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ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Με µικρά διαστήµατα ηλιοφάνειας

Η θερµοκρασία από 8 έως 15
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
1,5,9,13,21,25,29

   ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αγάθων, Βασίλισσα, Κέλσιος, 

Κέλσια, Κέλσα, Κέλση, ∆οµινίκη, 
Παρθένα, Έλσα, Έλση, Νένα

Συγκάλεσε την πρώτη Εκτελεστική Επιτροπή 
για το 2018 ο ∆ήµαρχος Αχαρνών

Ώριµες µελέτες και εξασφαλισµένες πηγές
χρηµατοδότησης για αντιπληµµυρικά έργα 
και κοινωνικές δοµές στον ∆ήµο Αχαρνών

Την Τρίτη 2 Ιανο-
υαρίου 2018
συγκάλεσε την

πρώτη Εκτελεστική Επι-
τροπή για το 2018 ο
∆ήµαρχος Αχαρνών κ.
Γιάννης Κασσαβός µε
σκοπό τον συνοπτικό
απολογισµό της χρονιάς
που πέρασε και τον προ-
γραµµατισµό της νέας
χρονιάς, µε τη συµµε-
τοχή των Αντιδηµάρχων,
αλλά και των Προέδρων
των Νοµικών
Προσώπων καθώς και
του Γενικού Γραµµατέα,
του ∆ήµου Αχαρνών. 

Όπως αναφέρθηκε
στην πρώτη Εκτελεστική
Επιτροπή για το 2018 η χρονιά "αφήνει" πίσω της
σηµαντικές δυσκολίες και αντιξοότητες και η νέα έρχεται
µε περισσότερη ελπίδα και υψηλότερες προσδοκίες. 

Ο ∆ήµος Αχαρνών, τα τελευταία τρία χρόνια έχει
διανύσει µια πολύ δύσκολη πορεία, µέσα από σηµαντι-
κές προκλήσεις, ως επακόλουθο σηµαντικών παρα-
λείψεων, κακοδιαχείρισης, υπερδανεισµού, έλλειψης
προγραµµατισµού και µεθοδικότητας των προηγούµε-
νων ετών. 

Τον Σεπτέµβριο του 2014, η ∆ηµοτική Αρχή παρέλαβε,
ΚΑΜΙΑ νέα ενεργή Προγραµµατική Σύµβαση µε την Περ-
ιφέρεια Αττικής για έργα υποδοµών, ΚΑΜΙΑ Μελέτη για
έργα υποδοµών, ΚΑΜΙΑ πιστοποιηµένη Παιδική Χαρά.

Παρέλαβε έναν δήµο, µε ταµειακό έλλειµµα που ξεπερ-
νούσε τα 10,27 εκατοµµύρια ευρώ, έναν δήµο που από
το 2003 έως το 2010 είχε δανειστεί πάνω από 75 εκα-
τοµµύρια ευρώ, που δεν ήταν συνεπής στην εξόφληση
των δανειακών του υποχρεώσεων και είχε κατασχέσεις
από το 2014 έως το τέλος του 2017 ύψους 4.204.928,58
ευρώ! 

Παρόλα αυτά από τον Σεπτέµβριο του 2014 ο ∆ήµος
Αχαρνών είναι συνεπής στο ακέραιο, καθώς µέχρι τις
30/12/2017 εξοφλήθηκαν δόσεις δανείων ύψους
10.298.146,37€, ενώ ταυτόχρονα εξοφλήθηκαν ληξιπρ-
όθεσµες υποχρεώσεις ύψους 11.271.302,08€! 

Από την πρώτη στιγµή ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης
Κασσαβός και τα στελέχη της ∆ηµοτικής Αρχής εφαρµό-
ζουν ένα σφιχτό οικονοµικό πρόγραµµα και παράλληλα

αναζητούν πηγές χρηµατοδότησης έργων υποδοµής
που τόσο ανάγκη έχει η πόλη. 

Σε αντίθεση µε τις κινδυνολογίες κάποιων, ο ∆ήµος
Αχαρνών καταφέρνει και προσλαµβάνει επιπλέον προ-
σωπικό καθαριότητας "ξεπαγώνοντας" προκήρυξη του
ΑΣΕΠ από το 2008!

Μηδενίζει ή µειώνει σηµαντικά τα δηµοτικά τέλη σε
ευπαθείς οµάδες πληθυσµού, καταβάλλει σηµαντικό
µέρων ληξιπρόθεσµων οφειλών και καταφέρνει σηµαντι-
κή µείωση δαπανών (ο Προϋπολογισµός δαπανών του
2016 είναι µειωµένος κατά 39,50% σε σχέση µε αυτόν
του 2013, ήτοι -61,4 εκ. ευρώ και µειωµένος κατά
20,45% ήτοι -24,16 εκ. ευρώ σε σχέση µε τον Προϋπο-
λογισµό δαπανών του 2014).

Παρά τις αντίξοες οικονοµικές συνθήκες σεβόµενοι ότι
η ∆ιοίκηση έχει συνέχεια, αναλάβαµε όλες τις υποχρ-
εώσεις της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Τεχνικών Έργων
(∆ΕΤΕ∆Α) που ταλαιπωρούσε τα τελευταία 10 χρόνια
συµπολίτες µας εργαζοµένους και προµηθευτές. 

Σε αυτό το τοπίο ο ∆ήµος Αχαρνών δεν αποκλίνει από
τους στόχους του και µε οικονοµία κλίµακας εξασφαλίζει
χρηµατοδότηση από ιδίους πόρους για την προµήθεια
µηχανήµατος JCB, για την εξασφάλιση µηχανηµάτων και
εργαλείων των Τεχνικών Υπηρεσιών και της Πολιτικής
Προστασίας, αλλά και για την προκήρυξη διεθνή διαγω-
νισµού για την αγορά νέων απορριµµατοφόρων και
οχηµάτων. 

Συνεχίζεται στη σελ. 11

Ληστεία σηµειώθηκε
τσε πρατήριο υγρών
καυσίµων, που

βρίσκεται στο 10ο χλµ της Αττι-
κής οδού, στον Ασπρόπυργο.
Σύµφωνα µε την Αστυνοµία,
αντιµέτωπος µε άγνωστο
αριθµό κακοποιών που κρα-
τούσαν λοστούς βρέθηκε στις
04:25 τα ξηµερώµατα της Κυρ-
ιακής ένας υπάλληλος πρατ-
ηρίου καυσίµων που βρίσκεται
στο ύψος του Ασπροπύργου. 

Οι δράστες αφαίρεσαν εκα-
τοντάδες πακέτα µε τσιγάρα
ενώ επιχείρησαν να διαρρήξουν και το χρηµατοκιβώτιο της επιχείρησης- χωρίς όµως να το καταφέρουν.

Μάλιστα κατά την διαφυγή τους ακινητοποίησαν ένα άτοµο ηλικίας 74 ετών που σταµάτησε προκειµένου να βάλει
βενζίνη στο αυτοκίνητό του και του αφαίρεσαν 500 ευρώ και µια χρυσή αλυσίδα που φορούσε στο λαιµό.

Ληστεία σε πρατήριο στον Ασπρόπυργο
- Ακινητοποίησαν πελάτη και υπάλληλο µε λοστούς



ΜΜεεθθυυσσµµέέννοοςς  οοδδηηγγόόςς  
εεµµββόόλλιισσεε  ππεερριιπποολλιικκόό  
σσττοο  ΜΜεεννίίδδιι
––  ∆∆ύύοο    αασσττυυννοοµµιικκοοίί  ττρρααυυµµααττίίεεςς

Με το παραπάνω πλήρωσε την απόφασή
του ένας νεαρός οδηγός Ι.Χ. που επέλεξε
να οδηγήσει µεθυσµένος. 

Παραλίγο όµως την δική του απόφαση να την
πληρώσουν και δύο αστυνοµικοί που βρίσκονταν
σε περιπολία και δεν έφταιγαν σε τίποτα να βρεθ-
ούν στο νοσοκοµείο
Το περιστατικό έγινε λίγο µετά τις 4 τα ξηµερώµα-
τα της Πέµπτης στο Μενίδι, όταν ένας 21χρονος
που οδηγούσε το Ι.Χ. του υπό την επήρεια αλκοόλ,
µε κατεύθυνση από το κέντρο του Μενιδίου και επί
της οδού Αγίου ∆ιονυσίου, εµβόλισε µε ταχύτητα
ένα οµόρροπα κινούµενο περιπολικό της νέας
∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας ∆υτικής Αττικής, το εξέτρ-
εψε της πορείας του αριστερά και το έριξε σε ένα
ρέµα βάθους τριών µέτρων!
Από την σφοδρή πρόσκρουση τραυµατίστηκαν
ευτυχώς ελαφρά οι δύο αστυνοµικοί, αλλά και ο
µεθυσµένος νεαρός οδηγός.
Οι δύο πρώτοι, µε την συνδροµή και της Πυρο-

σβεστικής για τον απεγκλωβισµό τους, µεταφέρθη-
καν στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκοµείο και ο
υπαίτιος του τροχαίου ατυχήµατος µεταφέρθηκε
στο Γενικό Κρατικό Νοσοκοµείο Αθηνών «Γεν-
νηµατά».
Καθώς χρειάστηκε και εκείνος να µεταφερθεί σε
νοσοκοµείο δεν συνελήφθη επί τόπου, αλλά
σχηµατίστηκε δικογραφία σε βάρος του από την
Τροχαία Νέας Ιωνίας που έχει αναλάβει και την
προανάκριση για τις συνθήκες του τροχαίου ατυχή-
µατος.
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Νέα ληστεία σε βάρος ηλικιωµένων στη Ζωφριά

Νέα ληστεία σε βάρος ηλικιωµένων εκτυλίχθηκε στη Ζωφριά,
µε τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι δράστες
άσκησαν βία στα θύµατά τους  .

Οι δράστες έσπασαν µε λοστούς την πόρτα µονοκατοικίας
όπου διαµένει το ηλικιωµένο ζευγάρι  και εισέβαλλαν στο σπίτι
µε σκοπό να τους ληστέψουν. Στην προσπάθειά τους να µάθ-
ουν που είναι τα χρήµατα, χτύπησαν µε ιδιαίτερη αγριότητα τους 

δυο ηλικιωµένους και, αφού δεν κατάφεραν να βρουν τίποτα,
τράπηκαν σε φυγή.

Ο 75χρονος και η σύζυγός του κατάφεραν να βγουν αιµόφ-
υρτοι στο δρόµο καλώντας σε βοήθεια αλλά οι δράστεςείχαν
ήδη διαφύγει µε κάποιο αυτοκίνητο .

