
αλλαγή στη λογική των ποινών και των προστίµων.

Στηνπερίπτωση της αδήλωτης εργασίας, που το πρόστιµο ανέρχεται στα 10.550 ευρώ
θα µπορεί να µειώνεται έως και 50%, εφόσον η επιχείρηση προχωρήσει στη πρόσληψη του
εργαζοµένου µε σύµβαση πλήρους απασχόλησης.

Στην προκειµένη περίπτωση η ΕΣΕΕ είχε ζητήσει να προηγούνται τα στάδια της
ενηµέρωσης και προειδοποίησης πριν  την επιβολή, ενώ µε τη λύση της πρόληψης να
µηδεν ίζεται.
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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

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ

ΤΡΙΩΝ   (3) ΘΕΣΕΩΝ

O Πρόεδρος του Ν.Π.∆.∆.
«ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ
∆ΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» προκ-
ηρύσσει  την  πλήρωση
θέσεων , µε  συµβάσεις
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σµέν ου χρόν ου.  

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

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (αν ά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα ∆ιάρκεια 
σύµβασης

Αριθµός
ατόµων

105
Νοµικό Πρόσωπο

∆ηµοσίου ∆ικαίου Πολιτι-
σµού-Αθλητισµού –Κοι-

νωνικής Πολιτικής και
Προσχολικής Αγωγής

Ελευσίνας 

∆ΗΜΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 8 Μήν ες 1

106
Νοµικό Πρόσωπο

∆ηµοσίου ∆ικαίου Πολιτι-
σµού-Αθλητισµού –Κοι-

νωνικής Πολιτικής και
Προσχολικής Αγωγής

Ελευσίνας 

∆ΗΜΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΤΕ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ 

8 Μήν ες 1

107
Νοµικό Πρόσωπο

∆ηµοσίου ∆ικαίου Πολιτι-
σµού-Αθλητισµού –Κοι-

νωνικής Πολιτικής και
Προσχολικής Αγωγής

Ελευσίνας 

∆ΗΜΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 8 Μήν ες 1

Κωδικός
θέσης

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

105 α) Πτυχίο ή δίπλωµα  Βιοµηχανικής ∆ιοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστηµά-
των Παραγωγής) ή Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ή Βαλκανικών Σπουδών ή
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (το οποίο ίσχυε µέχρι το ακαδηµαικό έτος 1996-1997) ή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µε
κατεύθυνση ∆ηµοσίων Θεσµών ή ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών
(από Μάιο 2008 µετονοµάστηκε σε ∆ιεθνών και Ευρωπαικών Σπουδών)  µε κατεύθυνση Πολτικών
Σπουδών και ∆ιπλωµατίας ή  ∆ιεθνών και Ευρωπαικών Σπουδών ή ∆ιεθνών, Ευρωπαϊκών και Περ-
ιφερειακών Σπουδών  ή ∆ιεθνών και Ευρωπαικών Σπουδών µε κατευθύνσεις: α) Πολιτικών Σπουδών
και ∆ιπλωµατίας είτε β) ∆ιεθνών και Ευρωπαικών Θεσµών και ∆ιακυβέρνησης είτε γ) ∆ιεθνούς και
Ευρωπαικής Πολιτικής ή ∆ιεθνών και Ευρωπαικών Σπουδών (πρώην ∆ιεθνών και Ευρωπαικών Οικο-
νοµικών και Πολιτικών Σπουδών) µε κατεύθυνση Πολιτικών Σπουδών και ∆ιπλωµατίας  ή ∆ιοίκησης
Τεχνολογιών  ή ∆ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας ή ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ή ∆ιοίκησης
Επιχειρήσεων και Οργανισµών ή ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προιόντων και Τροφίµων ή
∆ιαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και ∆ιοίκησης  ή Επιχειρησιακής Ερευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχει-
ρισιακής Ερευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Κοινωνικής Ανθ-
ρωπολογίας µε κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας  ή Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής ∆ιοίκησης
ή  Κοινωνικής ∆ιοίκησης και Πολιτικής Επιστήµης:Εισαγωγική Κατεύθυνση: α) Πολιτικής Επιστήµης
β) Κοινωνικής ∆ιοίκησης µε κατεύθυνση  Κοινωνικής ∆ιοίκησης και Πολιτικής  ή Κοινωνικής Πολιτικής
ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας  ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (εντός του
2002 µετονοµάστηκε σε Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας)  ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και
Ιστορίας ή Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής  ή Μεσογειακών Σπουδών µε κατευθύνσεις: α)
Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου είτε β) ∆ιεθνών Σχέσεων και Οργανισµών ή Μάρκετινγκ
και ∆ιοίκησης Λειτουργιών ή  Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρε-
σιών ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Νοµικής ή Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων
(από 2006 µετονοµάστηκε σε ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προιόντων και Τροφίµων) ή Οργά-
νωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Αθλητισµού ή Πολιτικής Επιστήµ-
ης ή Πολιτικής Επιστήµης και ∆ηµόσιας  ∆ιοίκησης ή Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας ή Πολιτικών
Επιστηµών ή Πολιτικής Επιστήµης και ∆ιεθνών Σπουδών  ή  Πολιτικής Επιστήµης και ∆ιεθνών Σχέ-
σεων  ή Πολιτικών Θεσµών και ∆ιεθνών Σχέσεων (από 2006 µετονοµάστηκε σε Πολιτικής Επιστήµης
και ∆ιεθνών Σχέσεων) ή Τεχνολογίας και Συστηµάτων Παραγωγής  ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή
δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής
(ΠΣΕ) ΑΕΙ της ηµεδαπής η ισότιµος τίτλος σχολών  της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότ-
ητας.
β) Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ)
υπηρεσιών διαδικτύου.

