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ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιή συννεφιά και κρύο          

Η θερµοκρασία έως 15
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
3,7,11,15,19,23,27,31

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Παγκόσµια Ηµέρα Βουνού

Μαρτύρων Αειθαλά και Ακεψεή

Σ
τον  τραυµατισµό εν ός
αστυν οµικού από το ΑΤ
Μεν ιδίου κατέληξε η προ-

σπάθεια αστυν οµικών  ν α στα-
µατήσουν  δίκυκλο µε αν αβάτες
δύο Ροµά το πρωί της ∆ευτέρας
στο Ζεφύρι. Ο αστυν οµικός,
που τραυµατίστηκε στο πρόσω-
πο και το πόδι, συµµετείχ ε
στους ελέγχ ους που πραγµατο-
ποιούν ται στο πλαίσιο του
επιχ ειρησιακού σχ εδίου αστυν ό-
µευσης της ∆υτικής Αττικής.

Το µπλόκο είχ ε στηθεί στην
οδό Παν αγίας Γρηγορούσης όταν
το δίκυκλο µε τους δύο Ροµά δεν  σταµάτησε αλλά
αν τίθετα ο οδηγός πάτησε γκάζι και χ τύπησε τον
αστυν οµικό προκειµέν ου ν α αποφύγει τον  έλεγχ ο.

Λίγη ώρα αργότερα οι δύο Ροµά εν τοπίστηκαν  από
άλλους αστυν οµικούς στο Ζεφύρι και συν ελήφθησαν .
Ο αστυν οµικός έχ ει µεταφερθεί για τις πρώτες βοήθει-
ες στο 401 Γεν ικό Στρατιωτικό Νοσοκοµείο.

Ένας τραυµατίας αστυνοµικός στο Ζεφύρι 
από Ροµά που δεν σταµάτησαν για έλεγχο

∆∆ιιααφφοορροοπποοιιήήσσεειιςς  κκααιι  ππααρρααιιττήήσσεειιςς  
σσττοονν  σσυυννδδυυαασσµµόό  ττοουυ  ΓΓιιάάννννηη  ΗΗλλίίαα

Ό
σο πλησιάζουν  οι αυτοδιοικητικές του Μαΐου
2019, τόσο περισσότερες εξελίξεις δροµολο-
γούν ται σε επίπεδο προσώπων  και συν δυα-

σµών .
Τα τελευταία γεγον ότα στον  Ασπρόπυργο αφορούν

τον  συν δυασµό του Γιάν ν η Ηλία «Αλλάζουµε» και
συγκεκριµέν α την  παραίτηση του δηµοτικού
συµβούλου Νίκου Νταλακώστα. 

Κατόπιν  αυτού κλήθηκε η πρώτη επι-
λαχ ούσα δηµοτική σύµβουλος (κα Νερ-
ούτσου) ν α τον  αν τικαταστήσει η οποία
ωστόσο αρν ήθηκε.

Στη συν έχ εια, δέχ θηκε ν α αν απληρώσει
τη θέση του ο κος Σταµάτης Ντιν ιεράκης ως
δεύτερος επιλαχ ών , ο οποίος αφού
ορκίστηκε, στην  πρώτη συν εδρίαση δια

φοροποιήθηκε απο τον  συν δυασµό του
Γιάν ν η Ηλία και προσχ ώρησε στον
συν δυασµό του ν υν  δηµάρχ ου Νίκου
Μελετίου.

Περιστατικά σαν  το παραπάν ω έχ ουµε ν α
δούµε αρκετά στο άµεσο µέλλον  καθώς η εκλογική δια-
δικασία µε τη µέθοδο της απλής αν αλογικής, δηµιουργεί
άλλα δεδοµέν α στον  τρόπο εκλογής αλλα και παρέµβα-
σης στα αυτοδιοικητικά δρώµεν α του κάθε δήµου.

Μην  εκπλαγείτε λοιπόν  αν  διαφοροποιήσεις δηµο-
τικών  συµβούλουν  µετουσιωθούν  σε προσχ ώρηση σε
διαφορετικούς συν δυασµούς, σεν άριο που αν αµέν εται
ν α εξελιχ θεί στο προσεχ ές διάστηµα.

Ασπρόπυργος
ΜΑΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΙΚΕ 
Μακρυγιάννη 2 & Θερµοπυλών, 2105580002

Ελευσίνα 
Λουκοπούλου Σοφία Σ. 

Βενιζέλου Ελευθερίου 39, 2105560390

Μάνδρα
Λουκόπουλος Σωτήριος Ν.

Στρατηγού Ρόκα Ν. 84, 2105556375

Άνω Λιόσια
Καραΐσκος Θεόδωρος Θ. Πηνειού 81, 

2102481114 (08:00- 22:00)

Αχαρνές
Μαυροµµάτης Εµµανουήλ 

Π. ∆ηµοκρατίας 222, 2102312615

Χαιδάρι 
Καλλέργης Άγγελος Επαύλεως 2 & Καραϊσκάκη,

2105983427, 08:00-23:00

∆εντροφύτευση τµήµατος του λόφου
Στίκα στα Μέγαρα 

την Κυριακή 16 ∆εκεµβρίου 

Σε δεντροφύτευση τµήµατος του λόφου Στίκα µε
δύο χιλιάδες µικρά δέντρα και θάµνους, προ-
σφορά της ΤΙΤΑΝ ΑΕ, προβαίνει ο ∆ήµος

Μεγαρέων την Κυριακή 16 ∆εκεµβρίου 2018.
Η δεν τροφύτευση έχ ει προγραµµατισθεί και σχ εδια-

σθεί µε συµµετοχ ή των  Υπηρεσιών  του ∆ήµου, του
τοπικού ∆ασαρχ είου, των  εθελον τικών  οµάδων  Κούρ-
ος, ΣΕ∆, ΟΕΜ, των  προσκόπων  και της Λέσχ ης
Enduro εν ώ στην  υλοποίηση αν αµέν εται και η συµµε-
τοχ ή µαθητών  και του Σώµατος Ελλην ικού Οδηγισµού.

Ο ∆ήµος Μεγαρέων  προσκαλεί κάθε ευαίσθητοποιηµέ-

ν ο περιβαλλον τικά πολίτη ν α πάρει µέρος στη δεν τρο-
φύτευση.Για το σκοπό αυτό διαθέτει µεταφορικά µέσα
τα οποία έχ ει προγραµµατισθεί ν α αν αχ ωρήσουν  από
την  Πλατεία Ηρώων  στις εν ιάµιση το πρωί.

∆ηµιουργεί Τράπεζα Αίµατος
ο Σύλλογος Τσουκλιδίου

Βρισκόµαστε στην  πολύ ευχ άριστη θέση ν α αν α-
κοιν ώσουµε τη
δηµιουργία Τρά-
πεζας Αίµατος
από τον  Εξωρ-
αϊστικό & Πολι-
τιστικό Σύλλογο
Τσουκλιδίου. 

Καλούµε τα
µέλη της τοπικής κοιν ων ίας ν α αγκαλιάσουν  και ν α
στηρίξουν  ιδιαίτερα τη συγκεκριµέν η δράση . 

∆ίν ον τας λίγα λεπτά αίµα , προσφέρουµε ζωή και
ελπίδα. Αφού συµπληρωθεί ο απαιτούµεν ος αριθµός
αιµοδοτών  , θα πληροφορηθείτε για την  εξέλιξη της
αιµοδοσίας. 
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Για τις αρµοδιότητες και τις
δράσεις της ∆ιεύθυνσης
Παιδείας, Πολιτισµού,

Αθλητισµού και Νέας Γενιάς
ενηµερώθηκε ο νέος Αντιδήµα-
ρχος κ. Ηλίας Τσουκαλάς από
τον προκάτοχό του κ. Στάθη
Τοπαλίδη, παρουσία του
∆ηµάρχου Αχαρνών κ. Γιάννη
Κασσαβού. 

Ο νέος Αντιδήµαρχος Παιδείας,
Πολιτισµού, Αθλητισµού και
Νέας Γενιάς, ορίστηκε από τον
∆ήµαρχο Αχαρνών, ύστερα από
την παραίτηση του κ. Στάθη
Τοπαλίδη, λόγω αυξηµένων
επαγγελµατικών υποχρεώσεων,
όπως ανέφερε αναλυτικά στην
επιστολή παραίτηση του. 

Ο κ. Τοπαλίδης ευχαρίστησε
τον ∆ήµαρχο Αχαρνών κ. Γιάννη
Κασσαβό για την τιµητική επιλο-
γή του να αναλάβει µια καίρια
θέση ευθύνης στον ∆ήµο Αχα

ρνών ως Αντιδήµαρχος Παι-
δείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού
και Νέας Γενιάς, καθώς και για
την εµπιστοσύνη του ∆ηµάρχου
στο πρόσωπο του ορίζοντας τον
και Αναπληρωτή ∆ήµαρχο,
δηλώνοντας παράλληλα ότι από
τη θέση του δηµοτικού
συµβούλου της συµπολίτευσης
θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις
προσπάθειες και τους αγώνες,
του ∆ηµάρχου Αχαρνών και των
στελεχών της δηµοτικής αρχής. 

Ο νέος Αντιδήµαρχος Παιδείας,
Πολιτισµού, Αθλητισµού και
Νέας Γενιάς κ. Ηλίας Τσουκαλάς
ανέφερε ότι, αρχικός του σκοπός
είναι,  να διασφαλίσει ότι θα
συνεχιστεί απρόσκοπτα το έργο
του προκατόχου του, αλλά και ότι
θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια
για να εξαντληθεί κάθε περιθώρ-
ιο βελτίωσης των υπηρεσιών της
∆ιεύθυνσης Παιδείας, Πολιτι

σµού, Αθλητισµού και Νέας
Γενιάς. 

Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάν-
νης Κασσαβός ευχαρίστησε τον
απερχόµενο και νέο Αντιδήµα-
ρχο Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλ-
ητισµού και Νέας Γενιάς αναφέρ-
οντας ότι: "Ο Στάθης Τοπαλίδης
και ο Ηλίας Τσουκαλάς είναι στε-
λέχη της δηµοτικής µου παρά-
ταξης και δηµοτικοί σύµβουλοι,
που έχουν αποδείξει µε πράξεις
και έργα ότι εργάζονται µεθοδικά
και αποτελεσµατικά και ότι κατα-
βάλλουν κάθε προσπάθεια προς
όφελος των δηµοτών και της
πόλης.

Η συνεργασίας µας ήταν και θα
συνεχίσει να είναι αγαστή  και
εποικοδοµητική. Συνεργασία η
οποία εδράζεται στη σχέση εµπι-
στοσύνης και αλληλοεκτίµησης
που έχει αναπτυχθεί µεταξύ
µας". 

Η
Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα
∆ούρου και ο ∆ήµαρχος Φυλής,
Χρήστος Παππούς υπέγραψαν

την Προγραµµατική Σύµβαση για την
κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού
ολοκληρωµένης φροντίδας στη ∆ηµοτι-
κή Κοινότητα Φυλής, προϋπολογισµού
2.159.000 ευρώ µε ΦΠΑ.
Στο επίκεντρο η κάλυψη των αυξηµέ-
νων αναγκών του ∆ήµου Φυλής σε

δοµές παιδικής φροντίδας
Στόχος είναι η ανακούφιση κυρίως των
οικογενειών µε οικονοµικές δυσκολίες,
µε τη φύλαξη και τη δηµιουργική
απασχόληση 99 νηπίων και βρεφών
συνολικά. 
Το έργο αναµένεται να συµβάλει στην
κάλυψη των αυξηµένων αναγκών του
∆ήµου Φυλής σε δοµές παιδικής φρον-
τίδας.

Ο βρεφονηπιακός σταθµός θα κατασ-
κευασθεί σε οικόπεδο συνολικού εµβα-
δού 1.230 τ.µ., το οποίο ορίζεται βόρεια
και δυτικά από πεζόδροµο, ανατολικά
από την οδό Ευόσµου και νότια από
την οδό Ανθέων (θέση Ζαΐτω) και θα
περιλαµβάνει υπόγειο, ισόγειο, πρώτο
όροφο και περιβάλλοντα χώρο µε παι-
δική χαρά, σηµεία πρασίνου και αύλειο
χώρο.

Ανέλαβε καθήκοντα ο νέος Αντιδήµαρχος Παιδείας, Πολιτισµού, 
Αθλητισµού και Νέας Γενιάς στον δήµο Αχαρνών 

Ηλίας Τσουκαλάς: Συνεχής προσπάθεια για να εξαντληθεί κάθε 
περιθώριο βελτίωσης των υπηρεσιών της ∆ιεύθυνσης Παιδείας

Νέος βρεφονηπιακός σταθµός 
ολοκληρωµένης φροντίδας στη Φυλή 

- Με κονδύλι από την Περιφέρεια Αττικής

ΤΤαα  ννααυυππηηγγεείίαα  ΕΕλλεευυσσίίννααςς
εεππιισσκκέέφφθθηηκκεε  

οο  ΑΑρργγύύρρηηςς  ΟΟιικκοοννόόµµοουυ
««ΣΣυυµµππααρραασσττεεκκόόµµαασσττεε  

σσττοουυςς  εερργγααζζόόµµεεννοουυςς,,  πποουυ  ααππααιιττοούύνν  
τταα  ααυυττοοννόόηητταα,,  ππρροοσσππααθθώώννττααςς  

νναα  οοµµααλλοοπποοιιηηθθεείί  ττοο  εερργγαασσιιαακκόό  ττοουυςς  
κκααθθεεσσττώώςς  κκααιι  ππρροοσσδδοοκκώώννττααςς  

έένναα  κκααλλύύττεερροο  ααύύρριιοο  γγιιαα  ααυυττοούύςς  
κκααιι  ττιιςς  οοιικκοογγέέννεειιέέςς  ττοουυςς..»»

Τα ναυπηγεία Ελευσίνας επισκεύθηκε
εχθές  το  πρωί ο υποψήφιος δήµα-
ρχος Ελευσίνας Αργύρης Οικονό-

µου.Κατα την επίσκεψή του δήλωσε τα εξής:

«Τα τελευταία χρόνια οι εργαζόµενοι στα
Ναυπηγεία Ελευσίνας, όπως και στη Χαλυβο-
υργία και τη Χαλυβουργική αντιµετωπίζουν
πληθώρα εργασιακών προβληµάτων, που
έχουν άµεση επίδραση στην οικονοµική και
κοινωνική ανάπτυξη της Ελευσίνας και
Μαγούλας.

Εκατοντάδες εργαζόµενοι συµπολίτες µας,
µένουν απλήρωτοι κι ακόµη περισσότεροι
οδηγούνται στην ανεργία.

Απαιτείται να ληφθούν αποφάσεις, για να
δοθούν λύσεις στα δίκαια αιτήµατά τους, προ-
κειµένου να σταµατήσει η εργασιακή τους
αβεβαιότητα.

Επισκεφθήκαµε σήµερα τα Ναυπηγεία
Ελευσίνας, τα οποία µεταξύ άλλων στηρίζουν
την αµυντική µας βιοµηχανία.

Συµπαραστεκόµαστε στους εργαζόµενους,
που απαιτούν τα αυτονόητα, προσπαθώντας
να οµαλοποιηθεί το εργασιακό τους καθεστώς
και προσδοκώντας ένα καλύτερο αύριο για
αυτούς και τις οικογένειές τους.

Από πλευράς µας, δίνουµε το «παρών»
στον αγώνα τους και θα είµαστε δίπλα σε όλες
τις δράσεις τους.»
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ΕΕΤΑΑ: Επιχορήγηση 15 εκατ. ευρώ για νέους
δηµοτικούς βρεφονηπιακούς-παιδικούς σταθµούς

Αναρτήθηκε στη «∆ιαύγεια» η απόφαση της υπουργού Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφης Αχτσιόγλου, µε την
οποία εγκρίνεται η απόδοση του ποσού των 15 εκατ. ευρώ, προκειµένου να
καλυφθούν οι δαπάνες των δήµων για την ίδρυση νέων τµηµάτων βρεφικής,
παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας.
Η επιχορήγηση δίνεται στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και

Αυτοδιοίκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ ΑΕ).

∆ΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ –
ΚΑΜΑΤΕΡΟ – ΙΛΙΟΝ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΗΕΥ∆ΑΠ ανακοινώνει ότι, λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών σε κεν-
τρικό τροφοδοτικό αγωγό, θα σηµειωθεί πτώση της πίεσης έως και

πλήρης διακοπή της παροχής του νερού στους ∆ήµους Πετρούπολης,
Καµατερού, Ιλίου, Περιστερίου.
∆ιάρκεια:  από τις 10:00 το βράδυ της ∆ευτέρας 10/12/2018 έως τις 7:00

το πρωί της Τρίτης 11/12/2018. 
Επισηµαίνεται ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ελαχιστοποίησης
της διάρκειας των εργασιών και επαναφοράς της υδροδότησης.

Στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τους χάρτες
GEM, η Αττική είναι -µε διαφορά- η περιοχή

µε τον µεγαλύτερο σεισµικό κίνδυνο, από την
άποψη των πιθανών συνολικών υλικών

ζηµιών. Ακολουθεί η περιοχή Πελοποννήσου-
∆υτικής Ελλάδας και Ιονίων, ενώ έπονται οι
περιοχές Μακεδονίας-Θράκης, Θεσσαλίας-

Κεντρικής Ελλάδας και Αιγαίου.

Η Αττική είν αι η περιοχ ή µε τον  µεγαλύτερο σει-
σµικό κίν δυν ο στην  Ελλάδα από την  άποψη των  πιθ-
αν ών  συν ολικών  υλικών  ζηµιών , σύµφων α µε τους
πρώτους online χ άρτες κιν δύν ου από σεισµούς παγ-
κοσµίως, που παρουσίασε ο µη κερδοσκοπικός οργα-
ν ισµός GEM (Global Earthquake Model), µε έδρα την
Ιταλία. 

Οι τρεις χ άρτες, που αποτελούν  προϊόν  µακρόχ ρ-
ον ης διεθν ούς προσπάθειας και θα αν αν εών ον ται
κάθε χ ρόν ο περίπου, αποκαλύπτουν  ποιες περιοχ ές
της Γης είν αι πιο επιρρεπείς σε σεισµούς, σε ποιες
χ ώρες είν αι πιθαν ότερο τα κτήρια ν α υποστούν  ζηµι-
ές και ποιες περιοχ ές είν αι πιο εκτεθειµέν ες στον  σει-
σµικό κίν δυν ο λόγω του µεγάλου αριθµού κτηρίων
που µπορεί ν α καταρρεύσουν .