Οι δυο ηλικιωµένοι µεταφέρθηκαν  µε σοκ στο Θριάσιο νοσο-
κοµείο .

Φωτιές σε πέντε αυτοκίνητα σε διαφορετικά σηµεία της
Αττικής σηµειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου. Τα
αίτια δεν έχουν γίνει ακόµα γνωστά.

Το πρώτο περιστατικό έλαβε χώρα στην Ηλιούπολη στις
περίπου 4:00 τα ξηµερώµατα, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε δύο
οχήµατα που ήταν σταθµευµένα επί της οδού Πατρών. Η φωτιά
κατασβήστηκε άµεσα, προτού προκαλέσει µεγάλες φθορές.

Περίπου τρία τέταρτα αργότερα αναφέρθηκε φωτιά σε 

αυτοκίνητο στην πληµµυρισµένη  Μάνδρα, στην οδό Βαρβα-
ρέσου.

Τέλος, γύρω στις 5:30 τυλίχθηκαν στις φλόγες δύο ακόµα
αυτοκίνητα στο Μενίδι, που ήταν σταθµευµένα στη συµβολή των
οδών Ρίτσου και ∆ερβενίου. Η Πυροσβεστική κατόρθωσε να
σβήσει τη φωτιά περίπου µιάµιση ώρα αργότερα.

Τα αίτια δεν έχουν γίνει ακόµα γνωστά εντούτοις η ΕΛΑΣ αναζ-
ητά τυχόν πιθανή σύνδεση µεταξύ των περιστατικών.

ΦΦωωττιιέέςς  σσεε  ΙΙΧΧ  σσττηη  ΜΜάάννδδρραα  κκααιι  ττοο  ΜΜεεννίίδδιι
Έρευνες της ΕΛΑΣ για το εάν συνδέονται µεταξύ τους

Αίτηµα του ∆ήµου Χαϊδαρίου
για έκπτωση στις θέσεις Παρκινγκ του
Σταθµού Μέτρο «Αγία Μαρίνα»

Ο
∆ήµος Χαϊδαρίου κατέθεσε αίτηµα προς τις ΣΤΑΘΕΡΕΣ  ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Α.Ε. την  Τετάρτη
4/1/2018, προκειµέν ου οι κάτοικοι της πόλης µας που χ ρησιµοποιούν  το µετρό ν α επωφελ-
ηθούν  έκπτωσης της τάξεως του 20%. Όπως αν αφέρει σχ ετικό αίτηµα του ∆ήµου, ο σταθµός

«Αγ.  Μαρίν α»  της γραµµής 3 του µετρό βρίσκεται  στα όρια της πόλης µας και οι κάτοικοι  του Χαϊ-
δαρίου εξυπηρετούν ται από αυτόν .       
Ωστόσο, η µεγάλη απόσταση  από τις  περισσότερες συν οικίες της πόλης µας, η έλλειψη ελεύθερ-

ων  θέσεων  στάθµευσης πέριξ του σταθµού και η γεν ικότερη οικον οµική κατάσταση που βιών ουµε,
δυσκολεύουν  σε µεγάλο βαθµό τη χ ρήση του από  τους δηµότες  µας , στερών τας τους  τη δυν ατότ-
ητα στάθµευσης.
Μετά την  πρόσφατη απόφασή σας  ν α προσφέρετε οικον οµικές διευκολύν σεις  µε έκπτωση 20%

στους  δηµότες και στους εργαζόµεν ους  των  ∆ήµων   Αιγάλεω   και   Αγίας Βαρβάρας  αν αφορικά
µε  τη  χ ρήση  των   υπηρεσιών  στάθµευσης  στο σταθµό  «Αγ.  Μαρίν α», παρακαλούµε ν α κάν ε-
τε δεκτό αν άλογο αίτηµα και για τους  δηµότες µας, για τον  ίδιο χ ώρο στάθµευσης.



Συνεδριάζει το Περιφερειακό
Συµβούλιο Αττικής την Πέµπτη
11 Ιανουαρίου 2018 στις 15:30

στο αµφιθέατρο του υπουργείου Υπο-
δοµών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2
και Τσιγάντε, ∆ήµος Παπάγου – Χολαρ-
γού).

Στην ηµερήσια διάταξη της συνεδρία-
σης θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέµατα:

Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου
προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Καλ-

λιθέας, για την κατασκευή
του έργου µε τίτλο «Αποκα-
τάσταση ιστορικού κτηρίου
Μπιζανίου και περιβάλλον-
τος χώρου, συνολικού
π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ µ ο ύ
365.000,00 ευρώ (συµπερι-
λαµβανοµένου ΦΠΑ
(εισηγητής: αντιπεριφερει-
άρχης Χρ. Καπάταης).

Έγκριση σύναψης και όρων προγραµ-
µατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρει-
ας Αττικής και του ∆ήµου Ραφήνας –
Πικερµίου για την κατασκευή του έργου
µε τίτλο «Εργασίες άρσης καταπτώσεων
πρανών περιοχής βελανιδιάς ∆ήµου
Ραφήνας – Πικερµίου», συνολικού προϋ-
πολογισµού 119.957,41 ευρώ (συµπερι-
λαµβανοµένου ΦΠΑ) (εισηγητής: αντιπε-
ριφερειάρχης Π. Φιλίππου).

Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου
προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και του ∆ήµου Σπά-
των – Αρτέµιδος για την εκπόνηση της

µελέτης µε τίτλο «Μελέτη αποχέτευσης
αστικών λυµάτων Νότιας Αρτέµιδας»,
συνολικού προϋπολογισµού
1.257.844,99 ευρώ (συµπεριλαµβανοµέ-
νου ΦΠΑ) (εισηγητής: αντιπεριφερει-
άρχης Π. Φιλίππου).

Αντικατάσταση µέλους Κοινής Επιτρο-
πής Παρακολούθησης Προγραµµατικής
Σύµβασης (εισηγητής: αντιπεριφερει-
άρχης Π. Φιλίππου).

Έγκριση σύναψης και όρων τροπο-
ποίησης – παράτασης προγραµµατικής
σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Αττικής και
∆ήµου Αγίων Αναργύρων – Καµατερού
για το έργο «Ανέγερση βρεφονηπιακού
σταθµού στο Ο.Τ. 1008Α ∆.Κ. Καµατερού
(εισηγητής: αντιπεριφερειάρχης Σπ. Τζό-
κας).

Έγκριση µελέτης εγκατάστασης και λει-
τουργίας νέας φωτεινής σηµατοδότησης
επί της Λ. Λαυρίου στο ύψος του δρόµου
προς το βιολογικό καθαρισµό Λαυρίου,
στον ∆ήµο Λαυρεωτικής (εισηγήτρια: αντι-
περιφερειάρχης Α. Σαπουνά).

Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περι-
βαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την
έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του
Οδικού και Υδραυλικού έργου του ρέµα-
τος Προφήτη ∆ανιήλ από την Ιερά Οδό
µέχρι τον Κηφισό (εισηγητής: αντιπεριφε-
ρειάρχης Α. Αναγνωστόπουλος).

Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περι-
βαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του
έργου «Οριστική Οριοθέτηση του ρέµα-
τος Γαλάζιας Ακτής – Αγίου ∆ηµητρίου –
Ξελαφτάκι της ∆ηµοτικής Ενότητας Καλ-
υβίων του ∆ήµου Σαρωνικού» (εισηγητής:
αντιπεριφερειάρχης Α. Αναγνωστόπου-
λος).

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης θα
κοπεί η πρωτοχρονιάτικη πίτα και θα
πραγµατοποιηθεί παρουσίαση και δοκι-
µαστική εφαρµογή του προγράµµατος
«Εισαγωγή Ηλεκτρονικών διαδικασιών
στις συνεδριάσεις του Περιφερειακού
Συµβουλίου Αττικής».

4-θριάσιο ∆ευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018 

ΠΕΣΥ ΑΤΤΙΚΗΣ: Τα θέµατα στη συνεδρίαση της 11ης Ιανουαρίου

Στα SOS η έγκριση Π.Ο. του Οδικού και Υδραυλικού έργου στο 
ρέµα Προφήτη ∆ανιήλ από την Ιερά Οδό µέχρι τον Κηφισό 

ΜΕ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗΜΕ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Φαντάροι-γιατροί σε περιφερειακά ιατρεία 
και κέντρα υγείας άγονων περιοχών

Μ
ε ιατρούς-οπλίτες θητείας στελεχ ών ον ται πολυδύν αµα περιφερειακά ιατρεία,
περιφερειακά ιατρεία και κέν τρα υγείας σε άγον ες και προβληµατικές περ-
ιοχ ές.

Σύµφων α µε την  κοιν ή υπουργική απόφαση των  αν απληρωτών  υπουργών  Εθν ι-
κής 'Αµυν ας και Υγείας ∆ηµήτρη Βίτσα και Παύλου Πολάκη, τοποθετούν ται 19
οπλίτες θητείας-ιατροί για την  κάλυψη αν αγκών  των :

-Πολυδύν αµων  Περιφερειακών  Ιατρείων  (ΠΠΙ) Σχ οιν ούσας, Φολεγάν δρου, Οιν ου-
σών , Χάλκης και Αλον ν ήσου,

- Περιφερειακών  Ιατρείων  (ΠΙ) Αργυρίου (Μουζακίου Καρδίτσας), Αθαµαν ίου ('Αρ-
τας), Κατωµερίου (για εξυπηρέτηση Μεγαν ησίου Λευκάδας), Μεν ετών  (Καρπάθου),
Γαυρίου ('Αν δρου), Αργιθέας (Μουζακίου Καρδίτσας), Μαθρακίου, Σταυρού (Ιθάκης),
Αγιάς (Πάργας) και Λιχ άδας (Ιστιαίας) και

-Κέν τρων  Υγείας (ΚΥ) Ίου, Πάτµου, Αρκιών  και 'Αν τισσας (Λέσβου).
Σηµειών εται ότι στους συγκεκριµέν ους οπλίτες ιατρούς, παρέχ εται η δυν ατότητα

για ταυτόχ ρον η αν αγν ώριση του χ ρόν ου στρατεύσιµης στρατιωτικής υποχ ρέωσης
και ως χ ρόν ου εκπλήρωσης της υποχ ρέωσης της υπηρεσίας υπαίθρου, µε δαπάν η
του υπουργείου Υγείας.