106
Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Βιβλιοθηκονοµίας ή Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφ-
όρησης ΤΕΙ  ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ
ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων  Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµε-
δαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων
και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
γ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

107 α) Πτυχίο ή δίπλωµα Βιβλιοθηκονοµίας ή Βιβλιοθηκονοµίας και Συστηµάτων Πληροφόρησης ή
∆ιαχείρισης Πληροφοριών ή ∆ιεθνούς Εµπορίου ή ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ή ∆ιοίκησης Επιχει-
ρήσεων - ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων ή ∆ιοίκησης Κοινωνικών- Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και
Οργανώσεων ή ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης Έργων ή ∆ιοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ή ∆ιοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισµών - ∆ιοίκησης
Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων - ∆ιοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρό-
νοιας  ή ∆ιοίκησης Συστηµάτων Εφοδιασµού ή ∆ιοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή ∆ιοικητικής
Τεχνολογίας ή ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε. ή
Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εµπορίας και ∆ιαφήµισης ή ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
- ∆ιοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ήΕπιχειρηµατικού Σχεδια-
σµού και Πληροφοριακών Συστηµάτων ή Εφαρµογών Ξένων Γλωσσών στη ∆ιοίκηση και στο
Εµπόριο ή Εφαρµογών Πληροφορικής στη ∆ιοίκηση και στην Οικονοµία ή Λογιστικής ή Λογι-
στικής και Χρηµατοοικονοµικής ή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών  ή Πληροφορικής
και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης  ή ∆ιοίκησης Οικονοµίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουρι-
στικών Μονάδων ή Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκµεταλλεύσεων  ή Τοπικής
Αυτοδιοίκησης ή ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισµών - Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τηλεπ-
ληροφορικής και ∆ιοίκησης ή Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Τεχνολογίας και Οργάνωσης Μικρο-
µεσαίων Επιχειρήσεων ή Τυποποίησης και ∆ιακίνησης Προϊόντων ή Χρηµατοοικονοµικής και
Ασφαλιστικής ή Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής ή Χρηµατοοικονοµικών Εφαρµογών ή
Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών – Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες ή Επιχειρη-
σιακής Πληροφορικής ΤΕΙ  ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλο-
γής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας ή το οµώνυµο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων
και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Οι υποψήφ ιοι των  ειδικοτήτων
πρέπει ν α είν αι ηλικίας από 18
έως 65 ετών .

Η αίτηση απευθύν εται στο
«ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» (Κίµων ος 11  
& Παγκάλου  Ελευσίν α TK.19200
τηλ.  210-5565619 Βουκου-
βαλίδης Κλεάν θης) 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο Κατάλογος των
απαραίτητων δικαιολογητικών τα
οποία οι υποψήφιοι πρέπει να
υποβάλουν µαζί µε την αίτησή
τους:

1.   Ανεπικύρωτο φωτοαντίγραφο
των δύο όψεων του ατοµικού
δελτίου ταυτότητας ή άλλο
δηµόσιο   έγγραφο από το οποίο
να προκύπτουν τα στοιχεία της
ταυτότητας

2.    Πιστοποιητικό Ελληνοµάθει-
ας (µόνο για υποψήφιο χωρίς
ελληνική ιθαγένεια).

