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για το φαινόµενο του εκφοβισµού στα σχολεία
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Για την υλοποίηση της Πράξης "Λειτουργία
Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυµάτων Βίας"

Αποµάκρυνση 2
ναυαγισµένων
και επιβλαβών
ΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
πλοίων
Καταβολή των
από τα λιµάνια
προνοιακών
επιδοµάτων στον
του Πειραιά και της
∆ήµο Ασπροπύργου
Ελευσίνας

σελ. 5

σελ. 2

Κέντρο Ανταποδοτικής
Ανακύκλωσης
σύντοµα στις Αχαρνές

Η Μελέτη εγκατάστασης και
λειτουργίας του Κέντρου,
θα υλοποιηθεί δωρεάν
από το Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο
σε σηµείο που θα υποδείξει
ο ∆ήµος Αχαρνών. σελ. 3

Η καλύτερη ανταµοιβή
για τον Ολυµπιακό
στη Μάνδρα

σελ. 6

Η ευγνωµοσύνη στα πρόσωπα των κατοίκων
της Μάνδρας είναι εκείνο που δίνει ώθηση
στον Ολυµπιακό να συνεχίσει την προσπάθεια
στήριξης των κατοίκων της περιοχής.

σελ. 2

ΕΝΤΟΠΙΣΘΗΚΕ ΣΤΟ ΜΕΝΙ∆Ι

Συνελήφθη ο ένας από τους
δραπέτες του Μεταγωγών

σελ. 3

Βαρύς πέφτει ο «πέλεκυς» στα κεφάλια όλων
των αστυνοµικών της νυχτερινής βάρδιας

«Εγκλωβισµένοι»
στις ρυθµίσεις 4 εκατ.
φορολογούµενοι

Ζουν µε τον εφιάλτη των
δόσεων και της κατάσχεσης

σελ. 8

Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ∆ήµου Ελευσίνας:

σελ. 5

Αφιερωµένη στα εγγόνια
των µελών ΚΑΠΗ η εορτή
της Πρωτοχρονιάς

2-θριάσιο

Αποµάκρυνση δύο
ναυαγισµένων πλοίων
από Πειραιά και Ελευσίνα
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Ασπρόπυργος

Παπαγιαννοπούλου Αφροδίτη Π. Καποδιστρίου 27
& Μιαούλη Ανδρέα, 2105570007
Ελευσίνα

ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ Ν Β ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ Τ Σ ΜΑΝΓΚΑΝΙ
ΟΕ Παγκάλου 81, 2105547602
Μάνδρα
Λουκόπουλος Σωτήριος Ν.
Στρατηγού Ρόκα Ν. 84, 2105556375
Aχαρνές

ΡΟΥΜΠΕΤΙΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Αριστοτέλους 200-202, 2102477292
Άνω Λιόσια

Λιόση Ιωάννα Ι. Πίνδου 13,
Άνω Λιόσια, 2102472223
Χαϊδάρι

Παπαδοπούλου Ελένη Π.
Μάνης 62 & Παπανδρέου Γεωργίου, Τέρµα
Λεωφορείων, Χαϊδάρι - ∆άσος, 2105811153

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

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Συννεφιά και βροχές
Η θερµοκρασία από 7 έως 11
βαθµούς Κελσίου

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Θεωνάς, Θεώνη, Θεόπεµπτος, Θεόπεµπτη
Αγίων Θεόπεµπτου και Θεωνά,
Οσίας Συγκλητικής

ΘΡΙΑΣΙΟ

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 Γρηγορίου 4, 19300 Ασπρόπυργος
Χειρόγραφα δηµοσιευόµενα ή όχι, δεν επιστρέφονται. Υπογεγραµµένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της εφηµερίδας

Τ

ην αποµάκρυνση δύο ναυαγισµένων πλοίων από
τα λιµάνια του Πειραιά και της Ελευσίνας αποφάσισε το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής. Πρόκειται για το «ΚΟΡΦΟΥ ΑΪΛΑΝΤ» και το
«ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ» που βρίσκονται στη θαλάσσια περιοχή
του Περάµατος.

