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""ΧΧάάλλκκιιννοοςς""  οο  
ΓΓιιώώρργγοοςς  ΠΠιιλλίίδδηηςς  

ααππόό  ττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο  
σσττοο  ΠΠααγγκκόόσσµµιιοο  

ππρρωωττάάθθλληηµµαα  
ππάάλληηςς  ππααίίδδωωνν  

Γονείς και  κάτοικοι καλούν σε συγκέντρωση στις 14/9  έξω από το δηµαρχείο 
µε σκοπό τη διαµαρτυρία και τη λήψη αποφάσεων για τα επόµενα βήµα.

ΑΑκκύύρρωωσσεε  ττηηνν  εεππίίσσκκεεψψηη  
σσττοο 6ο δηµοτικό σχολείου
Μενιδίου, οο  ΚΚ..  ΜΜηηττσσοοττάάκκηηςς

Εκπροσωπήθηκε στον αγιασµό από την 
τοµεάρχη Παιδείας της Ν∆ Νίκη Κεραµέως

Από το βήµα του διεθνούς
Συνεδρίου για τη ∆ηµοκρατία, που 

έγινε χθες στον δήµο Φυλής

ΤΤηηνν  εεππιιθθυυµµίίαα  ττοουυ  νναα  εείίννααιι
υυπποοψψήήφφιιοοςς  γγιιαα  ττοο  ∆∆ήήµµοο  
ττηηςς  ΑΑθθήήννααςς,,  εεξξέέφφρραασσεε  

οο  ΓΓ..  ΠΠααττοούύλληηςς

HHeerrMMaa  CCoonnffeerreennccee::
Έρχεται στην Ελευσίνα, το 4ο 
διεθνές συνέδριο διαχείρισης

πολιτιστικής κληρονοµιάς
Ο δήµος αποτελεί ενεργό παράδειγµα αξιοποίησης
χώρων µε ιστορική ταυτότητα και µετατροπής τους

σε πυρήνες σύγχρονης πολιτιστικής έκφρασης,
δηµιουργίας και κοινωνικής συµµετοχής.

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΧΧρρήήµµαατταα  σσττοο  ττααµµεείίοο  ττοουυ
∆∆ήήµµοουυ  ΜΜεεγγααρρεεώώνν  ααππόό  

εεττααιιρρεείίεεςς,,  πποουυ  δδεενν  ααππέέδδιιδδαανν
δδηηµµοοττιικκάά  ττέέλληησσεελλ..  22
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- ∆ιευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

τηλ.: 6977982173

∆ιεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

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

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 6501020000000

20060191531

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

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

κη τις απόψεις της εφηµερίδας
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Ασπρόπυργος
Γκαραγκούνη Ευαγγελία Σ.

Ρόδου 6 & Θριασίου, 2105576086

Ελευσίνα 
Σαµπάνης Σπυρίδων Α. Περικλέους 40 & Κοντούλη,

2105547581

Μάνδρα
Ρούτης Κωνσταντίνος Χ. 

Κοροπούλη Βαγγέλη 15,2105551954

Aχαρνές
ΒΑΡ∆Α ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 

∆εκελείας 51,2102448377

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια

ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Ιονίου Πελάγους 42Β & Πηνειού,

2102474311

Χαϊδάρι

Μανίκαρος Ιωάννης ∆.
Καραϊσκάκη 82, 2105985845

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Γενικά αίθριος

Η θερµοκρασία από 20 έως 30
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

7,7,11,15,19,23,27

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Απόδοσις της εορτής του Γενεσίου

της Θεοτόκου, Ιεροµαρτύρων Αυτονό-
µου και Κουρνούτου επισκόπου 

Με απόλυτη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε στις
10 Σεπτεµβρίου ο 3ος Ηµιµαραθώνιος στα
«Ίχνη της Ιεράς Οδού», στον αρχαιότερο

δρόµο της Ελλάδος, µε έναρξη από την Αρχαία Αγορά
των Αθηνών και τερµατισµό στον αρχαιολογικό χώρο της
Ελευσίνας.

Ο Ηµιµαραθώνιος αγώνας ήταν συνδιοργάνωση της
Περιφέρειας Αττικής – Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής
Αττικής και του ∆ήµου Ελευσίνας (Ν.Π.∆.∆.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α.) και τελεί υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ.

Έπειτα από επιτυχηµένη πορεία 3 ετών, αποτελεί
πλέον θεσµό και έχει  καθιερωθεί στα αθλητικά δρώµενα
της χώρας, αποτελώντας ένα σηµαντικό αθλητικό
γεγονός για την Αττική.

Οι εγγεγραµµένοι συµµετέχοντες δροµείς ξεπέρασαν

τους 1.300, περισσότεροι από 800 δροµείς έτρεξαν την
ηµιµαραθώνια διαδροµή (22χλµ.), ενώ πάνω από 500
συµµετέχοντες ξεκίνησαν στη διαδροµή 5 χλµ. εντός της
πόλης της Ελευσίνας.

∆ικαιώθηκε ο ∆ήµος
Μεγαρέων ύστερα
από ∆ικαστική προ-

σφυγή του και απόφαση του Α΄
Τριµελούς Εφετείου Κακουργ-
ηµάτων Αθηνών που καταδι-
κάζει τις εταιρείες “ENERGA”
και “HELLAS POWER” να
καταβάλλουν στο ∆ήµο 68.500
ευρώ, πλέον προσαυξήσεων
τόκων, δικαστικών εξόδων,
ηθικής βλάβης κλπ.

Η δικαστική διαµάχη ξεκίνησε
µε εντολή του ∆ηµάρχου κ.
Γρηγόρη Σταµούλη τον Γενάρη
του 2015 και ύστερα από
σειρά συνεδριάσεων κατέληξε
µε το συγκεκριµένο αποτέλε-
σµα ύστερα από σχεδόν δύο
χρόνια.

Ετσι λοιπόν η εταιρεία
“ENERGA” υποχρεώνεται να
καταβάλλει στο ∆ήµο 24.500 ευρώ και η “HELLAS
POWER” 44.000 ευρώ ενώ επιβαρύνονται µε επιπλέον
χρήµατα για τόκους, για τα δικαστικά έξοδα, ηθική βλάβη
κλπ.

Ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταµούλης δήλω
σε:  « Ο ∆ήµος φροντίζει µε κάθε νόµιµο τρόπο να δια-

σφαλίζει τα έσοδά του. Οπου διαπιστώνεται από τις οικο-
νοµικές υπηρεσίες του ∆ήµου, ότι κάποιοι είτε σκοπίµως
είτε εξ αµελείας δεν πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους
υποχρεώσεις θα κινούνται όλες οι προβλεπόµενες υπό
του Νόµου διαδικασίες. 

Ηδη οι πρώτες αποφάσεις της ∆ικαιοσύνης δικαιώνουν
τον ∆ήµο και φέρνουν έσοδα στο ∆ηµοτικό ταµείο. 

Θά ‘ρθουν κι άλλες και δεν θα χαριστούµε σε κανέναν
µεγαλοοφειλέτη, µεγαλοεπιχειρηµατία ή ∆ΕΚΟ. 

Σε κάθε περίπτωση όσοι πολίτες έχουν οικονοµικές
εκκρεµότητες µε το ∆ήµο Μεγαρέων ας φροντίσουν να
τις τακτοποιήσουν µε δεδοµένο ότι έχουν την ευκαιρία να
κάνουν χρήση των ευεργετικών διατάξεων του Νόµου µε
τις οποίες ρυθµίζονται τα χρέη προς το ∆ήµο χαρίζονται
οι προσαυξήσεις και οι τόκοι και µπορούν να αποπληρ-
ωθούν ακόµα και σε 100 δόσεις.»

ΠΠλληηµµµµύύρριισσεε......  ααππόό  δδρροοµµεείίςς  
ηη  ππόόλληη  ττηηςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  

Σηµαντικό αθλητικό γεγονός για την Αττική ο Ηµιµαραθώνιος
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ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΧΧρρήήµµαατταα  σσττοο  ττααµµεείίοο  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΜΜεεγγααρρεεώώνν  

ααππόό  εεττααιιρρεείίεεςς,,  πποουυ  δδεενν  ααππέέδδιιδδαανν  δδηηµµοοττιικκάά  ττέέλληη



Μία καινοτόµα και βιωµατική προσέγγιση για το
µέλλον του πολιτισµού και της διαχείρισης του
ευρύτερου τοµέα θα παρουσιαστεί από τις 22 ως

τις 24 Σεπτεµβρίου σε εγκαταστάσεις-ορόσηµα για την
πολιτιστική κληρονοµιά της πόλης της Ελευσίνας, όπου
θα φιλοξενηθεί το τέταρτο διεθνές συνέδριο διαχείρισης
πολιτιστικής κληρονοµιάς “HerMa Conference”.
• Ιταλία η τιµώµενη χώρα,
• Τριάντα οι εισηγητές,
• Πέντε οι θεµατικές συζητήσεις,
• Πέντε οι εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις,
• ∆εκαπέντε οι πανεπιστηµιακοί και κορυφαίοι ειδικοί
από όλο τον κόσµο, που επί τρεις ηµέρες θα φέρουν στο
προσκήνιο τα ζητήµατα που άπτονται της διαχείρισης
της πολιτιστικής κληρονόµας υπό το πρίσµα της ιδιαίτε-
ρα επίκαιρης θεµατικής: "Μνηµεία σε Ερείπια---Ερείπια
ως Μνηµεία".
Η θεµατική αυτή θα διερευνηθεί µέσα από τις πέντε

ενότητες του συνεδρίου -θεωρητικές προσεγγίσεις, νοµι-
κή προστασία πολιτιστικών αγαθών, εκπαίδευση, αρχαι-
ολογικό πολιτιστικό τοπίο και τοπικές κοινότητες, τεχνο-
λογικές εξελίξεις- και θα επιχειρηθεί να αναδειχθούν τα
καίρια ζητήµατα που αφορούν τις παγκόσµιες εξελίξεις
του 21ου αιώνα στον πολιτισµό, καθώς και οι βέλτιστες
πρακτικές που εφαρµόζονται, ή θα πρέπει να υιοθετηθ-
ούν σύντοµα, παγκοσµίως στον τοµέα της διαχείρισης
των πολιτιστικών αγαθών.
Το συνέδριο πραγµατοποιείται από τον ΗΜΟ (Heritage

Management Organization), µε τη συνεργασία του ΟΠΑ,
του Πανεπιστηµίου του Kent, του οργανισµού Ελευσίνα
2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, του Φεστι-
βάλ Αισχύλεια και του ∆ήµου Ελευσίνας, ένα ενεργό

παράδειγµα επιτυχηµένης αξιοποίησης χώρων µε πολι-
τιστική και ιστορική ταυτότητα και µετατροπής τους σε
πυρήνες σύγχρονης πολιτιστικής έκφρασης, δηµιο-
υργίας, εκπαίδευσης και κοινωνικής συµµετοχής.

O HERITΛGE (Heritage Management Organisation)
είναι ένας καινοτόµος µη κερδοσκοπικός οργανισµός
εκπαίδευσης και έρευνας που υποστηρίζεται από διακε-
κριµένους διεθνείς και ελληνικούς φορείς για την
ενίσχυση και ανάδειξη της δυναµικής του πολιτισµού ως
πηγή µάθησης, πολιτισµικής ταυτότητας, συλλογικής
συνείδησης και ανάπτυξης σε διεθνές επίπεδο.

Θεµατικές Ενότητες
· Θεωρητικές Προσεγγίσεις / Συντονιστής: Β. Γκανιάτσας
· Νοµική Προστασία Πολιτιστικών Αγαθών / Συντονιστής:
Ειρ. Σταµατούδη
· Εκπαίδευση / Συντονιστής: M. Corbishley
· Πολιτιστικό Τοπίο και Τοπικές Κοινότητες / Συντονιστές:
Λ. Στεφάνου & A. Αναγνωστόπουλος
· Τεχνολογικές Εξελίξεις / Συντονιστής: I. Λυριτζής
Προσκεκληµένοι Εισηγητές
· Maurizio Forte, Stanford University, Duke University,
ΗΠΑ.
· Romolo Martemucci, Pennsylvania State University,
ΗΠΑ, Pantheon Institute, Ρώµη.
· Alessandra Ricci, Koç University, Τουρκία.
· Tullio Scovazzi, University of Milano-Bicocca, Μιλάνο.
· Cornelia Hadziaslani, Υπηρεσία Συντήρησης Μνηµείων
Ακρόπολής, Αθήνα.
· Toshiyuki Kono, Kyushu University, Ιαπωνία, Vice
President ICOMOS.

συνεχίζεται στη σελ. 5
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Από το βήµα του διεθνούς
Συνεδρίου για τη ∆ηµοκρατία,

που έγινε χθες στον δήµο Φυλής
Ανακοίνωσε την

υποψηφιότητά του για
το ∆ήµο Αθηναίων

ο Γ. Πατούλης

Τ
ην επιθυµία του να είναι υποψήφιος για το
∆ήµο της Αθήνας, εξέφρασε, εµµέσως πλην
σαφώς, τη ∆ευτέρα 11 Σεπτεµβρίου 2017,

από το βήµα του διεθνούς Συνεδρίου για τη ∆ηµο-
κρατία, που πραγµατοποιείται στη Φυλή,  ο Πρόε-
δρος της ΚΕ∆Ε Γιώργος Πατούλης. 

Ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε αξιοποίησε «πάσα» του
∆ηµάρχου Φυλής Χρήστου Παππού, ο οποίος,
προσφέροντάς του αντίγραφο του πρωτοκόλλου
υιοθεσίας του ∆ήµου Φυλής από το ∆ήµο Αθη-
ναίων που είχαν συνάψει οι αείµνηστοι Νίκος Για-
τράκος και Νίκος Λιάκος ευχήθηκε να επανενεργο-
ποιήσουν οι δυο τους το πρωτόκολλο, µετά τις επε-
ρχόµενες αυτοδιοικητικές εκλογές.
Ο Γιώργος Πατούλης ως βέρος Αθηναίος προ-
σπαθεί για την Αθήνα µέσα από τον όµιλό του
«Ορίζοντες για την Αθήνα» υπερθεµάτισε ο Χρή-
στος Παππούς και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στα
σχέδιά του.  

ΕΚΤΑΚΤΗ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

ΓΓννωωµµοοδδόόττηησσηη  εεππίί  ττηηςς  ΜΜΠΠΕΕ  γγιιαα  ννέέαα  εεµµπποορριικκήή  
δδρραασσττηηρριιόόττηητταα  σσττηη  ΘΘέέσσηη  ΚΚυυρρίίλλλλοουυ

Έκτακτη είναι η σηµερινή συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ασπροπύργου , που θα λάβει χώρα
στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου και ώρα  12:00 , καθώς περιλαµβάνει ένα και
µόνο  θέµα στην ηµερήσια διάταξη. Συγκεκριµένα πρόκειται να συζητηθεί η Γνωµοδότηση επί της

Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, της δραστηριότητας «Εµπορική αποθήκη χωρίς ψύξη – Κέντρο αποθ-
ήκευσης και διανοµής εµπορευµάτων», της ΠΡΟΚΤΕΡ ΚΑΙ ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη.Ε.Π.Ε., στη θέση
Λόφος Κυρίλλου. Εισηγητής: Η ∆ιευθύντρια Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, κ. Ελένη Βερούτη.

HHeerrMMaa  CCoonnffeerreennccee::
Έρχεται στην Ελευσίνα, το 4ο διεθνές συνέδριο
διαχείρισης πολιτιστικής κληρονοµιάς

Ο δήµος αποτελεί ενεργό παράδειγµα αξιοποίησης χώρων
µε ιστορική ταυτότητα και µετατροπής τους σε πυρήνες σύγχρονης 
πολιτιστικής έκφρασης, δηµιουργίας και κοινωνικής συµµετοχής.
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Την καταβολή ∆ώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, και Επι-
δοµάτων Αδείας των ετών 2015 και 2014 κέρδισαν, 280
εργαζόµενοι του δήµου Αιγάλεω.

Ακόµη δεν είναι γνωστό το σκεπτικό της υπ’ αριθµόν 1093/24-
08-2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, καθώς δεν έχει
ακόµη καθαρογραφεί.
Υπενθυµίζεται ότι όπως έχει αποκαλύψει η aftodioikisi.gr, δεν
είναι η πρώτη απόφαση δικαστηρίου που δικαιώνει εργαζόµε-
νους για την καταβολή 13ου και 14ου µισθού, καθώς είχαν
προηγηθεί αυτές τµήµατος του ΣτΕ αλλά και των Ειρηνοδικείων
Αθηνών, Καλαµάτας, Πάτρας, Κεφαλονιάς και Λαµίας
Υπενθυµίζεται ότι τόσο η απόφαση του Ειρηνοδικείου Καλαµά-
τας όσο και αυτή του Ειρηνοδικείο Λαµίας, επικαλούµενες το

άρθρο 106 του Συντάγµατος, χαρακτηρίζουν αντισυνταγµατικές
τις διατάξεις του Ν 4093/2012 µε το οποίο εγκρίθηκαν οι συγκε-
κριµένες περικοπές τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Εποµένως,
δεν είναι επιτρεπτό η επιβάρυνση, από τα µέτρα που λαµβά-
νονται προς αντιµετώπιση της δυσµενούς και παρατεταµένης
οικονοµικής συγκυρίας, . να κατανέµεται πάντοτε σε συγκεκρι-
µένες κατηγορίες πολιτών, οι οποίοι, κατά κανόνα, είναι συνε-
πείς προς τις υποχρεώσεις τους και να ευνοούνται άλλες κατ-
ηγορίες από την ασυνέπεια των οποίων – κυρίως στο πεδίο της
εκπλήρωσης των φορολογικών τους υποχρεώσεων – προκα-
λείται σε µεγάλο ποσοστό η δυσµενής αυτή συγκυρία (βλ.
ΟλΣτΕ 1286/2012), ούτε, κατά µείζονα λόγο, η επισώρευση
νέων επιβαρύνσεων σε βάρος των ίδιων κατηγοριών πολιτών
(λ.χ. διαδοχικές µειώσεις αποδοχών ή συντάξεων), εάν τα προη-

γούµενα αποδείχθηκαν απρόσφορα και εφόσον µε τα νέα µέτρα
οι ίδιες κατηγορίες πολιτών υφίστανται υπέρµετρη απώλεια του
προηγουµένως διαθέσιµου εισοδήµατος τους».
Μάλιστα, µετά την ψήφιση σχετικής ρύθµισης από την Βουλή
τον περασµένο ∆εκέµβριο, τα χρήµατα µπορούν να είναι άµεσα
καταβλητέα, καθώς δίνεται η δυνατότητα στις δηµοτικές Αρχές
να παραιτηθούν από την άσκηση ενδίκων µέσων και άρα να µην
προσφύγουν σε ανώτερο βαθµό.

Εν τατικές προσπάθειες καταβάλλουν  από χ θες
το πρωί ιδιωτικά συν εργεία στη θαλάσσια περ-
ιοχ ή µεταξύ Κυν οσούρας και Σελην ίων , προ-

κειµέν ου ν α αν τιµετωπιστεί ρύπαν ση πετρελαιοειδών
και πίσσας, που δηµιουργήθηκε κατά µήκος 1,5 χ ιλιο-
µέτρου, µετά τη βύθιση του αγκυροβοληµέν ου µικρού
δεξαµεν όπλοιου ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ τα ξηµερώµατα της Κυρ-
ιακής, µε 2.570 τόν ους καύσιµα, ν οτιοδυτικά της Ατα-
λάν της στον  Σαρων ικό.

Περιµετρικά από το σηµείο όπου έχ ει βυθιστεί το

δεξαµεν όπλοιο έχ ουν  πον τιστεί δύο σειρές πλωτά
φράγµατα, εν ώ οι εργασίες στεγαν οποίησης στο «ΑΓΙΑ
ΖΩΝΗ», συν εχ ίζον ται και σήµερα από ιδιώτες δύτες
προκειµέν ου στη συν έχ εια ιδιωτικό συν εργείο ν α
προχ ωρήσει σε απάν τληση καυσίµων .

Σύµφων α µε εκτιµήσεις αν ώτερων  αξιωµατικών  του
λιµεν ικού σώµατος ελλην ικής ακτοφυλακής, η σφράγι-
ση στο πλοίο αν αµέν εται ν α ολοκληρωθεί εν τός της
ηµέρας, εν ώ η ρύπαν ση που έχ ει δηµιουργηθεί στη
θαλάσσια περιοχ ή θα αν τιµετωπιστεί µε τον  καλύτερο
δυν ατό τρόπο και σε όλα τα επίπεδα.

Για την  απάν τληση των  καυσίµων  αν αµέν εται ν α
κατατεθεί επιχ ειρησιακό σχ έδιο στο υπ. Ναυτιλίας από
ιδιωτική εταιρεία που έχ ει αν αλάβει την  όλη επιχ είρη-
ση. Τα αίτια της βύθισης του πλοίου δεν  έχ ουν  ακόµα
διευκριν ιστεί, ωστόσο πληροφορίες που αν αµέν εται
ν α διερευν ηθούν  και από τον  πραγµατογν ώµον α που
έχ ει ορίσει για το ν αυτικό ατύχ ηµα το κεν τρικό λιµε-
ν αρχ είο Πειραιά, κάν ουν  λόγο για εισροή υδάτων  στο

µηχ αν οστάσιο. Σύµφων α µε τις πρώτες µαρτυρίες
µελών  πληρωµάτων  πλοίων  που έφθασαν  στην  περ-
ιοχ ή το δεξαµεν όπλοιο άρχ ισε ν α βυθίζεται µε την
πρύµν η.

Τη στιγµή του ν αυαγίου, στο πλοίο βρίσκον ταν  έν ας
ν αύτης και ο Α µηχ αν οδηγός από τα συν ολικά έν τεκα
µέλη. Και οι δύο περισυν ελέγησαν  σώοι από λάν τζα
και ρυµουλκό σκάφος και µεταφέρθηκαν  για προληπτι-
κούς λόγους στο «Τζάν ειο» ν οσοκοµείο όπου εξήλθαν
καλά στην  υγεία τους.

Ο πλοίαρχ ος και ο Α΄ Μηχαν ικός του δεξαµεν όπλοι-
ου προσήχ θησαν  χ θες στο Κεν τρικό Λιµεν αρχ είο Πει-
ραιά, οι οποίοι συν ελήφθησαν  για πρόκληση ν αυαγίου
από αµέλεια, εν ώ στη συν έχ εια µε εν τολή εισαγγελέα
αφέθηκαν  προσωριν ά ελεύθεροι έως ότου οριστεί τακ-
τική δικάσιµος.

Την  προαν άκριση της υπόθεσης έχ ει αν αλάβει το Β΄
Λιµεν ικό Τµήµα Κερατσιν ίου του Κεν τρικού Λιµεν α-
ρχ είου Πειραιά.

1133//99  ΑΑΠΠΟΟΓΓΕΕΥΥΜΜΑΑΤΤΙΙΝΝΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΥΥΝΝΗΗΜΜΑΑ  
ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΙΙΕΕΡΡΟΟ  ΝΝΑΑΟΟ  ΥΥΨΨΩΩΣΣΕΕΩΩΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΤΤΙΙΜΜΙΙΟΟΥΥ  ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΟΟΥΥ

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΚΑΦΕ

ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 18.00, ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 7€
ΤΗΛ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ 2105546685

2244//99  ΜΜΟΟΝΝΟΟΗΗΜΜΕΕΡΡΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΥΥΝΝΗΗΝΝΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΚΚ∆∆ΡΡΟΟΜΜΗΗ
  ΟΟΣΣΙΙΟΟ  ΙΙΩΩΑΑΝΝΝΝΗΗ  ΡΡΩΩΣΣΣΣΟΟ

ΠΑΝΥΓΥΡΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΜΕΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙ∆Α ΓΙΑ ΚΑΦΕ - ΦΑΓΗΤΟ

ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 8.00, ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 10€
ΤΗΛ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ 2105546685

ΠΠεεττρρεελλααιιοοεειιδδήή  κκααιι  ππίίσσσσαα  ααππεειιλλοούύνν  ττηη  ΣΣααλλααµµίίνναα
µµεεττάά  ττηη  ββύύθθιισσηη  ττοουυ  δδεεξξααµµεεννόόππλλοοιιοουυ

∆ικαίωση υπαλλήλων του δήµου Αιγάλεω για 13ο,14ο µισθό

ΑΑΝΝΑΑΛΛΥΥΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΟΟΙΙ  ΩΩΡΡΕΕΣΣ
Στάσεις εργασίας σε 
Ηλεκτρικό και λεωφορεία 
µέχρι την Παρασκευή

Στάσεις εργασίας έχουν προκηρυχθεί στα Μέσα
Μεταφοράς για κάθε ηµέρα της βδοµάδας που
διανύουµε, µέχρι την Παρασκευή.

Αναλυτικά οι ώρες και οι µέρες των απεργιακών κινητοποιήσεων:

Την Τρίτη 12/09 στάση εργασίας στον Ηλεκτρικό από τις 21.00 έως την λήξη της βάρ-
διας.
Την Τετάρτη 13/09 τα λεωφορεία θα έχουν στάση εργασίας από την αρχή της βάρδιας
έως τις 9 το πρωί και από τις 9 το βράδυ έως την λήξη της βάρδιας.
Την Πέµπτη 14/09 θα έχει 24ωρη απεργία στον Προαστιακό. Τα δροµολόγια του Μετρό
(∆ουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόµιο δεν θα εκτελούνται).
Την Παρασκευή 15/09 στάση εργασίας στον Ηλεκτρικό από τις 12.00 έως τις 15.00
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Ο
πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας Κυριάκος
Μητσοτάκης επρόκειτο ν α πάει στο 6ο δηµοτικό
σχ ολείου Μεν ιδίου, όπου πήγαιν ε ο µικρός Μάρ-

ιος, το αγόρι που σκοτώθηκε τον  περασµέν ο Ιούν ιο
από «αδέσποτη» σφαίρα.

