
Σε κλίµα σύµπνοιας η συνάντηση
του ∆ηµάρχου Αχαρνών

µε µέλη του ∆.Σ. του Συλλόγου
Αγίου ∆ηµητρίου

Ο κ. Κασσαβός ανταποκρίθηκε άµεσα σε αιτήµατα
του συλλόγου που αφορούσαν µικρές επεµβάσεις εξωραϊσµού

στην περιοχή, τα εγκαταλελειµµένα αυτοκίνητα, την
αποκατάσταση κοινόχρηστων χώρων και πεζοδρόµων καθώς
και την αποτελεσµατικότερη αποκοµιδή των απορριµµάτων.

ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΟΙ ∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ,
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ττοο  ««ΑΑννοοιιχχττόό  ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο»»
ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

Ο Καθηγητής Φιλοσοφίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Συγγραφέας, ∆ρ. Κωνσταντίνος 
Ρωµανός, θα αναπτύξει το θέµα: «Από την Εθνοκτονία στην Αφύπνιση».
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Ασπρόπυργος
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ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΟΕ 
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Ελευσίνα
Σαµπάνης Σπυρίδων Α. 

Περικλέους 40 & Κοντούλη, 2105547581

Μάνδρα
Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ. 

Εργατικές Κατοικίες, 2105541721

Aχαρνές

∆αβρή Ελευθερία 
∆εκελείας 90, 2102477724

Άνω Λιόσια
ΚΕΧΑΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
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210-2411911

Χαϊδάρι

Σακόπουλος Θεόδωρος
Παπανδρέου Γεωργίου 4 - ∆άσος Χαϊδαρίου 

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Νεφώσεις και ψύχρα

Η θερµοκρασία από 11 έως 19
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

2,6,10,14,18,22,26,30

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Κοσµάς, ∆αµιανός, ∆αµιανή, 

Ανάργυρος, Ανάργυρη, Αναργυρούλα
∆αβίδ, ∆αυίδ , ∆ιόνυσος

Ο πρόεδρος των ΕΛ.ΠΕ
Ευστάθιος Τσοτσορός 

έκανε λόγο για σηµαντική
µέρα για τον ενεργειακό τοµέα

της χώρα καθώς 
και για την εταιρία. 

Θ
ετικές χ αρακτήρισαν  ως
προς την  ύπαρξη κοιτα-
σµάτων  πετρελαίου και

φυσικού αερίου τις προοπτικές
του «οικοπέδου 2» δυτικά της
Κέρκυρας οι κορυφαίοι εκπρόσω-
ποι της Total και της Edison.
Στη διάρκεια της χ θεσιν ής τελε-

τής που διοργάν ωσε το υπουργείο Περιβάλλον τος και
Εν έργειας για την  υπογραφή της σύµβασης µίσθωσης
παραχ ώρησης των  δικαιωµάτων  έρευν ας και εκµετάλ-
λευσης της συγκεκριµέν ης περιοχ ής στην  κοιν οπραξία
“Total - Edison - ΕΛ.ΠΕ» ο Bernand Clement αν τιπρ-
όεδρος της Total για την  Κασπια και Νότια Ευρώπη
εκτίµησε ότι «η θαλάσσια περιοχ ή 2 θα είν αι επιτυχ ές
και κερδοφόρο project», σηµειών ον τας βέβαια πως «
πρέπει ν α έχ ουµε ρεαλιστικές προσδοκίες». Έκαν ε
λόγο για «θετικές προοπτικές» και τόν ισε βέβαια ότι «
απαιτείται υποµον ή και επιµον ή ξεκιν ών τας πρώτα
από τη συλλογή πληροφοριών  και δεδοµέν ων ».
Αλλά και ο εκτελεστικός αν τιπρόεδρος του τοµέα Έρευ-

ν ας και Παραγωγής της Edison Mauricio Coratella τόν ι-
σε ότι «είµαστε σίγουροι πως θα έχ ουµε πολύ καλές
αν ακαλύψεις»
Την  τελετή της υπογραφής της σύµβασης άν οιξε µε

οµιλία του ο υπουργός ΠΕΝ Γιώργος Σταθάκης ο οποίος
υπογράµµισε πως η σηµεριν ή σύµβαση κι εξέλιξη απο-
τελεί «ψήφο εµπιστοσύν ης για την  ελλην ική οικο-
ν οµία». 
Τόν ισε ακόµη ότι αποτελεί στρατηγική η τοποθέτηση

της Ελλάδας στο χ άρτη της αξιοποίησης των  υδρογον α-
ν θράκων ».
Ο ίδιος έκαν ε γν ωστό ότι τις επόµεν ες µέρες αν αµέν εται

και η δηµοσίευση στην  επίσηµη εφηµερίδα της ΕΕ των
προκηρύξεων  των  διεθν ών  διαγων ισµών  για τις περιοχές
της Κρήτης και του Ιον ίου.Ο κ. Σταθάκης αν ήγγειλε τον
εκσυγχρον ισµό του θεσµικού πλαισίου µε αν αβάθµιση και
του ρόλου της Ε∆ΕΥ, η οποία θα αν αλάβει εξολοκλήρου
την  παρακολούθηση και εποπτεία των  συµβάσεων  παρ-
αχώρησης.Ο υπουργός αν ακοίν ωσε ακόµη ότι προχωρά
η επικαιροποίηση των  σεισµικών  δεδοµέν ων  ώστε ν α
προκηρυχθεί ν έος διαγων ισµός για τα 17 οικόπεδα του
Ιον ίου και της Κρήτης µε ν έα χάραξη.
Στην  ίδια εκδήλωση ο πρόεδρος των  ΕΛ.ΠΕ Ευστάθ-

ιος Τσοτσορός έκαν ε λόγο για σηµαν τική µέρα για τον
εν εργειακό τοµέα της χ ώρα καθώς και για την  εταιρία. Ο
ίδιος αν αφέρθηκε στο ιστορικό των  ερευν ών  που
ξεκίν ησαν  στην  περιοχ ή πριν  από 30 χ ρόν ια, οι
οποίες έδειξαν  την  ύπαρξη εν διαφέρον τος γεωλογικού
συστήµατος.
Τη συµφων ία χ αιρέτισαν  οι πρέσβεις Γαλλίας και

Ιταλίας τον ίζον τας την  επαν άκαµψη της ελλην ικής
οικον οµίας.

Ο Καθηγητής Φιλοσοφίας του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Συγγραφέας, 

∆ρ. Κωνσταντίνος Ρωµανός, 
θα αναπτύξει το θέµα: 

«Από την Εθνοκτονία στην Αφύπνιση».

Για ενδέκατη συνεχή χρονιά, ο καταξιωµένος
πανελλαδικά, κορυφαίος θεσµός Μόρφωσης-
Γνώσης-Πολιτισµού, Εθνικής και Κοινωνικής

Αυτογνωσίας, το «Ανοιχτό Πανεπιστήµιο» του ∆ήµου
Ασπροπύργου, υπόσχεται να δίνει τροφή για γόνιµο

προβληµατισµό στους ακροατές των διαλέξεών του,
κάθε ∆ευτέρα. Πρεµιέρα, για τη φετινή χρονιά, την προ-
σεχή ∆ευτέρα, 6 Νοεµβρίου, στις 19:30, στο γνωστό
χώρο, στην Αίθουσα Τελετών του Πνευµατικού Κέντρου
του ∆ήµου («∆. Καλλιέρης») µ΄ ένα ζήτηµα που αγγίζει
ένα σύγχρονο παγκόσµιο προβληµατισµό. 

Ο Καθηγητής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήµιο του
Αιγαίου, γνωστός Συγγραφέας, ∆ρ. Κωνσταντίνος
Ρωµανός, θα αναλύσει το θέµα: «Από την Εθνοκτονία
στην Αφύπνιση», που είναι και ο τίτλος ενός συγκλονι-
στικού συγγράµατός του.

*Ο ∆ρ. Κωνσταντίνος Ρωµανός, γεννήθηκε στην
Αθήνα. Σπούδασε, µε υποτροφία ¨Fulbright¨, στις Ηνω-
µένες Πολιτείες, και µε υποτροφία ¨DAAD¨, στη Γερ-
µανία, Φιλοσοφία και Επιστήµες του Ανθρώπου, υπό
τους Καθηγητές Hans - Georg Gadamer, Ernst
Tugendhat και Georg Picht. Επίσης, παρακολούθησε
παραδόσεις του Καθηγητή V. Jankelevitch στη Σορβόνη.
Είναι ∆ιδάκτωρ Φιλοσοφίας του Πανεπιστηµίου της Χαϊ-
δελβέργης (Heidelberg). ∆ίδαξε σε αµερικανικά Πανεπι-
στήµια, και στο γερµανικό Πανεπιστήµιο του Kassel, ενώ
σήµερα είναι Καθηγητής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήµιο
του Αιγαίου. Γράφει στην ελληνική, την αγγλική και τη
γερµανική γλώσσα. Μεταξύ άλλων είναι συγγραφέας
των βιβλίων: «Από την Εθνοκτονία στην αφύπνιση»
(2016), «Εθνοκτονία εν εξέλιξει» (2009), «Ελληνιστικό
Ισλάµ» (2001), «Ο εγκέφαλος και ο νους του» (2001),
«Υπόθεση Φαλµεράιερ» (2001), κ.ά.

ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΟΙ ∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ, 
6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ.

ΣΣττηηνν  ααφφεεττηηρρίίαα  ττηηςς  1111ηηςς  χχρροοννιιάάςς  ττοο  ««ΑΑννοοιιχχττόό
ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο»»ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΣΣιιγγοουυρριιάά  TToottaall  κκααιι  EEddiissoonn  γγιιαα  κκοοιιττάάσσµµαατταα  σσττοο  ««οοιικκόόππεεδδοο  22»»

ΈΈππεεσσαανν  οοιι  υυπποογγρρααφφέέςς  γγιιαα  ττιιςς  έέρρεευυννεεςς  
υυδδρροογγοοννααννθθρράάκκωωνν  σσττοο  ΙΙόόννιιοο
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Σε κλίµα σύµπνοιας πραγµατοποιήθηκε η συνάντηση
του ∆ηµάρχου Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβού µε τα
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου Αγίου

∆ηµητρίου Αχαρνών.
Ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός ανταποκρίθη-

κε άµεσα σε αιτήµατα του συλλόγου που αφορούσαν µικρές
επεµβάσεις εξωραϊσµού στην περιοχή, που σχετίζονται µε
εγκαταλελειµµένα αυτοκίνητα, µε αποκατάσταση κοινόχρη-
στων χώρων και πεζοδρόµων καθώς και µε την αποτελεσµα-
τικότερη αποκοµιδή των απορριµµάτων.

Στη συνάντηση του ∆ηµάρχου Αχαρνών µε τα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου Αγίου ∆ηµητρίου Αχα-
ρνών, συζητήθηκε εκτεταµένα και το κορυφαίο πρόβληµα της
περιοχής που είναι η Εγκληµατικότητα και Παραβατικότητα.

Παρόλο που υπάρχει µια σχετική ικανοποίηση από τα
µέτρα της ΕΛ.ΑΣ. στην περιοχή και ευρύτερα στον ∆ήµο Αχα-
ρνών, όπως αυτά παρουσιάστηκαν και αναπτύχθηκαν από
την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
και τη φυσική ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αχα-
ρνών της 18ης Οκτωβρίου 2017, κοινή αντίληψη όλων είναι
ότι τα υφιστάµενα µέτρα θα πρέπει να αποκτήσουν µόν ιµο
και σταθερό χαρακτήρα, αλλά και να ενταθούν, καθώς επίσης

να ενταχθούν σε ένα ευρύτερο επιχειρησιακό σχέδιο της
ΕΛ.ΑΣ. για την αντιµετώπιση της Εγκληµατικότητα και Παρα-
βατικότητα στον ∆ήµο Αχαρνών.