Υπεν θυµίζεται ότι πέρυσι είχ αν  τοποθετηθεί 29 ιατροί οπλίτες θητείας, µε ταυ-
τόχ ρον η εκπλήρωση της υπηρεσίας υπαίθρου και είχ αν  διατεθεί άλλοι 11 ιατροί
οπλίτες θητείας άν ευ ειδικότητας και ν οσηλευτές, για την  κάλυψη αν αγκών  σε άγο-
ν ες και προβληµατικές περιοχ ές εν ώ 7 οπλίτες θητείας κτην ίατροι είχ αν  διατεθεί
στη Λέσβο για εν ίσχ υση της περιφέρειας Β. Αιγαίου.

Αλλάζει η αρχιτεκτονική του προστίµου 
για την αδήλωτη εργασία
Στο επίκεντρο της προωθούµενης αλλαγής βρίσκεται η σύνδεση του

ύψους του προστίµου µε την πρόσληψη του εργαζόµενου που ήταν αδήλω-
τος και η υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών υπέρ αυτού

Όπως ενηµέρωσαν η υπουργός Εργασίας και ο Ειδικός Γραµµατέας του
ΣΕΠΕ τους προέδρους της ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ, στο επίκεντρο της προωθ-
ούµενης αλλαγής βρίσκεται η σύνδεση του ύψους του προστίµου µε την
πρόσληψη του εργαζόµενου που ήταν αδήλωτος και η υποχρέωση καταβο-
λής ασφαλιστικών εισφορών υπέρ αυτού. Ο συνδυασµός των ρυθµίσεων
εξυπηρετεί µια νέα λογική που έχει στον πυρήνα της την απόδοση δικαι-
οσύνης υπέρ του εργαζόµενου, σηµείωσαν.

Η υπουργός Έφη Αχτσιόγλου κατά τη συνάντηση που είχε, από κοινού µε
τον ειδικό γραµµατέα του ΣΕΠΕ, µε τον πρόεδρο της ΕΣΕΕ Βασίλη
Κορκίδη και τον πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργο Καββαθά τους ενηµέρωσε
επίσης για τα ευεργετήµατα και τις προϋποθέσεις υπαγωγής φυσικών
προσώπων και επιχειρήσεων στη ρύθµιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά
ταµεία.
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ΆΆγγννωωσσττοοιι  κκααττάάφφεερραανν  µµεενν  νναα
ααννααττιιννάάξξοουυνν  ΑΑΤΤΜΜ  σσττοο  ΜΜεεννίίδδιι,,  ααλλλλάά
δδεενν  µµππόόρρεεσσαανν  νναα  ααφφααιιρρέέσσοουυνν  κκααιι  τταα

χχρρήήµµαατταα  πποουυ  υυππήήρρχχαανν  σσττοο  µµηηχχάάννηηµµαα..
ΟΟιι  δδρράάσσττεεςς  ααννααττίίννααξξαανν  ττοο  ΑΑΤΤΜΜ,,  σσεε  σσοούύππεερρ

µµάάρρκκεεττ  σσττηη  λλεεωωφφόόρροο  ΑΑθθηηννώώνν,,  λλίίγγοο  µµεεττάά  ττιιςς  33
τταα  ξξηηµµεερρώώµµαατταα  ττοουυ  ΣΣααββββάάττοουυ..  ΠΠιιθθααννόότταατταα  τταα  

κκααττάάφφεερραανν  µµεε  ττηη  µµέέθθοοδδοο  ττηηςς  ππααρροοχχέέττεευυσσηηςς
ααεερρίίοουυ,,  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  ααππόό  ττηηνν
αασσττυυννοοµµίίαα  πποουυ  εεππιικκααλλεείίττααιι  ττοο  ΑΑΠΠΕΕ..

ΓΓιιαα  άάγγννωωσσττοο  λλόόγγοο  δδεενν  µµππόόρρεεσσαανν  νναα  ππάάρροουυνν
χχρρήήµµαατταα,,  εεννώώ  ααµµέέσσωωςς  µµεεττάά  δδιιέέφφυυγγαανν..
ΓΓίίννοοννττααιι  έέρρεευυννεεςς  γγιιαα  ττοονν  εεννττοοππιισσµµόό  κκααιι  ττηη
σσύύλλλληηψψήή  ττοουυςς..

«Η σηµερινή συνάντηση της
Αν. υπουργού Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Θ. Φωτίου µε αντι-
προσωπεία της ΚΕ∆Ε και
∆ηµάρχους, σχετικά µε το πρό-
γραµµα επιδότησης από εθνι-
κούς πόρους, της ίδρυσης και λει-
τουργίας νέων δηµοτικών βρεφ-
ονηπιακών σταθµών, δυστυχώς
αναδεικνύει για µια ακόµη φορά την αδυναµία της κεντρικής
Κυβέρνησης να σχεδιάσει και να υλοποιήσει ένα ολοκληρωµένο
πρόγραµµα ενίσχυσης των δηµοτικών υποδοµών φιλοξενίας
παιδιών και βρεφών, που να καλύπτει όχι µόνον τις σηµερινές,
αλλά και τις µελλοντικές ανάγκες των εργαζόµενων οικογενειών
της χώρας», σχολιάζει ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε, Γ. Πατούλης, για
τη σηµερινή συνάντηση της Αν. Υπουργού Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανούς Φωτίου,
µε 203 ∆ηµάρχους της Χώρας και την ίδρυση και λειτουργία
νέων δηµοτικών βρεφονηπιακών σταθµών.

«Εθνική ανάγκη για την Κ.Ε.∆.Ε., η δηµιουργία νέων δηµο-
τικών βρεφονηπιακών σταθµών σε όλη τη χώρα»

«Η Κ.Ε.∆.Ε. εδώ και χρόνια επισηµαίνει ότι αποτελεί εθνική
ανάγκη η εκπόνηση ενός µακροπρόθεσµου, ολοκληρωµένου
προγράµµατος για την αύξηση του αριθµού και τη βελτίωση της
ποιότητας των δηµοτικών υποδοµών φιλοξενίας βρεφών και
νηπίων, σε όλους τους ∆ήµους της χώρας.

Βασική προϋπόθεση είναι σε αυτό το εθνικό σχέδιο να µην
υπάρχουν εξαιρέσεις, ώστε να µην µείνει µελλοντικά ούτε ένα
παιδί εργαζόµενης οικογένειας εκτός δηµοτικών βρεφον-
ηπιακών και παιδικών σταθµών», συνεχίζει ο κ. Πατούλης.

«Οι Περιφέρειες να δώσουν προτεραιότητα στη χρηµατοδότ-
ηση κατασκευής νέων παιδικών σταθµών»

Όπως επισηµαίνει ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε, Γ. Πατούλης, απαι-
τείται συνολικό σχέδιο και συνεργασία µεταξύ Κυβέρνησης και
όλων των βαθµών Αυτοδιοίκησης, πάνω σε αυτό το ζήτηµα.
«Στο πλαίσιο αυτό οφείλουν και οι Περιφέρειες να αναλάβουν τις
ευθύνες που τους αναλογούν, κάτι που γίνεται στις περισσότερ-
ες των περιπτώσεων, δίνοντας προτεραιότητα στη χρηµατοδότ-
ηση των ώριµων µελετών που έχουν κατατεθεί από τους ∆ήµο-
υς, µε σκοπό την κατασκευή και λειτουργία νέων βρεφον-
ηπιακών σταθµών, σε όλη τη χώρα».

«∆εν αντιµετωπίζονται 4 πρακτικά
ζητήµατα µε τις  ανακοινώσεις της
κας Φωτίου»

Όπως τονίζει ο κ. Πατούλης,
«πρόκειται για µια εθνική προσπάθ-
εια στην οποία δεν χωράνε ηµίµε-
τρα. Σε µια περίοδο που η χώρα
φθίνει δηµογραφικά, αποτελεί

ευθύνη της Πολιτείας να δώσει κίνητρα και να διευκολύνει τις νέες
οικογένειες να κάνουν παιδιά. Μπορεί να αποτελεί ένα θετικό
βήµα η επιδότηση έως και 75.000 ευρώ για τη δηµιουργία µέχρι
δύο νέων τµηµάτων σε υφιστάµενους δηµοτικούς παιδικούς
σταθµούς, ωστόσο αυτό είναι σταγόνα στον ωκεανό και σε
καµία περίπτωση δεν λύνει το τεράστιο πρόβληµα έλλειψης
δοµών. Η κα Υπουργός σήµερα δεν µας είπε:

Πρώτον, από πού θα προέλθουν συγκεκριµένα τα κονδύλια
που θα δοθούν σε κάθε ∆ήµο, για τη δηµιουργία των νέων
τµηµάτων.

∆εύτερον, τι προβλέπει το σχέδιο της για τους ∆ήµους που
σήµερα δεν συµπεριλαµβάνονται σε αυτούς που θα επιδοτηθ-
ούν. ∆εν είναι δυνατόν να µην υπάρχει πρόβλεψη για ∆ήµους
που για µια χρονιά δεν αντιµετώπισαν πρόβληµα σχετικά µε την
ικανοποίηση των αναγκών τους, αλλά µελλοντικά µπορεί να
έχουν αδυναµία να το πράξουν.

Τρίτον, πώς θα αντιµετωπιστεί το πρόβληµα που δηµιουργεί
η εφαρµογή του άρθρου 4 του Π.∆. 99/2017, που υποχρεώνει
τους δηµοτικούς παιδικούς σταθµούς να διαθέτουν διαµορφω-
µένο υπαίθριο χώρο ανάλογο µε τον αριθµό των παιδιών που
φιλοξενούν. Στη συνάντηση επισηµάνθηκε ο κίνδυνος µείωσης
της δυναµικότητας των σταθµών, ακόµα και λουκέτου σε δοµές
µεγάλων αστικών κέντρων, όπως είναι η Αθήνα και η Θεσσα-
λονίκη. Και ο κίνδυνος αυτός δεν εξαλείφεται µε απλές υπουργι-
κές δεσµεύσεις.

Τέταρτον, δεν έγινε καµία συγκεκριµένη αναφορά για ένα
ολοκληρωµένο εθνικό σχέδιο κατασκευής νέων δηµοτικών βρε-
φονηπιακών σταθµών, παρά µόνον για παροχή επιδότησης για
δηµιουργία ως δύο νέων τµηµάτων σε ήδη υπάρχουσες δοµές.