Πιο συγκεκριµένα, στο πλαίσιο των εντολών του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Παναγιώτη
Κουρουµπλή για άµεση αποµάκρυνση των ναυαγίων,
καθώς και των επικίνδυνων και επιβλαβών πλοίων από
τα λιµάνια του Πειραιά και της Ελευσίνας, ο ∆ιοικητής της
∆ηµόσιας Αρχής Λιµένων, ∆ηµοσθένης Μπακόπουλος,
ανέθεσε στην εταιρεία GREEK DIVING CENTER ΕΠΕ
την παροχή υπηρεσιών ανέλκυσης, αποµάκρυνσης και
καταστροφής των ναυαγίων».
Το Ε/Γ-Ο/Γ «ΚΟΡΦΟΥ ΑΪΛΑΝΤ» βυθίστηκε στην επισ-

κευαστική βάση του Λιµένα (Πειραιώς) Περάµατος, στις
20-5-1986, πάνω από την ήδη βυθισµένη φορτηγίδα
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ. Έκτοτε, για χρονικό διάστηµα άνω των 30
ετών, δεν αναλήφθηκε καµία σοβαρή πρωτοβουλία για
την ανέλκυσή τους.
Ανακοίνωση του ΥΝΑ:

«Η εκτέλεση των εργασιών ανέλκυσης, αποµάκρυνσης
και καταστροφής των προαναφερόµενων ναυαγίων,
είναι σύµφωνη µε όσα ορίζονται στο α. 2 του
ν.2881/2001 και αποτελεί σηµαντικό βήµα για την αναβάθµιση του περιβάλλοντος του Λιµένα Πειραιά. Ταυτόχρονα, δίνονται έµπρακτες απαντήσεις σε όσους αµφισβήτησαν την αποτελεσµατικότητα της πολιτικής του
Υπουργείου, καθώς και σε όσους εξακολουθούν να αναρωτιούνται για ποιό λόγο ιδρύθηκε, στελεχώθηκε και λειτουργεί η ∆ηµόσια Αρχή Λιµένων».

ΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ 8
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΟΥΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ
ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Καταβολή των
Προνοιακών
Επιδοµάτων
στον ∆ήµο
Ασπροπύργου

Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου και Μέλος του ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Ε., κ. Νικόλαος Μελετίου,
ενηµερώνει τους ενδιαφερόµενους ότι, η αρµόδια ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας,
που εδρεύει στο ∆ηµοτικό Κτίριο της συνοικίας «Γερµανικά», του ∆ήµου Ασπροπύργου,
ολοκλήρωσε τις διαδικασίες και τη ∆ευτέρα, 8 Ιανουαρίου 2018, θα πραγµατοποιηθεί η
καταβολή των Προνοιακών Επιδοµάτων µηνός Νοεµβρίου - ∆εκεµβρίου , στους λογαριασµούς των δικαιούχων ∆ηµοτών του Ασπρόπυργου.
Να αναφερθεί ότι στην απόφαση του αρµόδιου Υπουργείου παρακαλούνται οι δικαιούχοι ∆ήµοι να γνωρίσουν έως την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018 τα ποσά που
απαιτούνται προκειµένου να καταβληθούν τα προνοιακά επιδόµατα του διµήνου Ιανουαρίου -Φεβρουαρίου 2018.
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Κέντρο Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης
σύντοµα στις Αχαρνές
Η Μελέτη εγκατάστασης και λειτουργίας του Κέντρου,
θα υλοποιηθεί δωρεάν από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
σε σηµείο που θα υποδείξει ο ∆ήµος Αχαρνών.

Μ

ε οµόφωνη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Αχαρνών εγκρίθηκε η Σύµβαση Συνεργασίας µε την
"Ανταποδοτική Ανακύκλωση ΑΕ" για την τοποθέτηση και λειτουργία Κέντρου Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης στον
∆ήµο Αχαρνών.
Στα Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, κάνοντας χρήση
εξοπλισµού υψηλής τεχνολογίας, πραγµατοποιούνται αυτόµατα
οι εργασίες συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των
συσκευασιών, ενώ παράλληλα παρέχεται στους καταναλωτές
ανταποδοτικό κίνητρο για κάθε επιστρεφόµενη συσκευασία. Το
κίνητρο αυτό, µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε για δωρεάν αγορές
σε συµβεβληµένα καταστήµατα είτε να δωρηθεί υπέρ της
ενίσχυσης κοινωνικών σκοπών.
Με αφορµή την έγκριση της σύµβασης µε την "Ανταποδοτική
Ανακύκλωση ΑΕ" ο ∆ήµαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός

δήλωσε: "Το σύστηµα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης
στηρίζεται στην εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων
ανακύκλωσης που επιτυγχάνουν υψηλή συµµετοχή
των πολιτών, επιτρέποντας τη διαλογή στην πηγή των
άδειων συσκευασιών, παρέχοντας σηµαντικά κίνητρα
στους πολίτες να συµµετάσχουν ενεργά στην
ανακύκλωση και κατ' επέκταση στην προστασία του
Περιβάλλοντος.
Παράλληλα ο ∆ήµος Αχαρνών επωφελείται από τη
συγκεκριµένη δοµή, µειώνοντας το κόστος που αφορά
τη συλλογή και µεταφορά των συσκευασιών, την
απασχόληση ανθρώπινου δυναµικού, τη µείωση του
κυκλοφοριακού φόρτου και της επιβάρυνσης των καυσαερίων από την ανακύκλωση.
Η εφαρµογή και η λειτουργία του συστήµατος Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης δεν έχει κανένα κόστος για το
∆ήµο, αφού τόσο η τοποθέτηση του σχετικού εξοπλισµού όσο και η συλλογή, µεταφορά και συνεχή λειτουργία του
γίνεται και επιβαρύνει αποκλειστικά την Ανταποδοτική
Ανακύκλωση ΑΕ".
Η Μελέτη εγκατάστασης και λειτουργίας του Κέντρου Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης στον ∆ήµο Αχαρνών θα υλοποιηθεί
δωρεάν από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στο σηµείο που
θα υποδείξει ο ∆ήµος Αχαρνών.
Η Ανταποδοτική Ανακύκλωση ΑΕ έχει εγκριθεί ως εθνικής
εµβέλειας φορέας για την οργάνωση, ανάπτυξη και λειτουργία
του Συλλογικού Συστήµατος Ανταποδοτικής Εναλλακτικής
∆ιαχείρισης και Ανακύκλωσης Συσκευασιών και Αποβλήτων,
βάσει της υπ’ αριθµ. 193471/31.12.2008 απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε.

ΕΝΤΟΠΙΣΘΗΚΕ ΣΤΟ ΜΕΝΙ∆Ι

συνεχίζεται στη σελ. 10

Συνελήφθη ο ένας από τους δραπέτες του Μεταγωγών

Ε

Βαρύς πέφτει ο «πέλεκυς» στα κεφάλια όλων των αστυνοµικών,
της νυχτερινής βάρδιας

ντοπίστηκε και συνελήφθη εχθές
το απόγευµα στην περιοχή του
Μενιδίου ο ένας από τους τρεις
δραπέτες Αλβανούς των κρατητηρίων του
Μεταγωγών. Πρόκειται για τον 35χρονο
Αλβανό που καταδικάστηκε σε ισόβια για
εµπόριο και διακίνηση ναρκωτικών, όπου
εντοπίστηκε στο ύπαιθρο σε σηµείο κοντά
στον καταυλισµό. Συνεχίζονται οι έρευνες
για τους άλλους δύο δραπέτες.
Την ίδια ώρα βαρύς πέφτει ο «πέλεκυς»
στα κεφάλια όλων των αστυνοµικών, ολόκληρης της νυχτερινής βάρδιας στη ∆ιεύθυνση Μεταγωγών ∆ικαστηρίων Αττικής,
ύστερα από την απόδραση των τριών
επικίνδυνων κακοποιών και την απόπειρα ενός ακόµη, τα
µεσάνυχτα, κυριολεκτικά κάτω από την µύτη των υπευθύνων για
την κράτησή τους.
Σε βάρος ολόκληρης της νυχτερινής βάρδιας, από τους σκοπούς, έως τον υπεύθυνο βάρδιας στα µόνιτορ παρακολούθησης, τους αξιωµατικούς και τον Αξιωµατικό Υπηρεσίας, ακολουθήθηκαν ποινικές και διοικητικές διαδικασίες, αφού
σχηµατίστηκε δικογραφία σε βάρος όλης της αστυνοµικής
δύναµης για ελευθέρωση φυλακισµένων και δόθηκε εντολή να
διενεργηθεί Ε∆Ε σε βάρος τους.
Σύµφωνα µε πληροφορίες, οι δραπέτες χρησιµοποίησαν
αυτοσχέδια ή όχι εργαλεία, που είναι άγνωστο πως τα προµηθεύτηκαν µε τα οποία κατάφεραν να κόψουν και να λυγίσουν τα
κάγκελα στο παράθυρο του κελιού τους, το οποίο βρισκόταν
στον 2 όροφο του κτιρίου.
Στη συνέχεια, έδεσαν µεταξύ τους τα σεντόνια τους, φτιάχνοντας έτσι ένα αυτοσχέδιο σχοινί και την άκρη του την έδεσαν στα