3.    Πιστοποιητικά απόδειξης χει-
ρισµού Η/Υ όπου χρειάζεται.

4.    Βασικό τίτλο σπουδών(για
υποψήφιο που συµµετέχει στις
κατηγορίες ΠΕ,ΤΕ και ∆Ε,    ενώ
για την κατηγορία ΥΕ,µόνο αν
ζητείται από την ανακοίνωση). 

5.    Βεβαίωση ΟΑΕ∆ ή/και
βεβαίωση ΚΕΚ (για την απόδειξη
του χρόνου ανεργίας).

6.   Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα
πολυτέκνων, πιστοποιητικό οικο-
γενειακής κατάστασης του
οικείου δήµου, συνοδευόµενο
από πιστοποιητικό της Ανώτατης
Συνοµοσπονδίας        Πολυτέκνων
Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.).  Επιπλέον,
υπεύθυνη δήλωση  ή συµπλήρω-
ση του      αντίστοιχου τετραγω-
νιδίου στο έντυπο της αίτησης
περί µη πρόσληψης στον ίδιο
φορέα       άλλου µέλους της ίδιας
οικογένειας κατά το τρέχον ηµερ-
ολογιακό έτος µε χρήση της
πολυτεκνικής ιδιότητας.

7.    Πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης (για την απόδειξη
ύπαρξης ανήλικων τέκνων).

8.   Οι γονείς και τα τέκνα µονογο-
νεϊκών οικογενειών πρέπει απαραι-
τήτως να ανατρέξουν        στο
δεύτερο κεφάλαιο του παραρτή-
µατος, προκειµένου να ενηµερωθ-
ούν για τα         δικαιολογητικά
απόδειξης του σχετικού κριτηρίου
ανάλογα την περίπτωση
µονογονεϊκής οικογένειας στην
οποία εµπίπτουν. Επιπλέον,
υπεύθυνη δήλωση ή
συµπλήρωση του αντίστοιχου
τετραγωνιδίου στο έντυπο της
αίτησης περί µη        πρόσληψης
στον ίδιο φορέα άλλου µέλους
της ίδιας οικογένειας κατά το
τρέχον       ηµερολογιακό έτος µε
χρήση της µονογονεϊκής ιδιότ-
ητας.

9.    Τα κατά περίπτωση (π.χ.
µισθωτοί, ελεύθεροι επαγγε-
λµατίες, απασχολούµενοι στο
δηµόσιο κ.λπ.) δικαιολογητικά
απόδειξης εµπειρίας (π.χ. άδεια

άσκησης επαγγέλµατος,
βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα,
υπεύθυνη δήλωση εµπειρίας
κ.λπ.), όπως ακριβώς        ορίζον-
ται στο δεύτερο κεφάλαιο του
παραρτήµατος και στην οικεία
ανακοίνωση (βλ.         ΕΜΠΕΙΡΙΑ).

10.   Σε περίπτωση αναπηρίας
υποψηφίου, Πιστοποιητικό
ΚΕΠΑ ή Πιστοποιητικό Ανώτατης
Υγειονοµικής Επιτροπής ισχύ ,µε
το οποίο προσδιορίζεται η πάθη-
ση ή βλάβη και το  ποσοστό
αναπηρίας.
Η προθεσµία υποβολής της
αίτησης είν αι δέκα µέρες  ήτοι
από   29-12-2017 έως  8-1-  2018
και ώρες   8.00 π.µ έως 14.00
µ.µ
Για πληροφ ορίες στο τηλ.210-

5565619 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παραπάν ω κατά-
λογος δικαιολογητικών  είν αι
συν οπτικός και δεν  περιλαµβά-
ν ει ειδικές περιπτώσεις από-
δειξης κριτηρίων  – ιδιοτήτων ,
για τις οποίες µπορεί ν α απαι-
τούν ται άλλα ή πρόσθετα δικαιο-
λογητικά σύµφ ων α µε την  αν α-
κοίν ωση ή το παράρτηµα. Σε
κάθε περίπτωση λοιπόν  οι υπο-
ψήφ ιοι πρέπει ν α διαβάσουν
πλήρως και µε προσοχή την
αν ακοίν ωση και το παράρτηµά
της, προκειµέν ου ν α εν ηµερωθ-
ούν  λεπτοµερώς και µε ακρίβεια
για το σύν ολο των  δικαιολογ-
ητικών  που απαιτούν ται για
την  απόδειξη των  προσόν των
που επικαλούν ται.