Αν και γίνονται βήµατα προς µία θετική κατεύθυνση , όπως
είναι η επιδότηση για τη δηµιουργία των νέων τµηµάτων, τα
βήµατα αυτά δεν αρκούν.Καλούµε την Κυβέρνηση να καθίσει
στο τραπέζι του διαλόγου µε την ΚΕ∆Ε και να συζητήσει από νέα
βάση το πρόβληµα, ώστε να βρεθούν λύσεις που θα καλύπτουν
τις σηµερινές αλλά και τις µελλοντικές ανάγκες των δεκάδων
χιλιάδων οικογενειών εργαζοµένων».

Γ. Πατούλης: “Ηµίµετρα οι ανακοινώσεις για 
τους βρεφονηπιακούς σταθµούς”

«Εθνική ανάγκη για την Κ.Ε.∆.Ε., η δηµιουργία νέων δηµοτικών
βρεφονηπιακών σταθµών σε όλη τη χώρα»

ΜΜεεννίίδδιι::  ΑΑννααττίίννααξξαανν  ΑΑΤΤΜΜ  κκααιι  έέφφυυγγαανν  µµεε  άάδδεειιαα  χχέέρριιαα ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
Μετά την παραίτηση του προέδρου του Ηρακλή

Ελευσίνας ΤΖΑΦΕΡΗ ΒΑΣΊΛΗ το ∆. Σ κάνοντας
χρήση στο άρθρο 6 του καταστατικού συγκαλεί
έκτακτη γενικη συνέλευση αρχαιρεσιών.
Την ∆ευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 19:00

καλούνται όλα τα ΜΕΛΟΙ του συλλόγου να παρε-
υρεθούν στα γραφεία του συλλόγου (εντός του Γ.
Ρουµελιωτης). 

Σε περίπτωση µη απαρτίας θα µετατεθεί για τις
20:00 της ίδιας ηµέρας. Να θυµήσουµε ότι ο
Ηρακλής Ελευσίνας είναι τρίτος στον βαθµολο-
γικό πίνακα της Α ΕΠΣ∆Α και περιµένει να µάθει
τον αντίπαλο του για τον ηµιτελικό κυπέλου.   

Εκ των προτέρων ευχαριστούµε 



ΣΣυυννάάννττηησσηη  ττοουυ  ∆∆ηηµµάάρρχχοουυ  
ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ  µµεε  ττοονν  
∆∆ήήµµααρρχχοο  ΠΠααττρρέέωωνν

Στο επίκεντρο της συζήτησης το θέµα των παιδικών
σταθµών, της κατάστασης που επικρατεί γύρω από τη
λειτουργία τους,αλλά και τις εξαγγελίες της κυβέρνησης. 

Συνάντηση µε τον ∆ήµαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, και τον Πρόεδρο
του Κοινωνικού Οργανισµού του ∆ήµου Πατρέων, Θεόδωρο Τουλγα-
ρίδη, πραγµατοποίησε την Πέµπτη 4 Ιανουαρίου 2018 ο ∆ήµαρχος

Χαϊδαρίου Μιχάλης Σελέκος και άλλα στελέχη της ∆ηµοτικής Αρχής.
Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το θέµα των παιδικών σταθµών, της

κατάστασης που επικρατεί γύρω από τη λειτουργία τους, τις διαµορφωµένες
ανάγκες που υπάρχουν αλλά και τις εξαγγελίες της κυβέρνησης. 

Η συζήτηση πραγµατοποιήθηκε λίγη ώρα πριν τη µετάβαση τους στην ενηµερωτική συνάντηση που είχε συγκαλέσει µε 203 ∆ηµάρχους η Αναπληρώτρια
Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου. 

΄΄Η ενηµέρωση από την αρµόδιο Υπουργό επιβεβαίωσε τις προθέσεις της Κυβέρνησης να µην καλύψει τις συνολικές ανάγκες λειτουργίας των Παιδικών
Σταθµών σε υλικοτεχνική υποδοµή και προσωπικό, ενώ ταυτόχρονα δεν προβλέπεται καµία χρηµατοδότηση για τη δηµιουργία νέων.

Σύµφωνα µε την ενηµέρωση της Υπουργού, µέχρι 75.000€ θα δοθούν για τις απαιτούµενες εργασίες, ποσό που δε φτάνει ούτε για τα βασικά σε έναν σταθµό,
πόσο µάλλον για το σύνολο των Σταθµών σε κάθε ∆ήµο.

Η Κυβέρνηση συνεχίζει να αντιµετωπίζει τις ανάγκες των παιδιών µας σαν θέµα ήσσονος σηµασίας, κάτω από το πρίσµα µιας πολιτικής στην υπηρεσία των
λίγων΄΄, καταλήγει ανακοίνωση του ∆ήµου Χαϊδαρίου
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ΜΜέέττρραα  σσττήήρριιξξηηςς  ππρροοςς  
ττοουυςς  φφοοιιττηηττέέςς  εεξξήήγγγγεειιλλεε  
οο  ΧΧρρήήσσττοοςς  ΠΠααπππποούύςς

Σειρά µέτρων για τη στήριξη των φοιτητών που σπουδά-
ζουν µακριά από τα σπίτια τους, καθώς και των νέων επι-
στηµόνων εξήγγειλε κατά τη  βράβευση των επιτυχόν-

των του ακαδηµαϊκού έτους 2018-2018, το βράδυ της Πέµπτης,
4 Ιανουαρίου 2017, ο ∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς.
«Η ∆ευτεροβάθµια Σχολική Επιτροπή και ο Πρόεδρος της
∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας, Νίκος Χατζητρακόσιας, σε
συνεργασία µε την Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου και τον Αντι-
δήµαρχο Γιώργο Αντωνόπουλο, θα στέλνουν κάθε µήνα στους
φοιτητές ένα δέµα µε τα είδη διαβίωσης» δήλωσε.
«Θα παρακαλέσω πολύ όλους τους φοιτητές που σπουδάζουν
στην επαρχία, να δώσουν, άµεσα,  τα δικαιολογητικά και τη
διεύθυνσή τους, ώστε κάθε µήνα, µε το νέο προϋπολογισµό, να
βρίσκεται στην πόρτα τους ένα µεγάλο πακέτο µε τα είδη
διαβίωσης. Ο ∆ήµος Φυλής θα είναι κοντά σας και αυτό θα γίνει
για όλους τους φοιτητές µας που σπουδάζουν εκτός Αθηνών»
τόνισε χαρακτηριστικά.
Αναφερόµενος στη στήριξη των νέων επιστηµόνων εξήγγειλε
τις θερµοκοιτίδες των νέων επιστηµόνων. «Ήδη έχουµε
εντοπίσει τα κτίρια, ώστε οι νέοι επιστήµονες να έχουν το δικό
τους χώρο, τη δική τους λογιστική υποστήριξη, τη δική τους
νοµική υποστήριξη», πρόσθεσε. Ο ∆ήµαρχος εξέφρασε
συγχαρητήρια στους γονείς και στους καθηγητές και ευχές για
πολλά πτυχία και µεταπτυχιακά, αλλά και για συναρπαστική
φοιτητική ζωή στους νέους φοιτητές. Ωστόσο δεν παρέλειψε να
νουθετήσει τους νέους  και τις νέες επισηµαίνοντας ότι δεν πρέ-
πει να ξεχάσουν το ∆ήµο τους.
«Οι σπουδές σας να είναι δύσκολες αλλά και ευχάριστες. Θέλω
να σας παρακαλέσω, τελειώνοντας τις σπουδές σας, που πρέ-
πει να γίνουν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, να µην ξεχάσετε
αυτή την πόλη. Αυτό το µέρος από το οποίο ξεκινήσατε και
εσείς και εµείς. Και αυτή η πόλη σας περιµένει να προσφέρετε
τις δικές σας επιστηµονικές γνώσεις» κατέληξε ο ∆ήµα-
ρχος Φυλής.

Στο Πολιτιστικό Κέντρο του Χαϊ-
δαρίου (πρώην ΝΕΛΕ) την
Τέταρτη 27-12-17 , η Εκπαι-

δευτική Θεατρική Οµάδα του εθε-
λοντικού Πολυχώρου Παιδιών &
Νέων µε Αναπηρία της Γέφυρα
Ζωής  παρουσίασε µε τον δικό της
ξεχωριστό Μαγικό τρόπο την πρώτη
τους θεατρική στιγµή , (Οι Μάγισσες
που µισούσαν τα Χριστούγεννα),
από το πρωτοχρονιάτικο παραµύθι
του Ευγένιου Τριβιζά µε τίτλο «Η
µάγισσα Φρικαντέλα» σε θεατρική
διασκευή από της εθελόντριες της
Γέφυρα Ζωής, Γιώτα Μαντζαβίνου &
Βίκυ Νικολέα.

Η αίθουσα του Πολιτιστικού Κέν-
τρου Χαϊδαρίου  αποδεικτικέ τελικά
πολύ µικρή, µπροστά σε ένα κοινό
που την γέµιζε ασφυκτικά ακόµα και
µε όρθιους, τα παιδιά της Γέφυρα
Ζωής πληµµύρισαν µε της  φωνές,
τα  χαµόγελα, και της  χριστουγεν-
νιάτικες µελωδίες τους, και κατάφερ-
αν να ξετυλίξουν το κουβάρι του
παραµυθιού, τραγουδώντας και
χορεύοντας στην πρώτη τους θεατρ-
οµουσικοχορευτική τους παράστα-
ση προκαλώντας συγκίνηση και
προκλήσεις, σε ένα παιδικό παρ-
αµύθι, βγάζοντας νοήµατα που
στους ρυθµούς της σύγχρονης ζωής
έχουν χαθεί ή έχουν χάσει την ουσία
τους, µέσα από αυτήν την πρώτη
τους θεατρική στιγµή µας έβγαλαν
σηµαντικές έννοιες σε όλους όπως η
Αγάπη, ο Εθελοντισµός, και παράλ-
ληλα όµως φρόντιζαν να µας διασ-
κεδάσουν µε τον δικό τους µαγικό
τρόπο και µας  προσφέρνουν ένα

θέαµα που τους µαθαίνει
πρωτίστως την αξία της δηµιουρ-
γικότητας και του δικού τους  θέλω .

Μας τίµησαν µε την παρουσία
τους:

Η Ανεξάρτητη βουλευτής κ.
Θεοδώρα Μεγαλοοικονόµου φανε-
ρά συγκινηµένη δήλωσε στο τέλος
της παράστασης :Είναι µια προσπά-
θεια καρδίας & αξιοπρέπειας αυτό
που γίνεται εδώ και δίνει ευχα-
ρίστηση στους συµµετέχοντες και
καµάρι σε όσους είµαστε τριγύρω
και έχουµε αγκαλιάσει την Γέφυρα
Ζωής που αποδεικνύει  µέσα από
της δράσεις της ότι µπορεί  να κάνει
θαύµατα, ένα µεγάλο µπράβο σε
όλους και όλες.