Στην  Ελλάδα, σύµφων α µε τους χ άρτες GEM, η
Αττική είν αι -µε διαφορά- η περιοχ ή µε τον  µεγαλύτε-
ρο σεισµικό κίν δυν ο, από την  άποψη των  πιθαν ών
συν ολικών  υλικών  ζηµιών . Ακολουθεί η περιοχ ή
Πελοπον ν ήσου-∆υτικής Ελλάδας και Ιον ίων , εν ώ
έπον ται οι περιοχ ές Μακεδον ίας-Θράκης, Θεσσαλίας-
Κεν τρικής Ελλάδας και Αιγαίου.

Στη χ ώρα µας, όπου εκτιµάται ότι υπάρχ ουν  συν ο-
λικά 3,33 εκατοµµύρια κτήρια εκτεθειµέν α σε κίν δυν ο
σεισµού, το συν ολικό κόστος αν τικατάστασης των
υποδοµών  υπολογίζεται σε 571,1 δισ. δολάρια για τον
τοµέα των  κατοικιών , 123,2 δισ. δολ. για τον  εµπορ-
ικό και 100,1 δισ. δολάρια για τον  βιοµηχ αν ικό τοµέα
- συν ολικά 794,3 δισ. δολάρια.

Η πρωτοβουλία GEM δηµιουργήθηκε το 2007 από
ερευν ητικά ιν στιτούτα και τον  ΟΟΣΑ, µε τη χ ρηµατο-
δοτική υποστήριξη της µεγάλης γερµαν ικής αν τασφα-
λιστικής εταιρείας Munich Re.

Οι ψηφιακοί χ άρτες εν σωµατών ουν  περισσότερα
από 30 εθν ικά και περιφερειακά µον τέλα σεισµικού
κιν δύν ου από διάφορους φορείς όπως η Γεωλογική
Υπηρεσία των  ΗΠΑ, η ∆ιοίκηση Σεισµών  της Κίν ας
και οι αρµόδιες αρχ ές της Ιαπων ίας.

Από το 1980 µέχ ρι σήµερα, το 92% όλων  των  θυµά-
των  από σεισµούς έχ ουν  υπάρξει σε αν απτυσσόµε-
ν ες και αν αδυόµεν ες οικον οµίες χ αµηλού και µέσου
εισοδήµατος. Περίπου έξι στους δέκα σεισµούς (το
61%) συµβαίν ουν  κάθε χ ρόν ο σε αυτές τις χ ώρες.

Από την  άλλη, µόν ο το 3,6% των  συν ολικών  θυµά-
των , αλλά πάν ω από το 60% των  υλικών  ζηµιών
καταγράφον ται στις αν επτυγµέν ες πλουσιότερες
χ ώρες που έχ ουν  εκτεταµέν ες κτηριακές και άλλες
υποδοµές. Περίπου τα δύο τρίτα όλων  των  κτηρίων
της Γης βρίσκον ται σε 15 µόν ο χώρες.

Η Αττική η περιοχή µε τον µεγαλύτερο
σεισµικό κίνδυνο στην Ελλάδα

Γ
ια τις καλές πρακτικές
κοιν ων ικού χαρακτήρα στον
τοµέα της Πρόληψης της

Υγείας, µέσα από τη θεσµοθέτηση
του Κέν τρου Πρόληψης (ΚΕΠ)
Υγείας, βραβεύτηκε ο ∆ήµος Ιλίου
στο 1ο Παν ελλήν ιο Θεµατικό
Συν έδριο «ΚΕΠ Υγείας» του
Ελλην ικού ∆ιαδηµοτικού ∆ικτύου
Υγιών  Πόλεων .

Σηµειώνεται ότι το 2017 ο ∆ήµος
Ιλίου διακρίθηκε µε το Χρυσό
Βραβείο Βιώσιµης Πόλης στον Τοµέα
της Υγείας στον διαγωνισµό Best City
Awards, για την πρωτοπόρα
διαδικτυακή εφαρµογή «Νοιάζοµαι»,
που δηµιουργήθηκε µε στόχο την
εύκολη πρόσβαση και την ταχύτερη
εξυπηρέτηση των Ευπαθών
Κοινωνικών Οµάδων.

Όπως δήλωσε ο ∆ήµαρχος Ιλίου
Νίκος Ζενέτος:«Στον ∆ήµο µας,
έχουµε δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στον
τοµέα της πρόληψης και της
προαγωγής της δηµόσιας υγείας. 
Για το λόγο αυτό, υλοποιούµε πλήθος
ενηµερωτικών δράσεων, εκδηλώσεων
ευαισθητοποίησης, προγραµµάτων
προληπτικού ελέγχου και
δηµιουργούµε δοµές που στοχεύουν

στην πρόληψη της υγείας όπως,
Ιατρείο Μητρικού Θηλασµού και
περιγεννητικής φροντίδας, Βρεφική
Βιβλιοθήκη, ∆ηµοτικά Ιατρεία,
∆ηµοτικό Οδοντιατρείο, ∆ηµοτικό
Φυσικοθεραπευτήριο και ΚΕΠ Υγείας,
διεκδικώντας, παράλληλα, την
απρόσκοπτη πρόσβαση κάθε πολίτη
σε ολοκληρωµένες υπηρεσίες
Πρωτοβάθµιας Περίθαλψης».

Επιβράβευση καλών πρακτικών του ∆ήµου Ιλίου στον Τοµέα της Υγείας
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Ττην  Τετάρτη 12 ∆εκεµβρίου  2018 και ώρα  8:30
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Ελευσίν ας,  θα συν ε-
δριάσει η  αρµόδια Οικον οµική Επιτροπή του

δήµου ώστε ν α αποφασίσει για τα παρακάτω θέµατα
της ηµερήσιας διάταξης:    

1. Κατάρτιση του Ολοκληρωµέν ου Πλαισίου ∆ρά-
σης (Ο.Π.∆.) του ∆ήµου Ελευσίν ας ο.ε. 2019.

2. Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος σε ορι-
στικό αν άδοχ ο του αν οικτού ηλεκτρον ικού διαγων ι-
σµού µε τίτλο: « Συν τήρηση και επισκευή παιδικών
χ αρών ».

3. Kατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος σε ορι-
στικό αν άδοχ ο του συν οπτικού διαγων ισµού µε τίτλο:
« Συν τήρηση και επισκευή λοιπού κεφαλαιακού µηχ α-
ν ολογικού εξοπλισµού ξυλουργικών  µηχ αν ηµάτων
κλπ».

4. Έγκριση ή µη του υπ.αριθµ. 1/2018 πρακτικού
της Επιτροπής ∆ιεν έργειας & Αξιολόγησης ∆ιαγων ι-
σµών  ∆ηµοσίων  Συµβάσεων  Προµηθειών  περί αν ά-

δειξης προσωριν ού αν αδόχ ου του συν οπτικού διαγω-
ν ισµού για την  « Προµήθεια ειδών  ατοµικής προ-
στασίας – Μ.Α.Π.».

5. Έγκριση ή µη του υπ.αριθµ. 3/2018 πρακτικού
της Επιτροπής ∆ιεν έργειας & Αξιολόγησης Προσφορών
για την  σύν αψη ∆ηµοσίων  Συµβάσεων  παροχ ής
γεν ικών  υπηρεσιών  περί αν άδειξης προσωριν ού
αν αδόχ ου του αν οικτού ηλεκτρον ικού διαγων ισµού για
την  « Συν τήρηση – Επισκευή µε προµήθεια των  απα-
ραίτητων  αν ταλλακτικών  των  οχ ηµάτων  δικύκλων ,

µηχ αν ηµάτων  έργου του ∆ήµου Ελευσίν ας (περιλαµ-
βάν ον ται εργασίες και προµήθεια των  απαραίτητων
αν ταλλακτικών  για φαν οποιεία, επισκευές ελαστικών ,
ταχ ογράφων  έτους 2018-2019».

6. Έγκριση ή µη του υπ.αριθµ. 1/2018 πρακτικού
της Επιτροπής ∆ιεν έργειας & Αξιολόγησης ∆ιαγων ι-
σµών  ∆ηµοσίων  Συµβάσεων  Προµηθειών  περί αν ά-
δειξης προσωριν ού αν αδόχ ου του συν οπτικού διαγω-
ν ισµού για την  « Προµήθεια παγκακίων  για τους
κοιν όχ ρηστους χ ώρους » & την  « Προµήθεια εξοπλι-
σµού για κοιν όχ ρηστους χ ώρους».

7. Λήψη απόφασης για την  έγκριση τεχ ν ικών
προδιαγραφών  και κατάρτιση των  όρων  της διακήρ-
υξης του συν οπτικού διαγων ισµού για την  « Προµήθ-
εια Μηχ αν ογραφικού Εξοπλισµού», προϋπολογισµού
δαπάν ης 57.957,60 €.

8. Λήψη απόφασης για την  έγκριση τεχ ν ικών
προδιαγραφών  και κατάρτιση των  όρων  της διακήρ-
υξης του αν οικτού ηλεκτρον ικού διαγων ισµού για την

« Μετατροπή φωτιστικών  σωµάτων  υδραργύρου
δηµοτικού φωτισµού, σε φωτιστικά τεχ ν ολογίας
LED & συν τήρηση αυτών » προϋπολογισµού
δαπάν ης 74.382,64 €.

9. Λήψη απόφασης για την  έγκριση τεχ ν ικών
προδιαγραφών  και κατάρτιση των  όρων  της δια-
κήρυξης συν οπτικού διαγων ισµού για την  « Προ-
µήθεια εξοπλισµού για δράσεις διάσωσης , απεγ-
κλωβισµού διαφυγής και προστασίας στους χ ώρους
εργοταξίων  και δηµοτικών  κτιρίων  των  ∆.Ε. Ελευ-
σίν ας και Μαγούλας», προϋπολογισµού δαπάν ης
69.911,20 € .