Όπως τόν ισε ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός,
τα µέχρι τώρα αποτελέσµατα των δράσεων της ΕΛ.ΑΣ. στην
περιοχή δηµιουργούν ελπίδα και προοπτική, αλλά δεν δηµιο-
υργούν εφησυχασµό. 

Ο αγώνας για την πάταξη της Εγκληµατικότητας
και Παραβατικότητας στον ∆ήµο Αχαρνών

είναι µια διαρκής πάλη

Ο αγώνας για την πάταξη της Εγκληµατικότητας και Παρα-
βατικότητας στον ∆ήµο Αχαρνών είναι µια διαρκής πάλη και
πρέπει να περιλαµβάνει τα στοιχεία της συνεχούς και αδιά-
λειπτης προσπάθειας.

Για τον ∆ήµο Αχαρνών, πέραν των µέτρων καταστολής ή
των κοινωνικών παρεµβάσεων, παραµένει κορυφαία προτε-
ραιότητα η εφαρµογή του Συµφώνου Συνεργασίας του ∆ήµου
Αχαρνών µε την ΕΛ.ΑΣ., το οποίο προβλέπει µεταξύ άλλων
και την εγκατάσταση εν ισχυµένου Αστυνοµικού Τµήµατος
στο εγκαταλελειµµένο Γυµνάσιο στην περιοχή της Αυλίζας.

Σε κλίµα σύµπνοιας η συνάντηση του ∆ηµάρχου Αχαρνών
µε µέλη του ∆.Σ. του Συλλόγου Αγίου ∆ηµητρίου 

Ο κ. Κασσαβός ανταποκρίθηκε άµεσα σε αιτήµατα του συλλόγου που αφορούσαν µικρές επεµβάσεις
εξωραϊσµού στην περιοχή, τα εγκαταλελειµµένα αυτοκίνητα, την αποκατάσταση κοινόχρηστων χώρων και

πεζοδρόµων καθώς και την αποτελεσµατικότερη αποκοµιδή των απορριµµάτων.

ΜΜεεγγάάλληη  δδιιααννοοµµήή  ττρροοφφίίµµωωνν
χχωωρρίίςς  ττααλλααιιππωωρρίίαα  

σσεε  88..779900  δδιικκααιιοούύχχοουυςς  ττοουυ
ΤΤΕΕΒΒΑΑ  σσττηη  ∆∆υυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή  

Oλοκληρώθηκε από την Κοινωνική Υπηρεσία
του ∆ήµου Φυλής η µεγάλη διανοµή κρέα-
τος  σε 8.790 άτοµα δικαιούχους του ΤΕΒΑ

που διεξήχθη τη ∆ευτέρα 23 και την Τρίτη 24 Οκτω-
βρίου στους ∆ήµους Φυλής, Ασπροπύργου, Ελευ-
σίνας, Μάνδρας και  Μεγάρων.

Συνολικά 3.684 οικογένειες  που είναι εγγεγραµµέ-
νες στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Επισιτιστικής
Συνδροµής του Ταµείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για
άπορους (ΤΕΒΑ) ∆υτικής Αττικής, στο οποίο είναι
Leader (επικεφαλής) ο ∆ήµος Φυλής,  τροφοδο-
τήθηκαν µε νωπό µοσχαρίσιο και χοιρινό κρέας.
«Η διανοµή κρέατος πήγε πάρα πολύ καλά. ∆εν
είχαµε πουθενά ουρές και ταλαιπωρία των δηµοτών
ενώ δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα και προσοχή  ώστε
τα κρέατα να δίνονται στους δικαιούχους κατ΄ ευθ-
είαν από το ψυγείο. Στο ∆ήµο φυλής διανεµήθηκαν
5.109 τεµάχια µοσχάρι και 4.530 τεµάχια χοιρινό. Η
επόµενη µεγάλη διανοµή κρέατος θα γίνει µέχρι τις
20 Νοεµβρίου και θα αφορά περίπου τις ίδιες
ποσότητες» υπογράµµισε ο Αναπληρωτής ∆ήµα-
ρχος Κοινωνικής Πολιτικής Γιώργος Αντωνόπου-
λος. 
Αναλυτικά οι δικαιούχοι ανά οικογένεια έλαβαν : 
Ένα άτοµο: 2 τεµάχια µοσχάρι και 2 χοιρινό  
∆ύο άτοµα: 3 τεµάχια µοσχάρι και 3 χοιρινό 
Τρία άτοµα: και 6 τεµάχια µοσχάρι και 6 χοιρινό
Τη ∆ευτέρα 23 Οκτωβρίου έγινε διανοµή στο ∆ήµο
Φυλής , Ασπροπύργου και Μάνδρας και την Τρίτη
24 Οκτωβρίου έγινε διανοµή στους ∆ήµους Ελευ-
σίνας και Μεγάρων. Στον Ασπρόπυργο τροφοδο-
τήθηκαν µε κρέας 1051 οικογένειες και συγκεκριµέ-
να 2403 άτοµα, στην Μάνδρα 262 οικογένειες και
578 άτοµα, στην Ελευσίνα 177 οικογένειες και 400
άτοµα και στα Μέγαρα 900 οικογένειες και 2186
άτοµα. 

Συνεδρίασε στο
∆ηµαρχείο, το
Τοπικό Συντονι-

στικό Οργανο (ΣΤΟ) της
Πολιτικής Προστασίας του
∆ήµου Μεγαρέων

Συνεδρίασε υπό την
προεδρία του ∆ηµάρχου
Μεγαρέων κ. Γρηγόρη Στα-
µούλη, την περασµένη
εβδοµάδα, το Τοπικό
Συντονιστικό Οργανο
(Σ.Τ.Ο.) της Πολιτικής Προ-
στασίας , στο ∆ηµαρχείο
Μεγάρων, µε αντικείµενο
συζήτησης αφ’ ενός τον
απολογισµό της αντιπυρι-
κής περιόδου και αφ’ ετέρου τον προγραµµατισµό και
την προετοιµασία για αντιµετώπιση του φετινού χειµώνα.

Στη σύσκεψη συµµετείχαν εκτός του ∆ηµάρχου, ο Αντι-
δήµαρχος κ. Κώστας Φυλακτός, ο Πρόεδρος της
∆ΗΚΕ∆ΗΜΕ κ. Σπύρος Κορώσης, ο κ. Βαγγέλης 

Γκιώνης, Υποστράτηγος ε.α. άµισθος Ειδικός Σύµβου-
λος του ∆ηµάρχου και υπεύθυνος του Τµήµατος Πολιτι-
κής Προστασίας του ∆ήµου Μεγαρέων, εκπρόσωπος της
Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής Αττικής, 

Συνεχίζεται στη σελ. 4

Συνεδρίασε το Τοπικό Συντονιστικό Οργανο Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Μεγαρέων

ΠΠρροογγρρααµµµµααττιισσµµόόςς  κκααιι  ππρροοεεττοοιιµµαασσίίαα  
γγιιαα  ααννττιιµµεεττώώππιισσηη  ττοουυ  φφεεττιιννοούύ  χχεειιµµώώνναα
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∆ηµοσιοποίηση στοιχείων (4) 
υπηκόων Πακιστάν, µελών 
εγκληµατικής οµάδας, 
που εξαρθρώθηκε από 
την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας 
∆υτικής Αττικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

∆ίνονται στη δηµοσιότητα, κατόπιν σχετικής ∆ιάταξης
της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυ-
τότητας και οι φωτογραφίες τεσσάρων (4) υπηκόων
Πακιστάν, µελών εγκληµατικής οµάδας, που εξαρθρώθη-
κε την 8-10-2017 από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας
∆υτικής Αττικής της ∆ιεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής. Τα
µέλη της εν λόγω σπείρας, διέπρατταν αρπαγές σε
βάρος οµοεθνών τους (Σχετικό το από 10-10-2017
∆ελτίο Τύπου µας).

Σε βάρος τους, ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα αδική-
µατα της αρπαγής από κοινού µε σκοπό να εξαναγκασθ-
εί ο παθών ή κάποιος άλλος σε πράξη, για την οποία δεν
υπάρχει υποχρέωση, της απόπειρας εκβίασης, της
συµµορίας, της παράνοµης οπλοκατοχής, της παράνοµ-
ης εισόδου στη χώρα και της προµήθειας-κατοχής ναρ-
κωτικών ουσιών για ίδια χρήση.

Συγκεκριµένα πρόκειται για τους:

1) (επ) KHALID (ον) RIZWAN του MEHMOD και της
RAZIA , γεννηθέντα στις 12-12-1996

2) (επ) MOHSAN (ον) AHWAR του AHWAR και της
SAMI , γεννηθέντα στις 1-9-1993

3) (επ) ARSLAN (ον) ALI του ABDUL MAJEED και της
RANE , γεννηθέντα στις 13-6-1996

4) (επ) QASIM (ον) ASLAM του ASLAM και της
ARSAD , γεννηθέντα το 1996

Η συγκεκριµένη δηµοσιοποίηση χρονικής διάρκειας έξι

(6) µηνών, σύµφωνα µε τη σχετική Εισαγγελική ∆ιάταξη,
αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου
από τέτοιες αξιόποινες πράξεις και την αξίωση της πολι-
τείας για τον ποινικό κολασµό οµοειδών αδικηµάτων που
τυχόν αποκαλυφθούν επ’ αφορµής της παρούσας.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοι-
νωνούν µε τους τηλεφωνικούς αριθµούς 210-5319306
και 210-5319307 της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας ∆υτικής
Αττικής και 210-6411111 της ∆ιεύθυνσης Ασφάλειας Αττι-
κής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφο-
ρίας. Σηµειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυµία και το
απόρρητο της επικοινωνίας.

ΤΤΟΟ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΟΟ  ΒΒΡΡΑΑΒΒΕΕΙΙΟΟ  BBRRAAVVOO  22001177  
ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ 
Ο ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Η βράβευση αφορούσε την  δηµιουργία από τον  ∆ήµο, σε συν εργασία µε το

εθν ικό Συλλογικό Σύστηµα ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, του Πάρκου
Περιβαλλον τικής Εκπαίδευσης και Αν ακύκλωσης που αποτελεί το πρώτο και
µον αδικό αν τίστοιχ ο Πάρκο στην  Ελλάδα αλλά και στην  Ευρώπη. Το Πάρκο
περιλαµβάν ει αυτόµατους µηχ αν ισµούς αν ακύκλωσης τελευταίας τεχ ν ολογίας
και είν αι απολύτως σύµφων ο µε το «Εθν ικό Σχ έδιο ∆ιαχ είρισης Αποβλήτων ».
Στο θεσµό διαλόγου BRAVO συµµετείχ αν  φέτος 277 πρωτοβουλίες και προ-

γράµµατα επιχ ειρήσεων , ∆ήµων  και φορέων  της κοιν ων ίας των  πολιτών . 
Ο ∆ήµος Αγίων  Αν αργύρων  – Καµατερού είν αι από τους πλέον  πρωτοπόρο-
υς στην  αν ακύκλωση ∆ήµους, µε µεγάλη συµµετοχ ή στα προγράµµατα
αν ακύκλωσης των  µαθητών  της πόλης. Τη συµµετοχ ή αυτή έχ ει εν ισχ ύσει
ακόµη περισσότερο η λειτουργία του Πάρκου και οι εν ηµερωτικές για θέµατα
αν ακύκλωσης δράσεις που διοργαν ών ον ται στο χ ώρο, τον  οποίο επισκέ-
πτον ται καθηµεριν ά τάξεις σχ ολείων  από όλη την  Αθήν α.