Ωστόσο, λίγες ώρες πριν  από τον  αγιασµό, έγιν ε γν ω-
στό ότι ο πρόεδρος της Ν∆ δεν  θα παραστεί τελικά στο
σχ ολείο στο Μεν ίδι.

Αιτία της απουσίας του έν α ξαφν ικό προσωπικό
πρόβληµα που προέκυψε και δεν  του επέτρεψε ν α
τηρήσει το πρόγραµµά του.

«Ο Κυριάκος ήθελε πολύ ν α είν αι εδώ»

Εξαιτίας του προσωπικού προβλήµατος που άλλαξε το
πρόγραµµά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκπροσω-
πήθηκε στον  αγιασµό από τη Νίκη Κεραµέως.

Η τοµεάρχ ης Παιδείας της Ν∆ τόν ισε ότι ο Κυριάκος
Μητσοτάκης «ήθελε πολύ ν α είν αι εδώ. Λυπάται πολύ
που δεν  είν αι. Είχ ε κάτι έκτακτες υποχ ρεώσεις που
τον  έκαν αν  ν α αλλάξει το πρόγραµµα του».

Γονείς και αγανακτισµένοι κάτοικοι
καλούν σε συγκέντρωση την Πέµπτη
14/9 στις 19:00 έξω από το δηµαρχείο
µε σκοπό της διαµαρτυρία και τη λήψη
αποφάσεων για τα επόµενα βήµα. 

«∆εν  έχ ει αλλάξει τίποτα. Η εγκληµατικότητα εξακολο-
υθεί ν α υπάρχ ει. Ο,τι και ν α κάν ουν  η αστυν οµία και
οι δηµοσιογράφοι δεν  θα αλλάξει τίποτα. Αυτή η κατά-
σταση είν αι 50 χ ρόν ια στο Μεν ίδι. Θέλουµε τα παιδιά
µας ν α είν αι ασφαλή», αν έφερε χ αρακτηριστικά µια
µητέρα που πήγε εχ θές στο σχ ολείο για τον  αγιασµό.

Σε αν ακοίν ωση τους οι αγαν ακτισµέν οι κάτοικοι Αχ α-
ρν ών  διερωτών ται «Θα περιµέν ουµε το επόµεν ο θύµα;
Το επόµεν ο παιδί;» Και συν εχ ίζουν : «Οι υπεύθυν οι
µας γύρισαν  την  πλάτη και αδιαφορούν ».

Καλούν  σε συγκέν τρωση την  Πέµπτη 14/9 στις 19:00
έξω από το δηµαρχ είο µε σκοπό της διαµαρτυρία και τη
λήψη αποφάσεων  για τα επόµεν α βήµα. 

ΠΠααρράάλλλληηλλεεςς  ΕΕκκδδηηλλώώσσεειιςς

Επιπλέον οι συµµετέχοντες του συνεδρίου
µέσα από τις παράλληλες εκδηλώσεις του
θα έχουν τη δυνατότητα να δικτυωθούν µε
άλλους φορείς πολιτισµού, να συµβάλουν
στη δηµιουργία της ταυτότητας της τοπικής
κοινότητας, να ανακαλύψουν την κρυµµένη
δυναµική της πόλης της Ελευσίνας συµµε-
τέχοντας στους πολιτιστικούς περίπατους
αλλά και µέσα από το φωτογραφικό φακό
να ταξιδέψουν στην ιστορία των σύγχρονων
ερειπίων της καθηµερινής ζωής και τη
µεταµόρφωσή τους σε πολιτιστικά τοπία.
1. HerMa Market
Εταιρικό Φεστιβάλ / Η διοργάνωση αυτή δικ-
τυώνει τους πρωτοπόρους οργανισµούς και
ιδρύµατα του τοµέα του πολιτισµού µε τον
επιχειρηµατικό κόσµο και στοχεύει στην
δηµιουργία και προώθηση µελλοντικών
έργων που θα εµπλουτίσουν το σύγχρονο
πολιτισµικό τοπίο.
2. HerMa Eleusis: Visions for Heritage
Ανοιχτός ∆ιάλογος / Οι τοπικές κοινότητες
έχουν θεσµική σηµασία για κάθε επιτ-
υχηµένη δράση διαχείρισης και προστασίας
της πολιτιστικής µας 

κληρονοµιάς. Επικεντρωµένη σε αυτή την
προοπτική, η δράση αποσκοπεί στη δηµιο-
υργία ενός πλαισίου συζήτησης που θα
υπογραµµίζει το κεντροβαρή ρόλο των κοι-
νωνιών και θα διερευνά τις πεποιθήσεις και
τα οράµατά τους για τις τέχνες και τον πολι-
τισµό.
3. HerMa Aeschylus: The Eternal Battle
Αναπαραστατικές Τέχνες / Η δράση αυτή
ακροβατεί ανάµεσα στην αντίληψη για το
έργο του µεγάλου τραγωδού Αισχύλου, ως
δραµατουργία µε µνηµειακό χαρακτήρα ή
ως ένα ζωντανό έργο που επεξεργάζεται
ιδέες.
4. HerMa Photos: Capture Heritage Images
Έκθεση Φωτογραφίας / Ξανα-διαβάζοντας/-
συλλογίζοντας/-οραµατίζοντας το πολιτι-
στικό τοπίο.
5. HerMa: Industrial Heritage
Πολιτιστικός Περίπατος / Μία δράση αφιερ-
ωµένη στη µοναδική, για την Ελλάδα, βιοµ-
ηχανική πολιτιστική κληρονοµιά της πόλης
της Ελευσίνας.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφ-
τείτε:
• http://www.inherity.org/conference/
• inherity.conference@gmail.com
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Γονείς και αγανακτισµένοι κάτοικοι καλούν σε συγκέντρωση την Πέµπτη 14/9 στις 19:00 έξω
από το δηµαρχείο µε σκοπό της διαµαρτυρία και τη λήψη αποφάσεων για τα επόµενα βήµα.

ΑΑκκύύρρωωσσεε  ττηηνν  εεππίίσσκκεεψψηη  σσττοο 6ο δηµοτικό σχολείου Μενιδίου, οο  ΚΚ..  ΜΜηηττσσοοττάάκκηηςς
Εκπροσωπήθηκε στον αγιασµό από την τοµεάρχη Παιδείας της Ν∆ Νίκη Κεραµέως



«  Άλλη µια σχολική χρονιά αρχίζει για τα παιδιά µας,
τους µαθητές του ∆ήµου Αχαρνών. Κάθε σχολικός χρόνος
σηµατοδοτεί τη σχολική ζωή µαθητών, εκπαιδευτικών και
γονιών φέρνοντας µαζί του νέες προκλήσεις, αγωνίες
αλλά και προοπτικές.  

Οι ελπίδες που γεννιούνται είναι πολλές και οι ευθύνες
για όλους εµάς που έχουµε χρέος να είµαστε δίπλα στα
παιδιά µας πολλές και µεγάλες.

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι ιδιαίτερα σήµερα στις
σύγχρονες συνθήκες της οικονοµικής κρίσης που βιώνει
ο τόπος µας η προσπάθεια όλων µας: µαθητών, εκπαι-
δευτικών, γονιών και Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθ-
µιας εκπαίδευσης του ∆ήµου Αχαρνών πρέπει να είναι
προγραµµατισµένη, συντονισµένη και επίπονη ώστε να
ξεπεράσουµε άµεσα τα προβλήµατα της σχολικής κοινότ-
ητας µε στόχο την πνευµατική, ηθική και αισθητική καλλι-
έργεια των µαθητών.

Η πρόεδρος Ευθυµιάδου Γεωργία, ο αντιπρόεδρος
Καρυδάκης Κωνσταντίνος και τα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου  της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης σας εκφράζουµε τις θερµότερες ευχές µας

για µια γόνιµη και εποικοδοµητική σχολική χρονιά και  σας
διαβεβαιώνουµε ότι θα συνεχίσουµε να σας στηρίζουµε
µε κάθε δυνατό τρόπο µε στόχο να διασφαλίσουµε τις
καλύτερες συνθήκες που θα οδηγήσουν τους µαθητές
µας στην πρόοδο και την επιτυχία»

Με εκτίµηση:
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΟΥ

«   Η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ξεκινά µε νέες
προκλήσεις, ελπίδες, προσδοκίες και προοπτικές, σηµα-
τοδοτώντας τη σχολική ζωή των µαθητών µας, των εκπαι-
δευτικών και των γονιών.

Οι ελπίδες αυτές καθιστούν ιδιαίτερα υπεύθυνους
όλους εµάς που εµπλεκόµαστε στα θέµατα παιδείας  να
είµαστε δίπλα στα παιδιά µας, τους µαθητές του ∆ήµου
Αχαρνών.

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του
∆ήµου Αχαρνών λαµβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες

συνθήκες  οικονοµικής κρίσης που βιώνει ο τόπος µας, τις
ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών και τα
λειτουργικά προβλήµατα των σχολείων στοχεύει στη
συντονισµένη και επίπονη συνεργασία µε τη Σχολική
Κοινότητα και τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου για την
άµεση επίλυση όλων των προβληµάτων που
ανακύπτουν.

Ως πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης σας εύχοµαι να έχετε υγεία και δύναµη για
µια δηµιουργική και εποικοδοµητική σχολική χρονιά και
σας διαβεβαιώνω ότι θα συνεχίσουµε να σας στηρίζουµε
µε κάθε δυνατό τρόπο  στο δύσκολο έργο σας, στοχεύον-
τας στη δηµιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος και
συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας των σχολείων που θα
οδηγήσουν τους µαθητές µας στην πρόοδο και την επιτ-
υχία.»

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ                                                                                

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΚΑΡΥ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Συντήρησε το δρόµο προς τοΣυντήρησε το δρόµο προς το
Αρχαίο Φρούριο ο ∆ήµος ΦυλήςΑρχαίο Φρούριο ο ∆ήµος Φυλής

Τ o Αρχαίο Φρούριο Φυλής φοράει τα γιορτινά του, καθώς ο ∆ήµος
Φυλής καθιερώνει, σε συνεργασία µε τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό
∆ηµοσίου ∆ικαίου, τη διοργάνωση ετησίου Συνεδρίου για τη ∆ηµοκρ-

ατία στο ∆ηµαρχείο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΚΟΣ της ∆ηµοτικής Ενότητας Φυλής.
Με αφορµή το φετινό Συνέδριο, που πραγµατοποιήθηκε χθες 11 Φεβρουα-

ρίου 2017 , ο ∆ήµος Φυλής προχώρησε στη συντήρηση του δασικού δρόµου
που ενώνει το Αρχαίο Φρούριο µε την επαρχιακή οδό Φυλής ∆ερβενοχωρίων.

Σε ∆ηµοτικό 
Σχολείο των

Αγίων Αναργύρων
έκανε αγιασµό ο
Αρχιεπίσκοπος

Ιερώνυµος

«Στο Ευαγγέλιο αναφέρεται πως σκοπός της ζωής είναι να αποκτήσουµε σοφία, δηλα-
δή γνώσεις, αλλά υπάρχει και µία ακόµη Σοφία, η άνωθεν κατερχοµένη, η Σοφία και η
αγάπη του Θεού». «Αν δεν αγκαλιάσουµε αυτές τις δύο σοφίες δεν θα µπορέσουµε να
γίνουµε χαρισµατικοί άνθρωποι».

Αυτά τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυµος από το 3ο
∆ηµοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων, όπου τέλεσε τον Αγιασµό µε αφορµή την έναρξη
της νέας σχολικής χρονιάς. Υπογράµµισε, µάλιστα, ότι «ο αγώνας όλων, του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων, της Σχολικής ∆ιεύθυνσης, του ∆ήµου και του σχολείου,
πρέπει να έχει αυτή την σφραγίδα».

Επιπρόσθετα, επισήµανε προς τους µαθητές ότι «σήµερα δεν µπορείτε να καταλάβε-
τε πόσο σηµαντική είναι αυτή η ηµέρα, όταν µεγαλώσετε όµως θα θυµάστε µε νοσταλγία
αυτές τις όµορφες ώρες» και τους ευχήθηκε δύναµη, όρεξη και επιθυµία για να αποκτή-
σουν µε τους κόπους τους ό,τι επιθυµούν.

Τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυµο, τον οποίο συνόδευε ο πρωτοσύγκελος της Αρχιεπισκο-
πής αρχιµανδρίτης Συµεών Βολιώτης, υποδέχθηκαν ο δήµαρχος της πόλης, η διε-
υθύντρια του Σχολείου, ο προϊστάµενος της ενορίας του Αγίου Νικολάου π. Κυριακός
Μυκονιάτης, οι αστυνοµικές αρχές, γονείς και µαθητές.