10. Έγκριση έκθεσης τριµην ιαίας απορρ-
όφησης (3ο τρίµην ο) του έργου: « Kατασκευή εξω-
τερικών  εσωτερικού διακλαδώσεων  αποχ έτευσης
στην  Κάτω Ελευσίν α».

11. Έγκριση ή µη της έκθεσης για την
πορεία του έργου: « ∆ιαν οίξεις οδών , καθαιρέσεις
και αποκαταστάσεις ρυµοτοµούµεν ων  στην  περ-
ιοχ ή Αεροδροµίου της ∆.Ε. Ελευσίν ας » µην ών
Οκτωβρίου – Νοεµβρίου – ∆εκεµβρίου 2018 .

12. Έγκριση ή µη της έκθεσης για την
πορεία του έργου: « Συν τήρηση ∆ηµοτικών
Κτιρίων  ∆.Ε. Μαγούλας» µην ών  Αυγούστου –
Σεπτεµβρίου – Οκτωβρίου 2018.

13. Τροποποίηση της υπ.αριθµ. 640/17
προηγούµεν ης απόφασης Οικον οµικής Επιτροπής.

14. ∆ιορισµός πληρεξούσιων  ∆ικηγόρων
για το χ ειρισµό των  έξι (6) προσφυγών  (ΠΡ
2158Β/16, ΠΡ2159Β/16, ΠΡ 2160Β/16,
ΠΡ2161Β/16, ΠΡ2162Β/16 & ΠΡ 2163Β/16) τις
οποίες άσκησε η ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ κατά του ∆ήµου
Ελευσίν ας.

15.∆ιορισµός συµβολαιογράφου για την  σύν ταξη
συµβολαιογραφικής πράξης αποδοχ ής κληρον οµίας
Θεοχ άρη Στάµου-Νικολάου στην  ∆ηµοτική Εν ότ-
ητα Μαγούλας του ∆ήµου Ελευσίν ας. 

Αύριο Τετάρτη στην πρωινή συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
Προµήθεια εξοπλισµού για δράσεις διάσωσης, απεγκλωβισµού διαφυγής και προστασίας στους

χώρους εργοταξίων και δηµοτικών κτιρίων των ∆.Ε. Ελευσίνας και Μαγούλας»

Α
ν α κ ο ι ν ώθ η κ α ν
από την  Ευρωπαϊ-
κή Έν ωση οι

πρώτοι 2.800 ευρωπαϊ-
κοί δήµοι µεταξύ των
οποίων  και 131 Ελλην ι-
κοί που θα λάβουν
χ ρηµατοδότηση για την
εγκατάσταση Wi-Fi σε
δηµόσιους χ ώρους.

Ο ∆ήµος Αχ αρν ών
αν ταποκρίθηκε στη σχ ε-
τική πρόσκληση της
Ευρωπαϊκής Έν ωσης και
η πρόταση που κατέθε-
σε, εν τάχ θηκε στους
πρώτους 131 δήµους της
Ελλάδας για την  υλο-
ποίηση του έργου. 

Το έργο WiFi4EU απε-
υθύν εται στους πολίτες και στους
επισκέπτες πόλεων  της Ευρωπαϊ-
κής Έν ωσης, οι οποίοι θα µπορούν
ν α έχ ουν  δωρεάν  ασύρµατη διαδικ-
τυακή πρόσβαση (Wi-Fi) σε δηµό-
σιους χ ώρους, όπως πάρκα, πλα-
τείες, δηµόσια κτίρια, βιβλιοθήκες και
κέν τρα υγείας. 

Ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών  κ. Γιάν ν ης
Κασσαβός χ αιρετίζον τας την  απόφ-
αση της Ευρωπαϊκής Έν ωσης για
την  έν ταξη του ∆ήµου Αχ αρν ών
στο Πρόγραµµα WiFi4EU εξέφρασε
παράλληλα την  ικαν οποίηση του για
την  αποτελεσµατικότητα των
Υπηρεσιών  του ∆ήµου Αχ αρν ών , 

καταθέτον τας και τεκµηριών ον τας 
τον  σχ ετικό φάκελο έν ταξης του

∆ήµου Αχ αρν ών  στο συγκεκριµέν ο
Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα, µε το οποίο
εξασφαλίζεται η δωρεάν  ασύρµατη
πρόσβαση στο διαδίκτυο των
κατοίκων  και επισκεπτών  του
∆ήµου Αχ αρν ών  µέσω Wi-Fi σε
δηµόσιους χ ώρους.

Επιλέξιµος στο WiFi4EU ο ∆ήµος Αχαρνών  
παροχή δωρεάν πρόσβασης πολιτών στο Internet µέσω Wi-Fi
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ΟΟ  ∆∆ήήµµοοςς  ΑΑχχααρρννώώνν  εεππιιββρρααββεεύύεειι  κκααιι  ττιιµµάά  ττιιςς
ππρροοσσππάάθθεειιεεςς,,  ττιιςς  θθυυσσίίεεςς  κκααιι  ττοουυςς  κκόόπποουυςς  ττωωνν
µµααθθηηττώώνν  πποουυ  φφοοίίττηησσαανν  σστταα  ΛΛύύκκεειιαα  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ
ΑΑχχααρρννώώνν  κκααιι  κκααττάάφφεερραανν  νναα  εειισσααχχθθοούύνν  σσεε  ΑΑΕΕΙΙ
κκααιι  ΤΤΕΕΙΙ  σσεε  εειιδδιικκήή  ττιιµµηηττιικκήή  εεκκδδήήλλωωσσηη..

ΟΟ  ∆∆ήήµµααρρχχοοςς  ΑΑχχααρρννώώνν  κκ..  ΓΓιιάάννννηηςς  ΚΚαασσσσααββόόςς
κκααιι    οο  ΣΣεεββαασσµµιιόόττααττοοςς  ΜΜηηττρροοπποολλίίττηηςς  ΙΙλλίίοουυ  ΑΑχχαα--
ρρννώώνν    κκααιι  ΠΠεεττρροουυππόόλλεεωωςς  κκ..  ΑΑθθηηννααγγόόρρααςς  σσααςς
ππρροοσσκκααλλοούύνν  σσττηηνν  ττιιµµηηττιικκήή  εεκκδδήήλλωωσσηη  γγιιαα  ττοουυςς
εειισσααχχθθέέννττεεςς  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΑΑχχααρρννώώνν,,  σστταα  ΑΑννώώττεε--
ρραα  κκααιι    ΑΑννώώτταατταα  ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκάά  ΙΙδδρρύύµµαατταα  ττηηςς
χχώώρρααςς,,  ηη  οοπποοίίαα  θθαα  ππρρααγγµµααττοοπποοιιηηθθεείί  ττηηνν  ΠΠέέµµ--
ππττηη  2200  ∆∆εεκκεεµµββρρίίοουυ  22001188  σσττιιςς  1199::0000  σσττοο  ∆∆ηηµµαα--
ρρχχεείίοο  ΑΑχχααρρννώώνν  ((ααίίθθοουυσσαα  εεκκδδηηλλώώσσεεωωνν))

ΠΠρρόόγγρρααµµµµαα  εεκκδδήήλλωωσσηηςς  

--  ΟΟµµιιλλίίεεςς//  ΧΧααιιρρεεττιισσµµοοίί  
●●  ΣΣεεββαασσµµιιόόττααττοοςς  ΜΜηηττρροοπποολλίίττηηςς  ΙΙλλίίοουυ  ΑΑχχαα--

ρρννώώνν  κκααιι  ΠΠεεττρροουυππόόλλεεωωςς  κκ..κκ..  ΑΑθθηηννααγγόόρρααςς  
●●  ∆∆ήήµµααρρχχοοςς  ΑΑχχααρρννώώνν  κκ..  ΓΓιιάάννννηηςς  ΚΚαασσσσααββόόςς  
●●  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ΣΣχχοολλιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ∆∆εευυττεερροοββάά--

θθµµιιααςς  ΕΕκκππααίίδδεευυσσηηςς    κκαα..  ΓΓεεωωρργγίίαα  ΕΕυυθθυυµµιιάάδδοουυ

--  ΑΑπποοννοοµµήή  ττιιµµηηττιικκώώνν  εεππααίίννωωνν  κκααιι  ααννααµµ--
ννηησσττιικκώώνν  --  ΚΚλλήήρρωωσσηη  δδώώρρωωνν  γγιιαα  ττοουυςς  εεππιιττ--
υυχχόόννττεεςς  ((ttaabblleett,,  llaappttoopp  κκααιι  πποολλλλέέςς  άάλλλλεεςς
εεκκππλλήήξξεειιςς!!))

ΤΤιιµµηηττιικκήή  ΕΕκκδδήήλλωωσσηη  ΕΕιισσααχχθθέέννττωωνν  σσεε  ΑΑΕΕΙΙ  &&  ΤΤΕΕΙΙ
ΤΤηηνν  ΠΠέέµµππττηη  2200  ∆∆εεκκεεµµββρρίίοουυ  22001188  σσττιιςς  1199::0000  σσττοο  ∆∆ηηµµααρρχχεείίοο  ΑΑχχααρρννώώνν

ΣΤΟ ΧΑΪ∆ΑΡΙ 
Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση 
µε το «ΕΡΕΙΣΜΑ» 

Το Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Ατό-
µων µε Αναπηρία "ΕΡΕΙΣΜΑ"  του ∆ήµου Χαϊ-
δαρίου, σας προσκαλεί στη Χριστουγεννιάτικη
γιορτή "Ένα Χριστουγεννιάτικο παραµύθι", που
θα πραγµατοποιηθεί  στην Αίθουσα
Εκδηλώσεων του ∆ηµαρχείου (Στρ. Καραϊσκάκη
138), την  Τετάρτη 19 ∆εκεµβρίου και ώρα 6:30
µµ.