κάγκελα και καταρριχήθηκαν ο ένας
µετά τον άλλον, στην πίσω πλευρά του
κτιρίου.
Μόλις πάτησαν έδαφος, οι τρεις
κατάφεραν να διαφύγουν και ο τέταρτος, παρότι δεν είχε σηµάνει ακόµα
συναγερµός για απόδραση και οι δραπέτες δεν είχαν γίνει ακόµα αντιληπτοί,
δεν πρόλαβε να διαφύγει και έπεσε
κυριολεκτικά πάνω στην προγραµµατισµένη περίπολο αστυνοµικών στον
περίβολο του Μεταγωγών, µε αποτέλεσµα να συλληφθεί και στη συνέχεια να
σηµάνει συναγερµός για απόδραση σε
εξέλιξη.
Πρόκειται για τρεις Αλβανούς, δύο που κρατούνταν και είχαν
καταδικαστεί για διακίνηση ναρκωτικών και ένας για ανθρωποκτονία, οι οποίοι κατάφεραν να διαφύγουν, ενώ ο τέταρτος που
αποπειράθηκε να τους ακολουθήσει είναι ένας Γεωργιανός που
κρατείτο επίσης για ανθρωποκτονία, ο οποίος συνελήφθη.
Πιο συγκεκριµένα, οι κρατούµενοι είχαν έλθει από τις Φυλακές
που κρατούνταν στο Μεταγωγών, για να περάσουν από δίκες
και µετά την καταδίκη τους θα επέστρεφαν σε αυτές και συγκεκριµένα, στις Φυλακές, Χανίων, Τρικάλων και ∆οµοκού
αντίστοιχα.
Ο πρώτος καταδικάστηκε σε 10-12 έτη φυλάκιση για
διακίνηση ναρκωτικών, ο δεύτερος σε ισόβια για εµπορία και
διακίνηση ναρκωτικών ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη το
µεσηµέρι στο Μενίδι και ο τρίτος επίσης σε ισόβια για ανθρωποκτονία.Σε εξέλιξη παραµένει µεγάλη αστυνοµική επιχείρηση
για τον εντοπισµό και την σύλληψη των δύο δραπετών που
έχουν µείνει και θεωρούνται επικίνδυνοι κακοποιοί.

Προγραµµατική
σύµβαση µεταξύ
ΕΚΠΑ και
∆ήµου Φυλής
για το φαινόµενο του
εκφοβισµού στα σχολεία

Ε

γκρίθηκε από την Πρυτανείας η Προγραµµατική σύµβαση µεταξύ ΕΚΠΑ και ∆ήµου
Φυλής για εκπόνηση ερευνητικού έργου µε
σκοπό τη διερεύνηση του φαινοµένου του εκφοβισµού στα σχολεία του ∆ήµου Φυλής.
Η Σύγκλητος, δεδοµένης της από 26-9-2017
απόφασής της περί διαδικασίας έγκρισης προγραµµατικών συµφωνιών, εγκρίνει την υποβαλλόµενη -προς το Γραφείο Πρύτανη- Προγραµµατική
Σύµβαση µεταξύ του ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ και του ∆ήµου
Φυλής για εκπόνηση ερευνητικού έργου µε σκοπό
τη διερεύνηση του φαινοµένου του εκφοβισµού στα
σχολεία του ∆ήµου Φυλής.
Αντικείµενο του ερευνητικού έργου είναι η διερεύνηση του φαινοµένου του εκφοβισµού στα σχολεία του Καλλικρατικού ∆ήµου Φυλής (Άνω Λιόσια,
Ζεφύρι, Καµατερό) καθώς και η σχέση του φαινοµένου µε ορισµένες ψυχολογικές παραµέτρους της
οικογένειας, του σχολείου και του κοινωνικού περιβάλλοντος, ώστε τα ευρήµατα να αποτελέσουν την
επιστηµονική τεκµηρίωση στην οποία θα στηριχθούν οι εκπαιδευτικοί και η τοπική κοινότητα για να
διαµορφώσουν µια εκπαιδευτική πολιτική, η οποία
θα αποσκοπεί αφενός στη µείωση του φαινοµένου
και αφετέρου στην ενίσχυση του ενδιαφέροντος
των µαθητών για µάθηση.