6-θριάσιο Τρίτη 12 Σεπτεµβρίου 2017

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου Αθηνών 

Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος στη Γερµανία

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

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

Τις θερµότερες ευχές τους για µια γόνιµη και εποικοδοµητική σχολική χρονιά στέλνουν οι πρόεδροι 
των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του δήµου Αχαρνων 
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Τ
η δική του χρυσή σελίδα
στην Παγκόσµια Πάλη
έγραψε ο Γιώργος

Πιλίδης - Το παιδί θαύµα της
ελληνικής Πάλης κατέκτησε το
χάλκινο µετάλλιο στα 58κ. στο
Παγκόσµιο πρωτάθληµα
Παίδων - Κορασίδων που διεξά-
γεται στην Αθήνα

Πέτυχε ένα µοναδικό ρεκόρ,
καθώς συµπλήρωσε έξι µετάλ-
λια σε παγκόσµια και ευρωπαϊ-
κά πρωταθλήµατα Παίδων, κάτι
που δεν έχει επαναληφθεί από
κανένα αθλητή στο παρελθόν σε
ότι αφορά το στυλ της ελευθέρ-
ας. Τα δάκρυα κατά την απονο-
µή, δείχνουν ότι αυτός ο αθλ-
ητής έχει τις δυνατότητες να
γράψει ιστορία, όχι µόνο στην
Πάλη, αλλά και γενικότερα στον
Παγκόσµιο αθλητισµό.

Μέσα στο γεµάτο κλειστό των Άνω Λιοσίων ο αθλητής του Αµιράν Καρντάνοφ τέθηκε
αντιµέτωπος µε τον Ινδό Ραχούλ Ραχούλ και έκανε το καλύτερο παιχνίδι του στο τουρ-
νουά της Αθήνας. Φανερά απαλλαγµένος από το άγχος της πρώτης ηµέρας ο Πιλίδης
προσπάθησε να πιέσει τον Ινδό από την αρχή και να εκµεταλλευτεί την ταχύτητά του
απέναντι στον πιο ψηλό αντίπαλο. Με το τέλος του πρώτου δίλεπτου προηγήθηκε 2-1,
η υπεροχή του, στη δεύτερη περίοδο άνοιξε τη διαφορά σε 6-1. Το κερασάκι στην τούρ-
τα ήταν η πτώση που πέτυχε και έδειχνε να την κυνηγάει από το πρώτο λεπτό του
αγώνα του για το χάλκινο µετάλλιο και έδωσε πανηγυρικό τόνο στη νίκη του.

Αµέσως µετά τον αγώνα, βγήκε
στην επιφάνεια όλο το άγχος, η
πίεση, το πείσµα αλλά και η απογοή-
τευση της µη παρουσίας του στον
τελικό της κατηγορίας. Το παιδί
θαύµα ξέσπασε σε κλάµατα και όλοι
οι φίλοι του έσπευσαν να τον παρη-
γορήσουν. Τα δάκρυα, όµως, δεν
χωράνε σε έναν µαχητή και ο Γιώρ-
γος Πιλίδης έδειξε, ότι παρά την απο-
γοήτευση, ξέρει να παλεύει και να
νικάει...

Πιλίδης: "Ηθελα το χρυσό, όχι το
ρεκόρ"

∆εν ήταν στόχος µου να κατακτήσω
τα έξι µετάλλια. Στόχος µου ήταν το
χρυσό στο Παγκόσµιο πρωτάθληµα.
Μάλλον δεν δούλεψα σκληρά. Από
τότε που ξεκίνησα στην Πάλη, ο

στόχος µου ήταν να κατακτήσω το παγκόσµιο πρωτάθληµα, αλλά δεν µπόρεσα να τα
καταφέρω. Οσον αφορά την κλήρωση, όταν θέλεις να κατακτήσεις το χρυσό, δεν κοι-
τάς ποιος είναι πρώτος, ποιος δεύτερος. ∆εν πρέπει να σκέφτεσαι τον αντίπαλό σου.
Πρέπει να τους κερδίσεις όλους.

Η παρουσία του κόσµου στο πρώτο παιχνίδι µε άγχωσε αρκετά, αλλά το καταπολε-
µήσαµε και κατάφερα να το κερδίσω" τόνισε αρχικά ο Γιώργος Πιλίδης και πρόσθεσε:
"Θέλω να ευχαριστήσω τον προπονητή µου, για την σκληρή δουλειά που έχουµε κάνει,
τον παππού µου που µε έφερε στο άθληµα και όλο τον κόσµο που ήρθε να µε στηρίξει.
Με εµψύχωσε και µου έδωσε δύναµη".

Ό
πως έχει ήδη ενηµερώσει ο ∆ήµος Ασπροπύρ-
γου για τέταρτη συνεχόµενη χρονιά, θα λειτο-
υργήσουν τα Τµήµατα Εκµάθησης της Ρωσικής

Γλώσσας, για Μαθητές από οχτώ (8) ετών και άνω, αλλά
και Ενήλικες.

Η απίστευτη συµµετοχή στο Πρόγραµµα, που το παρ-
ακολουθούν, όχι µόνον Ασπροπύργιοι αλλά και Μαθητές
από όλη την Αττική, µέχρι και στελέχη των Ενόπλων

∆υνάµεων της Χώρας, η άψογη συνεργασία, µε το
Πολιτιστικό και Επιστηµονικό Κέντρο της Πρεσβείας της
Ρωσικής Οµοσπονδίας στην Αθήνα, σύµφωνα µε τις
κατευθύνσεις του Πανεπιστηµίου της Αγίας Πετρούπολ-
ης, αποδεικνύουν ότι, η πρωτοβουλία του ∆ήµου, πριν
από τέσσερα (4) χρόνια, να ιδρύσει και να λειτουργήσει
το Πρότυπο Σχολείο Εκµάθησης της Ρωσικής
Γλώσσας, µε αναγνωρισµένο Πρόγραµµα Σπουδών,
όχι µόνο κάλυψε µια πραγµατική αναγκαιότητα, µε
βάση και τις συνιστώσες του πληθυσµού της πόλης,

αλλά έδωσε διέξοδο στις µορφωτικές αναζητήσεις πολ-
λών ακόµη Νέων και Επαγγελµατιών, απ΄ τον Ασπρόπ-
υργο και όλο το Λεκανοπέδιο της Αττικής.

Για τις εγγραφές, στο Πρόγραµµα της νέας Σχολικής
χρονιάς, 2017-2018, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
προσέρχονται καθηµερινά, στη Γενική Γραµµατεία του
∆ήµου Ασπροπύργου, από 09:00 έως 14:00, στον 1ο
όροφο του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου (Λεωφ. ∆ηµοκρατίας

141, πρώην 18), ή στη Γραµµατεία του Πνευµατικού Κέν-
τρου του ∆ήµου, από 11:00 έως 19:00, οδός Aλέκου
Παναγούλη 13, 1ος όροφος, δίπλα απ΄ το Ιερό Ναό του
Αγίου ∆ηµητρίου. Πληροφορίες δίδονται και στα τηλέφω-
να 2132006514, 2132006542, 2105577191.

Τα Τµήµατα αρχαρίων και προχωρηµένων, θα λειτο-
υργήσουν, όπως πάντα, κάθε Σάββατο, στο Τρίτο (3ο)
Γυµνάσιο Ασπροπύργου (συνοικία ¨Γερµανικά¨), και στο
∆έκατο (10ο)  ∆ηµοτικό Σχολείο (συνοικία Γκορυτσά).
∆εδοµένου του ενδιαφέροντος που υπάρχει, από κάθε
γωνιά της Αττικής, ο ∆ήµος υπογραµµίζει πως, υπάρχει
η δυνατότητα εγγραφής και παρακολούθησης των µαθ-
ηµάτων και σε µη ∆ηµότες του Ασπρόπυργου. Τέλος, οι
Εξετάσεις, για την απόκτηση αναγνωρισµένων, από το
ΑΣΕΠ, Πιστοποιητικών Γλωσσοµάθειας, θα γίνουν τον
Ιούνιο του 2018, στο Ρωσικό Πολιτιστικό και Επιστηµο-
νικό Κέντρο Αθηνών, υπό την αιγίδα του Πανεπιστηµίου
της Αγίας Πετρούπολης.

ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΑΘΛΗΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΓΡΑΨΕΙ ΙΣΤΟΡΙΑ

""ΧΧάάλλκκιιννοοςς""  οο  ΓΓιιώώρργγοοςς  ΠΠιιλλίίδδηηςς  ααππόό  ττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο
σσττοο  ΠΠααγγκκόόσσµµιιοο  ππρρωωττάάθθλληηµµαα  ππάάλληηςς  ΠΠααίίδδωωνν

• Καθηµερινά έως τις  25 Σεπτεµβρίου οι εγγραφές για 
την εκµάθηση της Ρωσικής γλώσσας στον Ασπρόπυργο
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Σύµφωνα µε ΦΕΚ, καθιερώνεται υπερωριακή απασχόλ-
ηση, εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες καθώς και
εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες για τους 2.094

πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, των οποίων η θητεία
παρατάθηκε για τρία (3) έτη.

Ενώ, υπάρχει καθιέρωση υπερωριακής εργασίας και των
υπαλλήλων της Ειδικής Γραµµατείας του Σώµατος ∆ίωξης Οικο-
νοµικού Εγκλήµατος του Υπουργείου Οικονοµικών.

Αναφορικά µε τους πυροσβέστες η απόφαση Τόσκα αναφέρ-
ει:

Oι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, συνολικού αριθ-
µού 2.094 ατόµων, που προσελήφθησαν αρχικά το έτος 2012 µε
σχέση εργασίας ∆ηµόσιου ∆ικαίου για πενταετή θητεία, και στις 9-
2-2017 παρατάθηκε για επιπλέον τρία (3) έτη η θητεία τους,
υποχρεούνται λόγω της ειδικής φύσεως του πυροσβεστικού
έργου και των αυξηµένων υπηρεσιακών αναγκών, να απασχο-
λούνται υπερωριακά, να εργάζονται κατά τις νυχτερινές ώρες
καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες, έως τρεισήµισι
(3.5) µήνες από τη δηµοσίευση της παρούσης, αποφασίζουµε:

1. Την καθιέρωση νυχτερινής εργασίας κατά τις εργάσιµες
ηµέρες προς συµπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου των
2.094 πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, για χρονικό διά-
στηµα από τη δηµοσίευση της παρούσας και έως τρεισήµισι (3.5)
µήνες, ως ακολούθως:

Μέχρι διακόσιες τριάντα δύο (232) ώρες συνολικά ο καθένας
από τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης.

(Σύνολο 485.808 ώρες για 2.094 άτοµα).
2. Την καθιέρωση εργασίας κατά τις Κυρια-

κές και εξαιρέσιµες ηµέρες, προς συµπλήρω-
ση του υποχρεωτικού ωραρίου, των 2.094
πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης, για
χρονικό διάστηµα από τη δηµοσίευση της
παρούσας και έως τρεισήµισι (3.5) µήνες, ως
ακολούθως:

Μέχρι εκατόν δέκα (110) ώρες συνολικά ο καθένας από τους
πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης. (Σύνολο 230.340 ώρες
για 2.094 άτοµα).

3. Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, των 2.094 πυρο-
σβεστών πενταετούς υποχρέωσης, για χρονικό διάστηµα από τη
δηµοσίευση της παρούσας και έως τρεισήµισι (3.5) µήνες ως
ακολούθως:

α. Μέχρι πενήντα (50) ώρες συνολικά ο καθένας από τους
πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, για υπερωριακή απογε-
υµατινή εργασία.

β1. Μέχρι τριάντα (30) ώρες συνολικά ο καθένας από τους
πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, για νυχτερινή εργασία.

β2. Μέχρι σαράντα (40) ώρες συνολικά ο καθένας από τους
πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, για εργασία κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες.

(Σύνολο 251.280 ώρες για 2.094 άτοµα).
4. Ο συνολικός αριθµός ωρών για 2.094 πυροσβέστες πεντα-

ετούς υποχρέωσης που θα απασχοληθούν υπερωριακά, νυχτε-
ρινά, Κυριακές και εξαιρέσιµες κατά τα ως άνω οριζόµενα,
ανέρχεται σε 967.428 ώρες.

5. Οι δαπάνες που θα προκληθούν για την αποζηµίωση υπε-
ρωριακής εργασίας, νυχτερινής εργασίας, εργασίας Κυριακών
και εξαιρέσιµων, µέχρι 967.428 ώρες συνολικά για 2.094 πυρο-
σβέστες πενταετούς υποχρέωσης ανέρ¬χονται στο ποσό των
3.391.960,59 € και θα καλυφθούν από τις πιστώσεις του προϋ-
πολογισµού του Υπουργείου Εσωτερικών/Αρχηγείο Πυροσβε-

στικού Σώµατος µε Ε.Φ. 07-420 υπό ΚΑΕ 0511 και ΚΑΕ 0512
οικονοµικού έτους 2017.