Συνεχίζεται από τη σελ. 3

εκπρόσωποι του Στρατού και της Αστυνοµίας , ο ∆ιοικητής της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας των Μεγάρων, η ∆ασάρχης Μεγάρων
και εκπρόσωποι των εθελοντικών οµάδων Σ.Ε.∆ και ΚΟΥΡΟΣ.

Εκ µέρους των εκπροσώπων της Πυροσβεστικής επισηµάνθηκε
για άλλη µία φορά η άψογη συνεργασία µε το ∆ήµο και τις
εµπλεκόµενες Υπηρεσίες που συνεργάζονται για την αντιµετώπιση
των πυρκαϊών, πληµµυρών και άλλων ακραίων καιρικών φαινοµέ-
νων.  Ο ∆ήµος καθαρίζει διαρκώς τα φρεάτια και τα µικρορέµατα
και υπάρχει άριστη συνεργασία και καλή προετοιµασία της Περιφ-
έρειας η οποία έχει επιφορτιστεί µε τον καθαρισµό ρεµάτων και
χειµάρρων.

Ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταµούλης, εξέφρασε την
ικανοποίησή του για την άριστη συνεργασία όλων των φορέων και
Υπηρεσιών, που εµπλέκονται στην αντιµετώπιση ζητηµάτων, που
άπτονται της Πολιτικής Προστασίας εκφράζοντας την ευχή να µην
υπάρχουν προβλήµατα στο µέλλον και ο χειµώνας να είναι ήπιος
και προφανώς το Τµήµα Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου θα
συνεχίσει µε υπευθυνότητα να εργάζεται έτσι ώστε όλα να πάνε
καλά και τον χειµώνα όπως και το καλοκαίρι.
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ΕΕππίίδδοοµµαα  110000--115500  εευυρρώώ  σσττοουυςς  δδιιοοιικκηηττιικκοούύςς
δδηηµµοοττιικκοούύςς  υυππααλλλλήήλλοουυςς  
πποουυ  εερργγάάζζοοννττααιι  κκοοννττάά  σσεε  ααπποορρρρίίµµµµαατταα

Με επίδοµα βαρείας και ανθυγιεινής εργασίας ενισχύει η κυβέρνηση
τους διοικητικούς εργαζόµενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Σύµφωνα
µε δηµοσίευµα της εφηµερίδας «Καθηµερινή», επίδοµα βαρείας και

ανθυγιεινής εργασίας (άρθρο 22 του ν. 4368/2016) θα λαµβάνουν όχι µόνον
όσοι υπάλληλοι δήµων και περιφερειών εκτελούν εργασίες σε σχέση µε τα
απορρίµµατα αλλά και όσοι εργάζονται... κοντά σε αυτά, ανεξάρτητα από την
ειδικότητά τους. 
Πρόκειται για επίδοµα που κυµαίνεται ανάµεσα στα 100-150 ευρώ µηνιαίως.
Μόλις δύο µήνες νωρίτερα, η Ειδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας που υπο-

γράφηκε µεταξύ του υπουργού Εσωτερικών και της ΠΟΕ-ΟΤΑ προέβλεπε
περισσότερες ηµέρες άδειας και λιγότερες ώρες εργασίας την εβδοµάδα για
τους υπαλλήλους καθαριότητας, καθώς και µια σειρά άλλων τεχνικών ειδικο-
τήτων όπως π.χ. τους κηπουρούς των δήµων. Η µείωση των ωρών εργασίας,
όπως είναι αναµενόµενο, πολύ πιθανό να οδηγήσει στην «αναγκαιότητα»
νέων προσλήψεων.
Όσον αφορά τους δικαιούχους του βαρέος και ανθυγιεινού επιδόµατος, τη
διευκρίνιση - επέκταση των υπαλλήλων που µπορούν να το εισπράξουν,
πραγµατοποίησε ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης µε έγγραφο
προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Η εφηµερίδα αναφέρει πως όλα ξεκίνησαν από τον ∆ήµο Ηλιούπολης, όπου
διοικητικοί υπάλληλοι διεκδικούσαν από τον δήµο την καταβολή του επιδόµα-
τος καθώς τα κτίρια στα οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες τους βρίσκονται κοντά
στον σταθµό µεταφόρτωσης απορριµµάτων του δήµου και άρα έχουν συνέ-
πειες στην υγεία τους, παρά το γεγονός ότι το αντικείµενο εργασίας τους δεν
έχει σχέση µε τα απορρίµµατα.

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, προκειµένου να καταβάλει τα χρήµατα,
ζήτησε επί του θέµατος διευκρινίσεις από το υπουργείο Εσωτερικών σε σχέση
µε το ποιοι υπάλληλοι δικαιούνται το επίδοµα. Στην απάντησή του το ΥΠΕΣ
αναφέρει ότι «νοµικά κρίσιµο, δηλαδή, ως προς την υπαγωγή ή µη κατηγορ-
ιών εργαζοµένων στο πεδίο εφαρµογής της ρύθµισης είναι το πραγµατικό
γεγονός της έκθεσής τους στις επιβαρυντικές επιπτώσεις των χώρων αυτών.
Κατά συνέπεια, εργαζόµενοι, ανεξαρτήτως ειδικότητας, οι οποίοι παρέχουν
κατά πλήρες ωράριο την εργασία τους στους επίµαχους χώρους, δικαιούνται
το επίδοµα του άρθρου 22 του ν. 4368/2016», τονίζεται.

Πρόσληψη του παρακάτω επιστηµονικού
προσωπικού και τεχνιτών υψηλής
εξειδίκευσης σε ανασκαφικά έργα µε

σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου
Χρόνου, για την εκτέλεση του αρχαιολογικού
έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
– «Περάτωση της Ανασκαφής στο ∆έλτα Φαλήρου.

σχεδιαστική αποτύπωση, τοπογράφηση, προ-
στασία καθώς και συντήρηση, καταγραφή µελέτη
και τεκµηρίωση των ευρηµάτων»» και συγκεκριµέ-
να του εξής ανά ειδικότητα, αριθµού ατόµων:

1 ΠΕ Αρχαιολόγος µε αποδεδειγµένη ανασκαφ

ική εµπειρία και µε εξειδίκευση στην στην Κλασι-
κή Αρχαιολογία

14 ΥΕ Ειδικευµένοι Εργάτες µε ανασκαφική
εµπειρία

Όσοι επιθυµούν να προσληφθούν, καλούνται να
συµπληρώσουν έντυπη αίτηση και να την υποβά-
λουν µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, νοµίµως
επικυρωµένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο
εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον
η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρ-
ηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά (σε
περίπτωση ταχυδροµικής υποβολής οι αιτήσεις µε

τα συνηµµένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν
ταχυδροµηθεί στην Υπηρεσία έως την ηµεροµηνία
λήξης υποβολής των αιτήσεων), στα γραφεία της
Εφορείας Αρχαιοτήτων ∆υτ. Αττικής, Πειραιώς και
Νήσων (∆ιοικητικό Τµήµα, Αλκιβιάδου 233, ισό-
γειο, Τ.Κ. 18536, Πειραιάς Τηλ. Επικοινωνίας 210-
45.90.753, -όπου θα διατίθενται και σχετικά
έντυπα αιτήσεων-εντός προθεσµίας πέντε (5)
εργάσιµων ηµερών, που αρχίζει από την επόµενη
της καταχώρησης στο διαδικτυακό κόµβο (ιστο-
σελίδα) της εφαρµογής ∆ΙΑΥΓΕΙΑ
(http://diavgeia.gov.gr) και της Γ.Γ. Πολιτισµού του
ΥΠΠΟΑ (http://www.yppo.gr) ( 30/10/17/2017) και
της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανα-
κοινώσεων της Υπηρεσίας (ήτοι από 31/10/2017
έως 6/11/2017 κατά τις ώρες 10:00 π.µ. έως 14:00
µ.µ.).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία
µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο κατηγορίας
προσωπικού. Η σώρρευση θέσεων διαφορετικών
κατηγοριών προσωπικού σε µία ή περισσότερες
αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε
περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και
αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω
διαδικασία.

ΠΠρροοσσλλήήψψεειιςς  σσττηηνν  ΕΕφφοορρεείίαα  ΑΑρρχχααιιοοττήήττωωνν  ∆∆υυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς
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Τους Αγωνιστές Κουντουριώτες που συµµε-
τείχαν σε όλους τους µεγάλους αγώνες της
Πατρίδας µας τίµησε ο ∆ήµος Μάνδρας –

Ειδυλλίας σε ειδική εκδήλωση.
Ο συγκεκριµένος εορτασµός πραγµατοποιείται

κάθε χρόνο την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου
στην Βίλιζα- Θέα Παλαιοχωρίου. Φέτος εκπρόσω-
ποι της ∆ηµοτικής Αρχής, των Πολιτιστικών
φορέων αλλά και πλήθος κόσµου συγκεντρώθη-
καν το πρωί της Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017 στο
οµώνυµο µνηµείο. Το κλίµα ήταν ιδιαίτερα συγκιν-
ητικό καθώς φέτος η εκδήλωση πραγµατοποιήθη-
κε µόλις την επόµενη ηµέρα της Εθνικής Επετείου
της 28ης Οκτωβρίου. 

Γιάννα Κριεκούκη 
Είναι χρέος και καθήκον να διατηρούµε 

στην µνήµη µας το παράδειγµά τους

«Νιώθουµε όλοι περήφανοι που η ιστορία αυτού
του τόπου δεν σταµάτησε ποτέ να βγάζει ήρωες.
Είναι χρέος και καθήκον να διατηρούµε στην
µνήµη µας το παράδειγµά τους και να οργανώνο-
υµε τέτοιου είδους εκδηλώσεις τιµής» τόνισε η
∆ήµαρχος Γιάννα Κριεκούκη κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης.

Στην εκδήλωση, εκτός από τη ∆ήµαρχο, κ. Γιάν-
να Κριεκούκη παραβρέθηκαν  Πρόεδρος του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, κ. Ερασµία Στάθη -
Οικονόµου,  ο Αντιδήµαρχος κ. Περικλής Ρόκας, η
Πρόεδρος του ∆ΟΚΑΠ, κ. Αλεξία Νερούτσου, ο
Πρόεδρος της Σχ. Επιτροπής Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης κ. Μελέτης Παπακωνσταντής, ο
Πρόεδρος της Σχ. Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας

Εκπαίδευσης, κ. Τάσος ∆ούκας, ο Πρόεδρος του
Τοπικού Συµβουλίου Μάνδρας, κ. Νίκος Παχής,
και Πρόεδροι Εξωραϊστικών και Πολιτιστικών
Συλλόγων. 

Μετά την επιµνηµόσυνη δέηση και τις οµιλίες
κατατέθηκαν στεφάνια εκ µέρους του ∆ήµου Μάν-
δρας – Ειδυλλίας από την κ. Γιάννα Κριεκούκη, εκ
µέρους του Τοπικού Συµβουλίου Μάνδρας από
τον Πρόεδρο κ. Νίκο Παχή, εκ µέρους του Συλλό-
γου Θέας-Βίλιζα Παλαιοχωρίου από τον Πρόεδρο
κ. Εµµανουήλ Λαζάρου, εκ µέρους του Συλλόγου
Αγίου Γεωργίου – Αρχαία Ερένεια, από τον Πρόε-
δρο κ. Νίκο Καριώτη, εκ µέρους του Συλλόγου
Παλαιοχωρίου από την Πρόεδρο κ. Ελένη Αντζου-
λάτου, ενώ παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Αγίας
Σωτήρας – Παλαιοκουντούρων, κ. Μελέτης Ζαφ-
είρης και ο Πρόεδρος των Αγίων Αναργύρων, κ.
Σπύρος Μητρόπουλος. 