Ο Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Μέριµνας 
& Αλληλεγγύης

Ναουάφ  ∆αουάχερ

ΚΑΛΕΣΜΑ ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΤΟΥ
∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

ΑΓΑΠΗΤΑ ΜΕΛH  του Συλλόγου
Τριτέκνων ∆ήµου Φυλής

Παίρνω τη πρωτοβουλία να επικοινωνήσω
µαζί σας, ως πρώην πρόεδρος του Συλλό-
γου επί 2 συνεχόµενες θητείες και µετά

από δική σας παρότρυνση, σχετικά µε την κατάστα-
ση που έχει περιέλθει ο σύλλογος το τελευταίο
διάστηµα.

Ο σύλλογός µας, που η ύπαρξή του και η εύρ-
υθµη λειτουργία του ήταν ευλογία για το ∆ήµο µας
και χείρα βοηθείας για τις τρίτεκνες οικογένειες µε
τη µείωση των ∆ηµοτικών Τελών και της Ύδρευ-
σης, µε την επισιτιστική βοήθεια από την Περιφ-
έρεια, µε τις θεατρικές παραστάσεις που ψυχαγω

γούσαν τα µέλη µας κ.ο.κ., αυτή τη στιγµή
βρίσκεται υπό διάλυση.

Ήδη έχουν παραιτηθεί µε επιστολή τους από τις
αρχές του Νοέµβρη µήνα άλλα 5 µέλη.

Μετά και την παραίτηση των µελών αυτών είναι
φανερό ότι τα µέλη που απέµειναν δεν αρκούν για
να συνεχίσουν την πορεία ενός Συλλόγου µε
µεγάλη συµµετοχή, µεγάλη προσφορά αλλά και

τόσο πολύ ανάγκη για δουλειά.Επειδή σύλλογος
ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ, όποια µέλη επιθυµούν
να στηρίξουν την τυπική και ουσιαστική επανεκ-
κίνηση και λειτουργία του συλλόγου µας, θα ήθελα
να µε ενηµερώσουν στο messenger.

ΣΑΣ ΚΑΛΩ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ Όλοι µαζί, δηλών ον -
τας ΠΑΡΩΝ την  ΚΥΡΙΑΚΗ 16/12/18 στις 11.00
το πρωί στο ∆ηµαρχείο στην  αίθουσα ΜΕΛΙΝΑ
ΜΕΡΚΟΥΡΗ, µπορούµε να βάλουµε ένα λιθαράκι
στην επανίδρυση του συλλόγου µας, προς όφελος
των παιδιών, των οικογενειών, της πόλης µας!!!

Περιµένω µηνύµατα µε τις διαθεσιµότητές σας
για την παρουσία της Κυριακής!!!

Με εκτίµηση
Κλέλια Βαρβαρίγου

ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ &

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ
ΟΠΟΤΤΕ(ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΠΟΛΥΜΕΛΩΝ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ 3 ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ)
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ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
∆ιοργανώθηκε για πρώτη φορά από το Τµήµα Αθλητισµού του ∆ήµου Χαϊδαρίου.

Ολοκληρώθηκε την προηγούµενη εβδοµά-
δα ο Αγώνας ∆ρόµου για τους µαθητές
και τις µαθήτριες των ∆ηµοτικών Σχο-

λείων του ∆ήµου Χαϊδαρίου, µε πολύ µεγάλη
συµµετοχή νεαρών αθλήτών.

Στο τρέξιµο πήραν µέρος παιδιά από όλο τα
∆ηµοτικά Σχολεία του Χαϊδαρίου, ενώ συνολικά
συµµετείχαν πάνω από 250 µαθητές και µαθήτριες.

Ο αγώνας πραγµατοποιήθηκε για πρώτη φορά
και διοργανώθηκε από το Τµήµα Αθλητισµού του
∆ήµου Χαϊδαρίου.

Έτρεξαν µέσα στο φυσικό τοπίο του 
∆ιοµήδειου Κήπου

Η διαδροµή που ακολούθησαν έγινε µέσα στο
χώρο του Βοτανικού Κήπου, ένα τοπίο ανεκτίµητου
φυσικού κάλους που ενθουσίασε τους µικρούς
δροµείς αλλά και τους γονείς που τους συνόδευαν.

Οι κατηγορίες που διαγωνίστηκαν ήταν:
600µ Γ- ∆ Τάξη του ∆ηµοτικού Αγοριών 
600µ Γ- ∆ Τάξη του ∆ηµοτικού Κοριτσιών
1000µ Ε- ΣΤ Τάξη του ∆ηµοτικού Αγοριών
1000µ Ε- ΣΤ Τάξη του ∆ηµοτικού Κοριτσιών

Οι µαθητές που συµµετείχαν µόνο κερδισµένοι
µπορεί να είναι, µιας και ήρθαν σε επαφή µε τις
άξιες του ευ αγωνίζεσθε, τη συλλογική προσπάθεια
και άµιλλα. 

Αξίες, δυσεύρετες σε µια κοινωνία που ο αντα-
γωνισµός και η λογική του θα επικρατήσει ο
δυνατότερος, κυριαρχεί. 

Σε όλους τους συµµετέχοντες δόθηκαν αναµ-
νηστικοί έπαινοι ενώ στους νικητές κάθε κατηγο-
ρίας, απένειµαν µετάλλια ο ∆ήµαρχος Χαϊδαρίου
Μιχάλης Σελέκος και ο Αντιδήµαρχος Πολιτισµού
και Αθλητισµού Νίκος Καραγιάννης. 

Συµβολή στη ∆ιοργάνωση είχαν η ∆ιοίκηση του
∆ιοµήδειου Κήπου µε την ευγενική παραχώρηση
του χώρου και ο προπονητής στίβου του ΓΣ Χαϊδα-
ρίου Γιώργος Νούτσης για την προετοιµασία και
διεξαγωγή των αγώνων.
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ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ
Στη ∆υτική Αττική ελέγχθηκαν 19.282 άτοµα, 10.607 οχήµατα και 369 καταστήµατα. 
Συνελήφθησαν 430, οι περισσότεροι για ναρκωτικά και για κλοπές-διαρρήξεις 

Σε 646 συλλήψεις και 7.092 προσαγωγές προχώρησε η Ασφάλεια Αττικής τον
Νοέµβριο κατά τον έλεγχο 25.659 ατόµων, στο πλαίσιο του ειδικού επιχειρη-
σιακού σχεδίου αστυνόµευσης του Κέντρου της Αθήνας, του αρχαιολογικού

χώρου της Ακρόπολης,του Πεδίου του Άρεως και της ∆υτικής Αττικής.
Οι συλλήψεις έγιναν, µεταξύ άλλων, για κλοπές - διαρρήξεις, ληστείες, παράβαση

των νόµων περί ναρκωτικών ουσιών, όπλων, αλλοδαπών, εκδιδοµένων ατόµων, για
καταδικαστικές αποφάσεις, διοικητική απέλαση, παραεµπόριο και λαθρεµπόριο, ενώ
κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών, λαθραία τσιγάρα και προϊόντα παραεµπορίου.

Αναλυτικά, κατά τη διάρκεια των ανωτέρω δράσεων, τον Νοέµβριο, σύµφωνα µε την
ανακοίνωση της Αστυνοµίας, σηµειώθηκαν τα παρακάτω αποτελέσµατα:

Στο Κέντρο των Αθηνών ελέγχθησαν 4.116 άτοµα, 59 οχήµατα, 24 καταστήµατα και
προσήχθησαν 1.930 άτοµα, ενώ συνελήφθησαν 192, οι περισσότεροι (78) για παρα-
εµπόριο, 44 για διοικητική απέλαση, 16 για κλοπές-διαρρήξεις, 12 για ναρκωτικά, κ.λπ.

Γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης ελέγχθηκαν 1.869 άτοµα, 724 οχή-
µατα και προσήχθησαν 54, ενώ συνελήφθησαν 18, οι περισσότεροι (7) για ναρκωτικά.

Στο Πεδίον του Άρεως ελέγχθηκαν 392 άτοµα, προσήχθησαν 178, ενώ συνελήφθη-
σαν 6, οι περισσότεροι (4) για απέλαση

Στη ∆υτική Αττική ελέγχθηκαν 19.282 άτοµα, 10.607 οχήµατα και 369 καταστήµατα.
Προσήχθησαν 4.930 άτοµα και συνελήφθησαν 430, οι περισσότεροι (83) για ναρκωτι-
κά, 34 για κλοπές-διαρρήξεις κ.λπ.

Μ
ετά την  ολοκλήρωση της θεσµοθέτησης του
ν οµοθετικού πλαισίου για την  αποκατάσταση
των  κτηρίων  που επλήγησαν  από τις πυρκα-

γιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, στις περιοχ ές
Ραφήν ας, Μαραθών α και Κιν έτας, υπεγράφη και
εστάλη στο Εθν ικό Τυπογραφείο προς δηµοσίευση
στο Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβέρν ησης η υπουργική
Απόφαση που αφορά στις προθεσµίες και διαδικασίες
χ ορήγησης της στεγαστικής συν δροµής από το Υπο-
υργείο Υποδοµών  και Μεταφορών  καθώς και για αν α-
κατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκε-
υή των  πληγέν των  κτιρίων .