6. Τυχόν υπόλοιπα της υπερωριακής εργασίας, για όλες τις
περιπτώσεις που περιλαµβάνονται στην παρ.3 της παρούσας,
δύνανται να απορροφηθούν από τις Υπηρεσίες µετά τη λήξη του
ανωτέρω χρονικού διαστήµατος.

7. Η ισχύς της απόφασης αυτής, άρχεται από την 12η Σεπτεµ-
βρίου 2017.

Αναφορικά µε τους υπαλλήλους του Σ∆ΟΕ η σχετική απόφα-
ση αναφέρει:

Εγκρίνουµε την καθιέρωση απογευµατινής υπερωριακής
εργασίας, για εκατόν εξήντα επτά (167) υπαλλήλους της Ειδικής
Γραµµατείας του Σώµατος ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος του
Υπουργείου Οικονοµικών και ειδικότερα για:

α) τριάντα τρεις (33) υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας
Σ.∆.Ο.Ε.,

β) ενενήντα έναν (91) υπαλλήλους της Περιφερειακής ∆ιεύθυ-
νσης ∆.Ο.Ε. Αττικής - Αιγαίου (συµπεριλαµβάνονται και οι υπάλ-
ληλοι της Ειδικής ∆ιεύθυνσης Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών
∆απανών και Καταπολέµησης Απάτης και ∆ιαφθοράς),

γ) σαράντα τρεις (43) υπαλλήλους της Περιφερειακής ∆ιεύθυ-
νσης ∆.Ο. Ε. Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, για
το χρονικό διάστηµα από τη δηµοσίευση της παρούσας σε ΦΕΚ
έως 31-12-2017 και για µέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες συνολικά
ο καθένας.

Εγκρίνουµε για εκατόν εξήντα επτά (167) υπαλλήλους, ως
ανωτέρω, της Ειδικής Γραµµατείας Σώµατος ∆ίωξης Οικονοµι-
κού Εγκλήµατος του Υπουργείου Οικονοµικών, η οποία λειτουρ-
γεί όλο το εικοσιτετράωρο και όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας,
από τη δηµοσίευση της παρούσης στην Εφηµερίδα της Κυβε-
ρνήσεως έως και 31-12-2017:

ΕΡΓΑΝΗ: Αρνητικό πρόσηµο στις ροές 
απασχόλησης τον Αύγουστο

Αρνητικό πρόσηµο κατέγραψε το ισοζύγιο προσλήψεων – απολύσεων το σύστηµα
Εργάνη, κατά το µήνα Αύγουστο. Σύµφωνα µε ασφαλείς πληροφορίες του dikaiolog-
itika.gr από την επεξεργασία των ροών απασχόλησης, προκύπτει ότι οι προσλήψεις

ήταν κατά περίπου 10.000 λιγότερες από τις απολύσεις. Η πορεία των ροών απασχόλησης
όµως δεν δείχνει να προβληµατίζει το υπουργείο Εργασίας αφού πέρσι τον Αύγουστο είχε πάλι
καταγραφεί αρνητικό ισοζύγιο κατά 16.128 θέσεις απασχόλησης.

Άλλωστε ο συγκεκριµένος µήνας παραδοσιακά έχει διαπιστωθεί ότι οι απολύσεις υπερ-
βαίνουν τις προσλήψεις. Ο λόγος είναι ότι έχουν προηγηθεί µήνες, κατά τους οποίους οι προ-
σλήψεις λόγω εποχικής απασχόλησης κάνουν θραύση (πχ Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος), συνεπώς
είναι λογικό η διαδικασία αυτή να µην συνεχίζεται στην κορύφωση της θερινής τουριστικής περ-
ιόδου.

Πάντως, το αρνητικό πρόσηµο του Αυγούστου είναι το πρώτο που καταγράφεται µετά από
έξι σερί µήνες που το ισοζύγιο προσλήψεων – απολύσεων ήταν θετικό. Είναι χαρακτηριστικό
ότι µόνο τον Ιανουάριο της τρέχουσας χρονιάς είχε επίσης αρνητικό πρόσηµο το ισοζύγιο προ-
σλήψεων – απολύσεων του συστήµατος Εργάνη. Το αποτέλεσµα του Αυγούστου δεν φαίνεται

να προβληµατίζει τα στελέχη του υπουργείου Εργασίας, που συνεχίζουν να διαπιστώνουν ότι
η ανεργία αποκλιµακώνεται και η απασχόληση ενισχύεται.

Μένει τώρα να φανεί ποια θα είναι η τάση που θα καταγράψει το σύστηµα Εργάνη κατά τους
φθινοπωρινούς µήνες, εκεί δηλαδή που ολοκληρώνεται η θερινή τουριστική περίοδος, άρα και
η αυξηµένη εποχική απασχόληση 

ΚΚΑΑΙΙ  ΝΝΥΥΧΧΤΤΕΕΡΡΙΙΝΝΑΑ
Υπερωρίες για υπαλλήλους του 
Σ∆ΟΕ και πενταετείς πυροσβέστες
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Μήνυµα προς την κυβέρνηση
Τελεσίγραφο Eldorado Gold: Έως τις 22 Σεπτεµβρίου 
οι άδειες αλλιώς φεύγουµε

Περιθώριο έως τις 22 Σεπτεµβρίου για να
χορηγήσει τις άδειες που απαιτούνται
για τα δύο ορυχεία στις Σκουριές και

στην Ολυµπιάδα, έδωσε πριν λίγο η διοίκηση της
Eldorado Gold. ∆ιαφορετικά διακόπτει οριστικά τη
λειτουργία της.

Στην περίπτωση που δεν εκδοθούν οι άδειες,
τότε το 90% των θέσεων εργασίας θα χαθούν,
προειδοποίησε ο πρόεδρος της καναδικής εταιρίας
Τζ. Μπερνς.Αφησε ωστόσο ένα παράθυρο διαλό-
γου στην κυβέρνηση, καλώντας σε διάλογο τον πρωθυπουργό και τον αρµόδιο υπουργό. 

Η Eldorado ζητά ενηµέρωση για τους λόγους της καθυστέρησης στη χορήγηση των αδειών,
όπως και για την αιτία προσφυγής στη διαιτησία, από την πλευρά της κυβέρνησης.

Παντού υπάρχουν αντιδράσεις, ηχηρές µειονότητες, και κάποιοι που αντιτίθενται στις επενδύσεις,
επισήµανε ο επικεφαλής της καναδικής εταιρείας, προσέθεσε ωστόσο ότι αποτελεί ευθύνη της
κυβέρνησης να αντιµετωπίσει τα παραπάνω.

«Εκκρεµότητες στις οποίες δεν έχουµε απαντήσεις, δεν υπάρχουν, έχουµε δώσει στοιχεία και
διευκρινίσεις σχετικά µε κάθε άδεια, είναι εποµένως απορίας άξιο για ποιο λόγο συνεχίζονται οι
καθυστερήσεις», ανέφερε ο κ. Μπέρνς.

«Καλώ την κυβέρνηση να επιταχύνει την έγκριση των αδειών που θα βοηθήσει τα σχεδιά µας.
∆ιαφορετικά και παρ' ότι έχουµε επενδύσει κεφάλαια ύψους 1 δισ. ευρώ σε Ολυµπιάδα και Σκο-
υριές, θα καταστεί αδύνατη η συνέχιση της λειτουργίας της δραστηριοτητάς µας στην Ελλάδα»,
ανέφερε ο κ. Burns, εξηγώντας ότι διαφορετικά οι εγκαταστάσεις της εταιρείας τεθούν σε καθεστώς
συντήρησης στις 21 Σεπτεµβρίου. Ο ίδιος επισήµανε ότι έχει µέχρι σήµερα αποστείλει τρεις επι-
στολές στον πρωθυπουργό δίχως να έχει πάρει καµία απάντηση, ενώ άκαρπες υπήρξαν και οι
συναντήσεις του µε τον κ. Σταθάκη.

«Η εταιρεία έχει ευθύνη απέναντι στους µετόχους της, που δεν γίνεται να βλέπουν την βουτιά της
αξίας της µετοχής, θέτουν ερωτήµατα και δεν παίρνουν απαντήσεις» συνέχισε ο επικεφαλής της
καναδικής εταιρείας. Και κάλεσε για µια ακόµη φορά την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να σκεφτεί τους
εργαζοµένους και τι συνεπάγεται για τους ίδιους το γεγονός ότι δεν εκδίδονται οι άδειες. 

Επανέλαβε πάντως ότι ο ίδιος είναι ανοικτός σε συζητήσεις µε τους κ.κ. Τσίπρα και Σταθάκη, προ-
κειµένου να βρεθεί µια αµοιβαία επωφελής λύση. 

ΠΠυυρράά  ΝΝ∆∆  κκααττάά  ΤΤσσίίππρραα::  ΠΠρριινν  ααλλέέκκττωωρρ  λλααλλήήσσεειι
ααπποοχχωωρρεείί  ηη  EEllddoorraaddoo  GGoolldd

Επίθεση κατά του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα µε αφορµή την ανακοίνωση της Eldorado Gold
πως αποχωρεί από τη χώρα µας εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Ν∆ Βασίλης Κικίλιας,
τονίζοντας πως «από το στόµα του κ. Τσίπρα το Σαββατοκύριακο -και έχει σχέση, µε τις επενδύσεις-
ειπώθηκαν τόσα ψέµατα που ντράπηκαν οι λέξεις».

Σε συνέντευξή του στο ΣΚΑΙ ο εκπρόσωπος της Ν∆ τόνισε πως τα λόγια του κ. Τσίπρα δεν έχουν
πολιτικό βάρος ποτέ δεν έχει κρατήσει καµία από τις υποσχέσεις του. Έκανε λόγο για «επενδυτικό
κρεσέντο του κ. Τσίπρα, για επενδύσεις που θα σάρωναν τη χώρα, και έρχεται πριν "αλέκτωρ λαλή-
σει τρις", η Eldorado Gold, µε πάνω από 1.100 εργαζόµενους, φορολογία η οποία πληρώνει έξοδα
του ελληνικού κράτους, περιβαλλοντικά έργα κ.λ.π. να πει ότι αναστέλλει τις εργασίες της κι
αποχωρεί».

Πρόσθεσε πως, παράλληλα, υπάρχει και το νέο µπλοκάρισµα της επένδυσης στο Ελληνικό για
λόγους αρχαιολογικούς εκφράζοντας την εκτίµηση πως αργά ή γρήγορα, θα οδηγήσει στο ίδιο απο-
τέλεσµα. 

«Εµείς στηρίζουµε καθαρά και χωρίς αστερίσκους, µια επένδυση που φέρνει έσοδα στο ελληνικό
κράτος που φέρνει θέσεις εργασίας που µεγαλώνει το ΑΕΠ που δίνει δουλειές, για τους πολλούς»
είπε ο κ. Κικίλιας κατηγορώντας τον Αλέξη Τσίπρα πως εννοεί αυτά που λέει «α λά καρτ».

»Ο κ. Τσίπρας είναι ότι είναι η Ιρµα ο τυφώνας για την Αµερική, το ίδιο για την Ελλάδα, κατα-
στρέφει ό,τι βρει στο διάβα του» τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «χρειάστηκε δύο
µνηµόνια 100 δισ. να χρεωθεί η ελληνική οικονοµία, να χάσουν χιλιάδες άνθρωποι τις δουλειές τους
και να δυστυχεί ο Έλληνας ακόµα µέσα στα µνηµόνια, προκειµένου ο κ. Τσίπρας µετά από 2,5 χρό-
νια, έστω στο επίπεδο της ρητορικής να καταλάβει ότι έχει κάνει τραγικό λάθος»

Με µία ανάρτηση του στο twit-
ter ο πρόεδρος της Νέας
∆ηµοκρατίας, Κυριάκος

Μητσοτάκης, ευχήθηκε καλή σχολική
χρονιά, εστιάζοντας στις αλλαγές που
πρέπει να γίνουν στην παιδεία. Ο κ.
Μητσοτάκης µάλιστα ανέφερε πως
«θα κάνω ότι περνάει από το χέρι µου
για να αποκτήσει ισχυρά εφόδια για
να προχωρήσει στη ζωή της».

Αναλυτικά η ανάρτηση: 

«Κάθε παιδί που ξεκινά σήµερα το
σχολείο, είτε δίνει πανελλήνιες, είτε
πάει πρώτη δηµοτικού, έχει γεννηθεί
από το 2000 και µετά. Γι’ αυτή τη γενιά,
που µεγάλωσε µέσα στην κρίση, θα
κάνω ότι περνάει από το χέρι µου για
να αποκτήσει ισχυρά εφόδια για να
προχωρήσει στη ζωή της.

Να µείνει στη χώρα µας και να την
κάνει καλύτερη. Η σηµαντικότερη
µεταρρύθµιση που έχουµε ανάγκη
στην εκπαίδευση είναι να δοθεί
µεγαλύτερη αυτονοµία στα σχολεία
µας.

Θα είναι µια βαθιά αλλαγή που θα
απελευθερώσει δυνάµεις και τη δηµιο-
υργικότητα των εκπαιδευτικών µας
που είναι ο µεγαλύτερος πλούτος για
τα σχολεία µας. Καλή σχολική χρονιά
σε µαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς
σε όλη τη χώρα!»