Ο ∆ήµαρχος Χαϊδαρίου κ. Μιχάλ-
ης Σελέκος δήλωσε :Είµαι πραγµατι-
κά πολύ ενθουσιασµένος για αυτό
το νέο ταξίδι της Γέφυρα Ζωής για
αυτή τη νέα πρόκληση, που είναι
αποτέλεσµα αγάπης και µιας συλλο-
γικής προσπάθειας, και πάλι µπρά-
βο σε όλους και όλες. Αξίζουν το χει-
ροκρότηµα µας .

Επίσης ήταν µαζί µας , Ο Αντιδή-
µαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλον-
τος κ. Χουδελούδης Μόσχος, ο

∆ηµοτικός σύµβουλος, ο κ. Βορέας
Κωνσταντίνος, & ο ∆ιευθυντής του
8ου Γυµνάσιου κορυδαλλού κ. Λάζα-
ρος Αλεξανδρίδης

Τέλος ο Πρόεδρος της Γέφυρα
Ζωής κ. ∆ιονύσης Γουράνιος , ευχα-
ρίστησε όλους για την παρουσία και
την αγάπη τους προς τα παιδιά &
τους εθελοντές του εθελοντικού
Πολυχώρου παιδιών & νέων µε
αναπηρία της Γέφυρα Ζωής.

Ευχαριστούµε για την πολύτιµη
βοήθεια τους :

ΦΟΥΡΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗ στο Ίλιον,
Θηβών 508 & Πατρόκλου.

Λουξ Ζαχαροπλαστείο. Αγ. Στρα-
τοπέδου Χαϊδαρίου 32.

την Top Sound Νίκος Αναστασό-
πουλος Ηχητική & Φωτιστική κάλ-
υψη εκδηλώσεων.

Τον ∆ήµο Χαϊδαρίου για την παρ-
αχώρηση του Χώρου.

Τον φωτογράφο της παράστασης
& καθηγητή του 8ου Γυµνάσιου
κορυδαλλού  κ. Γιώργο
Τσίγκα,καθώς και τα παιδιά σχολής
Ευ Ζωή και του 7ου ∆ηµοτικού Σχο-
λείου Χαϊδαρίου, για την συµµετοχή
τους !!

Θα ήταν µεγάλη παράλειψη να
µην πούµε ένα πολύ µεγάλο ευχαρι-
στώ στον Αντιπρόεδρο του ∆.Σ.
∆ηµήτρη Μελιδωνιάτη την Εβίτα
Παπαδοπούλου Υπεθ. ∆ηµοσίων
Σχέσεων, αλλά και σ' όλους τους
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ που  βοήθησαν για
την πραγµατοποίηση της πρώτη
µας θεατρικής στιγµής & συµµε-
τείχαν µαζί µε τα παιδιά µας!!!

Στο Πολιτιστικό Κέντρο του Χαϊδαρίου

Μαγική η πρώτη θεατρική προσπάθεια
από τα παιδιά της Γέφυρα Ζωής
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Με επισηµότητα η Κατάδυση του
Τιµίου Σταυρού, στο σιντριβάνι της

παρακείµενης Πλατείας Μητροπόλεως
στα Άνω Λιόσια. 

Με επισηµότητα και λαµπρότητα πραγµατοποιήθηκε ο
εορτασµός των Φώτων στα Άνω Λιόσια, έδρα του καλλι-
κρατικού ∆ήµου Φυλής. 
Σύµφωνα µε το επίσηµο πρόγραµµα του εορτασµού,
που κατάρτισαν από κοινού ο ∆ήµος Φυλής και το
Εκκλησιαστικό Συµβούλιο του Ιερού Ναού Αγίων Κων-
σταντίνου και Ελένης, στις 10 το πρωί τελέστηκε, στο
προαύλιο του Ιερού Ναού η Ακολουθία του Μεγάλου
Αγιασµού κι εν συνεχεία η Κατάδυση του Τιµίου Σταυρ-
ού, στο σιντριβάνι της παρακείµενης Πλατείας Μητρ-
οπόλεως. 

Κορυφαία στιγµή του τελετουργικού η απελευθέρωση,
από τον πατέρα Κανέλλο Αδαµόπουλο, των τριών περι-
στεριών που συµβολίζουν το οµοούσιον και αδιαίρετον
της Αγίας Τριάδας, η οποία αποτελείται από τον Πατέρα,
τον Υιό και το Άγιον Πνεύµα. 
Στις λατρευτικές εκδηλώσεις παρευρέθηκε ο ∆ήµαρχος
Φυλής Χρήστος Παππούς, επικεφαλής κλιµακίου ∆ηµο-
τικών και Τοπικών Συµβούλων και πλήθος κόσµου, ενώ
τον εορτασµό λάµπρυνε η Φιλαρµονική του ∆ήµου
Φυλής. 

Κατάνυξη στον εορτασµό 
των Φώτων στο Ζεφύρι 

Μ
ε µεγαλοπρέπεια και κατάνυξη εορτάστηκαν τα
Άγια Θεοφάνεια στον Ιερό Ναό Παναγίας Γρη-
γορούσας στην ∆ηµοτική Ενότητα Ζεφυρίου,

παρουσία εκπροσώπων της ∆ηµοτικής Αρχής και πλήθ-
ους πιστών. 

Τη Θεία Λειτουργία και την Ακολουθία του Μεγάλου
Αγιασµού τέλεσε ο πατέρας Άγγελος Κανέλος ο οποίος
ανακοίνωσε στο ποίµνιο την µετακίνηση από τον Άγιο
Στυλιανό του πατέρα Θεοφάνη Θεοφάνους, ως δεύτερου
ιερέα στον Ιερό Ναό Παναγίας Γρηγορούσης. 

«Τα Άγια Θεοφάνεια είναι µία από τις µεγαλύτερες
εορτές της Χριστιανοσύνης, είναι η τρίτη και τελευταία
εορτή του ∆ωδεκαηµέρου» είπε στο κήρυγµά του ο
πατέρας Άγγελος. «Παλιά τα σπίτια όλων ήταν σαν
εκκλησίες. Οι γυναίκες άναβαν το καντήλι, λιβάνιζαν.
Σήµερα δυστυχώς αυτό δεν συµβαίνει. Για αυτό σε λίγο
που θα περάσετε να πάρετε τον αγιασµό να ξέρετε ότι το
αγίασµα το πίνουν µόνο όσοι έχουν νηστέψει» σηµείωσε
µετά την λήξη της Ακολουθίας του Μεγάλου Αγιασµού. 

«Τα χρόνια που περνάµε είναι δύσκολα. Η Εκκλησία
στήριξε µε συσσίτια τον κόσµο, τώρα παίρνουν τα σπίτια
των φτωχών και φοβάµαι πως πρέπει να κάνουµε και
κοιτώνες. Για αυτό προσέξτε αναστηθείτε από τον ύπνο
του δικαίου. ∆εν µας ταιριάζει σαν λαός και ως έθνος να
είµαστε γιουσουφάκια. Ουδέποτε οι πρόγονοί µας υπο-

τάχθηκαν και εµείς πρέπει να τους µοιάσουµε. Βάλτε το
καλά στο µυαλό σας και διδάξτε τα παιδιά σας µε τις
αρχές του χριστιανισµού και του Ελληνισµού» κατέληξε
το κήρυγµά του ο πατέρας Άγγελος.

Αµέσως µετά ιερείς και πιστοί, µε προεξάρχουσα την
εικόνα της Βάπτισης του Χριστού που κρατούσε στα
χέρια του ο Αντιδήµαρχος Ζεφυρίου Γιάννης Μαυροειδά-
κος κατευθύνθηκαν πεζοί  στο πάρκο Κώστας Λιάρος
όπου εψάλη το απολυτίκιο των Θεοφανίων και η έγινε η
κατάδυση του Τιµίου Σταυρού. 

Η εικόνα επέστρεψε πεζή στο Ναό και αµέσως µετά ο
πατέρας Άγγελος πρόσφερε καφέ στους επισήµους και ο
πατέρας Θεοφάνης γλυκά για τη γιορτή του. 
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Συνεδριάσει αυρίο Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2018 και ώρα
8:30  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ελευσίνας, η αρµόδια
Οικονοµική  Επιτροπή του δήµου για να λάβει αποφά-

σεις σε συνολικά 46 θέµατα- εκ των οποίων µερικά παραθέτο-
υµε παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:                                                                                        

1. Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος (οριστικός ανά-
δοχος) του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια « Μηχα-
νογραφικού Εξοπλισµού ∆.Ε. Ελευσίνας», προϋπολογισµού
δαπάνης 29.998,08 €. 

2. Έγκριση ή µη του υπ.αριθµ.  12/1-12-2017 πρακτικού
της Επιτροπής ∆ιενέργειας & Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµών
∆ηµοσίων Συµβάσεων Προµηθειών , περί αποσφράγισης &
αξιολόγησης των προσφορών του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονι-
κού διαγωνισµού µε τίτλο: « Προµήθεια καταναλωτικών αγαθών
(σακούλες απορριµµάτων), προµήθεια ειδών καθαριότητας &
ευπρεπισµού του ∆ήµου, προµήθεια ειδών υγιεινής και καθαρι-
ότητας του ΝΠ∆∆ ΠΑΚΠΠΑ, προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής
& καθαριότητας του ΝΠΙ∆ ΚΕ∆Ε». 

3. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήµατος προς την Προισταµένη
της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση
πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση
δαπάνης για την σίτιση αδέσποτων ζώων – έγκριση δαπάνης και
διάθεση πίστωσης ποσού 1.466,43 €. 

4. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήµατος προς την Προισταµένη
της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση
πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση
δαπάνης για την προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ∆.Ε.
Μαγούλας (Σ) – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
57,27 €.

5. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήµατος προς την Προισταµένη
της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση
πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση
δαπάνης για αµοιβή Γραφείου Μαγνητοφώνησης – Αποµαγ-
νητοφώνησης Πρακτικών Συνεδριάσεων Πολιτικών Οργάνων
έτους 2017 (Σ) – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
18.588,84 €.

6. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήµατος προς την Προισταµένη
της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση
πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση
δαπάνης για την προµήθεια καυσίµων για την κίνηση των
οχηµάτων της υπηρεσίας έτους 2016 (Σ) – έγκριση δαπάνης και
διάθεση πίστωσης ποσού 160.419,44 €-.

7. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήµατος προς την Προισταµένη
της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση
πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση
δαπάνης για την προµήθεια καυσίµων θέρµανσης και δηµοτικά
κτίρια 2016 (Σ) – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
4.999,65 €-.

8. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήµατος προς την Προισταµένη
της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση
πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση
δαπανών για τον τεχνικό έλεγχο οχηµάτων (πρώην ΚΤΕΟ) και
απόκτηση πιστοποιητικών καταλληλότητας µηχανηµάτων
έργων (Σ) – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
4.521,70 €-.

9. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήµατος προς την Προισταµένη
της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση
πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση
δαπάνης για την προµήθεια λιπαντικών για τα οχήµατα της
υπηρεσίας 2016 (Σ) – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
ποσού 43.856,57 €-.

10. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήµατος προς την Προισταµένη
της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση
πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση
δαπάνης για προµήθεια γραφικής ύλης και µικροαντικειµένων
γραφείου (Σ) – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
13.478,01 €-.

11. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήµατος προς την Προισταµένη
της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση
πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση
δαπάνης για την προµήθεια εξοπλισµού για κοινόχρηστους
χώρους (Σ) – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
7.051,88 €-.

12. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήµατος προς την Προισταµένη
της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση
πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση
δαπάνης για την αµοιβή τεχνικού ασφαλείας (Σ) – έγκριση
δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.833,36 €-.

13. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήµατος προς την Προισταµένη
της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση
πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση
δαπάνης την συντήρηση και επισκευή υποδοµών παιδικών
χαρών ( Σ) – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
59.988,72 €-.

14. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήµατος προς την Προισταµένη
της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση
πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση
δαπάνης για την στείρωση και περίθαλψη αδέσποτων ζώων (Σ)
– έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.591,60 €-.

15. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήµατος προς την Προισταµένη
της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση
πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση
δαπάνης για την συντήρηση – επισκευή οχηµάτων της υπηρ-
εσίας ( περιλαµβάνονται εργασίες φανοποιίας, επισκευές ελα-
στικών, ταχογράφων κλπ) 2016 (Σ) (ΠΑΤΣΑΣ) – έγκριση δαπάν-
ης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.999,95 €-.

16. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήµατος προς την Προισταµένη
της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση
πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση
δαπάνης για απολύµανση – απεντόµωση – κουνουποκτονία
κοινοχρήστων χώρων και κτιρίων (Σ) – έγκριση δαπάνης και διά-
θεση πίστωσης ποσού 1.532,83 €-.

17. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήµατος προς την Προισταµένη
της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση
πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση
δαπάνης για συντήρηση – επισκευή οχηµάτων της υπηρεσίας (
περιλαµβάνονται εργασίες φανοποιίας, επισκευές ελαστικών
ταχογράφων κλπ) 2016 (Σ) ( ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕΕ) – έγκριση δαπάν-
ης και διάθεση πίστωσης ποσού 152.064,28 €-.

18. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήµατος προς την Προισταµένη
της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση
πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση
δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών – ελαστικών για τα
οχήµατα της υπηρεσίας 2016 (Σ) – έγκριση δαπάνης και διάθε-
ση πίστωσης ποσού 66.227,22 €-.

19. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήµατος προς την Προισταµένη
της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση
πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση
δαπάνης για την προµήθεια σπόρων, φυτών και δενδρυλίων (Σ)
– έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.683,07 €-.

20. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήµατος προς την Προισταµένη
της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση
πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση
δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών – ελαστικών για τα
οχήµατα της υπηρεσίας 2016 (Σ) (ΕΥΡΩΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΕΠΕ) – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
4.998,74 €-.

21. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήµατος προς την Προισταµένη
της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση
πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση
δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών – ελαστικών για τα
οχήµατα της υπηρεσίας 2016 (Σ) ( Α.ΚΑΟΥΣΗΣ) – έγκριση
δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 78.013,84 €.

22. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήµατος προς την Προισταµένη
της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση
πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση
δαπάνης για την αµοιβή ορκωτών εκτιµητών ακινήτων (Σ) (λήξη
Σύµβασης 11/8/2018) – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης
ποσού 849,40 €-.

23. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήµατος προς την Προισταµένη
της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου µας για την έκδοση
πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγµατοποίηση
δαπάνης για την προµήθεια ανταλλακτικών – ελαστικών για τα
οχήµατα της υπηρεσίας 2016 (Σ) (ΧΥΤΑΣ) – έγκριση δαπάνης
και διάθεση πίστωσης ποσού 48.406,63 €-

24. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος ∆/νσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών για την υποβολή αιτήµατος προς την Προισταµένη
της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου για την έκδοση πράξης
ανάληψης υποχρέωσης για πραγµατοποίηση δαπάνης για την
προµήθεια αναλωσίµων εκτυπωτών – πολυµηχανηµάτων (Σ) –
έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 11.431,92 €-.

ΕΕΓΓΚΚΡΡΙΙΣΣΕΕΙΙΣΣ  ∆∆ΑΑΠΠΑΑΝΝΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΥΥΡΡΙΙΑΑΝΝΗΗ  ΣΣΥΥΝΝΕΕ∆∆ΡΡΙΙΑΑΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ  

ΠΠρρέέππεειι  νναα  ‘‘’’ττρρέέξξοουυνν’’’’  πποολλλλέέςς  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς  σσττηηνν  ααρρχχήή  ττηηςς  χχρροοννιιάάςς    
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«Έκρηξη» στις ληξιπρόθεσµές οφειλές
παρατηρήθηκε τον Νοέµβριο, σηµειώνοντας
ποσοστό ρεκόρ καθότι ξεπέρασαν τα 100 δις.
ευρώ, ενώ ταυτόχρονα οι φορολογούµενοι σε ένα
µήνα αυξήθηκαν στους 37.000.

Πιο αναλυτικά,  οι συνολικές ληξιπρόθεσµες
οφειλές των φορολογούµενων προς το δηµόσιο
σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΑΑ∆Ε σηµείωσαν 

ποσοστά ρεκόρ για να διαµορφωθούν στα
100,739 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση σε
σχέση µε τον Οκτώβριο κατά 988 εκατοµµύρια.

Την ίδια ώρα, οι νέες ληξιπρόθεσµες οφειλές
των φορολογούµενων, παρουσίασε αύξηση κατά
περίπου 1,2 δισ. ευρώ σε σχέση µε τον Οκτώβριο.
Πρόκειται για οφειλές που δηµιουργήθηκαν από 

τις αρχές του 2017 και διαµορφώθηκαν τον
Νοέµβριο σε 11,631 δισ. ευρώ

Φυσικά πρόσωπα

Ενδιάφεραν ωστόσο παρουσιάζει και το σύνολο
φυσικών και νοµικών προσώπων. 

Ειδικότερα, σε διάστηµα ενός µήνα
παρουσιάζεται αύξηση κατά περίπου 37.000, µε
τον αριθµός των οφειλετών που έχουν οφειλές
προς τη φορολογική διοίκηση να διαµορφώνονται
στους 4.207.117 .

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η εφορία έχει επιβάλλει
µέτρα αναγκαστικής είσπραξης σε πάνω από ένα
εκατοµµύριο οφειλέτες της. 

Μέχρι στιγµής ο αριθµός των φορολογούµενων
στους οποίους έχουν επιβληθεί κατασχέσεις
διαµορφώθηκε τον Νοέµβριο σε 1.035.296
παρουσιάζοντας µέσα σε έναν µόνο µήνα αύξηση
κατά περίπου 21.000 οφειλέτες, πράγµα που
σηµείνει ότι πραγµατοποιούνταν χίλιες
κατασχέσεις ανά εργάσιµη ηµέρα.

Επισηµαίνεται στο σηµείο αυτό ότι το επόµενο
διάστηµα σταδιακά η εφορία πρόκειται να
επιβάλλει µέτρα αναγκαστικής είσπραξης σε
άλλους περίπου 750.000 οφειλέτες της.

ΡΡΡΡΥΥΥΥΘΘΘΘΜΜΜΜΙΙΙΙΣΣΣΣΗΗΗΗ
ΠΠόόττεε  ξξεεκκιιννάάεειι  ηη  
ηηλλεεκκττρροοννιικκήή  υυπποοββοολλήή  
ααιιττήήσσεεωωνν  γγιιαα  ττηη
ρρύύθθµµιισσηη  χχρρεεώώνν  ππρροοςς  
τταα  ΤΤααµµεείίαα

Έως τα τέλη του τρέχοντος µήνα, θέλει το
υπουργείο Εργασίας να τεθεί εν ισχύ η
διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτή-

σεων για συµµετοχή στη ρύθµιση που, υπό προϋ-
ποθέσεις, παρέχει έως 120 δόσεις για αποπληρω-
µή χρεών προς τα Ασφαλιστικά Ταµεία. Η ηλεκτρ-
ονική πλατφόρµα ετοιµάζεται πυρετωδώς από τις
αρµόδιες υπηρεσίες του υπουργείου, µε στόχο η
διαδικασία να είναι απλή και να µην προκύψουν
εµπλοκές και προβλήµατα που θα ταλαιπωρούν
τους οφειλέτες.

Από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το
Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών
(ΚΕΑΟ) προκύπτει ότι έως 50.000 ευρώ, ανώτατο
όριο οφειλής για ένταξη στη ρύθµιση, υπάρχουν
1.062.626 οφειλέτες, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα,
µε τη συνολική οφειλή, να υπερβαίνει τα 10 δισ.
ευρώ. Αυτό σηµαίνει ότι είναι πολύ µεγάλος ο
αριθµός των οφειλετών που δυνητικά µπορεί να
ενδιαφερθούν να ενταχθούν στη ρύθµιση. 

Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν συγκεκριµένες
προϋποθέσεις που ένα σηµαντικό αριθµό οφει

λετών «βγάζουν εκτός ρύθµισης» εντούτοις στο
υπουργείο Εργασίας γνωρίζουν ότι η ηλεκτρονική
πλατφόρµα πρέπει να λειτουργήσει χωρίς προβ-
λήµατα, από την πρώτη κιόλας στιγµή.