Με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν .4579/2018 (Α’
201) καθορίστηκαν  περιορισµοί δόµησης µε σκοπό
τη διασφάλιση της απρόσκοπτης διαδικασίας κατάρτι-
σης του Ειδικού Χωρικού Σχ εδίου της περιοχ ής Μάτι,

τη διαµόρφωση του αν θρωπογεν ούς περιβάλλον τος
µε κριτήριο την  προστασία της αν θρώπιν ης ζωής, τη
διατύπωση κιν ήτρων  για την  άµεση διάν οιξη οδών
εν τός των  οικιστικών  περιοχ ών , την  αποµάκρυν ση
κτηρίων  εν τός περιοχ ών  που διέπον ται από τη δασι-
κή ν οµοθεσία, την  αποµάκρυν ση κτηρίων  που
βρίσκον ται εν τός περιοχ ής ρέµατος, τη διασφάλιση
της επιτάχ υν σης των  διαδικασιών  βελτίωσης του οδι-
κού δικτύου και απόδοσης σε κοιν ή χ ρήση των
τµηµάτων  του παραλιακού µετώπου που θα υποδεικ-
ν ύον ται από το Ειδικό Χωρικό Σχ έδιο ως δίοδοι προς
το θαλάσσιο µέτωπο του δικτύου κυκλοφορίας πεζών ,
χ ωρίς ν α εµποδίζεται η αποκατάσταση των  πληγέν -
των  κτηρίων  και η χ ορήγηση στεγαστικής συν δροµής
για το σκοπό αυτό. 

Ειδικά προβλέπεται:

Η αν αστολή έκδοσης οικοδοµικών  αδειών  και η
απαγόρευση εργασιών  δόµησης σε κρίσιµες για τον
απρόσκοπτο σχ εδιασµό του Ειδικού Χωρικού
Σχ εδίου υποπεριοχ ές,

Η δηµιουργία κιν ήτρων  για την  άµεση διάν οιξη
οδών , που καθορίζουν  το σχ εδιασµό ασφαλούς οδι-
κού δικτύου, µε την  οπισθοχ ώρηση άµεσα των
κτηρίων  που έχ ουν  βαριές βλάβες ή έχ ουν  καταστρ-
αφεί,  

Η αποµάκρυν ση κτηρίων  από τις περιοχ ές που
διέπον ται από τη δασική ν οµοθεσία ή που βρίσκον -
ται εν τός του µεγαλύτερου ρέµατος και η  χ ορήγηση
επιδόµατος στέγασης για το σκοπό αυτό,

Η επιτάχ υν ση των  διαδικασιών  για τη συµπλήρω-
ση του οδικού δικτύου και την  απόδοση σε κοιν ή
χ ρήση των  τµηµάτων  του παραλιακού µετώπου που
θα υποδεικν ύον ται από το Ειδικό Χωρικό Σχ έδιο ως
δίοδοι προς το θαλάσσιο µέτωπο του δικτύου κυκλο-
φορίας πεζών .

Με τη δηµοσίευση της Απόφασης που αφορά στις
προθεσµές και τις διαδικασίες χ ορήγησης στεγαστικής
συν δροµής, ξεκιν ά η υποβολή φακέλων  για την  απο-
κατάσταση των  κτηρίων , εν ώ αν αµέν εται ν α υποβ-
ληθούν  τουλάχ ιστον  550 αιτήσεις για χ ορήγηση οικο-
δοµικών  αδειών  αν έγερσης και 3.500 αιτήσεις για
χ ορήγηση οικοδοµικών  αδειών  επισκευής.

Προβλέπεται η χ ορήγηση αδειών  µε σύν ταξη µελέτ-
ης από Μηχ αν ικούς της αρµόδιας Υπηρεσίας και
προσδιορίζον ται αν αλυτικά όλα τα στάδια για τη
χ ορήγηση στεγαστικής συν δροµής, αν ά περίπτωση
αποκατάστασης.

Οι άδειες επισκευής χ ορηγούν ται από τους κατά
τόπους Τοµείς Αποκατάστασης Επιπτώσεων
Φυσικών  Καταστροφών .

Οι άδειες αν έγερσης χ ορηγούν ται από τις κατά
τόπους αρµόδιες Υπηρεσίες ∆όµησης.

Η χ ορήγηση στεγαστικής συν δροµής, σε όλες τις
περιπτώσεις αποκατάστασης, καθορίζεται από τους
αρµόδιους ΤΑΕΦΚ, του Υπουργείου Υποδοµών  και
Μεταφορών .

ΠΠΠΠυυυυρρρρκκκκααααγγγγιιιιέέέέςςςς    22223333ηηηηςςςς    κκκκααααιιιι     22224444ηηηηςςςς    ΙΙΙΙοοοουυυυλλλλίίίίοοοουυυυ::::     
Οι προθεσµίες στεγαστικής στήριξης πληγέντων
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Η αγάπη µας για τα παιδιά και η παιδαγωγική µας εµπειρία, µας οδήγησαν
να οργανώσουµε την Πρωτώ, το Κέντρο Μελέτης και Aπασχόλησης στον
Ασπρόπυργο. 
Υποστήριξη στην καθηµερινή µελέτη των σχολικών µαθηµάτων όλων των

τάξεωνδηµοτικού και γυµνασίου.
Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων (γραπτού και προφορικού λόγου).
Υποστήριξη ξενόγλωσσων µαθηµάτων του σχολείου µε φυσικούς οµιλητές.
Αναπλήρωση κενών στις απαιτούµενες γνώσεις σε κάθε τάξη.
Εβδοµαδιαία ενηµέρωση και συµβουλευτική υποστήριξη γονέων και µαθη-

τών.
Συµµετοχή των γονέων των µαθητών µας κατά προτεραιότητα στη Σχολή

Γονέων 
Ασπροπύργου που ιδρύθηκε από την Ένωση Επιστηµόνων Αττικής. 

Ελάτε ν α προχωρήσουµε µαζί πέρα από τα όρια που µας επιβάλλει 
η ρουτίν α και η κρίση των  καθηµεριν ών  σχέσεων . 

Για ν α γν ωρίσετε µια άλλη ποιοτική προσέγγιση στην  επιδίωξη της
προόδου για το παιδί σας. 

ΚΕΝΤΡΟ
ΜΕΛΕΤΗΣ &

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Περικλέους 10, Ασπρόπυργος

Τηλ. 6981462299 
Ε-mail:

ekmegreece@gmail.com

Παγετός, χιόνια στα ορεινά και
καταιγίδες σε όλη την χώρα

Χ
ειµων ιάτικο θα είν αι το σκην ικό του
καιρού για τις επόµεν ες ηµέρες καθώς
σύµφων α µε τις προβλέψεις της ΕΜΥ

θα πέσει και άλλο η θερµοκρασία και θα
κυριαρχ ήσουν  ο παγετός τις πρωιν ές
ώρες, οι βροχ ές και οι καταιγίδες αλλά και
τα χ ιόν ια στα ηπειρωτικά. Χιον οπτώσεις
αν αµέν εται ν α σηµειωθούν  και σε ηµιορει-
ν ές περιοχ ές, εν ώ δεν  αποκλείεται τα φαιν όµεν α ν α είν αι ισχ υρά.

Η µεταβολή του καιρού θα ρθει από τα δυτικά µε βροχ ές, σποραδικές καταιγίδες
κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια και χ ιον ιά στα κεν τρικά και βόρεια ορειν ά
καθώς και πρόσκαιρα σε ηµιορειν ές περιοχ ές της βόρειας χ ωράς. τα φαιν όµεν α που
πιθαν ώς κατά τόπους θα είν αι έν τον α θα επηρεάσουν  κυρίως τα δυτικά, τα ν οτιά
και την  αν ατολική ν ησιωτική χ ωρά, εν ώ το βράδυ της Πέµπτης θα εξασθεν ήσουν .

Πληρώνονται τα διατροφικά επιδόµατα Νοεµβρίου 2018

Π
ρος πληρωµή οδεύουν τα δι ατροφι κά επι δόµατα Νοεµβρί ου αφού εγκρί θηκε σήµερα η
κατανοµή ποσού ύψους 5.427.393,75€ στι ς Περι φέρει ες της Χώρας από τους Κεντρι κούς
Αυτοτελεί ς Πόρους έτους 2018 προς καταβολή του δι ατροφι κού επι δόµατος στους κατά

νόµο δι και ούχους.
Το ΥΠΕΣ κατανέµει , από τον λογαρι ασµό του Υπουργεί ου Εσωτερι κών που τηρεί ται  στο

Ταµεί ο Παρακαταθηκών και  ∆ανεί ων µε τον τί τλο «Κεντρι κοί  Αυτοτελεί ς Πόροι  των Περι φερ-
ει ών», συνολι κό ποσό 5.427.393,75€ σε Περι φέρει ες της χώρας, αποκλει στι κά και  µόνο προς
καταβολή του δι ατροφι κού επι δόµατος στους κατά νόµο δι και ούχους νεφροπαθεί ς, στους µετα-
µοσχευµένους νεφροπαθεί ς, στους µεταµοσχευµένους καρδι άς, ήπατος, πνευµόνων και  µυελού
των οστών καθώς και  σε αλλοδαπούς και  οµογενεί ς νεφροπαθεί ς, γι α το µήνα Νοέµβρι ο έτους
2018 .