Επιστηµονικοί υπεύθυνοι του έργου είναι οι καθηγητές του Παιδαγωγικού Τµήµατος
∆ηµοτικής Εκπαίδευσης Θωµάς Μπαµπάλης και
Αλέξανδρος-Σταµάτιος Αντωνίου.
Η Σύµβαση προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής.
Αθήνα, 28-12-2017
O Πρύτανης
Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. ∆ηµόπουλος

4-θριάσιο

«Φρένο» στις σχολικές εκδροµές
µαθητών στο εξωτερικό
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Θα πραγµατοποιούνται µόνο µε έγκριση του υπ. Παιδείας

Σ

χολικές εκδροµές µόνο
στο εσωτερικό της
χώρας και στο εξωτερικό, µόνο κατόπιν έγκρισης του
υπουργείου
Παιδείας
και
αυστηρά για περιπτώσεις εκπαιδευτικών προγραµµάτων ή
συµµετοχής µαθητών σε διαγωνισµούς , θα επιτρέπονται εφεξής από το υπουργείο Παιδείας .
Ο στόχος, σύµφωνα µε το υπουργείο, να µην αδικούνται µαθητές που δεν µπορούν να αντεπεξέλθουν οικονοµικά στα έξοδα
για προορισµούς εκτός Ελλάδας.
Όπως έγινε γνωστό, το υπουργείο αποφάσισε ότι µετακινήσεις µαθητών στο εξωτερικό στο
πλαίσιο εγκεκριµένων προγραµµάτων σχολικών δραστηριοτή-

των πλέον δεν επιτρέπονται.
Σηµειώνει όµως, ότι εξαίρεση
αποτελούν τα προγράµµατα τα
οποία εποπτεύονται από την
Γενική Γραµµατεία Θρησκευµάτων.

Το υπουργείο Παιδείας σε
διευκρινιστική του εγκύκλιο,
υπογραµµίζει ότι
για τις µετακινήσεις στο
πλαίσιο προγραµµάτων διεθνών
οργανισµών στον οποίο συµµετέχει επίσηµα η Ελλάδα, δεν
απαιτείται σχετική έγκριση από
το ΥΠ.Π.Ε.Θ. Το ίδιο ισχύει για
οποιοδήποτε όργανο, φορέα,
ερευνητικό κέντρο κ.λπ. ενός
τέτοιου διεθνούς οργανισµού.
Για τις µετακινήσεις κατόπιν
πρόσκλησης από ευρωβουλευ-

τή το υπουργείο Παιδείας κρίνει
ότι οι µετακινήσεις αυτές δύνανται να ενταχθούν στην υπουργική απόφαση για τις εκδροµέςµετακινήσεις, στο άρθρο 5, στο
σηµείο δ περί προγραµµάτων
∆ιεθνών Οργανισµών.
Σύµφωνα µε την εγκύκλιο,
µετακινήσεις µαθητών στο εξωτερικό µπορούν να πραγµατοποιούνται µόνο στις εξής περιπτώσεις:
- εκπαιδευτικές ανταλλαγές
- αδελφοποιήσεις σχολείων
- για εκπαιδευτικά προγράµµατα
- για προγράµµατα διεθνών
οργανισµών
- για συµµετοχές σε διεθνείς
συναντήσεις, συνέδρια, διαγωνισµούς, µαθητικές επιστηµονικές

Στον «αέρα» οι εξετάσεις για
τα διπλώµατα οδήγησης
Αγωνία από υποψήφιους οδηγούς για τη λειτουργία του συστήµατος

Π

ροβλήµατα µε τις εξετάσεις οδήγησης αν αµέν εται ν α προκύψουν τις επόµεν ες ηµέρες καθώς έληξε στο τέλος του 2017 η παράταση που είχ ε δοθεί για
την καταβολή επιδόµατος στους περίπου 1500 εξεταστές υποψήφιων
οδηγών .
Το υπουργείο Υ ποδοµών , είχ ε οδηγηθεί στην κατάθεση τροπολογίας που εξασφάλιζε στους εξεταστές επίδοµα (240 ευρώ µην ιαίως για τη διεν έργεια τουλάχ ιστον έξι
εξετάσεων ) µέχ ρι τη λήξη του 2017.
Πλέον η παράταση έχ ει λήξει µε αποτέλεσµα ν α βρίσκον ται στο «αέρα» οι εξετάσεις των υποψήφιων οδηγών , στην περίπτωση που επιµείν ουν οι εξεταστές για
συν έχ ιση χ ορήγησης του επιδόµατος. Από την άλλη πλευρά, το υπουργείο Υ ποδοµών , δεν φαίν εται ν α έχ ει προχ ωρήσει στην κατάρτιση κάποιου σχ εδίου για έν α
ν έο σύστηµα το οποίο δεν θα περιλαµβάν ει την παροχ ή του συγκεκριµέν ου επιδόµατος.