Συγκινητικό το κλίµα στην καθιερωµένη εκδήλωση στη Μνήµη των Αγωνιστών 
Κουντουριωτών στη Θέα-Βίλιζα Παλαιοχωρίου στο ∆ήµο Μάνδρας – Ειδυλλίας
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Ο∆ήµος Μάνδρας – Ειδυλλίας σας
προσκαλεί στην εκδήλωση που είναι
αφιερωµένη  στη µνήµη του Σµηνα-

γούΙωάννη Σακελλαρίου του Αριστοτέλους, που
θα γίνει την Κυριακή 5 Νοεµβρίου 2017  & ώρα
12.00  στο οµώνυµο µνηµείο στα Βίλια επί της
οδού Ι. Σακελλαρίου 40.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τρισάγιο στο Μνηµείο του 
Σµηναγού Ιωάννη Σακελλαρίου

Χαιρετισµός της ∆ηµάρχου, 
κ. Ιωάννας Κριεκούκη

Οµιλίες – Χαιρετισµοί 

Κατάθεση στεφάνων

Ενός λεπτού σιγή
Εθνικός Ύµνος

Ιωάννης Σακελλαρίου του Αριστοτέλους
Βαθµός : Σµηναγός
Υπηρεσία / Μοίρα  : 21η Μοίρα ∆ιώξεως
Αεροσκάφος : PZL P.24F/G

Βιογραφικό Σηµείωµα
Γεννήθηκε το 1915 στα Βίλλια Αττικής.
Τον Οκτώβριο του 1932 κατατάχθηκε στο

Τµήµα Αξιωµατικών της Σχολής Αεροπορίας.
Αποφοίτησε τον Νοέµβριο του 1935 µε τον
βαθµό του Ανθυποσµηναγού.Υπηρέτησε σε διά-
φορες µονάδες της Αεροπορίας. Με την έκρηξη
του Β' Παγκοσµίου Πολέµου τοποθετήθηκε στην
21η Μοίρα ∆ιώξεως. Στις 2 Νοεµβρίου του 1940,
ως αρχηγός σχηµατισµού, ανέλαβε την αντι-
µετώπιση εχθρικών αεροσκαφών που κατε-
υθύνονταν εναντίον της πόλεως των Ιωαννίνων.
Κατά τη διάρκεια όµως άνισης αεροµαχίας (3
ελληνικά καταδιωκτικά - 15 ιταλικά καταδιωκτικά
και βοµβαρδιστικά) το αεροπλάνο του Σακελλα-
ρίου, τύπου PZL, χτυπήθηκε από τα εχθρικά
πυρά και κατέπεσε στην περιοχή Ζίτσας Ιωαν-
νίνων µε αποτέλεσµα τον ηρωικό θάνατο του χει-
ριστή.

ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 

∆∆ιιάάλλεεξξηη  ΨΨυυχχοολλοογγίίααςς  ∆∆ΙΙ..ΚΚΕΕ..∆∆ΙΙ..∆∆..ΑΑ  
ττοουυ  ∆∆ρρ..  ΨΨυυχχααννααλλυυττήή  ΠΠ..  ΠΠααππααθθεεοοδδώώρροουυ

Στα πλαίσια των διαλέξεων του ∆ιεπιστηµονικού Κέν-
τρου του ∆ήµου  Αχαρνών, 2017-2018 σας ενηµε-

ρώνουµε ότι, την Τετάρτη  01  Νοεµβρίου  2017  και
ώρα 17:00 - 19:00 στην  αίθουσα  του  ∆ηµοτικού
Συµβουλίου του  ∆ήµου  Αχαρνών   Β΄ όροφος  θα

διεξαχθεί η διάλεξη Ψυχολογίας  µε θέµα:
"Η συγκρότηση του υποκειµένου και το στάδιο του

καθρέπτη" µε Εισηγητή  τον κ. Παπαθεοδώρου Πάνο.
∆ρ. Ψυχαναλυτή του ΠΜΣ Παντείου  Πανεπιστηµίου

– Μέλος του Ψυχαναλυτικού Συλλόγου 
"Freud - Lacan" (Ελλάδα) και της association

"Le pari de Lacan" (Γαλλία)

∆/νση Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού & Νέας
Γενιάς 

Τµήµα Παιδείας και ∆ια Βίου Μάθησης
∆ήµου Αχαρνών 

wwwweeeebbbbssssiiiitttteeee::::wwwwwwwwwwww....aaaannnnaaaassssttttaaaassssiiiiaaaasssseeeerrrreeeeppppaaaa....ggggrrrr

Κυριακή 5 Νοεµβρίου 2017

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΠΑΠΑ-ΤΣΑΚΑΛΟ

ΤΤην περασµένη εβδοµάδα, έγιναν τα εγκαίνια του «Κέντρου
Ελέους» - ενός εξαιρετικού πραγµατικά χώρου - στην περ-
ιοχή Μελίσσια Ασπροπύργου. Ο παραπάνω χώρος ιδρύθη-

κε απο τον γνωστό ιερέα Παπα-Τσάκαλο ο οποίος εδώ και πολλά
χρόνια προσπαθεί µέσα απο τη δηµιουργία των ανάλογων
έργων υποδοµής να προσφέρει στους πολίτες που έχουν ανάγ-
κη. Ο παραπάνω χώρος εγκαινιάστηκε µε την παρουσία πλήθο-
υς κόσµου και αρκετών επισήµων. Αξίζουν συγχαρητήρια σε
όσους βοήθησαν να πραγµατοποιηθεί αυτή η προσφορά προς
τους συνανθρώπους µας, καθώς το κέντρο αυτό θα διανέµει
δωρεάν καθηµερινά φαγητό στους έχοντες ανάγκη. 

Πολλές επιχειρήσεις απο την περιοχή µας συνδράµουν δυναµι-
κά στην προσπάθεια αυτή στηρίζοντας τον Παπα-Τσάκαλο τους οποίους και ο ίδιος
ευχαριστεί.
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Α
ρκετά οξυµένο είναι στη χώρα
µας το πρόβληµα της µικροβια-
κής αντοχής και των νοσοκοµει-

ακών λοιµώξεων, καθώς η Ελλάδα εξα-
κολουθεί να συγκαταλέγεται ανάµεσα
στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε
την υψηλότερη κατάταξη στη συνολική
κατανάλωση αντιµικροβιακών παραγόν-
των, σύµφωνα µε τους εκπροσώπους της
Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιµώξεων
(Ε.Ε.Ε.Λ.).

Οι νοσοκοµειακές λοιµώξεις
συνεχίζουν να αναδεικνύονται στις
µέρες µας σε µια από τις σηµαντικότε-
ρες κρίσεις δηµόσιας υγείας των ανα-
πτυγµένων χωρών, καθώς συνεπά-
γονται αύξηση της νοσηρότητας και
της θνητότητας των ασθενών,
µεγαλύτερης διάρκειας νοσηλεία και,
κατά συνέπεια, σηµαντική οικονοµική
επιβάρυνση κάθε υγειονοµικού Συστή-
µατος.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύµφωνα µε
τις εκτιµήσεις του Παγκόσµιου Οργανι-
σµού Υγείας (Π.Ο.Υ.), οι θάνατοι που
σχετίζονται µε λοιµώξεις από ανθεκτικά
µικρόβια ανέρχονται στις 25.000 και
>23.000 ετησίως για την Ευρωπαϊκή
Ένωση και τις Ηνωµένες Πολιτείες
(Η.Π.Α.) αντίστοιχα, ενώ σε λιγότερο
προηγµένα υγειονοµικά συστήµατα ο
αριθµός αυτός είναι πολύ µεγαλύτερος.

Ο έλεγχος των νοσοκοµειακών
λοιµώξεων, συνεπώς, καθίσταται, κάθε
χρονιά, ακόµα πιο επιτακτικός, καθώς,

αφενός, τα υψηλά ποσοστά µικροβιακής
αντοχής, αφετέρου, η συνεχιζόµενη οικο-
νοµική κρίση, αλλά και η διάχυση της
σχετικής πληροφόρησης µέσω του ∆ια-
δικτύου, φέρνουν τον Επαγγελµατία
Υγείας ενώπιον της ανάγκης να ελέγξει
τον  χείµαρρο αυτόν, ενόσω αυξάνονται
οι απαιτήσεις και ελαττώνονται τα προς
τούτο µέσα, ακόµα και τα απολύτως
αναγκαία, η δε υποστελέχωση δοκιµάζει
τις σωµατικές και ψυχικές αντοχές του.

Στον περίγυρο αυτόν, όπου τόσο οι
συνθήκες, όσο και οι απαιτήσεις και
προκλήσεις γίνονται κάθε µέρα, κάθε
µήνα και κάθε χρόνο πιο πιεστικές, η
Ελληνική Εταιρεία Ελέγχου Λοιµώξεων
(Ε.Ε.Ε.Λ.), ο µόνος επιστηµονικός
φορέας που αποκλειστικό αντικείµενο
έχει το πεδίο της πρόληψης και του
ελέγχου των νοσοκοµειακών λοιµώξεων
στη χώρα µας, µε ακλόνητη πίστη ότι τα
πλέον βασικά όπλα είναι, παράλληλα µε
τη βούληση, η ορθή, σύγχρονη γνώση
και η συνεχής ενηµέρωση και εκπαίδευ-
ση, πραγµατοποιεί το 10ο Πανελλήνιο
Συνέδριό της, µε τίτλο «Έλεγχος
λοιµώξεων: διασφάλιση για το µέλλον»,
στη 1 – 3 Νοεµβρίου 2017, στην Αθήνα
(ξενοδοχείο Royal Olympic).

Αυτά τόνισαν σε συνέντευξη τύπου, µε
αφορµή τη διεξαγωγή του Συνεδρίου, ο
Πρόεδρος ∆.Σ. της Ε.Ε.Ε.Λ., Παθολόγος
– Λοιµωξιολόγος, ∆ιευθυντής Γ’ Παθολο-
γικού Τµήµατος, Γενικό Νοσοκοµείο
Νίκαιας – Πειραιά «Ο Άγιος Παντελεή-
µων» κ. Θεόδωρος Πέππας, η Αντιπρόε-

δρος ∆.Σ. της Ε.Ε.Ε.Λ., ∆ιε-
υθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρ-
εσίας Ερρίκος Ντυνάν Hospital
Center κ. Όλγα ∆αληγγάρου –
Βιλαέτη, η Γενική Γραµµατέας
∆.Σ. της Ε.Ε.Ε.Λ., Νοσηλεύτρια
Ελέγχου Λοιµώξεων, Γενικό
Νοσοκοµείο Ελευσίνας
«ΘΡΙΑΣΙΟ» κ. Αγγελική Καραΐσ-
κου και ο Ταµίας ∆.Σ. της
Ε.Ε.Ε.Λ., Επισκέπτης Υγείας,
Νοσηλευτής Ελέγχου Λοιµώξεων,
Γενικό Αντικαρκινικό – Ογκολο-
γικό Νοσοκοµείο Αθηνών «Ο ΑΓΙΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ» κ. Αριστοτέλης Παπαδ-
ηµητρίου.  