O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Α.Κ.Π.Π.Α.

ΒΑΣΙΛΗΣ Κ.ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ
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–ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ’ αριθµ.
24/2017

Συν εδρίασης του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Μάν δρας- Ειδυλλίας 

Αρ. Αποφ.263
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Έγκριση προϋπολογισµού
∆ήµου Μάν δρας-Ειδυλλίας οικο-
ν οµικού έτους 2018

Στη  Mάν δρα, σήµερα στις 21 του
µήνα ∆εκεµβρίου του έτους 2017
ηµέρα της εβδοµάδας  Πέµπτη και
ώρα  22:00 το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο του ∆ήµου συνήλθε σε
δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότ-
ητας Μάνδρας, ύστερα από την µε
αριθµ. πρωτ. 28660/15.12.2017
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρ-
ου, η οποία γνωστοποιήθηκε στα
µέλη σύµφωνα  µε το άρθρο 67
του Ν 3852/10  και αναρτήθηκε
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. Αφού
διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη
απαρτία και σύµφωνα δεδοµένου
ότι σε σύνολο µελών 27 παρα-
βρέθηκαν 15 δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1  Στάθη-Οικονόµου Ερασµία
2. Παπακωνσταντής Μελέτιος
3. Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάνδρα
4. Αδάµ Ιωάννα
5. Κανάκης Γεώργιος
6. Παπακωνσταντίνου Αγγελική
7. Ρόκας Περικλής
8. Κώνστας Ευάγγελος 
9. Κανάκης Χαράλαµπος
10. ∆ούκας Αναστάσιος
11. Μουρίκης Ευάγγελος 
12 ∆ρίκος Σπυρίδων
13. Κώνστας Βασίλειος 

14. Tώρος Αθανάσιος
15. Θεοδώρου Χαράλαµπος

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. ∆ρίκος Γεώργιος
2. Φλώρου Καλοµοίρα
3. Πανωλιάσκος Αθανάσιος
4. Κώνστα Αγλαΐα
5. ∆ουδέσης ∆ηµήτριος
6. Κανάκης Κωνσταντίνος
7. Αδάµ Μελέτιος
8. Τσαντίλας Γεώργιος
9. Κολοβέντζος Παναγιώτης
10. Γκιόκας Ιωάννης
11. Σαµπάνης Γεώργιος
12 Παπακωνσταντίνου-Ρουµε-
λιώτη Ελένη

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και
ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της
∆ηµοτικής Κοινότητας Μάνδρας
κος Παχής Νικόλαος µε δικαίωµα
ψήφου στα θέµατα που αφορούν
την ∆ηµοτική Κοινότητα Μάνδρας
µε απόντες αν και προσκλήθηκαν,
τον Πρόεδρο της ∆ηµοτικής
Κοινότητας Ερυθρών κο Οικονό-
µου Κωνσταντίνο, τον Πρόεδρο της
Τοπικής Κοινότητας Βιλίων κο Γκι-
όκα Γεώργιο και τον Πρόεδρο της
Τοπικής Κοινότητας Οινόης κο
Πανολιάσκο Βασίλειο    

Η Πρόεδρος κήρυξε την ένα-
ρξη της συνεδρίασης µε παρούσα
τη ∆ήµαρχο κα Ιωάννα Κριεκούκη,
και εισηγούµενη το 1ο  θέµα της
ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη
των µελών του ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου τα ακόλουθα: 

1. Για το οικονοµικό έτος 2018
εκδόθηκε η µε αριθµ.
25595/26.07.2016 KYA : Παροχή
οδηγιών για την κατάρτιση του
προϋπολογισµού των δήµων οικο-
νοµικού έτους 2018  και τα οριζό-
µενα στην υπ’ αριθµ.
7028/3.2.2004 (ΦΕΚ 253 Β΄)
απόφαση «περί καθορισµού του
τύπου του προϋπολογισµού
∆ήµου & Κοινοτήτων», όπως αυτή
τροποποιήθηκε  και ισχύει

2. Τις διατάξεις  του άρθρου 77 του
Ν.4172/2013, και του άρθρου 266
του Ν.3852/2010 , και µε τις οποίες
έχει απεµπλακεί η ψήφιση και
εκτέλεση του προϋπολογισµού
από το Πενταετές Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα και το Ετήσιο Πρόγρ-
αµµα ∆ράσης που οφείλει να
εκπονεί ο δήµος και η περιφέρεια.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη
ψήφιση και εκτέλεση του προϋπο-
λογισµού έκαστου έτους των
δήµων, είναι η προηγούµενη
κατάρτιση του Τεχνικού Προγράµ-
µατος για το έτος αυτό.