Από το ανωτέρω συνολι κό ποσό, αυτό που αφορά σε κάθε δι και ούχο Περι φέρει α, αποδί δεται
στον οι κεί ο λογαρι ασµό της έδρας της, µε χρηµατι κή εντολή του Υπουργεί ου µας προς το Ταµεί ο
Παρακαταθηκών και  ∆ανεί ων.

Επι σηµαί νεται  ι δι αι τέρως ότι  οι  αποδι δόµενες µε την παρούσα Απόφαση πι στώσει ς, αφορούν
στην καταβολή του δι ατροφι κού επι δόµατος στους κατά νόµο δι και ούχους γι α τον µήνα Νοέµβρι ο
τρέχοντος έτους και  γι α όσο χρονι κό δι άστηµα καθίσταν ται δικαιούχ οι λήψης αυτού.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ταχ ∆/ν ση :Λ. ∆ηµοκρατίας 18
Ταχ. Κώδικας :193 00

Πληροφ ορίες :Καµπόλη Μαρία
Τηλέφ ων ο  :213 2006405
Fax :210 5572276

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ:   05-12-2018
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:  30278

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
Με την  υπ’αριθµ. 579/2018

απόφ αση ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου, εγκρίθηκε ΚΑΤΑ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ο Προϋπολογι-
σµός, το Τεχν ικό Πρόγραµµα 

και το Ολοκληρωµέν ο Πλαίσιο
∆ράσης του ∆ήµου Ασπροπύρ-
γου, οικον οµικού έτους 2019 ,
και συν οπτικά έχει  ως εξής:
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ
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ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 

Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕ ΠΕΙ 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη ∆ιε-
θνών Μεταφορών
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Πτυχιούχος
ΤΕΙ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Πρόσθετα προσόντα: Πιστοποιη-
τικό Ελεγκτή Οχηµάτων από ΥΜΕ
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά 
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

5 ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη σε
αποθήκη κατάψυξης
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

5 ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ-
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη 
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

3 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ-
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

2 ΒΟΗΘΟΙ ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΟΥ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 45 ετών

Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Γνώσεις: Ηλεκτροσυγκόλλησης 
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

3 ΤΕΧΝΙΤΕΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

ΕΠΕΝ∆ΥΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-
ΤΑΠΕΤΣΙΕΡΗ
Επιθυµητά Προσόντα: 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή όχι Απα-
ραίτητη 
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του
Εκπληρωµένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις

20 ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο: Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα: Γνώση
Picking & Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

10  ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Άντρες 
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ
Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

10 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ Α∆ΕΙΑ)
Επιθυµητά Προσόντα: 
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινή-
του

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,  ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,  ΌΌππιισσθθεενν  ∆∆ηηµµαα--

ρρχχεείίοουυ..  ΤΤηηλλέέφφωωνναα  ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::  22113322000066448899  
&&  22110055557766770044  EEmmaaiill  γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  
ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::  iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr
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ΓΑΜΟΣ 
Ο ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΑ ΑΝΩ

ΛΙΟΣΙΑ ΚΑΙ Η ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆Η ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
∆ΗΛΕ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ

ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΘΑ
ΤΕΛΕΣΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΣΤΟ

∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΦΥΛΗΣ 

Γ. Πατούλης, υποψήφιος 
Περιφερειάρχης Αττικής: 

«Oι πολίτες ζητούν µια Νέα
Αρχή για την Αττική»

Ο
διάλογος µε τους άλλους υποψηφίους στις Περ-
ιφερειακές Εκλογές του 2019, θα γίν ει αποκλει-
στικά µε ατζέν τα τα προβλήµατα που αν τιµε-

τωπίζουν  οι πολίτες του Λεκαν οπεδίου , καθώς και σε
επίπεδο προγραµµατικών  θέσεων  . 

Στην  απόφασή µου ν α είµαι υποψήφιος στην  Περιφ-
έρεια Αττικής, µετά από τριάν τα χ ρόν ια επιστηµον ικής
προσφοράς, είκοσι χ ρόν ια στην  αυτοδιοίκηση, δώδεκα
χ ρόν ια πετυχ ηµέν ης θητείας στο ∆ήµο Αµαρουσίου και
τέσσερα χ ρόν ια στην  Κεν τρική Έν ωση ∆ήµων  Ελλά-
δος, έπαιξε καθοριστικό ρόλο η έν ταση των  προβ-
ληµάτων  που κληρον όµησε στην  καθηµεριν ότητα των
κατοίκων  της Αττικής, τόσο ο κ. Σγουρός, όσο και η κα
∆ούρου.

Είν αι πολλά είκοσι χ ρόν ια για ν α παραµέν ει ακόµη
η Αττική χ ωρίς αν τιπληµµυρική θωράκιση, χ ωρίς σχ έ-
διο διαχ είρισης των  απορριµµάτων  της, µε ∆ήµους
εκτός σχ εδίου πόλης και χ ωρίς στοιχ ειώδεις υποδοµές,
αν  και σπαταλήθηκαν  όλα αυτά τα χ ρόν ια εκατον τάδες
εκατοµµύρια ευρώ  χ ωρίς αποτέλεσµα .

Αυξήθηκαν τα ληξιπρόθεσµα χρέη του δηµοσίου τον Οκτώβριο
- Στα 2,6 δισ. ευρώ οι οφειλές στους ιδιώτες- Στα 2,6 δισ. ευρώ οι οφειλές στους ιδιώτες
Αυξήθηκαν  τα ληξιπρόθεσµα χ ρέη του δηµοσίου τον  Οκτώβριο - Στα 2,6 δισ. ευρώ οι οφειλές στους ιδιώτες
Στα 2,621 δισ. ευρώ διαµορφώθηκαν  τα συν ολικά ληξιπρόθεσµα χ ρέη του κράτους σε ιδιώτες τον  Οκτώβριο

εφέτος, έν αν τι 2,612 δισ. τον  Σεπτέµβριο.
Σύµφων α µε τα στοιχ εία της Γεν ικής Κυβέρν ησης από το υπουργείο Οικον οµικών , τον  Οκτώβριο οι οφειλές

των  υπουργείων  και των  άλλων  κρατικών  φορέων  αυξήθηκαν  κατά 81 εκατ. ευρώ έν αν τι του Σεπτεµβρίου.
Αν ήλθαν  σε 1,994 δισ. ευρώ έν αν τι 1,913 δισ. τον  Σεπτέµβριο. Αν τιθέτως, οι εκκρεµείς επιστροφές φόρων

από την  ΑΑ∆Ε µειώθηκαν  τον  Οκτώβριο κατά 72 εκατ. ευρώ, σε 627 εκατ. ευρώ από 699 εκατ. ευρώ τον
Σεπτέµβριο.

Ρύθµιση οφειλών σε ασφαλιστικά ταµεία µε µηνιαία δόση έως 50 
ευρώ επιδιώκει να ‘’περάσει’’ από τους δανειστές  η κυβέρνηση

Συµφων ία µε τους δαν ειστές επιδιώκει η κυβέρν ηση για τη ρύθµιση οφειλών  σε ασφαλιστικά ταµεία και
εφορία. Κοµβικό σηµείο είν αι ν α υπάρχ ει µία δικλίδα ασφαλείας που θα κρατά όσους έχ ουν  ήδη
εν ταχ θεί στις υπάρχ ουσες ρυθµίσεις και τις εξυπηρετούν .

Οι επιτελείς των  υπουργείων  προσαν ατολίζον ται σε χ αµηλή ελάχ ιστη µην ιαία δόση έως 50 ευρώ. Οι οφει-
λέτες, σύµφων α µε την  Καθηµεριν ή, θα έχ ουν  δικαίωµα υπαγωγής µόν ο µία φορά, εν ώ αν αµέν εται η συν ολι-
κή ρύθµιση ν α είν αι πιο απλή από τις παλαιότερες και πιο διευρυµέν η. 

Η ρύθµιση θα αφορά αποκλειστικά όσους έχ ουν  κλείσει µπλοκάκια και βιβλία και έχ ουν  οφειλές σε ασφαλι-
στικά ταµεία και εφορία.Μέχ ρι τώρα, όλοι αυτοί δεν  είχ αν  δικαίωµα υπαγωγής ούτε στον  ν όµο Κατσέλη, ούτε
στον  εξωδικαστικό µηχ αν ισµό.

Θα αφορά οφειλές που έχ ουν  δηµιουργηθεί µέχ ρι τον  ∆εκέµβριο του 2017. Ο αριθµός των  δόσεων  θα είν αι
συν δεδεµέν ος µε το ύψος της οφειλής καθώς και µε αυστηρά εισοδηµατικά και περιουσιακά κριτήρια.

Το κούρεµα των  προσαυξήσεων  θα είν αι έως 85% µε 95%, εν ώ η ελλην ική πλευρά διαπραγµατεύεται κούρ-
εµα και της αρχ ικής οφειλής.

Σύµφων α µε το υπουργείο εργασίας, στη ρύθµιση αυτή θα µπορέσουν  ν α εν ταχ θούν  χ ιλιάδες αυτοα-
πασχ ολούµεν οι και ελεύθεροι επαγγελµατίες που έχ ουν  κλείσει βιβλία και µπλοκάκια, χ ωρίς ν α έχ ουν  δικαίω-
µα έν ταξης στη ρύθµιση των  120 δόσεων .