Αυτό έγραψε στον λογαριασµό του
στο Twitter ο πρόεδρος της Ν∆, Κυρ-
ιάκος Μητσοτάκης, για την έναρξη της
νέας σχολικής χρονιάς, ανεβάζοντας
µία φωτογραφία του µε µαθητές και
µαθήτριες.

Στις 14 Σεπτεµβρίου οι υπογραφές για την πώληση
της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στους ιταλικούς σιδηροδρόµους

Στην Κέρκυρα θα µπούν οι τελικές υπογραφές, που
θα επικυρώσουν και επίσηµα την πλήρη αγορά της

ΤΡΑΙΝΟΣΕ από την ιταλική «Ferrovie delo stato
Italiane».
Σύµφωνα µε τον διευθύνων σύµβουλο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ,
Φίλιππος Τσαλίδης, η τελετή θα γίνει στις 14 Σεπτεµ-
βρίου, ενώ οι τελικές υπογραφές θα µπουν µε την ευκαι-
ρία του πρώτου Ανώτατου Συµβουλίου Συνεργασίας
Ελλάδας-Ιταλίας, που θα πραγµατοποιηθεί την επόµενη

εβδοµάδα στο νησί του Ιονίου, ανοίγοντας τον δρόµο για το «πέρασµα» της ΤΡΑΙΝΟΣΕ
στους ιταλικούς σιδηροδρόµους, που σχεδιάζουν επενδύσεις ύψους µισού δισ. ευρώ
στην Ελλάδα τα επόµενα χρόνια.

Κ. Mητσοτάκης για τη νέα σχολική χρονιά: 
ΓΓιι’’  ααυυττήή  ττηη  γγεεννιιάά  θθαα  κκάάννωω  όό,,ττιι  

ππεερρννάάεειι  ααππόό  ττοο  χχέέρριι  µµοουυ
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ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΗΗ  
ΨΨΑΑΡΡΟΟΤΤΑΑΒΒΕΕΡΡΝΝΑΑ  ""ΦΦΟΟΙΙΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ""  ΣΣΤΤΗΗΝΝ

ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΙΙΑΑ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ..

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΤΙΜΗ 700€ - ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. ΤΗΛ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973943877

ΑΑΠΠΟΟ  ΚΚΑΑΦΦΕΕΤΤΕΕΡΡΙΙΑΑ
ΣΣΤΤΟΟΝΝ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ..
ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ

  ΣΣΤΤΟΟ  66997755774411550088

ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΡΡΓΓΟΟ
''''ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΕΕΡΡΩΩ’’’’  ΟΟΜΜΑΑ∆∆ΑΑ

ΕΕΘΘΕΕΛΛΟΟΝΝΤΤΩΩΝΝ
ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΩΩΝΝ  ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΑΑΙΙ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Κοινωνικό έργο

''Προσφέρω'', συγκεντρώνει
σχολικά είδη

Οι καλοκαιρινές διακοπές σιγά σιγά
τελειώνουν και τα σχολεία θα αρχίσουν
µε νέους και παλιούς µαθητές.
Στη σχολική χρονιά που θα ξεκινήσει
σε µερικές µέρες, θα χρειαστούν σχολικά είδη που πολλές οικογένειες, αδυνατούν να προσφέρουν στα
παιδιά τους.
Ο Σύλλογος Κοινωνικό έργο ''Προσφέρω'', συγκεντρώνει σχολικά είδη για τους µικρούς µας φίλους.
Όποιος επιθυµεί να προσφέρει τετράδια, µολύβια, σκυλούς, τσάντες σχολικές, κασετίνες κ.τ.λ., ας επι-
κοινωνήσει στα τηλ. 6937191968 - 6971724357 κ. Παρασκευάς Γαρυφάλλου.
ΜΟΙΡΑΣΤΕ ΧΑΜΟΓΕΛΑ.....∆ΩΣΤΕ ΑΓΑΠΗ ΣΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ !!!
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από 1 έως 30 Σεπτεµβρίου από 1 έως 30 Σεπτεµβρίου 

22

12

18 14 12



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Ηλιούπολη, 2.8.2017
Αριθµ. Πρωτ.: οικ. 21686

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ  3/2017
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ
2014-2020»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (9) 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΤΙΤΛΟΣ: «∆ΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ»

Ο ∆ήµος Ηλιούπολης

Έχοντας υπόψη:
1.Την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτ-
ητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων
διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε
συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4430/2016 (ΦΕΚ
205/Α΄/31.10.2016).
2.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο-
διοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλι-
κράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3.Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό
∆ίκαιο ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
4.Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο
και την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµα-
τική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου
2012 (EE L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του
ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α΄/23.12.2014).
5.Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ
125/Α’/7.7.2016).
6.Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 2876/17.11.2016 απόφαση της Περιφερει-
άρχη Αττικής µε θέµα: «Ένταξη της πράξης “∆οµές Παροχής
Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρµακείο
∆ήµου Ηλιούπολης” µε Κωδικό ΟΠΣ 5001378 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα “Αττική 2014-2020“».
7.Την υπ’ αριθµ. 433/15.12.2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβου-
λίου του ∆ήµου Ηλιούπολης µε θέµα 9ο: «Πρόσληψη προσωπικού
µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την
υλοποίηση της Πράξης “∆οµή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινω-
νικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Ηλιούπολης” µε
κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5001378 ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ 2014-2020».
8.Την υπ’ αριθµ. οικ. 23279/29.8.2017 βεβαίωση του ∆ιευθυντή
Οικονοµικών του ∆ήµου Ηλιούπολης περί ύπαρξης πιστώσεων για
την κάλυψη της δαπάνης µισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσω-
πικού της παρούσας ανακοίνωσης.
9.Το γεγονός ότι δεν κατέστη δυνατή η κάλυψη της θέσης της
ειδικότητας ΠΕ Φαρµακοποιών στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης
ΣΟΧ1/2017 του ∆ήµου Ηλιούπολης.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σµένου χρόνου, ενός (1) ατόµου για την υλοποίηση του υποέρ-
γου «Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Ηλιούπολης» της Πράξης
«∆οµές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο,
Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Ηλιούπολης», στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αττική 2014-2020» - ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (9) - ΤΙΤΛΟΣ: «∆οµή Παροχής Βασικών
Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινω-
νικό Φαρµακείο», στο ∆ήµο Ηλιούπολης που εδρεύει στην
Ηλιούπολη Ν. Αττικής, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρ-
εσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και
τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Οι τρόποι υπολογισµού της εµπειρίας περιγράφονται αναλυτι-
κά στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) ΓΙΑ ΤΙΣ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ “∆ΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ∆ΟΜΕΣ
ΑΣΤΕΓΩΝ”» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα
«ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της
εµπειρίας τους οφείλουν να προσκοµίσουν όλα τα  απαιτούµενα
από την παρούσα ανακοίνωση και το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
(ΣΟΧ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ “∆ΟΜΕΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ∆ΟΜΕΣ
ΑΣΤΕΓΩΝ”» δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήµατος. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
(ΣΟΧ) ΓΙΑ ΤΙΣ  ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ “∆ΟΜΕΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ∆ΟΜΕΣ
ΑΣΤΕΓΩΝ”».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε
κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτο-
προσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσω-
πο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρ-
ηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επι-
στολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυ-
νση: Σοφοκλή Βενιζέλου και Πρωτόπαπα, Τ.Κ. 16310, Ηλιούπολη,
απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού και ∆ιαχείρισης Ανθ-
ρώπινου ∆υναµικού, υπόψη κας Κόκκορη Χριστίνας (τηλ. επικοι-
νωνίας: 2109970040).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το
εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που
φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή
του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες
(υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη
ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές
εφηµερίδες ή της ανάρτησής στο χώρο ανακοινώσεων του δηµο-
τικού καταστήµατος του ∆ήµου Ηλιούπολης, εφόσον η ανάρτηση
είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες. Η
ανωτέρω προθεσµία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της
τελευταίας ηµέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόµο, εξαιρετέα (δηµό-
σια αργία) ή µη εργάσιµη, τότε η λήξη της προθεσµίας µετατίθεται
την επόµενη εργάσιµη ηµέρα. 
Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτή-
σεων: α) στην υπηρεσία µας στην ανωτέρω διεύθυνση• β) στο
δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριµένα ακολο-
υθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδροµή: Πολίτεςà Έντυπα
– ∆ιαδικασίεςà ∆ιαγωνισµών Φορέωνà Ορ. Χρόνου ΣΟΧ •γ) στα
κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην
ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου µέσω
της διαδροµής: Σύνδεσµοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ
θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του
ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα µέσω της δια-
δροµής: Πολίτεςà Έντυπα – ∆ιαδικασίεςà ∆ιαγωνισµών
Φορέωνà Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων
Αφού η υπηρεσία µας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων,
τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων του νόµου (όπως αναλυτι-
κά αναφέρονται στο Παράρτηµα της ανακοίνωσης). Η κατάταξη
των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για
την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, πραγ-
µατοποιείται ως εξής: 
1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα
κύρια προσόντα της ειδικότητας και ακολουθούν οι έχοντες τα
επικουρικά (Α΄, Β΄ επικουρίας κ.ο.κ.). 
2. Η κατάταξη µεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόν-
τα (κύρια ή επικουρικά) γίνεται κατά φθίνουσα σειρά µε βάση τη

συνολική βαθµολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθµολο-
γούµενα κριτήρια κατάταξης (χρόνος ανεργίας, ανήλικα ή ενήλικα
προστατευόµενα κατά το νόµο τέκνα, ιδιότητα άγαµου, διαζευ-
γµένου ή εν χηρεία γονέα, αναπηρία του αιτούντος και αποδε-
δειγµένη εργασιακή εµπειρία από απασχόληση σε συγχρηµατο-
δοτούµενες δοµές και δράσεις συναφείς µε ευάλωτες οµάδες και
κοινωνική ένταξη).
3. Στην περίπτωση ισοβαθµίας υποψηφίων στη συνολική βαθµο-
λογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες µονάδες στο
πρώτο βαθµολογούµενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές
συµπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες µονάδες στο
δεύτερο κριτήριο (αριθµός ανήλικων ή ενήλικων προστατευόµε-
νων κατά το νόµο τέκνων) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα
τα κριτήρια, η σειρά µεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται µε δηµό-
σια κλήρωση.
Τα κωλύµατα  της οκτάµηνης απασχόλησης και του Π.∆. 164/2004
∆ΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ  στην περίπτωση πρόσληψης προσωπικού µε
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την
υλοποίηση Προγραµµάτων ή Έργων της παρ. 3 του άρθρου 21
του Ν. 2190/1994.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστά-
σεων
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία µας θα αναρτήσει,
το αργότερο µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη λήξη της προθε-
σµίας υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής, τους πίνακες κατά-
ταξης των υποψηφίων στο κατάστηµα των γραφείων µας, τους
οποίους πρέπει να αποστείλει άµεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ
θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύµφωνα µε το
άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπο-
γραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Το πρακτικό
αυτό θα αποσταλεί αυθηµερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail:
sox@asep.gr είτε στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188.
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόµενους η
άσκηση ένστασης µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10)
ηµερών (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) η οποία αρχίζει από την
επόµενη ηµέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή
αποστέλλεται µε συστηµένη επιστολή απευθείας στο  ΑΣΕΠ (Που-
λίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει
να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι
ευρώ (20 €) που έχει εκδοθεί είτε µέσω της εφαρµογής του
ηλεκτρονικού παραβόλου (e– παράβολο), βλ. λογότυπο
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στο διαδικτυακό τόπο  του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr), είτε από ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία
(∆.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθµό
του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιµο του
ηλεκτρονικού παραβόλου µέχρι τη λήξη προθεσµίας υποβολής
των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει
δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάµενο.Η
υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργά-
σιµων ηµερών φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των δικαιολογ-
ητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των
πινάκων κατάταξης. 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί
και το «Παράρτηµα Ανακοινώσεων Συµβάσεων Εργασίας Ορι-
σµένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις  συγχρηµατοδοτούµενες δράσεις
“∆οµές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, ∆οµές
Αστέγων”» µε σήµανση έκδοσης «26.05.2017», το οποίο περι-
λαµβάνει: i) οδηγίες για τη συµπλήρωση της αίτησης – υπεύθυ-
νης δήλωσης µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5, σε συνδυασµό µε
επισηµάνσεις σχετικά µε τα προσόντα και τα βαθµολογούµενα
κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύµφωνα µε τις ισχύουσες
κανονιστικές ρυθµίσεις και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
για την έγκυρη συµµετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτηµα
αυτό, µέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και
συγκεκριµένα µέσω της ίδιας διαδροµής που ακολουθείται και για
την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική
σελίδα à Πολίτες à Έντυπα – ∆ιαδικασίες à ∆ιαγωνισµών φορέων
à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