ολυµπιάδες
- για προσκλήσεις από σχολεία της οµογένειας
Όσο αφορά στη χρονική διάρκεια, µπορούν να πραγµατοποιούνται µετακινήσεις στο εξωτερικό µόνο για τις ανωτέρω περιπτώσεις µε διάρκεια έως επτά
ηµέρες . Οι µετακινήσεις πραγµατοποιούνται εντός του σχολικού έτους, εξαιρουµένου του
χρονικού διαστήµατος µιας
εβδοµάδας πριν την έναρξη των
εξετάσεων (ενδοσχολικών και
πανελλαδικών) και έως τη λήξη
τους.

Αντιδράσεις από Ν∆
Την αντίδρασή στο θέµα µε τις
σχολικές εκδροµές κατέγραψαν
µέσω Twitter ο αντιπρόεδρος
της Ν∆ Αδωνις Γεωργιάδης αλλά
και ο βουλευτής της αξιωµατικής
αντιπολίτευσης
Βασίλης
Κικίλιας. «Η κατάργηση των
εκπαιδευτικών ταξιδιών στο
εξωτερικό των παιδιών και
κυρίως το σκεπτικό της, δείχνει
την Ελλάδα που θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ,
µικρή και αποµονωµένη. Εµείς
θέλουµε µία Ελλάδα ανοιχτή και
σίγουρη για την εαυτό της, πρωταγωνίστρια», σχολίασε ο κ.
Γεωργιάδης.
«Ενηµερωτικά πάντως ακόµα
και στην ανατολική Γερµανία
µπορούσες να ταξιδέψεις, µετά

τα 60», ανέφερε ο κ. Κικίλιας.

∆ιευκρίνιση του υπ. Παιδείας για τις εκπαιδευτικές
ανταλλαγές
«Θέτουµε υπόψη σας ότι
υπάρχουν συµφωνίες µορφωτικού και επιστηµονικού περιεχοµένου µε περίπου 90 χώρες,
κάποιες από αυτές εκτελούνται
µέσα από την υπογραφή συγκεκριµένων µορφωτικών προγραµµάτων, συνήθως τριετούς
διάρκειας. Σε αρκετά από αυτά
τα προγράµµατα γίνεται αναφορά στην ενθάρρυνση πραγµατοποίησης ανταλλαγών µεταξύ
σχολικών µονάδων Α/θµιας και
Β/θµιας Εκπαίδευσης.
Ωστόσο, η γενική αναφορά
περί ενθάρρυνσης δεν αποτελεί
επαρκή αιτιολογία από µόνη της
για την πραγµατοποίηση µίας
εκπαιδευτικής µετακίνησης στο
εξωτερικό. Ελάχιστη προϋπόθεση αποτελεί η περαιτέρω
εξειδίκευση µέσω της υπογραφής ενός κειµένου συνεργασίας,
όπως για παράδειγµα αυτό που
υπέγραφε
η
Περιφέρεια
Εκπαίδευσης Αττικής µε την
οµόλογη Περιφέρεια στο Παρίσι
(Ακαδηµία Παρισίων). Εφόσον
υπάρχει ένα κείµενο τέτοιου
τύπου δεν απαιτείται περαιτέρω
έγκριση της συνεργασίας από το
υπουργείο Παιδείας».

Επίδοµα θέρµανσης 2018:
Πότε θα πληρωθεί - Αιτήσεις στο Gsis

∆ιαθέσιµη προς τους δικαιούχ ους είν αι από την Παρασκευή (29/12/2017) η εφαρµογή του TAXISnet (gsis.gr) για την υποβολή αιτήσεων σχ ετικά µε το επίδοµα θέρµαν σης 2018. Σύµφων α µε σχ ετική αν ακοίν ωση της Αν εξάρτητης Αρχ ής ∆ηµοσίων
Εσόδων (ΑΑ∆Ε), η ηλεκτρον ική πλατφόρµα θα παραµείν ει αν οικτή έως και τις
31/05/2018.
Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως 15-1-2018, η πληρωµή θα γίν ει έως 15-22018. Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν από 16-1-2018 µέχ ρι 31-5-2018, η πληρωµή θα γίν ει έως 30-6-2018.
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Θ έ σ ε ι ς ε ργ ασ ί ας στ ο ∆ ή µο Α χ αρ νώ ν
Για την υλοποίηση της Πράξης "Λειτουργία
Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυµάτων Βίας"