Πρόκειται για ένα σηµαντικό επιστηµο-
νικό γεγονός, το οποίο τελεί υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και πραγ-
µατοποιείται µε την επιστηµονική στήριξη
του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης
Νοσηµάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.).

«Θεωρούµε ότι προσφέραµε την απαρ-
αίτητη γνώση για το αντικείµενο αυτό στις
νέες γενιές των ιατρών, και πρώτιστα των
νοσηλευτών-νοσηλευτριών που θα κληθ-
ούν να στελεχώσουν τις Επιτροπές
Λοιµώξεων στο µέλλον. 

Ο ρόλος του Νοσηλευτή/Νοσηλεύτριας
Ελέγχου Λοιµώξεων, αυτού που στη
νοσοκοµειακή διάλεκτο αποκαλούµε
ΝΕΛ, είναι ο πιο σηµαντικός λίθος, όχι
απλά ακρογωνιαίος, αλλά, στην ουσία,
πυλώνας κάθε Επιτροπής Λοιµώξεων. 

∆εν υπάρχει µέλος Επιτροπής

Λοιµώξεων που να µην αντιλαµβάνεται
ότι ψυχή της Επιτροπής είναι ο ή η ΝΕΛ
και που να µην αναγνωρίζει ότι εκεί
οφείλεται η όποια επιτυχία έχει να κατα-
δείξει η Επιτροπή ή το νοσοκοµείο στον
τοµέα αυτό» επεσήµαναν οι οµιλητές.

Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραµµα του
Συνεδρίου έχει σχεδιαστεί µε τρόπον
ώστε να καλύπτει τις σύγχρονες
αλµατώδεις εξελίξεις στον τοµέα του
ελέγχου λοιµώξεων, την αναζήτηση των
προβληµάτων και των εφικτών λύσεων
στο πεδίο του καθηµερινού αγώνα των
µελών Επιτροπών Λοιµώξεων υπό τις
παρούσες συνθήκες στους χώρους παρ-
οχής υγείας, τόσο των κεντρικών νοσοκο-
µείων, όσο και εκείνων της περιφέρειας. 

Για την επιτυχία των στόχων, έχουν
συµπεριληφθεί οµιλίες, στρογγυλές τρά-
πεζες, διαδραστικές συνεδρίες και κλινικά
φροντιστήρια µε βασική επιδίωξη την
ανταλλαγή απόψεων και εµπειριών,
καθώς και τον διάλογο.

Νοσοκοµειακές λοιµώξεις: 
ΑΑρρκκεεττάά  οοξξυυµµέέννοο  ττοο  ππρρόόββλληηµµαα  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα
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ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΡΡΟΟΦΦΗΗ  ΕΕΙΙΣΣΦΦΟΟΡΡΩΩΝΝ  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΡΡΟΟΦΦΗΗ  ΕΕΙΙΣΣΦΦΟΟΡΡΩΩΝΝ  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ
ΨΨίίχχοουυλλαα  θθαα  ππάάρροουυνν  ππίίσσωω  11,,55  εεκκααττ..  σσυυννττααξξιιοούύχχοοιι

µµεε  ττηηνν  εεππιισσττρροοφφήή  ττωωνν  χχρρηηµµάάττωωνν

ΤοN τεράστιο ποσό των 10
ευρώ θα λάβουν ως επιστρο-
φή εισφορών περίπου 1,5

εκατοµµύρια συνταξιούχοι. Από το
σύνολο των 2,6 εκατοµµυρίων συντα-
ξιούχων η συντριπτική πλειονότητα,
διαπιστώνουν οι αρµόδιες υπηρεσίες
του υπουργείου Εργασίας, ότι δεν
έχουν να καρπωθούν σηµαντικά
οφέλη από τις αχρεωστήτως παρα-
κρατηθείσες κρατήσεις υγείας, που
αποφασίστηκε να επιστραφούν
στους δικαιούχους.

Βέβαια, έχουν εντοπιστεί καιN 25
υπερτυχεροί, οι οποίοι θα λάβουν
ποσά που φτάνουν έως και τα 3.000
ευρώ έκαστος.

Το γεγονός ότι σε αρκετές περι-
πτώσεις είναι ελάχιστα τα ποσά της
επιστροφής είναι οι χαµηλές συντά-
ξεις που λαµβάνουν οι δικαιούχοι.
Επίσης, υπάρχουν αρκετοί σηµερινοί
συνταξιούχοι, οι οποίοι δεν δικαι-
ούνται αναδροµικά από την παραπά-
νω κράτηση, καθώς η σύνταξή τους 

δεν είχε εκδοθεί την χρονική περίο-
δο που είχε ανακύψει το πρόβληµα.

Επίσης, παραµένει το ερωτηµατικό
εάν θα γίνει η καταβολή των ποσών
στους δικαιούχους µε τις συντάξεις 

του µηνός ∆εκεµβρίου, όπως είναι
ο αρχικός σχεδιασµός του ΕΦΚΑ.
Όσο οι Θεσµοί δεν καταλήγουν σε
θετική απάντηση εντός των επόµε-
νων ηµερών, τόσο θα αποµακρύνεται
αυτό το ενδεχόµενο. 

Επίσης, θα πρέπει να αποφασιστεί
εάν θα γίνει συµψηφισµός των

ποσών από επιστροφή εισφορών, µε
τυχόν χρέη που µπορεί να έχει δηµιο-
υργήσει ο ωφελούµενος, προς το
∆ηµόσιο.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου
Εργασίας, αναφερόµενη στο έγγρα

φο που ετοιµάστηκε από τις αρµό-
διες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ κάνει λόγο

για διαδικασία «προπαρασκευαστι-
κού χαρακτήρα», χωρίς να έχει δοθεί
η ανάλογη εντολή από τους ίδιους. 

Στο έγγραφο πάντως γινόταν αναφ-
ορά για επιστροφή των παραπάνω
ποσών µαζί µε τις συντάξεις του
∆εκεµβρίουN

Το κορυφαίο γκαλά γυµναστικής
στην Ελλάδα, “Step to the Art-
Cosmogym”,  σκορπίζει και φέτος

τη λάµψη του και ετοιµάζεται να καθ-
ηλώσει για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά,
τους φίλους του αθλητισµού.

Σε δύο µοναδικές παραστάσεις 4-5
Νοεµβρίου, στο Ολυµπιακό Κέντρο
Πυγµαχίας «Γιώργος Στεφανόπουλος»,
στο Περιστέρι, παιδιά και νεαροί αθλητές
και αθλήτριες θα παρουσιάσουν ιδιαίτερ-
ες  χορογραφίες  µε τους φωτισµούς, τα
εφέ, τη µουσική και τη σκηνοθεσία να απο-
τελούν µέρος της επιβλητικής παράστα-
σης.

Πρόκειται για εµπνευσµένα προγράµ-
µατα που περιλαµβάνουν στοιχεία ενόρ-
γανης, ρυθµικής, ακροβατικής, αεροβικής
γυµναστικής και µε προσθήκες χορού,
τζαζ, φολκλόρ, street dance, hip-hop κ.α.

απογειώνουν το θέαµα
αγγίζοντας το απίστευτο! 620
αθλητές-τριες από 27 οµά-
δες  µε σκηνικά, ιδιαίτερες
ενδυµασίες και ευρήµατα παρ-
ουσιάζουν χορογραφίες που...
αφηγούνται  µια φανταστική
ιστορία. 

Το τµήµα Ρυθµικής Γυµναστικής του
∆ήµου µας θα λάβει µέρος µε 32 αθλήτρ-
ιες και τίτλο προγράµµατος:’’GHOST-
BUSTERS-Ghosts At The Hotel
California’’.

Μακριά από τις σκληρές απαιτήσεις
του πρωταθλητισµού, παιδιά και νέοι θα
δοκιµαστούν σε εκπληκτικές χορογραφίες
µε στόχο να δώσουν τον καλύτερο εαυτό
τους σε δύο τρίωρες παραστάσεις που θα
ξεσηκώσουν τους θεατές. 

Το επίπεδο των διαγωνιζόµενων ιδιαίτε

ρα υψηλό, καθώς πρόκειται για τις οµά-
δες οι οποίες ξεχώρισαν στην καλοκαιρι-
νή διοργάνωση «Cosmogym» καταλαµ-
βάνοντας τις καλύτερες θέσεις.

Η ολυµπιονίκης και παγκόσµια πρω-
ταθλήτρια της ρυθµικής γυµναστικής
Μορφούλα Ντώνα θα µετάσχει µε τη δική
της οµάδα, ενώ το «παρών» θα δώσουν
και άλλα αστέρια της ρυθµικής και ενόρ-
γανης γυµναστικής. Παράλληλα, αθλητές
των Special Olympics Hellas θα πλαι-
σιώσουν τις χορογραφίες και θα 

παρουσιάσουν τις δικές τους ιδέες.
Η διοργάνωση είναι αφιερωµένη φέτος

στο Σύλλογο "Η καρδιά του παιδιού"
(Πανελλήνιος σύλλογος προστασίας,
ενηµέρωσης και βοήθειας καρδιοπαθών
παιδιών).Ελάτε να γίνετε και εσείς µέρος
της ιστορίας... του Step to the Art !!! 

∆ιάθεση προσκλήσεων:1. Ηλεκτρονικά
στο: https://goo.gl/PJbW6w

2, Στο Κλειστό γυµναστήριο ∆ίδυµα
Περιστερίου (Ιωαννίνων 44 & ∆αµασ-
κηνέας) καθηµερινά 17:00-21:00

Cosmogym ‘’Step to the Art’’ 
Το τµήµα Ρυθµικής Γυµναστικής του ∆ήµου ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
θα λάβει µέρος µε 32 αθλήτριες και τίτλο προγράµµατος:

’’GHOSTBUSTERS-Ghosts At The Hotel California’’
4-5 Νοεµβρίου 2017, ώρα έναρξης 19:00 Ολυµπιακό Κέντρο Πυγµαχίας, Περιστέρι
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ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΗΗ  
ΨΨΑΑΡΡΟΟΤΤΑΑΒΒΕΕΡΡΝΝΑΑ  ""ΦΦΟΟΙΙΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ""  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΙΙΑΑ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ..

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

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973943877
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ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου 
Αθηνών 

Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος στη Γερµανία

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

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

Με απώλειες για την Περιφερειακή Αρχή, αφού 4 περιφερειακοί σύµβουλοι  της καταψήφισαν (ο ένας δι’ επι-
στολικής ψήφου), αρκετοί απουσίαζαν και µε τη συνδροµή των συµβούλων της αντιπολίτευσης (παρατά-
ξεις Σγουρού, Κοροµάντζου) δόθηκε τελικά το πράσινο φως στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για

την αξιοποίηση του Αστέρα Βουλιαγµένης. 
Πραγµατοποιώντας µία µεγαλοπρεπή «kolotumba» σε σχέση µε παλαιότερες θέσεις της, η διοίκηση της Περιφέρ-

ειας Αττικής εισηγήθηκε αυτή τη φορά Υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αποδεικνύοντας ότι ο πολι-
τικός χαµαιλεοντισµός της παράταξής της δεν γνωρίζει όρια. Υπενθυµίζεται ότι :

- Η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ ("ΑΤΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΟΧΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ") είχε καταψηφίσει τη Στρατηγική
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για τον Αστέρα (Απόφαση 373/29-11-2013 του Περιφερειακού
Συµβουλίου Αττικής). Μέλη της µάλιστα είχαν προκαλέσει θλιβερά επεισόδια κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αφού
αντιτάσσονταν στο «ξεπούληµα»N

- Προεκλογικά η κα ∆ούρου εγκαλούσε την προηγούµενη διοίκηση για «συνέργεια στο ξεπούληµα του
Αστέρα».