12-θριάσιο Τρίτη 12 Σεπτεµβρίου 2017
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ΙΙΕΕΡΡΟΟΥΥ  ΝΝΑΑΟΟΥΥ  ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΙΙΣΣΤΤΡΡΙΙΑΑΣΣ  ((ΟΟΠΠΙΙΣΣΘΘΕΕΝΝ
∆∆ΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ))  

ΓΓΙΙΑΑ  ΟΟΠΠΟΟΙΙΑΑ∆∆ΗΗΠΠΟΟΤΤΕΕ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗ    ΤΤΗΗΛΛ::  66997777442266227799

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  εεππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  χχώώρροοςς  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  εεππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  χχώώρροοςς  σσττηη  θθέέσσηη  ΦΦαακκάά  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  33..117700ττµµ
ΜΜεε  22  οοιικκήήµµαατταα  110000  ττµµ  γγιιαα  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  χχρρήήσσηη    66997722008855333366

ΠΠωωλλεείίττααιι  εεππιιχχεείίρρηησσηη  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα
ΠΠωωλλεείίττααιι  ππλλυυννττήήρριιοο  ααυυττοοκκιιννήήττωωνν  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα  ((ΟΟδδόόςς  ΑΑλλκκιιββιιάάδδοουυ  2299))..
ΚΚοοµµππλλέέ  ααππόό  εεξξοοππλλιισσµµόό  ––  έέττοοιιµµοο  ––  µµεε  ττεερράάσσττιιοο  ππεελλααττοολλόόγγιιοο..  66994444666622113388

∆∆ΙΙΑΑΤΤΙΙΘΘΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΑΑΡΡΤΤΟΟΠΠΟΟΙΙΪΪΑΑΣΣ--ΖΖΑΑΧΧΑΑΡΡΟΟΠΠΛΛΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  
ΠΠΡΡΟΟΣΣ  ΠΠΩΩΛΛΗΗΣΣΗΗ  ΗΗ΄́  ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΣΣΗΗ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  

ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ  66998855882211119922

Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία Έδρα
υπηρ-
εσίας

Ειδικότητα ∆ιάρκεια
σύµβασης

Αριθµός
ατόµων

101 ∆ήµος
Ηλιούπολης
Για τη στε-
λέχωση της
∆οµής –
Υποέργου 
«Κοινωνικό
Φαρµακείο
∆ήµου
Ηλιούπολ-
ης»

Ηλιούπολ
η

ΠΕ
ΦΑΡΜΑ
ΚΟΠΟΙΩΝ

Ένα (1) έτος
από την υπο-
γραφή της
σύµβασης µε
δυνατότητα
ανανέωσης ή
παράτασης
έως τη λήξη
του Προγράµ-
µατος

1

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

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (αν ά κωδικό θέσης)

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

101 α) Πτυχίο ή δίπλωµα Φαρµακευτικής ΑΕΙ ή το
οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστηµίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ηµεδαπής ή
ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας. 
β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Φαρµακοποιού ή
βεβαίωση εκδιδόµενη από αρµόδια διοικητική αρχή
ότι πληροί όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις για την
άσκηση του επαγγέλµατος του Φαρµακοποιού.

Κωδικός 
θέσης

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ

101 Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη µετά την  απόκτηση της
ζητούµενης από την παρούσα ανακοίνωση άδειας
άσκησης επαγγέλµατος ή µετά την  ηµεροµην ία της
βεβαίωσης πλήρωσης των νοµίµων προϋποθέσεων για
την άσκηση του επαγγέλµατος.
Για την απόδειξη της εµπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά
περίπτωση Α ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εµπει-
ρίας του Παραρτήµατος ανακοινώσεων Συµβάσεων
εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις συγχρηµατο-
δοτούµενες δράσεις «∆οµές Παροχής Βασικών Αγαθών,
Κέντρα Κοινότητας, ∆οµές Αστέγων» - ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ,
στοιχείο 13. 

Οι υποψήφιοι  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης µεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

  ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Ως βαθµολογούµενη εµπειρία για τον παρακάτω κωδικό θέσεως νοείται η απασχόληση µε σχέση εργασίας ή σύµβαση µίσθωσης έργου στο
δηµόσιο ή τον ιδιωτικό τοµέα ή άσκηση επαγγέλµατος
σε καθήκοντα ή έργα συναφή µε το αντικείµενο της προς πλήρωση θέσεως που παρασχέθηκε σε συγχρηµατοδοτούµενες δοµές και

δράσεις συναφείς µε ευάλωτες οµάδες και κοινωνική ένταξη.

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ

ΦΦΡΡΟΟΝΝΤΤΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ

ΠΠΛΛΗΗΡΡΩΩΣΣ

ΕΕΞΞΟΟΠΠΛΛΙΙΣΣΜΜΕΕΝΝΟΟ

ΣΣΤΤΑΑ

ΝΝΕΕΟΟΚΚΤΤΙΙΣΣΤΤΑΑ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  

∆∆ΙΙΠΠΛΛΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ

∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟ

ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟ  

ΓΓΙΙΑΑ

ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  

ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛ..

66997722772288330000

ΠΠωωλλεείίτταα  
οοιικκόόππεεδδοο

11440000ττµµ  σσττηηνν
ΑΑγγίίαα  ΣΣωωττήήρραα

ΟΟιικκόόππεεδδοο  
11440000  ττµµ  µµεε  4400
ττµµ  κκττίίσσµµαα  σσττηηνν
ΑΑγγίίαα  ΣΣωωττήήρραα
ααννττααλλάάσσσσεεττααιι

κκααιι  µµεε  
δδιιααµµέέρριισσµµαα  
ηη  µµααγγααζζίί..  

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα  ::
66998844779922449900
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«Καµπανάκι» από ΓΣΕΒΕΕ:
ΈΈρρχχοοννττααιι  άάλλλλαα  1133..000000
««λλοουυκκέέτταα»»  σσττηηνν  ααγγοορράά
ττοουυςς  εεππόόµµεεννοουυςς  µµήήννεεςς

Σχ εδόν  τέσσερις στις δέκα επιχ ειρήσεις, ποσο-
στό 38,1%, είν αι πολύ πιθαν όν  ν α βάλουν  λου-
κέτο στους επόµεν ους µήν ες.

Οπως προκύπτει από έρευν α που παρουσίασε η
Γεν ική Συν οµοσπον δία Επαγγελµατιών  Βιοτεχ ν ών
Εµπόρων  Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) το δεύτερο εξάµην ο του
έτους αν αµέν εται ν α διακόψουν  τη δραστηριότητά τους
περίπου 13.000 επιχ ειρήσεις, κυρίως πολύ µικρές και
αυτοαπασχ ολούµεν οι. Από µία τέτοια εξέλιξη
προκύπτει υψηλός κίν δυν ος για απώλεια 21.000
θέσεων  εργασίας.

«Το 38,1% των  επιχ ειρήσεων  θεωρεί αρκετά και
πολύ πιθαν ό ν α κλείσει το επόµεν ο διάστηµα» τον ίζει
η ΓΣΕΒΕΕ στην  έρευν ά της.

Η παγιοποίηση των  υψηλών  φορολογικών  επιβα-
ρύν σεων  (αύξηση προκαταβολής φόρου, αύξηση ΦΠΑ
και ειδικών  τελών , αύξηση φορολογικού συν τελεστή
στο 29%), η συσσώρευση οφειλών  και η αδυν αµία
εξεύρεσης αγορών  για την  αν τιστάθµιση της ισχ ν ής
καταν αλωτικής ζήτησης επιδρούν  αρν ητικά στις προο-
πτικές µιας επιχ είρησης.

Σύµφων α µε την  έρευν α: 
1) Τα προβλήµατα υπερχ ρέωσης παραµέν ουν  στο 

«κόκκιν ο», τουλάχ ιστον  για 1 στις 4 επιχ ειρήσεις. Το
υψηλότερο ποσοστό των  επιχ ειρήσεων  µε καθυστερ-
ηµέν ες οφειλές αφορά εκείν ες µε χ ρέη προς το πρώην
ασφαλιστικό ταµείο των  επαγγελµατιών  (ΟΑΕΕ,
26,2%). Το ποσοστό αυτό, παραµέν ει σταθερό (26,7%
στην  προηγούµεν η έρευν α Φεβρουαρίου 2017) και
αφορά περίπου 300.000 εν εργές επιχ ειρήσεις.

2) Το ποσοστό των  επιχ ειρήσεων  που δηλών ει ότι
έχ ει ληξιπρόθεσµες οφειλές προς την  εφορία παραµέ-
ν ει σταθερά υψηλό στο 23,8%, παρά τις διάφορες
ρυθµίσεις που έχ ουν  εισαχ θεί. Εύρηµα που συµβαδίζει
µε το συν ολικό ύψος των  ληξιπρόθεσµων  οφειλών  που
προστέθηκε µέσα στο 2017, οι οποίες αν ήλθαν  στα
5,47 δισ. ευρώ (στοιχ εία ΑΑ∆Ε). Περίπου 65.000
µικρές επιχ ειρήσεις δηλών ουν  ότι έχ ουν  βρεθεί αν τιµέ-
τωπες το προηγούµεν ο εξάµην ο µε κατάσχ εση ή
δέσµευση λογαριασµών  για οφειλές.

3) Ως προς το δείκτη κερδοφορίας, το  26,7% των
επιχ ειρήσεων  δήλωσε ότι είχ ε κέρδη κάτω των  5,000
ευρώ στο 2016, εν ώ το 24,6% κατέγραψε ζηµίες. Κέρδη
άν ω των  10,000€ καταγράφει το 24,4%.

4) Μείωση της ζήτησης και των  παραγγελιών  κατα-
γράφεται για το 56,2% και 57,6% των  επιχ ειρήσεων
αν τίστοιχ α.

5)Ο δείκτης ρευστότητας εξακολουθεί ν α διατηρείται
σε εµφαν ώς χ αµηλά επίπεδα αφού για 2 στις 3 επιχ ει-
ρήσεις (65,1%) παρατηρείται επιδείν ωση.

6)Στον  «πάτο» βρίσκεται και η επεν δυτική εµπι-
στοσύν η, αφού µόν ο το 4,2% των  επιχ ειρήσεων  προ-
γραµµατίζει ν α πραγµατοποιήσει κάποια επέν δυση στο
επόµεν ο εξάµην ο.

ΝΑ ΚΟΙΤΑΖΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟ
Μέρκελ: Μη µιλάτε για τους Έλληνες και τους Ιταλούς, 
υπάρχουν και Γερµανοί τεµπέληδες

Να αποφεύγουν την χρήση γενι-
κεύσεων για τους άλλους λαούς
και να απέχουν από τα στερεότ-

υπα καλεί τους συµπολίτες της η καγκε-
λάριος Μέρκελ σε σηµερινή συνέντευξή
της στην Frankfurter Allgemeine
Sonntagszeitung και προειδοποιεί για τον
κίνδυνο οι λέξεις να οδηγήσουν ακόµη και
στη βία. 

Αναφερόµενη δε στην ευρωπαϊκή προ-
οπτική της Τουρκίας, σηµειώνει ότι θα
πρέπει να αποφασιστεί αν οι ενταξιακές
διαπραγµατεύσεις θα ανασταλούν ή θα
τερµατιστούν.

«Πάντα προσπαθούσα πάρα πολύ να πω στους συµπολίτες µου: µην µιλάτε ποτέ για ‘τους Έλληνες', ‘τους Ιτα-
λούς', ‘τους Γάλλους'. Να κοιτάζετε πάντα τον κάθε άνθρωπο», καθώς, έτσι όπως υπάρχουν τεµπέληδες και εργατι-
κοί Γερµανοί, τσιγγούνηδες και άνθρωποι που µοιράζονται µε χαρά, «έτσι πρέπει και απέναντι σε άλλες χώρες να
απέχουµε από στερεότυπα», τονίζει η κυρία Μέρκελ και προειδοποιεί ότι µε την γλώσσα µπορεί κανείς να ξυπνήσεις
αισθήµατα από τα οποία µπορεί να προκληθούν πολλά, «ακόµη και βία».

Στην ίδια συνέντευξη η κυρία Μέρκελ αναφέρεται και στην φυλάκιση Γερµανών πολιτών από τις τουρκικές αρχές,
χαρακτηρίζοντάς τες «εξαιρετικά σοβαρό θέµα, το οποίο σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να γίνει ανεκτό». Η Τουρκία
αποµακρύνεται όλο και περισσότερο από την Ευρώπη και τις αξίες της, επισηµαίνει η καγκελάριος και εκτιµά ότι πρέ-
πει αφενός να µην συνεχιστούν οι διαπραγµατεύσεις για την περαιτέρω διεύρυνση της Τελωνειακής Ένωσης και αφε-
τέρου να αποφασίσουµε εάν οι διαπραγµατεύσεις για την ένταξη θα ανασταλούν ή ακόµη και θα τερµατιστούν.
«Υπάρχουν πολλές επιλογές στο τραπέζι», καταλήγει.