Σε κάθε περίπτωση οι όροι που έχουν τεθεί από
την σχετική υπουργική απόφαση, για ένταξη στη
ρύθµιση είναι οι εξής:

-Φυσικά πρόσωπα µε πτωχευτική ικανότητα
(π.χ. έµποροι) ή νοµικά πρόσωπα, υπό την
προϋπόθεση ότι οι συνολικές οφειλές τους προς 

όλους τους πιστωτές τους δεν υπερβαίνουν τις
20.000 ευρώ. 

-Φυσικά πρόσωπα µε πτωχευτική ικανότητα ή
νοµικά πρόσωπα των οποίων οι οφειλές  προς τα
ταµεία υπερβαίνουν το 85% των συνολικών
οφειλών τους.

-Φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότ-
ητα, µε επιχειρηµατική δραστηριότητα (π.χ. δικ-
ηγόροι, αγρότες) υπό την προϋπόθεση ότι έχουν
κάνει έναρξη εργασιών και ότι οι οφειλές τους
προς τα ταµεία δεν υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ.

ΣΣτταα  όόρριιαα  ττοουυςς  οοιι  ΈΈλλλληηννεεςς  ααππόό  ττηηνν  υυππεερρφφοορροολλόόγγηησσηη  
ΠΠάάννωω  ααππόό  110000  δδιισσ..  οοιι  λληηξξιιππρρόόθθεεσσµµεεςς,,  έέσσππαασσαανν  κκάάθθεε  ρρεεκκόόρρ!!
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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

Σήµερα το δοκιµαστικό δροµολόγιο 
της Νέας ∆ιπλής Σιδηροδροµικής 
Γραµµής Υψηλών Ταχυτήτων 
στη διαδροµή Τιθορέα – Λιανοκλάδι 

Σήµερα ∆ευτέρα 8 Ιανουαρίου πραγµατοποιείται
το δοκιµαστικό δροµολόγιο της Νέας ∆ιπλής Σιδ-
ηροδροµικής Γραµµής Υψηλών Ταχυτήτων στη
διαδροµή Τιθορέα – Λιανοκλάδι, παρουσία του
Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών Χρήστου
Σπίρτζη

Συγκεκριµενα στις 12µµ, ο Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών, κ. Χρήστος Σπίρτζης, θα επισκεφ-
θεί τον ανακαινισµένο Σιδηροδροµικό Σταθµό της
Τιθορέας.

Από  εκεί θα επιβιβασθεί στο σιδηροδροµικό
συρµό ο οποίος και θα εκτελέσει το δοκιµαστικό
δροµολόγιο της Νέας ∆ιπλής Σιδηροδροµικής
Γραµµής Υψηλών Ταχυτήτων στη διαδροµή Τιθο-
ρέα – Λιανοκλάδι. 

Αµέσως µετά ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφ-
ορών θα επιθεωρήσει το νέο Σιδηροδροµικό
Σταθµό του Λιανοκλαδίου.

Προσλήψεις 127 εκπαιδευτικών, κλάδου
ΠΕ02, ως προσωρινών αναπληρωτών
µειωµένου ωραρίου µε σχέση εργασίας

Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου για το διδακ-
τικό έτος 2017-2018, για τη λειτουργία Τάξεων
Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι ΖΕΠ σε σχολικές µονάδες
Β/θµιας Εκπαίδευσης.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευµάτων ανακοινώνεται ότι, για το διδακτικό έτος
2017-2018,προσλαµβάνονται 127 εκπαιδευτικοί,
κλάδου ΠΕ02, ως προσωρινοί αναπληρωτές µειω-
µένου ωραρίου µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού
∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, στο πλαίσιο υλο-
ποίησης της Πράξης «Ένταξη Ευάλωτων Κοινω-
νικών Οµάδων (ΕΚΟ) στα Σχολεία-Τάξεις Υπο-
δοχής, σχολικό έτος 2017-2018» µε κωδικό ΟΠΣ
5009805 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υνα

µικού, Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» για
τους Άξονες Προτεραιότητας 6,8 και 9.

Οι προσλαµβανόµενοι οφείλουν να παρουσια-
στούν στις οικείες ∆ιευθύνσεις ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από τη ∆ευ-
τέρα 8 Ιανουαρίου 2018 έως και την Τρίτη 9 Ιανο-
υαρίου 2018, όπου και θα τοποθετηθούν µε απόφ-
αση των Προϊσταµένων των οικείων ∆/νσεων σε
σχολικές µονάδες ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
της περιοχής που προσλήφθηκαν, για τη λειτο-
υργία των οικείων Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι ΖΕΠ,
µέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους (2017-2018)
βάσει των ισχυουσών διατάξεων.

Επίσης διατέθηκαν για πρόσληψη στη Σιβι-
τανίδειο ∆ηµόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελµά-
των, µε απόφαση του οικείου ∆ιοικητικού Συµβου-
λίου, δύο (2) εκπαιδευτικοί του οικείου κλάδου.

ΠΠρροοσσλλήήψψεειιςς  112277  εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν  γγιιαα  ττηη
λλεειιττοουυρργγίίαα  ΤΤάάξξεεωωνν  ΥΥπποοδδοοχχήήςς
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Προσωπική κάρτα Προσωπική κάρτα 
κάθε δηµοσίου κάθε δηµοσίου 
υπαλλήλου θα υπαλλήλου θα 
καταγράφει τα πάντακαταγράφει τα πάντα

Ηκάρτα θα παρακολουθεί την πορεία από
την πρόσληψη, την υπηρεσιακή εξέλιξη,
τις µετακινήσεις, την εκπαίδευση, την

επιµόρφωση, τις εκθέσεις αξιολόγησης, φτάνοντας
µέχρι την έκδοση της σύνταξής του.

«Η Ελλάδα έχει ανάγκη από οικονοµική και
πολιτική σταθερότητα, από ένα νέο παραγωγικό
µοντέλο», τονίζει η υπουργός ∆ιοικητικής Ανα-
συγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη. 

Η κ. Γεροβασίλη σε συνέντευξή της στην κυρια-
κάτικη Kontranews εξηγεί πως «έτσι θα δηµιουργ-
ηθούν οι προϋποθέσεις για µια βιώσιµη και κοινω-
νικά δίκαιη ανάπτυξη, που θα επιτρέψει στις
δηµιουργικές δυνάµεις της χώρας να εκφραστούν,
που θα γυρίσει οριστικά σελίδα για τη χώρα, απο-
καθιστώντας τον διατηρηµένο κοινωνικό ιστό».

Αναφερόµενη στην ηγεσία της Ν∆, σηµειώνει ότι
«έχει υιοθετήσει πλήρως τον νεοφιλελευθερισµό,
βρίσκεται σε ιδεολογική απόσταση τόσο από την εκλογική της βάση, όσο και από τις ιδρυτικές της αρχές, αυτές του κοινωνικού φιλελευθερισµού».

Η υπουργός ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης προαναγγέλλει τη δηµοπράτηση, σε συνεργασία µε το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, του Ενιαίου Συστήµατος
∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού (HRMS), µέσω του οποίου θα δηµιουργηθεί η προσωπική κάρτα κάθε δηµοσίου υπαλλήλου και θα καταγράφει σε πραγ-
µατικό χρόνο την υπηρεσιακή του διαδροµή. Από την πρόσληψη, την υπηρεσιακή εξέλιξη, τις µετακινήσεις, την εκπαίδευση, την επιµόρφωση, τις εκθέσεις
αξιολόγησης, φτάνοντας µέχρι την έκδοση της σύνταξής του.

Αναφέρει, επίσης, ότι ολοκληρώνεται τις επόµενες ηµέρες η ηλεκτρονική πλατφόρµα αξιολόγησης, «ώστε ο κάθε δηµόσιος υπάλληλος να έχει άµεση πρό-
σβαση στις απαιτούµενες διαδικασίες», ενώ επισηµαίνει ότι στόχος του υπουργείου είναι να παρέχει στους ανθρώπους της δηµόσιας διοίκησης «σύγχρονα
εργαλεία, τεχνογνωσία και δυνατότητες προσωπικής εξέλιξης, ώστε οι δηµόσιες υπηρεσίες να γίνουν πιο φιλικές για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ικανο-
ποιώντας τις ανάγκες του 21ου αιώνα».

Συνεχίζεται από τη σελ. 2

Βασισµένη σε µελέτες που έχει εκπονήσει η Τεχνική
Υπηρεσία του ∆ήµου Αχαρνών, η ∆ηµοτική Αρχή κατάφ-
ερε και υπέγραψε Προγραµµατικές Συµβάσεις µε την
Περιφέρεια Αττικής έργων που ο προϋπολογισµός τους
αγγίζει τα 8 εκατοµµύρια ευρώ. 

Έργα που αφορούν, ασφαλτοστρώσεις (4,5 εκ ευρώ),
επισκευές στα σχολεία (1,3 εκ ευρώ), κατασκευή πιστο-
ποιηµένων παιδικών χαρών (0,6 εκ ευρώ), δίκτυο αποχέ-
τευσης (1,8 εκ ευρώ) και άλλα που αναµένονται. 

Αυτά τα έργα, είτε έχουν ήδη δηµοπρατηθεί, είτε δηµο-
πρατούνται τους πρώτους µήνες του 2018 και αναµένε-
ται να βελτιώσουν σηµαντικά την εικόνα του ∆ήµου Αχα-
ρνών. 

Παράλληλα έχουν κατατεθεί προτάσεις χρηµατοδότ-
ησης από το ΕΣΠΑ, όπως την πρόταση χρηµατοδότησης
για την ολοκληρωµένη διαχείριση αστικών αποβλήτων
προϋπολογισµού 2,8 εκ ευρώ, προς την Ειδική Υπηρ-
εσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Υπο-
δοµών Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανά

πτυξης, όπου η τεχνική αξιολόγηση θα γίνει σε πολύ
σύντοµο χρονικό διάστηµα. 

Μέσα στο 2018 ο ∆ήµος Αχαρνών αναµένει σηµαντικές
δηµοπρατήσεις έργων από το Υπουργείο Μεταφορών,
Υποδοµών και ∆ικτύων και από την Περιφέρεια Αττικής,
που αφορούν την αντιπληµµυρική θωράκιση του ∆ήµου
Αχαρνών. 

Είναι η πρώτη φορά, που όσων αφορά τα αντιπ-
ληµµυρικά έργα στον ∆ήµο Αχαρνών, υπάρχει σαφής
σχεδιασµός, συγκεκριµένες ώριµες µελέτες και εξασφα-
λισµένες πηγές χρηµατοδότησης. 