Κάποιοι από αυτούς (30.000) δε, είν αι σε ηλικία συν ταξιοδότησης, πληρούν  τα κριτήρια για ν α πάρουν
σύν ταξη και δεν  µπορούν  ν α υποβάλλουν  αίτηση λόγω χ ρεών  στον  ΕΦΚΑ. Ειδικά για την  συγκεκριµέν η
οµάδα οφειλετών , το σχ έδιο προβλέπει και κούρεµα της αρχ ικής οφειλής.

Στο υπουργείο οικον οµικών , αν αζητούν  δικλίδες ασφαλείας ώστε ν α αποκλειστούν  οι στρατηγικοί κακοπ-
ληρωτές. Γι’αυτό και στην  υπό συζήτηση ρύθµιση θα υπάρξει ρητή αν αφορά ότι δεν  θα αφορά χ ρέη που
έχ ουν  ήδη εν ταχ θεί σε ρύθµιση.
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Ζητούνται συνεργάτες για πωλήσεις προϊόν-
των σε εκθεσιακούς χώρους, ηλικίας από 20

έως 35 ετών. 
Ώρες επικοινωνίας: 11 π.µ. έως 1 µ.µ. 

κος Ηλίας - Τηλ.: 210 24 70 341 - 694 43 88
304 –email: ifonitonamea@gmail.com  

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο 
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222, επαγγελµατικός

χώρος (1ος όροφος) 160τ.µ. 
για κέντρο ξένων γλωσσών.
Τιµή συζητήσιµη. Βασιλική, 

τηλ. επικοινωνίας 6970878514,
2105598748

ΓΑΜΟΣ 
Ο ΤΣΟΥΛΦΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣ ΣΤΟ

ΤΣΙΜΚΕΝΤ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ
Η ΕΡΜΠΟΛΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΙΟΡ∆ΑΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΙΑΤΑΓΑΝΤΣΙ∆ΟΥ ΓΕΝΝΗΘΕΙΣΑ
ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ

ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

ΚΥΡΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ
ΟΙΚΙΑ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝ
ΤΑΣ ΤΗ

ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

ΤΗΛ.
6995524143 

<<Ενοικιάζεται
ισόγειο  κατάστηµα

63µ² επί της 
οδού Φυλής 8Α.
Πληροφορίες στα

τηλέφωνα 
6947264784 και
6985066463>>

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Η ΘΕΣΗ

ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΙΕΡΟΨΑΛΤΟΥ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ 15/12/2018

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6944475939 (ΩΡΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 18:00-20:00µµ)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός
χώρος (ισόγειο) στη δια-
σταύρωση Ασπροπύργου
(πλησίον ΙΚΑ και στάσης λε-
οφωρείου), 126 τεραγωνικά
µέτρα, κατάλληλο για φαρ-
µακείο.Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6945106860

Ενοικιάζεται οικία (1ος ορο-
φος) στη διασταύρωση
Ασπροπύργου κοντά στο
ΙΚΑ 86 τετραγωνικά µέτρα,
σε οικογένεια που να έχει
σταθερή εργασία
∆ιατίθεται και για επαγγε-
λµατικός χώρος
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945106860 (29.10.18)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυρ-
γο Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222,
επαγγελµατικός χώρος (1ος
όροφος) 160τ.µ. για κέντρο
ξένων γλωσσών. Τιµή
συζητήσιµη. 
Βασιλική, τηλ. επικοινωνίας 
6970878514, 2105598748

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός
χώρος 105 τετραγωνικών
µέτρων στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαµίνος & Κολο-
κοτρώνη). ∆εν διατίθεται για
χώρο εστίασης (προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατίας και πωλείται ο
επαγγελµατικός εξοπλισµός
του. Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945334415

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος 67τµ  πλησίον 2ου 
∆ηµοτικού σχολείου.  ∆ιαθέτει

πατάρι, αποθήκη και θέση
στάθµευσης. Κατάλληλο 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 Νεόκ-
τιστα Ασπροπύργου στη θέση
∆εµερτζή πίσω από το ∆ηµοτικό
σχολείο κάθετα στην Ηρώων
Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. , µπάρµ-
πεκιου και υπέρ οχη θέα στο
Θριάσιο και τον κόλπο του Σκα-
ραµαγκά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία
(ισόγειο και 2ος όροφος) στο
κέντρο του Ασπροπύργου, για
οποιαδήποτε χρήση. 
Τηλ. επικοινωνίας 
6974011586.   (21.2. 17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 65
Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC, AIR-
CONDITION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικία-
ση ή πώληση) κεντρικό κατά-
στηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ
+ 100τµ βοηθητικός χώρος.
τηλ. επικοινωνίας:

6934689242.(22.7.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925 &
6949073467 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκατοικία 80
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ

, 
κατασκευή

'65, µπάνιο,
ανοικτό πάρκιν, κήπος 170 
τ.µ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
245τµ, τιµή 370€- 2111041100

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΓΚΟΡΥΤΣΑ,
υπό κατασκευή γκαρσονιέρα 35
τ.µ., στον ηµιώροφο, 1 υ/δ
master, κατασκευή '17, µπάνιο,
προκασκευασµενο, µεταφέρεται
στο χωρο σας, τιµή 6.500€,
συζητήσιµη , 10:00-22:00--
6970343665

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος Το-
πος, µονοκατοικία 57 τ.µ., ισό-
γεια, 2 υ/δ, κατασκευή '85, µπά-
νιο, σε οικόπεδο 170 τ.µ., ενιαιο
σαλονι - κουζινα, τζάκι, πάρκιν,
αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, α-
νακαινισµένη, ανακαίνιση '10, τι-
µή 30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος το-
πος, µονοκατοικία 280 τ.µ., ισό-
γεια, 2 υ/δ (το 1 master), µπά-
νιο, καλή κατάσταση, τιµή
60.000€,
συζητήσιµη.6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή, µο-
νοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, πρ-
οσόψεως, 3 υ/δ (το 1 master),
κατασκευή '78, µπάνιο, wc, σε
οικόπεδο 400 τ.µ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κή-
πος, ελεύθερη, άριστη κατάστα
ση, 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 Νεόκτιστα,
µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ, κή-
πος 60 τ.µ., καρποφόρα δέντρα,
πωλείται λόγω ανάγκης, τιµή
20.000€τηλ: 2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσο-
νιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου - 4ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο, ε-
πιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµαν-
ση, κλιµατισµός, πόρτα ασφα-
λείας, τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ: 6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ηµιτε-
λής µεζονέτα 162 τ.µ., 2 επίπε-
δα, ισόγεια, γωνιακή, 4 υ/δ (το
1 master), 2 µπάνια, σε οικόπε-
δο 183 τ.µ., πάρκιν, 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. Πληροφορίες
στο 6977-646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Νεαρή νοσοκόµα ζητεί ερ-
γασία για φύλαξη παιδιών σε
Μάνδρα - Μαγούλα & Ελευ-
σίνα. Κιν. 6979244790

Απόφοιτος Λυκείου αναζητά
εργασία πενθήµερη πρωινό
ωράριο (4-5 ώρες) σε Ασπρ-
όπυργο- Ελευσίνα. Τηλ.
6986753486

Ζητείται εργασία ως
ανειδίκευτος εργάτης, για
µετακοµίσεις ή σε αποθή-
κες (υπάρχει προυπηρ-
εσία), στην περιοχή του
Θριασίου. Τηλ
6947882562

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ ΕΝΕΣΕΙΣ)
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΜΑΓΟΥΛΑ 
ΜΑΝ∆ΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ  6986712390

Ελληνίδα αποκλειστική
µε πείρα ζητά εργασία για
φροντίδα ηλικιωµένων στην
περιοχή του Θριασίου
Πεδίου.
Τηλ. 6971700804

ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για οικιακή
βοηθός και φύλαξη ηλικιωµένων
στην περιοχή του Θριασίου
Πεδίου. Τηλ. 6944802271

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. 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙ
ΩΣ ΒΟΗΘΟΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ
(ΟΧΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ) ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ
6986712390. Κα Βάσω.

Κυρία αναλαµβάνει τη φύλαξη
και φροντίδα παιδιών σε περ-
ιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρ-
όνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. 

Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρ-
όπυργος.
Τηλέφωνο: 210-5573042.
Fax: 210-5576988

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Ζητούνται συνεργάτες για
πωλήσεις προϊόντων σε εκθ-
εσιακούς χώρους, ηλικίας
από 20 έως 35 ετών. Ώρες ε-
πικοινωνίας: 11 π.µ. έως 1
µ.µ. – κος Ηλίας - Τηλ.: 210
24 70 341 - 694 43 88 304
–email: ifonitonamea@g-
mail.com  

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ.ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ
τηλ. 6945930393

Ζητούνται ηλεκτροσυγκολ-
λητές, µε πτυχίο, ανεξαρτή-
τως ηλικίας για µόνιµη ερ-
γασία σε επιχείρηση στην
Ελευσίνα Τηλ.  6955242052 
κα Μαρία 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΤΗΛ. 210 5570555, 6939115146

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  µικρό διαµέρισµα σε
πολυκατοικία προς ενοικίαση .
Τηλ. 6977257165

ΖΗΤΕΙΤΑΙ µονοκατοικία στην
Ελευσίνα ή τον Ασπρόπυργο
6985960067

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
400, 500 ή 600 τµ στα Γερµανικά
Ασπροπύργου. Τηλ επικοινωνίας:
6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυργο
διαµέρισµα ή µονοκατοικία για
ενοικίαση. Κατα προτίµηση τρ-
ιάρι. Τηλ: 6946971237
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 ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ  ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 

213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α
ΥΓΕΙΑΣΚοντούλη και ∆ραγούµη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948

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
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