Ερωτώµενη για τα εµπόδια που βάζουν κάποια κράτη-µέλη στην εφαρµογή της απόφασης για κατανοµή των προ-
σφύγων, η 'Αγγελα Μέρκελ εκφράζει την ελπίδα να βρεθεί µια λύση αλληλεγγύης «στο όχι πολύ µακρινό µέλλον».
Μια προϋπόθεση η οποία θα µπορούσε να βοηθήσει σε αυτό, αναφέρει, θα ήταν «να είναι πιο σταθερά όλα τα άλλα
στοιχεία της προσφυγικής και µεταναστευτικής πολιτικής», δηλαδή να γίνει αποτελεσµατικά η αντιµετώπιση των
αιτίων της προσφυγιάς, η φύλαξη των συνόρων, η αναπτυξιακή συνεργασία µε την Αφρική, αλλά και ο περιορισµός
της δράσης των δουλεµπόρων. «Θα πρέπει όµως να απαιτήσουµε το αργότερο τότε την εσωτερική αλληλεγγύη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς ‘αν' και ΄εφόσον'», τονίζει.

ΓΑΜΟΣ

Ο ΦΩΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΧΡΥΣΑΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ Α∆ΕΛΦΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΥΡΤΖΙ∆ΟΥ
∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΖΑΣ ΤΟ
ΓΕΝΟΣ ΦΩΤΙΑ∆Η ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ

ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΓΑΜΟΣ
Ο Καραγιάννης ∆ηµήτριος του Κωνσταντίνου και

της Θεοδώρας το γένος Αρβανιτάκη, κάτοικος
Πάτρας και η Παγώνη Ευθαλία του Ιωάννη 
και της ∆ήµητρας, το γένος Τουρκοχωρίτη, 

κάτοικος Ερυθρές Αττικής, 
θα παντρευτούν µε πολιτικό γάµο στην Πάτρα 

ΟΟ  ΛΛΑΑΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ
ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ  ““ΤΤΟΟ  ΑΑ∆∆ΡΡΑΑΧΧΤΤΙΙ””
ΤΤιιµµάά  ττοονν  εελλεευυσσίίννιιοο  ήήρρωωαα,,

ΒΒαασσίίλληη  ΛΛάάσσκκοο
Ο Λαογραφικός Σύλλογος

Ελευσίνας “Το Αδράχτι” για µια
ακόµη χρονιά, σε συνεργασία
µε το Ελληνικό Πολεµικό Ναυ-

τικό και υπό την αιγίδα του
∆ήµου Ελευσίνας, τιµά τον

ελευσίνιο ήρωα, Βασίλη Λάσκο.
Την Πέµπτη 14 Σεπτεµβρίου,

ηµέρα βύθισης του Υ/Β
ΚΑΤΣΩΝΗΣ, θα τελεστεί επιµνηµόσυνη δέηση µε
παράλληλη διοργάνωση έκθεσης ιστορικού και 

αρχειακού υλικού.  Θα ακολουθήσει µουσική βραδιά
από την εξαιρετική µπάντα του Ελληνικού Πολεµικού

Ναυτικού. Ώρα έναρξης της εκδήλωσης: 7:00 
το απόγευµα, στην παραλία Ελευσίνας, όπου και το
άγαλµα του ήρωα του Β΄ Παγκόσµιου  πολέµου, 

αντιπλοίαρχου Βασίλη Λάσκου.

ΜΜεε  εεκκττίίµµηησσηη,,
ΓΓιιαα  ττοο  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκόό  ΣΣυυµµββοούύλλιιοο

Η Πρόεδρος,                                 Η Γραµµατέας,
Τσαλιµοπούλου Παντελίτσα      Βίκυ Παπαϊωάννου- 

Μανώλακα
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ς: 6975328309

νΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα
Ζωή, µονοκατοικία 100
τ.µ., ισόγεια, προσό-
ψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78,
µπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.µ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν, αποθ-
ήκη, κήπος, ελεύθερη,
άριστη κατάσταση, ανα-
καίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
τοπος, µονοκατοικία 280
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1
master), µπάνιο, καλή
κατάσταση, τιµή
60.000€, συζητήσιµη
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
Τοπος, µονοκατοικία 57
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ,
κατασκευή '85, µπάνιο,
σε οικόπεδο 170 τ.µ., ενι-
αιο σαλονι - κουζινα,
τζάκι, πάρκιν, αποθήκη,
κήπος, ελεύθερη, ανα-
καινισµένη, ανακαίνιση
'10, τιµή 30.000€,
συζητήσιµη ,
210/5764121

Α Σ Π Ρ Ο Π Υ Ρ Γ Ο Σ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασ-
κευή γκαρσονιέρα 35
τ.µ., στον ηµιώροφο, 1
υ/δ master, κατασκευή
'17, µπάνιο, προκασκε-
υασµενο, µεταφέρεται
στο χωρο σας, τιµή
6.500€, συζητήσιµη ,
1 0 : 0 0 - 2 2 : 0 0 - -
6970343665

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τµ. στα
Νεόκτιστα Ασπροπύργου
στη θέση ∆εµερτζή πίσω
από το ∆ηµοτικό σχολείο
κάθετα στην Ηρώων Πολ-
υτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και
τον κόλπο του Σκαραµαγ-
κά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γρ-
αφεία (ισόγειο και 2ος όρο-
φος) στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση. 
Τηλ. επικοινωνίας 
6974011586.   (21.2. 17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 

Ενοικιάζεται εστιατόριο 
(πρώην Χαγιάτι) στο κέν-
τρο της Μάνδρας (Κορο-
πούλη 6). 180τµ κτίριο και
250τµ υπαίθριος χώρος.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6975328309

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρ-
ικό κατάστηµα (Οδός Παγ-
κάλου) 300τµ + 100τµ βο-
ηθητικός χώρος. τηλ. επι-
κοινωνίας:
6934689242.(22.7.16)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι
Μ Ι Α
Γ Κ Α Ρ Σ Ο Ν Ι Ε Ρ Α
(36TM) ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
Ε Λ Ε Υ Σ Ι Ν Α Σ .
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
Ε Π Ι Κ Ο Ν Ω Ν Ι Α Σ
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, κεντρ-
ική θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρι-
σµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '76, µπάνιο, κεντρ

ική θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6932208258

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, κεντρ-
ική θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6932208258

Ενοικιάζεται πλήρως ε-
πιπλωµένο οροφοδιαµέρι-
σµα 90 τµ στη Μάνδρα,
πλησίον της κεντρικής πλα-
τείας, σε διώροφη οικοδο-
µή, επί οικοπέδου 500 τµ,
µε κήπο. Ενοίκιο:450 ευρώ.
Είναι σε άριστη κατάσταση,
διαθέτει αυτόνοµη θέρµαν-
ση, κλιµατισµό και θέση
σταθµεύσεως. 
Τηλ επικοινωνίας: 210-
5555391, 6937895583
(3.3.16)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό
της Αγίας Παρασκευής έκ-
τασης 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, νεόδµητη
µονοκατοικία 120 τ.µ., ισο

γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2 mas-
ter), κατασκευή '01, 
2 µπάνια, σε οικόπεδο 180
τ.µ., αυτόνοµη θέρµανση, ε-
λεύθερη, ανακαίνιση '10, τιµή
110.000€, συζητήσιµη
τηλ:6994844465

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα,
µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ,
κήπος 60 τ.µ., καρποφόρα
δέντρα, πωλείται λόγω ανάγ-
κης, 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 Κέντρο, οροφο-
διαµέρισµα 50 τ.µ., 1ου, κα-
τάλληλο και για ιατρείο, πω-
λείται , 6980/860940

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρ-
σονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου -
4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
µπάνιο, επιπλωµένη, αυτό-
νοµη θέρµανση, κλιµατι-
σµός, πόρτα ασφαλείας, τέν-
τες, θέα θάλασσα, µεσίτες
δεκτοί, τιµή 57.000€, συζητή-
σιµητηλ: 6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρ-
σονιέρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο,
studio, τέντες, δωµάτιο µε ε-
νιαία κουζίνα, κλιµατιστικό, τι-
µή 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., 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. Πληροφο-
ρίες στο 6977-646768.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητείται ψυκτικός για ερ-
γασία ή συνεργασία. Τηλ.
210 5573612, 6932864021

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΙ
ΕΩΣ ΤΟ ΒΡΑ∆Υ. ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ. ΤΗΛ
6945376503

Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παιδιών
σε περιοχές της ∆υτικής Αττι-
κής µε χρόνια προϋπηρεσία.
Τηλ. 6994948553. 

Βοηθός βρεφονηπιοκόµος
από τον Ασπρόπυργο αναζ-
ητά εργασία σε ιδιωτικό παι-
δικό σταθµό. Επίσης ανα-
λαµβάνει τη φύλαξη παιδιών
έως 5 ετών. Τηλ.:
6936678467 (10. 12.16)

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α ΖΗΤΑΕΙ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ:
6945376503(12.10.16)

Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµπει-
ρία, αναλαµβάνει τη φύλαξη
σε γάµους, εστιάσεις, βα-
πτίσεις µε εχεµύθεια και υπε-
υθυνότητα. 
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας 
6985872538 κος Πανα-
γιώτης. (1.10.16)

Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη µικρών παιδιών 
(βρεφονηπιοκόµος). 

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 περιοχη της
Μανδρας . 
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι. ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρόπ-
υργος. Τηλέφωνα210-
5572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρ-
όπυργος.Τηλέφωνο: 210-
5573042. Fax: 210-5576988

ΖΗΤΟΥΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι  Γ Ι Α  Α Γ Ο Ρ Α
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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Για αγορά οικόπε-
δο στον Περιφερειακό Ασπρ-
οπύργου - Εκτός Σχεδίου -
Τηλ: 6946971237(6.5.16)

ΖΗΤΩ να µου χαρίσουν πα-
πάκι - µηχανάκι (ας είναι πα-
λιό διότι αναλαµβάνω προ-
σωπκά το service) για µετακι-
νήσεις λόγω προβλήµα
τος αναπηρίας. ∆ίνεται αµοι-
βή 200 ευρώ Τηλ:
6932851913.

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ∆∆ΙΙΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑ
111155  ΜΜΕΕΤΤΡΡΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ΡΡΟΟΥΥΠΠΑΑΚΚΙΙ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΣΣΕΕ  ΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΗΗ

ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΜΜΕΕ  ΚΚΗΗΠΠΟΟ  ΕΕΝΝΤΤΟΟΣΣ
ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕ∆∆ΟΟΥΥ  552200  ΤΤ..ΜΜ..

ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  
ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛ::  66994477114444225577

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΣΣΤΤΟΟ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟ  ΤΤΟΟΥΥ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ

ΧΧΩΩΡΡΟΟΣΣ  6655  ΤΤ..ΜΜ..  ΙΙΣΣΟΟΓΓΕΕΙΙΟΟ  ΜΜΕΕ  22  WWCC,,

AAIIRRCCOONNDDIITTIIOONN,,  ΣΣΥΥΝΝΑΑΓΓΕΕΡΡΜΜΟΟ..

ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ  66994466228888995522

ΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΖΖΗΗΤΤΑΑ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΗΗ//
ΕΕΞΞΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΓΓΙΙΑΑ  ΗΗΛΛΙΙΚΚΙΙΩΩΜΜΕΕΝΝΕΕΣΣ  ΚΚΥΥΡΡΙΙΕΕΣΣ..  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΕΕΣΣ

ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ//ΜΜΑΑΓΓΟΟΥΥΛΛΑΑ  //ΜΜΑΑΝΝ∆∆ΡΡΑΑ..  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ
ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66998866771122339900  

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΤΗΛ: 6988091139
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 210-
5586632, 210-5586633 
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210
5546980
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
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546674-
5546285
∆ΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
∆ΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
∆ΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560 (ΕΘΝ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ∆ΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210 2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210
5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210
5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580

ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210 5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546579-
5546930

∆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

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

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ

((ΥΥΨΨΗΗΛΛΑΑΝΝΤΤΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ
ΚΚΟΟΛΛΟΟΚΚΟΟΤΤΡΡΩΩΝΝΗΗ))  

ΑΑΚΚΙΙΝΝΗΗΤΤΟΟ  ΙΙΣΣΟΟΓΓΕΕΙΙΟΟ  116600ττµµ..
∆∆ΙΙΑΑΜΜΟΟΡΡΦΦΩΩΜΜΕΕΝΝΟΟΣΣ  ΧΧΩΩΡΡΟΟΣΣ

ΜΜΕΕ  ΑΑΥΥΤΤΟΟΝΝΟΟΜΜΗΗ
ΘΘΕΕΡΡΜΜΑΑΝΝΣΣΗΗ  

((  ΠΠΡΡΩΩΗΗΝΝ  ΒΒΡΡΕΕΦΦΙΙΚΚΟΟΣΣ
ΣΣΤΤΑΑΘΘΜΜΟΟΣΣ))..  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ

ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ
66997733882233441188..



16-θριάσιο Τρίτη 12 Σεπτεµβρίου 2017