- Μετεκλογικά και αφού είχε παρέλθει άπρακτη η προθεσµία υποβολής απόψεων είχε πει εκ νέου «όχι» στην
τροποποιηµένη ΣΜΠΕ (Απόφαση 236/7-7-2016 του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής).

- Και τέλος είπε το µεγαλοπρεπέστατο «ναι» την Πέµπτη 26/10/2017.
Σε δηλώσεις του ο Γιάννης Σγουρός επεσήµανε ότι «Τα µπρος πίσω της παράταξης της κας ∆ούρου την εκθέτουν

ηθικά και πολιτικά. Γιατί ναι µεν αποτελεί αναφαίρετο δικαίωµα της να υποστηρίζει µέσα σε µικρό χρονικό διάστηµα
εκ διαµέτρου αντίθετες απόψεις – δεν θα της στερήσουµε το δικαίωµα στην αυτογελοιοποίηση -  όµως, κανείς δεν
ξεχνά τη λοιδορία, τους λεκτικούς τραµπουκισµούς και τους προπηλακισµούς σε βάρος όσων είχαν αντίθετη άποψη.
Ο σεβασµός στην αντίθετη άποψη και στις αρχές της δηµοκρατίας δεν µπορεί να εφαρµόζεται εκ περιτροπής». 

Και πρόσθεσε «Η παράταξή µας συνεπής στις θέσεις της διαχρονικά ψήφισε Υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων, θεωρώντας ότι το έργο θα συµβάλλει θετικά στην ανάκαµψη της εθνικής και τοπικής οικονοµίας και
ανάπτυξης. Η µεταστροφή της παράταξης της κας ∆ούρου είναι καλοδεχούµενη, δυστυχώς όµως δεν αποτελεί προϊόν
µιας άλλης αντίληψης για την ανάπτυξη στην χώρα. 

Απλά στηρίζει ό,τι στηρίζει κάθε φορά η κυβέρνησή της. Κι αυτό είναι ό,τι χειρότερο για τον θεσµό της περιφερεια-
κής αυτοδιοίκησης που πρέπει να µένει µακριά από κοµµατικές εξαρτήσεις».

ΤΤρρίίωωρρηη  σσττάάσσηη  εερργγαασσίίααςς    
ττηηνν  ΠΠέέµµππττηη  σσττοο  ΜΜεεττρρόό

Σε τρίωρη στάση εργασίας θα πραγµατο-
ποιήσουν την Πέµπτη (2/11) οι εργαζό-
µενοι στο Μετρό.

Συγκεκριµένα, οι συρµοί θα µείνουν ακινητο-
ποιηµένοι από τις 9 το βράδυ έως τη λήξη της
βάρδιας.

Σε ανακοίνωσή του το σωµατείο των ηλεκτρ-
οδηγών της ΣΤΑΣΥ κάνει λόγο για παρελκυστι-
κή τακτική της διοίκησης στο µείζον θέµα της
αναδροµικής αναγνώρισης των ασφαλιστικών
εισφορών για την κατηγορία των βαρέων και
ανθυγιεινών επαγγελµάτων.

ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤ. Ι∆ΙΟΚΤΗΤΕΣ
Ηµέρα-«γολγοθάς» µε πληρωµή Ηµέρα-«γολγοθάς» µε πληρωµή 
της 2ης δόσης του ΕΝΦΙΑτης 2ης δόσης του ΕΝΦΙΑ

Π
έντε εκατοµµύρια ιδιοκτήτες καλούνται να
πληρώσουν τον ΕΝΦΙΑ και άλλες υποχρ-
εώσεις τους στο ∆ηµόσιο.

Όσοι δεν πληρώσουν τα περίπου 430 εκατ. ευρώ
που έχει δείξει η εκκαθάριση σαν 2η δόση ΕΝΦΙΑ,
θα δουν από σήµερα την οφειλή τους να προσα-
υξάνεται κατά 0,73% για κάθε µήνα καθυστέρησης.

Επίσης, µέχρι εχθές έπρεπε να πληρώσουν του-
λάχιστον την 1η δόση του ΦΠΑ επαγγελµατίες και
επιχειρήσεις, ενώ οι αυταπασχολούµενοι και οι
εργοδότες θα πρέπει να πληρώσουν και τις εισφο-
ρές Οκτωβρίου, µαζί µε τυχόν αναδροµικά που
έχουν προκύψει λόγω της καθυστέρησης στην
εκκαθάριση των πρώτων µηνών του 2017.  

ΓΓ..  ΣΣΓΓΟΟΥΥΡΡΟΟΣΣ::  ‘‘’’ΟΟλλοοκκλληηρρώώθθηηκκεε  ηη  ««kkoolloottuummbbaa»»  ττηηςς
δδιιοοίίκκηησσηηςς  ττηηςς  ΠΠεερριιφφέέρρεειιααςς  ΑΑττττιικκήήςς  γγιιαα  ττηηνν  ααξξιιοοπποοίίηησσηη

ττοουυ  ΑΑσσττέέρραα  ΒΒοουυλλιιααγγµµέέννηηςς  ‘‘’’
- Με τις ψήφους της αντιπολίτευσης δόθηκε το «πράσινο φως» 

στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                        
Ν.Π.∆.∆. «ΠΟΛΙΤ ΙΣΤΙΚΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                            
∆ΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

(Π.Α.Ο.∆.ΗΛ.) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»
∆/νση : Μεσσηνίας και ∆αµασ-

κηνού
Πληροφορίες : κ. Φραγκιαδάκη 
Τηλ.: 9922899 – 9944001

Fax: 9910036
E-mail : paodil@otenet.gr

Ηλιούπολη :31/10/2017
Αρ. Πρωτ:    1781

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

για τη σύν αψη Σύµβασης
εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου 

Ορισµέν ου Χρόν ου
Του ΝΠ∆∆ «Πολιτιστικές

Αθλητικός Οργαν ισµός ∆ήµου
Ηλιούπολης   (Π.Α.Ο.∆.ΗΛ) –

Γρηγόρης Γρηγορίου 

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου

14 του Ν. 2190/1994 όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 1
παρ. 2 του Ν. 3812/2009 σύµφωνα
µε τις οποίες δεν υπάγεται στις διατά-
ξεις των κεφαλαίων Α ,́Β  ́ και Γ  ́ το
εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσω-
πικό των µε οποιαδήποτε ονοµασία
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
πρώτου και δευτέρου βαθµού. 
Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  -
Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87
Α) όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν.
Την υπ’ αριθ.

ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/ΤΣ
ΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891
(ΦΕΚ 1774/Β/17-6-2016) υπουργι-
κή απόφαση «Έγκριση Οργανωτι-
κού Πλαισίου Προγραµµάτων Άθλ-
ησης για Όλους».
Την υπ  ́ αριθ. 21/2017 απόφαση

∆Σ που αφορά τον προγραµµατισµό
προσλήψεων ΠΦΑ για την υλο-
ποίηση των προγραµµάτων Π.Α.γ.Ο
2017-2018.
Την υπ  ́ αριθ.

ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/ΤΣ
ΠΕΠΑΟ/363084/20154/1815/1308
(ΦΕΚ 3359/Β/22-9-2017) κοινή υπο-
υργική απόφαση «Έγκριση Κατανο-
µής Θέσεων για την πρόσληψη
Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής
(Π.Φ.Α.) µε σκοπό την στελέχωση
των ΟΤΑ και των ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆
αυτών που υλοποιούν Προγράµµα-
τα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο)
έτους 2017-18. 
Το υπ’ αριθ.

ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/ΤΣ
ΠΕΠΑΟ/444331/23490/2313/1587
Εγκριτικό ειδικών προγραµµάτων
άθλησης για όλους µεγάλης διάρκει-
ας περιόδου 2017-2018.
Την υπ  ́ αριθ. 152/2017 εγκριτική

απόφαση ∆Σ πρόσληψης ενός (1)
Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σµένου χρόνου µε ωριαία αντιµισθία,
για την υλοποίηση των ειδικών προ-
γραµµάτων Άθλησης για Όλους
(ΠΑγΟ) περιόδου 2017-2018.   
Το γεγονός ότι µε την παρούσα

προκαλείται δαπάνη η οποία θα αντι-
µετωπίζεται  αποκλειστικά από την
είσπραξη εσόδων από την καταβολή
αντιτίµου υπό την µορφή διδάκτρων
από τους ωφελούµενος ή από είσπρ-
αξη δωρεών και χορηγιών ή µέσω της
Γ.Γ.Α. καθώς και ότι η απασχόληση
των Π.Φ.Α. κατά τα ανωτέρω δεν
αναγνωρίζεται ως υπηρεσία για βαθ-
µολογική ή µισθολογική εξέλιξη.
Το υπ  ́αριθµ. ΦΕΚ 1538/τ.Β /́11-6-

2014 σύστασης του Οργανισµού
Εσωτερικής  Υπηρεσίας  του ΝΠ∆∆
«Πολιτιστικές Αθλητικός Οργανισµός
∆ήµου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.∆.ΗΛ) –
Γρηγόρης Γρηγορίου 
Τις ανάγκες του Τµήµατος Αθλητι-

σµού του Ν.Π.

Α ν  α κ ο ι ν  ώ ν  ε ι 
Την  πρόσληψη εν ός (1)

Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής, µε
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµέν ου
χρόν ου(Ι.∆.Ο.Χ.), διάρκειας έως
οκτώ (8) µην ών  από την  ηµερ-
οµην ία πρόσληψης, µε ωριαία
αποζηµίωση, για την  υλοποίηση
των  Ειδικών  Προγραµµάτων
«Άθλησης για Όλους» περιόδου
2017-2018, ως εξής:

Η επιλογή των υποψηφίων θα
γίνει σύµφωνα µε την υπ΄ αριθ.
ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΥΑ/∆ΑΟΠΑΑΕΥ∆Σ/
ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/
891 (ΦΕΚ 1774/Β/17-6-2016)
υπουργική απόφαση «Έγκριση
Οργανωτικού Πλαισίου Προγραµ-
µάτων Άθλησης για Όλους»
Βασικό κριτήριο των υποψηφίων

είναι η ανεργία.
Τυπικό προσόν είναι το πτυχίο

Α.Ε.Ι. ηµεδαπής ή ισότιµο αλλο-
δαπής σχολής Τ .Ε.Φ.Α.Α. 
Πριµοδοτείται η αποδεδειγµένη

προϋπηρεσία, έως 20 µήνες από
τους τελευταίους 24 µήνες, στον
Π.Α.Ο.∆.ΗΛ.
Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να

έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 22
του Υπαλληλικού Κώδικα
(καταδίκη, υποδικ ία, δικαστική
αντίληψη, δικαστική απαγόρευ-
ση)

Απαραίτητα ∆ικαιολογητικά 
Οι εν διαφ ερόµεν οι Π.Φ.Α που

επιθυµούν  ν α απασχοληθούν
στα Π.Α.γ.Ο., υποβάλλουν
αίτηση στο φ ορέα υλοποίησης.
Η αίτηση θα πρέπει ν α συν ο-
δεύεται από :

Βιογραφ ικό σηµείωµα που ν α
αν αφ έρεται στην  προϋπηρεσία
στα προγράµµατα, στην  επιµόρ-
φ ωση µέσω σεµιν αρίων , στην
απόκτηση άλλου πτυχίου ή
µεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότ-
ητας κ.λπ.