Ένα ακόµη σηµαντικό πρόβληµα, για το οποίο η ∆ηµο-
τική Αρχή αναµένει εξελίξεις και απτά αποτελέσµατα τη
νέα χρονιά, είναι αυτό της εγκληµατικότητας και κατά
πόσο θα έχει αποτέλεσµα ο επιχειρησιακός σχεδιασµός
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της ΕΛ.ΑΣ.
Πρόκειται για ένα θέµα για το οποίο έχει µεν χαραχτεί ο
δρόµος, αλλά είναι σαφές ότι πρέπει να καλυφθεί ακόµη
µεγάλη απόσταση. 

Παράλληλα έχουν υλοποιηθεί έργα µικρότερης κλίµα-
κας, όπως η ανάπλαση της πλατείας, οι πεζοδροµήσεις 

σε διάφορες περιοχές, οι κατασκευές πλατειών και η 
διαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων και παρόλο την

υποστελέχωση των Υπηρεσιών, έχουν εξασφαλιστεί
χρήσιµες και αξιόπιστες υπηρεσίες προς τους πολίτες,
όπως η απογευµατινή λειτουργία των ΚΕΠ, η λειτουργία
σηµαντικών κοινωνικών δοµών και υπηρεσιών αλληλεγ-
γύης και φροντίδας, η παροχή δηµιουργικών, καλλι-
τεχνικών και αθλητικών υπηρεσιών κ.ά.

Το 2018 είναι µια χρονιά που η ∆ηµοτική Αρχή αναµέ-
νει να "καρποφορήσουν" πολλές από τις προσπάθειες
που έχουν γίνει. 

Είναι µια χρονιά που προσδοκά ο σχεδιασµός και η
προετοιµασία που έχει γίνει, να "αγγίξει" στην καθηµερ-
ινότητα των πολιτών και των κατοίκων του ∆ήµου Αχα-
ρνών και να βελτιωθεί η εικόνα της πόλης. 

Το απτό αποτέλεσµα αυτής της προσπάθειας θα δώσει
δύναµη για τη συνέχεια.

Οι ευχές αλλά κυρίως οι προσπάθειες του ∆ηµάρχου
Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβού αλλά και όλων των στε-
λεχών της ∆ηµοτικής Αρχής θα είναι ώστε το 2018 να
είναι µια καλύτερη χρονιά για όλους! 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018 
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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    
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Τ
ην  22 Ιαν ουαρίου 2018 τίθεται σε παραγωγική
λειτουργία το πληροφοριακό σύστηµα του
«µητρώου πολιτών », σύµφων α µε απόφαση

του υπ. Εσωτερικών  Π. Σκουρλέτη που δηµοσιεύτηκε
σε ΦΕΚ.

Σε αυτήν  παρέχ ον ται οδηγίες για το τι πρέπει ν α
κάν ουν  οι υπηρεσίες των  ∆ήµων . Συγκεκριµέν α:

Όλες οι κατά τόπους υπηρεσίες ∆ηµοτολογίου των
∆ήµων  θα διακόψουν  τις εργασίες εν ηµέρωσης των
τοπικά εγκατεστηµέν ων  πληροφοριακών  συστηµά-
των  δηµοτολογίου, µέσω των  οποίων  εν ηµερών εται το
ολοκληρωµέν ο πληροφοριακό σύστηµα εθν ικού δηµο-
τολογίου (ΟΠΣΕ∆) την  12 Ιαν ουαρίου 2018 και ώρα
15.00µ.µ..

Η επαν άληψη των  εργασιών  εν ηµέρωσης των
στοιχ είων  δηµοτολογίου θα γίν ει την  22 Ιαν ουαρίου
2018, µε την  έν αρξη του καν ον ικού ωραρίου λειτο-
υργίας των  υπηρεσιών  και µε αποκλειστική χ ρήση του
ν έου πληροφοριακού συστήµατος µητρώου πολιτών .

Κατά τη διάρκεια αυτών  των  ηµερών  δεν  θα πραγ-
µατοποιείται καµία εγγραφή, διαγραφή, συµπλήρωση ή
µεταβολή στοιχ είων  σε οικογεν ειακές µερίδες στα
∆ηµοτολόγια των  ∆ήµων  της Χώρας.

Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και µετά από
αιτιολογηµέν η αίτηση εν διαφεροµέν ου πολίτη δύν αται
ν α γίν εται καταχ ώριση εγγραφής στα χ ειρόγραφα βιβ-
λία του δηµοτολογίου.

Σε αυτές τις εξαιρετικές περιπτώσεις οι συγκεκριµέ-
ν ες καταχ ωρίσεις θα εισαχ θούν  υποχ ρεωτικά και
κατά προτεραιότητα στο ν έο πληροφοριακό σύστηµα
µητρώου πολιτών , µε την  έν αρξη της παραγωγικής
του λειτουργίας.

Όλες οι κατά τόπους υπηρεσίες Ληξιαρχ είων  των
∆ήµων  θα διακόψουν  τις εργασίες εν ηµέρωσης του
πληροφοριακού συστήµατος ληξιαρχ ικών  πράξεων
του Υπουργείου Εσωτερικών  την  16 Ιαν ουαρίου 2018
και ώρα 15.00 µ.µ..

Η επαν άληψη των  εργασιών  εν ηµέρωσης των
στοιχ είων  των  κατά τόπους Ληξιαρχ είων  θα γίν ει την
22 Ιαν ουαρίου 2018, µε την  έν αρξη του καν ον ικού
ωραρίου λειτουργίας των  υπηρεσιών  και µε αποκλει-
στική χ ρήση του ν έου πληροφοριακού συστήµατος
µητρώου πολιτών . 

Για το χ ρον ικό διάστηµα που διαρκεί η µετάπτωση
των  δεδοµέν ων  των  υφιστάµεν ων  πληροφοριακών
συστηµάτων  του Υπουργείου Εσωτερικών  στο
«Μητρώο Πολιτών » καταργείται η εκτύπωση ληξια-
ρχ ικών  πράξεων  από το Πληροφοριακό Σύστηµα
Ληξιαρχ ικών  Πράξεων .

Οι ∆ήµοι αµέσως µε τη έν αρξη ισχ ύος της παρ-
ούσας υποχ ρεούν ται ν α φρον τίσουν  για τον  εφοδια-
σµό τους µε ληξιαρχ ικά βιβλία, γεν ν ήσεων , γάµων ,
συµφών ων  συµβίωσης, θαν άτων  σύµφων α µε τα
οριζόµεν α στο άρθρο 8 παρ. 1 και 6 του ν .344/1976
«Περί ληξιαρχ ικών  πράξεων » (ΦΕΚ 143 Α’), όπως
αυτό ισχ ύει µετά την  αν τικατάσταση του από το
άρθρο 29 του ν .3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α’), σε αριθµό
έκαστο όσες και οι ληξιαρχ ικές τους περιφέρειες.

ΜΜηηττρρώώοο  ΠΠοολλιιττώώνν::  ΑΑνναακκοοιιννώώθθηηκκεε  ηηµµέέρραα  έέννααρρξξηηςς  
- «∆ιακοπή» σε ∆ηµοτολόγια & Ληξιαρχεία

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου 
Αθηνών 

Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως
 επαγγέλµατος στη Γερµανία

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 
16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

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

ΚΚΟΟΒΒΕΕΙΙ  ΤΤΗΗΝΝ  ΒΒΑΑΣΣΙΙΛΛΟΟΠΠΙΙΤΤΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΝΝΕΕΟΟΥΥ  ΕΕΤΤΟΟΥΥΣΣ
ΟΟ  ΚΚΥΥΝΝΗΗΓΓΕΕΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΩΩΝΝ  

ΟΟ  ΚΚυυννηηγγεεττιικκόόςς  ΣΣύύλλλλοογγοοςς  ΑΑχχααρρννώώνν  ππρροοσσκκααλλεείί  τταα  µµέέλληη
κκααιι  ττοουυςς  φφίίλλοουυςς  νναα  ππααρρααββρρεεθθοούύνν  σσττηηνν  κκοοππήή  ττηηςς  

ββαασσιιλλόόππιιττααςς  ττοουυ  ΚΚυυννηηγγεεττιικκοούύ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ  ΑΑχχααρρννώώνν,,  
πποουυ  θθαα  ππρρααγγµµααττοοπποοιιηηθθεείί  ττηηνν  ΤΤεεττάάρρττηη  1100  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  κκααιι

ώώρραα  1199::0000  σστταα  γγρρααφφεείίαα  ττοουυ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ,,  εεππίί  ττηηςς  οοδδοούύ
ΑΑρρχχααίίοουυ  ΘΘεεάάττρροουυ  3311  ΑΑχχααρρννέέςς..  

ΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΕΕ∆∆ΡΡΟΟΣΣ  
ΣΣΩΩΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΥΥ  ΑΑΘΘΑΑΝΝΑΑΣΣΙΙΟΟΣΣ  
ΟΟ  ΓΓΕΕΝΝ..  ΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΕΕΑΑΣΣ
ΜΜΑΑΡΡΙΙΑΑΝΝΟΟΣΣ  ΝΝΙΙΚΚΟΟΛΛΑΑΟΟΣΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΦΕ (ΜΕ ΠΛΗΡΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ) ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ,
ΟΠΙΣΘΕΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ.



16-θριάσιο ∆ευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018 

44//22  ΑΑΡΡΑΑΧΧΩΩΒΒΑΑ
Μονοήµερη, ώρα αναχώρησης 8.00 τιµή 15€

1100--1111//22  ΚΚΑΑΛΛΑΑΒΒΡΡΥΥΤΤΑΑ
∆ιήµερη διαµονή στο SEMANTRON 4* στον
Ελαιώνα µε πρωινό και βραδινό, Καλάβρυτα,
Καστανιά, Πλανητερο, Βυτίνα
ώρα αναχώρησης 8.00 τιµή 75€

1188//22  ΠΠΑΑΤΤΡΡΑΑ
Μονοήµερη στο Πατρινό Καρναβάλι
ώρα αναχώρησης 8.00 τιµή 15€

33--44//33  ΚΚΑΑΡΡΠΠΕΕΝΝΗΗΣΣΙΙ
∆ιήµερη διαµονή στο Καρπενήσι στο ΕΛΒΕΤΙΑ
µε πρωινό, γεύµα Σαββάτου στην ταβέρνα
ΦΩΛΙΑ στο Καρπενήσι ( συµπεριλαµβανεται )
επίσκεψη στην Ιερά Μονή Παναγιας Πρου-
σιώτισσας
ώρα αναχώρησης 8.00 τιµή 75€