3. Την υπ’ αριθµ. 246/2017 απόφ-
αση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε
την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό
Πρόγραµµα έργων ∆ήµου Μάνδρ-
ας-Ειδυλλίας για το έτος 2018

4.Το γεγονός ότι η ∆ηµοτική Επι-
τροπή ∆ιαβούλευσης δεν συνε-
δρίασε εµπρόθεσµα και υπάρχει
κίνδυνος µη τήρησης των προβλε-
ποµένων προθεσµιών

5. Την µε αριθµ. 4/2017 απόφαση
της Εκτελεστικής Επιτροπής και
το εισηγούµενο προς την Οικονοµι

κή Επιτροπή   σχέδιο του προϋ-
πολογισµού  

6. Την µε αριθµ. 433/2017 απόφ-
αση της Οικονοµικής Επιτροπής 
Επισηµαίνεται ότι ο µήνας αναφο-
ράς για την σύνταξη του προϋπο-
λογισµού είναι ο Ιούλιος 2017.
Αµέσως µετά ακολούθησε συζήτ-
ηση κατά τη διάρκεια της οποίας
διατυπώθηκαν τοποθετήσεις όπως
αναλυτικά καταγράφονται στα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά
και ακολούθως το σώµα κλήθηκε
όπως αποφασίσει σχετικά 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο

Αφού έλαβε υπόψη του όλα τα
αν ωτέρω

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Με 14 ψήφ ους υπέρ και µία
ψήφ ο κατά (του ∆ηµοτικού
Συµβούλου κου Θεοδώρου Χαρά-
λαµπου)

Α. Ψηφίζει τον  προϋπολογισµό
∆ήµου Μάν δρας-Ειδυλλίας οικο-
ν οµικού έτους 2018 του οποίου
η γεν ική αν ακεφαλαίωση έχει
ως εξής: 

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    

Η απόφ αση πήρε αα 263
Αφ ού συν τάχθηκε υπογράφ εται
όπως ακολουθεί:

Η Πρόεδρος
Στάθη-Οικον όµου Ερασµία

Πιστό Αν τίγραφ ο   

Μάν δρα 22-12-2017    

Η Πρόεδρος   
Στάθη-Οικονόµου Ερασµία
Τα µέλη:
1.Παπακωνσταντής Μελέτιος
2.Παπακωνσταντίνου Αγγελική

3.Ρόκας Περικλής
4.Νερούτσου-Λιάσκου Αλεξάν-
δρα
5.Κανάκης Γεώργιος
6.Κανάκης Χαράλαµπος
7.Αδάµ Ιωάννα
8.Μουρίκης Ευάγγελος

9.Κώνστας Ευάγγελος
10. ∆ούκας Αναστάσιος
11. ∆ρίκος Σπυρίδων
12. Κώνστας Βασίλειος
13. Τώρος Αθανάσιος
14. Θεοδώρου Χαράλαµ-
πος
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Αν αρτητέα στο ∆ιαδίκτυο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ

Χαϊδάρι:27/12/2017

Αρ. Πρωτ. Οικ.:  37184

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ

∆ιακηρύσσει
Ανοικτό άνω των ορίων Ηλεκτρο-
νικό ∆ιαγωνισµό για τη προµήθεια
µε τίτλο «Προµήθεια Μηχανολογι-
κού Εξοπλισµού στην Υπηρεσία
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης»
προϋπολογισµού €1.370.200,00
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ
24% (προϋπολογισµός χωρίς
ΦΠΑ: € 1.105.000,00  ΦΠΑ :
€265.200,00). 
Ο ∆ιαγωνισµός θα γίνει µε σφραγι-
σµένες προσφορές και µε κριτήριο
κατακύρωσης την  πλέον  συµφ -
έρουσα από οικον οµικής άποψ-
ης προσφ ορά βάσει της βέλτι-
στης σχέσης ποιότητας – τιµής,
για τα προς προµήθεια είδη κάθε
οµάδας σύµφωνα µε τις τεχνικές
προδιαγραφές και τους όρους της
υπ  ́αριθµ πρωτ. 37182/2017 ∆ια-
κήρυξης, όπως καθορίζονται από
τον Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες
Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147/τ.Α /́08-08-
2016).