Υπεύθυν η δήλωση του
Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία
που αν αφ έρον ται στην  αίτηση
και στο

βιογραφ ικό σηµείωµα είν αι
αληθή.

Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής 

Αγωγής, ειδικότητας, µετα-
πτυχιακού τίτλου ή διδακτορι-
κού διπλώµατος ή ισότιµου
τίτλου σπουδών  της αλλοδαπής
αν αγν ωρισµέν ου στην  Ελλάδα.

Φωτοτυπία της αστυν οµικής
ταυτότητας.

Πιστοποιητικό οικογεν ειακής
κατάστασης.

Βεβαίωση του ∆ήµου περί
µόν ιµης κατοικίας.

Βεβαίωση του ΟΑΕ∆ ότι είν αι
άν εργος.

Έγγραφα που αποδεικνύουν
προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις
ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του
κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλ-
υψης (µισθολογικές καταστάσεις
Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών
ταµείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα
αποδεικτικά στοιχεία φορολογι-
κού χαρακτήρα (αποδείξεις παρ-
οχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστο-
ποιητικά προϋπηρεσίας θεωρηµέ-
να από την Επιθεώρηση
Εργασίας και δικαιολογητικά που
να αποδεικνύουν όσα αναφέρον-
ται στο βιογραφικό σηµείωµα και
τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο
επιλογής.
Έγγραφα που αποδεικνύουν

την ιδιότητα του πολυτέκνου ή
του γονέα µονογονεϊκής
οικογένειας σύµφωνα µε την

ισχύουσα νοµοθεσία.

Επιλογή – Αν άρτηση πιν άκων
– Εν στάσεις 
Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξ-

ης των υποψηφίων θα αναρτηθ-
ούν στο ∆ηµοτικό Κολυµβητήριο
Ηλιούπολης, στο 

χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµα-
ρχείου Ηλιούπολης και 
στην   ιστοσελίδα

athlitismos.dimosilioupolis.gr.   

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
υποβάλλουν ενστάσεις στον
φορέα, µέσα σε αποκλειστική
προθεσµία δέκα (10) ηµερολο-
γιακών  ηµερών  από την επο-
µένη της ανάρτησης των πινάκων
στο γραφείο του ΝΠ∆∆. Μετά την
παρέλευση της ανωτέρω προθε-
σµίας, οι ενστάσεις εξετάζονται και
καταρτίζονται οριστικοί πίνακες
κατάταξης των υποψηφίων.

Προθεσµία και τόπος υποβο-
λής αιτήσεων   
Οι εν διαφ ερόµεν οι µπορούν

ν α υποβάλλουν  αίτηση στο
Γραφ είο Προσωπικού (υπόψη
κ. Ψυρροπούλου ή κ. Φραγκια-
δάκη) του ΝΠ∆∆ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
∆ΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
(Π.Α.Ο.∆.ΗΛ.) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (Μεσσην ίας 26 και
∆αµασκην ού τ.κ 16342
Ηλιούπολη) κατά τις ώρες 09:00
– 13:00 για δέκα (10) ηµερολο-
γιακές ηµέρες από την  εποµέν η
της δηµοσίευσης της παρ-
ούσας αν ακοίν ωσης και
συγκεκριµέν α από 2/11/2017
έως και 13/11/2017.

Η παρούσα δηµοσιεύεται σε
δυο (2) εφ ηµερίδες, και αν αρτά-
ται  στο ∆ηµοτικό Κολυµβητήριο
Ηλιούπολης, στο χώρο αν α-
κοιν ώσεων  του ∆ηµαρχείου
Ηλιούπολης και στην   ιστο-
σελίδα athlitismos.dimosil-
ioupolis.gr.

Ο Πρόεδρος 

Θεµιστοκλής Γιαν ν όπουλος 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΦΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(για το πρόγραµµα θεραπευτικής

κολύµβησης)

1 ΕΩΣ 8 ΜΗΝΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ-ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΣ  

Ταχ. ∆/νση: Στρ.Νικ.Ρόκα 5                     
Τηλέφωνο: 2132014904                             
Φαξ:2105555880
Ταχ.Κωδ.19600 Μάνδρα                                                                
Πληρ. κα Ευγενία Μητροπούλου                                                  

e-mail: mitropoulou@mandras-
eidyllias.gr                                   
URL www. Mandras-Eidyllias.gr                                                  

Μάνδρα:31.10.2017
Αριθµ.Πρωτ.21830

«Προµήθεια σκυροδέµατος,
ασφ αλτοσκυροδέµατος

λοιπών  υλικών  Τ.Κ. Βιλίων »

Χρηµατοδότηση: ίδιοι πόροι
αριθµ. µελέτης:∆Π16/2017                                                                                                                                                                                    

Κ.Α. 30.6699.0015
Γλώσσα σύν ταξης προσφ ο-

ρών : Ελλην ική                                                                                                                                                                                                        

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ∆ήµαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας:
διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό
µε τίτλο «Προµήθεια σκυροδέµα-
τος, ασφαλτοσκυροδέµατος,
λοιπών υλικών Τ.Κ. Βιλίων», µε
σφραγισµένες προσφορές. Η
δαπάνη θα καλυφθεί από ίδιους
πόρους και έχει προϋπολογισθεί
στο ποσό των 73.800,00 Ευρώ
συµπεριλαµβανοµένου και του
Φ.Π.Α. 24%,  µε κριτήριο

κατακύρωσης την πλέον συµφέρ-
ουσα από οικονοµική άποψη προ-
σφορά βάσει τιµής σε Ευρώ η
οποία θα δοθεί είτε για το σύνολο
των ειδών του διαγωνισµού είτε για
µία ή περισσότερες  Οµάδες ως
εξής: 
Οµάδα Α:Ασφαλτοσκυροδέµατος
και λοιπών υλικών ασφάλτου
εκτιµώµενης αξίας 22.320,00
Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ 24%
Οµάδα Β: Σκυρόδεµα εκτιµώµενης
αξίας 26.680,00 Ευρώ συµπερι-
λαµβανοµένου ΦΠΑ 24%
Οµάδα Γ: Οικοδοµικά Υλικά
εκτιµώµενης αξίας 24.800,00
Ευρώ συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ 24% σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στην υπ’αριθµ.
∆Π16/2017 µελέτη της Τεχνικής
Υπηρεσίας του ∆ήµου Μάνδρας –
Ειδυλλίας
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την
20.11.2017 ηµέρα ∆ευτέρα και
ώρα 9:00πµ µε ώρα λήξης απο-
δοχής προσφορών στις 9:30 πµ
ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής
του ∆ήµου στο ∆ηµοτικό Κατά-
στηµα (Αίθουσα ∆ηµοτικού
Συµβουλίου) επί της οδού Στρ.
Νικ. Ρόκα 45, ΤΚ19600, Μάνδρα
από την αρµόδια Επιτροπή ∆ιε-
νέργειας ∆ιαγωνισµών.
∆εκτοί στο διαγωνισµό µε δικαίωµα
υποβολής προσφοράς γίνονται
αναγνωρισµένες ατοµικές ή εταιρι-
κές επιχειρήσεις των παρακάτω
κατηγοριών:Έλληνες και αλλοδα-
ποί,
Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά και
αλλοδαπά,Συνεταιρισµοί και

Ενώσεις
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται
υποχρεωτικά από εγγύηση
συµµετοχής υπέρ του συµµε-
τέχοντος για ποσό που θα
καλύπτει το 2% του προϋπολογι-
σµού της µελέτης χωρίς  ΦΠΑ
24% ήτοι 1.190.32 Ευρώ, εφ’όσον
ο προσφέρων συµµετέχει για το
σύνολο των υπό προµήθεια ειδών
άλλως για ποσό που θα καλύπτει
το 2% της προϋπολογισθείσας
δαπάνης  χωρίς ΦΠΑ 24% για τη
συγκεκριµένη/ες οµάδα/δες συµµε-
τοχής.και βεβαιώνεται µε ισόποσο
γραµµάτιο του ΤΠ&∆ ή επιταγή
αναγνωρισµένης Τράπεζας κατά
τα προβλεπόµενα στο άρθρο 72
του Ν 4412/2016.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
ζητούν πληροφορίες για τα
ισχύοντα τεύχη του διαγωνισµού
τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και
έως και την προηγούµενη ηµέρα
του διαγωνισµού από το Τµήµα
Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου
και Προµηθειών του ∆ήµου Μάν-
δρας – Ειδυλλίας και στο τηλέφω-
νο 2132014904.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
παραλάβουν τα τεύχη της διακήρ-
υξης από το ∆ηµοτικό Κατάστηµα
Στρ. Νικ. Ροκα 45 ή να τους απο-
σταλούν µέσω e-mail µετά από
συνεννόηση µε την Υπηρεσία µέχρι
και την προηγούµενη ηµέρα της
δηµοπρασίας  εργάσιµες ηµέρες
και ώρες από 9:00 έως 13:00.           

Η ∆ήµαρχος

Ιωάννα Κριεκούκη

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Νέα παράταση
ισχύος για τις 

παλιές κάρτες έως
τις 15 Νοεµβρίου 

Έως τις 15 Νοεµβρίου θα
ισχ ύουν  οι κάρτες Οκτω-
βρίου για την  µετακίν ηση
του επιβατικού κοιν ού µε
τα µέσα µαζικής µεταφο-
ρών  στην  Αθήν α.
Ο ΟΑΣΑ είχ ε ζητήσει από
το υπουργείο Υποδοµών
και Μεταφορών  η ισχ ύς
των  καρτών  ν α είν αι
µέχ ρι τις 10 Νοεµβρίου,
αλλά το υπουργείο αποφ-
άσισε ν α δώσει παράτα-
ση της ισχ ύος έως τις 15
του µην ός για την  καλύτε-
ρη εξυπηρέτηση του επι-
βατικού κοιν ού.
«Όλα τα προβλήµατα µε
το ηλεκτρον ικό εισιτήριο
θα λυθούν  εν τός του
Νοεµβρίου», τόν ισε ο
υπουργός Υποδοµών  και
Μεταφορών  Χρήστος
Σπίρτζης στη συν έν τε-
υξη Τύπου που βρίσκεται
σε εξέλιξη.
Υπεν θυµίζεται ότι σε
αν ακοίν ωση που εξέδω-
σε χ θεςτο υπουργείο
Υποδοµών  και Μεταφο-
ρών  από τις 6 Νοεµβρίου
θα ξεκιν ήσει και έκδοση
µεµον ωµέν ων  ηλεκτρο-
ν ικών  εισιτηρίων  του 1,4
στα αυτόµατα
µηχ αν ήµατα έκδοσης
εισιτηρίων .
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ΚΚααττααγγγγεελλίίαα  εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν  γγιιαα  ρρίίψψηη  
ααννάάρρµµοοσσττωωνν  φφεεϊϊββοολλάάνν  σσεε  σσχχοολλεείίαα  

ττοουυ    ΖΖεεφφυυρρίίοουυ  κκααιι  ττωωνν  ΑΑννωω  ΛΛιιοοσσίίωωνν  

∆∆ηηµµοοσσκκόόππηησσηη  PPrroorraattaa  γγιιαα  ΚΚεεννττρροοααρριισσττεερράά::  
Ποιος παίρνει προβάδισµα για το νέο φορέα

Σ
αφές προβάδισµα της
Φώφης Γεννηµατά και
σκληρή µάχη µεταξύ

των Νίκου Ανδρουλάκη,
Σταύρου Θεοδωράκη και
Γιώργου Καµίνη για τη
δεύτερη θέση που οδηγεί
στον β’ γύρο, δείχνουν τα
στοιχεία της έρευνας που
διενήργησε η εταιρεία
δηµοσκοπήσεων Prorata
και  δηµοσιεύει   η
«Εφ.Συν.».