Τ

ην πρόσληψη, µε σύµβαση εργασία ς
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,
συνολικά τριών (3) ατόµων για την
υλοποίηση της Πράξης "Λειτουργία Ξε νώνα
Φ ι λ ο ξ ε ν ί ας Γ υ ν αι κ ώ ν θ υ µ ά τω ν Β ί α ς σ το ν
∆ήµο Αχαρνών", στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Αττική 2014-2020»,
Α Ξ ΟΝ Α Σ
ΠΡ Ο ΤΕ Ρ Α ΙΟ Τ ΗΤ Α Σ
09
« Π ΡΟ Ω Θ Η Σ Η Τ Η Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Ν ΤΑ Ξ Η Σ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ
∆ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ - ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΧΗΣ», στο ∆ήµο Αχαρνών
π ου ε δρε ύε ι στις Αχαρνέ ς και συγκε κριµένα
του εξής, α νά υπηρεσία , έ δρα, ειδικότητα και
διάρκε ια σύµβ ασης, αριθµού ατόµων (βλ.
ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα α παιτούµενα
(τυπικά και τυχόν πρόσθε τα) π ροσόντα
3 ∆ Ε Φ Υ Λ Α ΚΩ Ν
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υ π ο ψ ήφ ι οι γ ι α τ η ν α π ό δ ει ξ η τ ω ν
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ
Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της ε µπ ειρίας τους οφε ίλουν να προσκοµίσουν όλα τα
απαιτούµε να α πό την παρούσα α νακοίνωση
κα ι το «Παράρτηµα ανακοινώσε ων Συµβάσε ων εργα σίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)»
δικαιολογητικά, σύµφωνα µε τα οριζ όµε να
στ η ν εν ότ η τ α « Π ΡΟ Σ ΚΟ Μ ΙΣ Η ΤΙ Τ ΛΩ Ν ,
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του
Κε φαλα ίου II του ανωτέρω Παραρτήµατος,
εκτός από την Υπε ύθυνη ∆ήλωση του ν.
1599/1986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ
II ,
« ΑΠ Α ΡΑ Ι Τ ΗΤ Α
∆ ΙΚ Α ΙΟ Λ ΟΓ Η ΤΙ Κ Α
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχε ίο 2. του Πα ραρτήµατος αυτού.
Κα τά τα λοιπ ά ισχύουν τα οριζόµενα στο
«Π α ρ ά ρ τ ηµ α α ν α κ οι ν ώσ ε ων Σ υµ β ά σ ε ω ν
εργασίας Ορισµέ νου Χρόνου (ΣΟΧ)».

Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ∆ήµου Ελευσίνας: Αφιερωµένη στα εγγόνια
των µελών ΚΑΠΗ η εορτή της Πρωτοχρονιάς

Το Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής του
Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. του ∆ήµου
Ελευσίνας, σε συνεργασία µε τα µέλη της
συντονιστικής επιτροπής και των τριών
παραρτηµάτων ΚΑΠΗ Ελευσίνας, διοργάνωσαν το απόγευµα της Τετάρτης 28
∆εκέµβρη 2017 στο γήπεδο ∆ασκαλάκη,
εκδήλωση για την εορτή της Πρωτοχρονιάς αφιερωµένη στα εγγόνια των µελών
ΚΑΠΗ.
Στην εκδήλωση συµµετείχαν και τα
παιδιά που διασκέδασαν µε Πρωτοχρονιάτικα τραγούδια από την Μπατίνα µε
µαέστρο τον κ. Χρήστο Μαρούγκα και
την παράσταση Καραγκιόζη.
Χάρηκαν δε µε τα δώρα, προσφορά
του Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. και των παππούδων.