Ως ηµεροµηνία έναρξης ηλεκτρονι-
κής υποβολής προσφορών στο
Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ)
ορίζεται η 31-12-2017 και ως
καταληκτική ηµεροµηνία υποβο-
λής των προσφορών στη διαδικ-
τυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr  του
Συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ ορίζεται η
04-02-2017 και ώρα 16:00µ.µ. Η
ηλεκτρονική αποσφράγιση των 

προσφορών γίνεται τέσσερις (4)
εργάσιµες ηµέρες µετά την καταλ-
ηκτική ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών, ήτοι 08-02-2017
(ώρα 10:30)
Στη διαδικασία γίνονται δεκτοί
αναγνωρισµένοι υποψήφιοι, ικανοί
να προσφέρουν τα προς προµήθ-
εια είδη, οι οποίοι θα είναι εγγεγρ-
αµµένοι στο οικείο επιµελητήριο ή
επαγγελµατική οργάνωση, δηλα-
δή Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα,

Συνεταιρισµοί, Ενώσεις Προµηθευ-
τών που υποβάλλουν κοινή προ-
σφορά και Κοινοπραξίες Προµηθ-
ευτών. 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υπο-
βάλλουν προσφορά στην Ελληνι-
κή γλώσσα.
Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό
οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορ-
είς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή
υπογραφή, χορηγούµενη από
πιστοποιηµένη αρχή παροχής
ψηφιακής υπογραφής και να εγγρ-

αφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα
ΕΣΗ∆ΗΣ ακλουθώντας την σχετι-
κή διαδικασία εγγραφής.
Οι ενδιαφερόµενοι έχουν την
δυνατότητα να υποβάλλουν προ-
σφορά για µία ή περισσότερες ή για
το σύνολο των οµάδων των υπό
προµήθεια ειδών. 
Οι προσφορές ισχύουν και
δεσµεύουν τους προµηθευτές
εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες από
την επόµενη διενέργειας του διαγω-
νισµού. Αντιπροσφορές δεν γίνον-
ται δεκτές.

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από
εγγύηση συµµετοχής υπέρ του
συµµετέχοντος για ποσό που
καλύπτει το 1% της εκτιµώµενης
αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ,
ήτοι €11.050,00. 

Σε περίπτωση που ο συµµετέχον-
τας επιθυµεί τη συµµετοχή του σε
µία ή περισσότερες από τις έξι οµά-
δες τότε η εγγύηση συµµετοχής
αφορά το 1% της εκτιµώµενης
αξίας της σύµβασης της/ων συγκε-
κριµένης/ων οµάδας/ων εκτός
ΦΠΑ. Ο οικονοµικός φορέας στον
οποίο θα γίνει η κατακύρωση,
υποχρεούται να καταθέσει
εγγύηση καλής εκτέλεσης για
ποσό ίσο µε το 5% της συµβατικής
αξίας εκτός Φ.Π.Α.
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται
σε εκατόν πενήντα (150) ηµέρες

από την υπογραφή της και την
ανάρτησή της στο ΚΗΜ∆ΗΣ.

Ηµεροµηνία αποστολής στην
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοι-
νοτήτων:27/12/2017 και στον
Ελληνικό Τύπο: :27/12/2017

Όλα τα σχετικά των τευχών του
διαγωνισµού βρίσκονται στα γραφ-
εία του ∆ήµου Χαϊδαρίου όπου οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν τις εργά-
σιµες ηµέρες και ώρες να λαµβά-
νουν γνώση (Τµήµα Προµηθειών,
Στρ. Καραϊσκάκη 138 &
Επαύλεως, Τ.Κ. 12461, 2ος όρο-
φος, τηλ. 2132047330 -318 και
Φαξ: 210 5323635) 
Το πλήρες σώµα της ∆ιακήρυξης
του διαγωνισµού θα αναρτηθεί σε
ηλεκτρονική µορφή (.pdf) στην δια-
δικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗ∆ΗΣ (συστηµικοί αριθµοί
51432, 51433, 51434, 51435,
51436, 51437) και του ΚΗΜ∆ΗΣ.
Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη,
άµεση και πλήρης πρόσβαση στη
Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα
λοιπά τεύχη του παρόντος διαγω-
νισµού στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
Χαϊδαρίου www.haidari.gr. 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ
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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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