Στην πρόθεση ψήφου
µεταξύ των εννέα διεκδικ-
ητών της αρχηγίας του νέου
φορέα της Κεντροαριστεράς,
η Φώφη Γεννηµατά προη-
γείται  µε ποσοστό 25%,
γεγονός που την καθιστά
ακλόνητο φαβορί  για την
επόµενη φάση της διαδι-
κασίας.
Από εκεί και πέρα, επικρατεί «συνωστισµός» τριών υποψηφίων για τη

δεύτερη θέση, µε διαφορές στα όρια ή µικρότερες του στατιστικού λάθους,
που προµηνύουν ντέρµπι ψήφο ψήφο το βράδυ της 12ης Νοεµβρίου.
Ειδικότερα, ποσοστό 11% συγκεντρώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης, µισή µονά-

δα υπολείπεται ο Σταύρος Θεοδωράκης (10,5%) και ακολουθεί σε απόσταση
αναπνοής ο Γιώργος Καµίνης µε 9%. Σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους υποψ-
ηφίους, 6% λαµβάνει ο Γιάννης Μανιάτης, 3% ο Γιάννης Ραγκούσης, στο 1%
καταγράφονται οι Κωνσταντίνος Γάτσιος και ∆ηµήτρης Τζιώτης και στο 0,5%
ο Απόστολος Πόντας.
Σηµειώνεται ότι εξαιρετικά υψηλό (33%) είναι το ποσοστό των αναποφάσι-

στων, παρά το ότι η αναµέτρηση οδεύει προς την τελική της ευθεία.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

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

Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας 6974792931 κος
Σταύρος

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ “ΝΤΙ ΤΟΡΡΕ”
- ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
∆ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΗ
ΧΡΗΣΗ. ΌΠΙΣΘΕΝ
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ- ΈΝΑΝΤΙ
Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ.
ΤΗΛ: 6977426279

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

- Ενοικιάζεται κατάστηµα
110 τ.µ. επί της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατίας και πωλείται ο
επαγγελµατικός εξοπλι-
σµός του. Τηλέφωνο επι-
κοινωνίας 6945334415

- Ενοικιάζεται σπίτι 100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύρ-
γου, οροφοδιαµέρισµα µε 2
κρεβατοκάµαρες, κουζίνα, 
σαλονοτραπεζαρία και
µπάνιο. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας
6945334415

Ενοικιάζεται διαµέρισµα 1ου
ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδµητη πολ-
υκατοικία στη Μαγούλα Αττικής, µε
2 υπνοδωµάτια , σαλόνι, τραπεζα-
ρία, κουζίναγραφείο, 1WC,
κουφώµατα αλουµινίου διπλά τζά-
µια, air condition, ηλιακό θερ-
µοσίφωνα, νυχτερινό ηλεκτρικό
τιµολόγιο, αυτόνοµη 
θέρµανση,θέση parking στην
πιλοτή ,αποθήκη 20 τ.µ. στο υπό-
γειο. Κοντά σε αστική συγκοινωνία
και προαστιακό σιδηρόδροµο.
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6944204160

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος 67τµ  πλησίον 2ου 
∆ηµοτικού σχολείου.  ∆ιαθέ-
τει πατάρι, αποθήκη και
θέση  στάθµευσης. Κατάλ-
ληλο για γραφείο ή mini
market.  Τιµή συζητήσιµη.
6977982173

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ) 
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ
160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6973823418.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ
ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νε-
όκτιστα Ασπροπύργου στη
θέση ∆εµερτζή πίσω από το
∆ηµοτικό σχολείο κάθετα
στην Ηρώων Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. ,
µπάρµπεκιου και υπέρ
οχη θέα στο Θριάσιο και τον
κόλπο του Σκαραµαγκά.Μό-
νο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γρα-
φεία (ισόγειο και 2ος όροφ-
ος) στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση. 
Τηλ. επικοινωνίας 
6974011586.   (21.2. 17)

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

Ενοικιάζεται εστιατόριο 
(πρώην Χαγιάτι) στο κέντρο
της Μάνδρας (Κοροπούλη
6). 180τµ κτίριο και 250τµ
υπαίθριος χώρος. Τηλέφω-
νο επικοινωνίας:
6975328309

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρ-
ικό κατάστηµα (Οδός Παγ-
κάλου) 300τµ + 100τµ βο-
ηθητικός χώρος. τηλ. επικοι-
νωνίας:
6934689242.(22.7.17)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ
(36TM) ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ
6932824096

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρι-
σµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '76, µπάνιο, κεντρι-
κή θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκα-
τοικία 80 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρι-
σµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '76, µπάνιο, κεντρι-
κή θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6932208258

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται οικόπεδο 1400τµ
στην Αγία Σωτήρα µε 40 τµ
κτίσµα στην Αγία Σωτήρα
ανταλάσσεται και µε διαµέρι-
σµα η µαγαζί. 
Επικοινωνία : 6984792490

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΝΕΟ∆ΜΗΤΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 ΤΜ
4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - ΓΩΝΙΑΚΟ-
∆ΙΑΜΠΕΡΕΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2008-
ΜΕ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΠΥΛΩΤΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΩΡΟ.
∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΣΑΝΣΕΡ - ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΑΡΑΤΣΑ-
ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ- ΑΠΟΘΗΚΗ 
ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΕΞΤΡΑ. ΜΟΝΟ
ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210.5578619 &
6982600102

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος
τοπος, µονοκατοικία 280
τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ (το 1 mas-
ter), µπάνιο, καλή κατάστα-
ση, τιµή 60.000€, συζητή-
σιµη
6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή,
µονοκατοικία 100 τ.µ., ισό-
γεια, προσόψεως, 3 υ/δ (το
1 master), κατασκευή '78,
µπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.µ., θέα βουνό, ανοικτό
πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ε-
λεύθερη, άριστη κατάσταση,
ανακαίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό
της Αγίας Παρασκευής έκτα
σης 500 µέτρων . Τηλ.
6936678467  (6.12.16)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλoύνται 2 οικόπεδα στην
περιοχή Ρουπακίου, 600
τ.µ. το καθένα εντός
σχεδίου. Τηλ. επικοινωνίας
6977010051 (ώρες 10:00-
13:00 )  (7.1.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Γκοριτσα,
θέση Θερµοκήπια, νεόδ-
µητη µονοκατοικία 120 τ.µ.,
ισο γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2
master), κατασκευή '01, 
2 µπάνια, σε οικόπεδο 180
τ.µ., αυτόνοµη θέρµανση, ε-
λεύθερη, ανακαίνιση '10, τι-
µή 110.000€, συζητήσιµη
τηλ:6994844465

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα,
µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ,
κήπος 60 τ.µ., καρποφόρα
δέντρα, πωλείται λόγω α-
νάγκης, τιµή 20.000€τηλ:
2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητο δια-
µέρισµα ρετιρέ 107 τ.µ., 3ου
ορόφου, 3 υ/δ, κατασκευή
'09, πάρκιν, αποθήκη, άρι-
στης κατασκευής, τιµή
125.000€ , 210/5543780
(8.12.16)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 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,
τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ:
6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρ-
σονιέρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο,
studio, τέντες, δωµάτιο µε ε-
νιαία κουζίνα, κλιµατιστικό,
τιµή 28.000€, συζητήσιµη
τηλ:6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος,
ηµιτελής µεζονέτα 162 τ.µ., 2
επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή, 4
υ/δ (το 1 master), 2 µπάνια,
σε οικόπεδο 183 τ.µ., πάρ-
κιν, αποθήκη 25 τ.µ., τιµή
309.000€, συζητήσιµη

Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως
Ρουπακίου 400µ². Τιµή
35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά
και 1.500€ τον µήνα.
Πληροφορίες στο 6977-
646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΩΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ.
6974394991

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΒΡΕΦΩΝ. 
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ
ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ -
ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ
∆ΗΜΟΙ. ΠΡΩΙΝΟ
ΩΡΑΡΙΟ. 
Σ Υ Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ
∆ Ι Α Θ Ε Σ Ι Μ Ε Σ .
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ :
6977403342

ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ/
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΙΑ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΕΣ ΚΥΡΙΕΣ.
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ/ΜΑΓΟΥΛΑ
/ΜΑΝ∆ΡΑ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6986712390 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΙ
ΕΩΣ ΤΟ ΒΡΑ∆Υ. ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ. ΤΗΛ
6945376503

Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παι-
διών σε περιοχές της ∆υτι-
κής Αττικής µε χρόνια πρ-
οϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

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

Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµ-
πειρία, αναλαµβάνει τη
φύλαξη σε γάµους, εστιά-
σεις, βαπτίσεις µε εχεµύθεια
και υπευθυνότητα. 
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας 
6985872538 κος Πανα-
γιώτης. (1.10.16)

Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη µικρών παιδιών (βρ-
εφονηπιοκόµο
Τηλ. 6936678467 (4.7.16)
Κυριος 39 ετών ζητά οποια
δήποτε εργασία. Τηλέφωνο
επικοινωνίας
698 66 84 139 (21.6.16)

Κυρία Ελληνιδα αναλαµβα-
νει φυλαξη 
παιδιων στην περιοχη της
Μανδρας . 
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρ-
όπυργος. Τηλέφωνα210-
5572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ & ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφω-
νο: 210-5573042. Fax:
210-5576988

ΖΗΤΟΥΝ

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυρ-
γο διαµέρισµα ή µονοκα-
τοικία για ενοικίαση. 
Κατα προτίµηση τριάρι. 
Τηλ: 6946971237

∆ίνεται τηλεόραση 14‘ µε α-
ποκωδικοποιητή και σκαρτ
έναντι 25 ευρώ. Επίσης θα
υπάρχει µικρή διευκόλυνση
για τη µεταφορά της
τηλ: 6932851913.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ασπροπυργος - Ζητείται
κυρία για φύλαξη ηλικιωµέ-
νου λίγες ηµέρες τη βδοµά-
δα. 6974748070

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

ΖΖηηττεείίττααιι  ααρρττοοπποοιιόόςς  
ππεερριιοοχχήή  ΜΜάάννδδρραα
ΑΑττττιικκήήςς..  ΤΤηηλλ::
66994455772288666622  
--  ΑΑνναασσττάάσσιιοοςς

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ
ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
2105580781 / 6977456187 

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ
ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΙΙΚΚΟΟ  ΑΑΠΠΟΟ
ΚΚΑΑΦΦΕΕΤΤΕΕΡΡΙΙΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ..
ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ

  ΣΣΤΤΟΟ  66997755774411550088
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 210-
5586632, 210-5586633 
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
Κέντρο Υγείας Ελευσίνας Χαριλάου Τρι-
κούπη 213 200 6900
Ι. Κ. Α. ( ∆ιοικητικές Υπηρεσίες )
Κελεού & Μιαούλη 210 55 14 736 
Ι. Κ. Α. ( Ιατρεία ) Κοντούλη 2
210 55 49 168

ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνοµικό Τµήµα 210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία ∆ήµητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιµεναρχείο 210 55 42 454
Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόµιο Ελευσίνας 210 55 05 000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
∆ασονοµείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48 046
Ο. Α. Ε. ∆. 210 55 42 412
∆. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
∆. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.∆.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο ∆ιανοµής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19 776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46 019

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20 47
262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213 20
47 255, 213 20 47 344 
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΟΟΛΛΕΕΞΞΟΟ
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