θριάσιο-5

Θύµα ληστείας
έπεσε ένα αγοράκι που
έλεγε τα κάλαντα
στις Αχαρνές
Πέντε Ροµά, ανάµεσά τους, τέσσερις ανήλικοι
και ένας ενήλικος, του επιτέθηκαν και µε την
απειλή βίας κατάφεραν και απέσπασαν από ένα
µίκρο αγοράκι τα λιγοστά χρήµατα που είχε µαζέψει από τα κάλαντα.
Οι δράστες στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή, στο
µεταξύ όµως είχε κληθεί η Αστυνοµία, άντρες της
οποίας εντόπισαν τους τέσσερις από τους πέντε
δράστες, τους οποίους και συνέλαβαν και συγκεκριµένα πρόκειται για δύο 11χρονους, έναν
14χρονο και έναν 20χρονο.

6-θριάσιο

Η καλύτερη ανταµοιβή
για τον Ολυµπιακό
στη Μάνδρα
Η ευγνωµοσύνη στα πρόσωπα των
κατοίκων της Μάνδρας είναι εκείνο που
δίνει ώθηση στον Ολυµπιακό
να συνεχίσει την προσπάθεια στήριξης των
κατοίκων της περιοχής.

Μ

οναδική ανταµοιβή, το «ευχαριστώ» των κατοίκων της Μάνδρας προς τους ανθρώπους του Ολυµπιακού, το οποίο µε
κάθε ευκαιρία λένε και εκφράζουν. Αναγνωρίζοντας µε αυτό
τον τρόπο τις προσπάθειες των ανθρώπων του συλλόγου και την
στήριξη που τους προσφέρουν. Όπου βρεθούν οι χειριστές των χωµατουργικών µηχανηµάτων και οι οδηγοί των φορτηγών του Ολυµπιακού, οι κάτοικοι της Μάνδρας τους προσφέρουν ένα χαµόγελο, το
οποίο είναι αρκετό για να συνεχίζουν να προσφέρουν την βοήθειά
τους, µέχρι να αποκατασταθούν πλήρως οι ζηµιές και να επανέλθει
στη φυσιολογική ροή η ζωή τους.
Για ακόµα µία µέρα, τρίτη του νέου χρόνου, ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της «Καραϊσκάκης ΑΕ», κ. Βασίλης Βασιλειάδης,
µαζί µε στελέχη από την ΠΑΕ Ολυµπιακός, το Καραϊσκάκη και το Προπονητικό Κέντρο του Ρέντη, µαζί φυσικά, µε τον Αντιδήµαρχο του ∆ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας, κ. Περικλή Ρόκα βρέθηκαν στην περιοχή και παρέδωσαν πλακάκια στον ∆ηµοτικό Κινηµατογράφο και άλλες σιδερόπορτες. Οι καθαριστές
καθαρίζουν τα παρασκήνια, τα οποία οι λάσπες τα είχαν πληµυρίσει έως και τα ταβάνια. Από την άλλη, στην πλατεία
όπου βρίσκεται το άγαλµα του Στρατηγού Νικολάου Ρόκα βγαίνουν οι φουσκωµένες πέτρινες πλάκες, για να γίνουν
νέα ρείθρα και να µπουν νέες πέτρες. Μία ανακατασκευή, την οποία ανέλαβε εξ ολοκλήρου ο Ολυµπιακός.

Μυστικό τούνελ που οδηγεί σε εκκλησάκι
ανακαλύφθηκε στην Παναγία Σουµελά
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Εκδηλώσεις και κοπή της
Πρωτοχρονιάτικης Πίτας
σε Βίλια και Ερυθρές
04/01/2018 159

Η ∆ήµαρχος και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σας
εύχονται Χρόνια Πολλά & σας προσκαλούν
στις εορταστικές εκδηλώσεις και την κοπή
της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας που θα γίνουν
σύµφωνα µε το πρόγραµµα.
Η ∆ήµαρχος
Ιωάννα Κριεκούκη
Πρόγραµµα

Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2018 Βίλια
6.00µµ : ** Εορταστική εκδήλωση για µικρούς και µεγάλους στο χώρο του Πνευµατικού
Κέντρου Βιλίων.
Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2018 Ερυθρές
7.00µµ : ** Εορταστική εκδήλωση για µικρούς και µεγάλους στο χώρο του Παλαιού
∆ηµοτικού Σχολείου.
Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2018 Ερυθρές
10.15πµ: ** Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας
στο ∆ηµαρχείο Ερυθρών
Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018 Βίλια
10.30πµ: ** Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας
στο ∆ηµαρχείο Βιλίων

∆

ύο χρόνια περίπου µετρούν οι εργασίες αναστήλωσης σε ένα από τα πιο σηµαντικά και ιστορικά µοναστήρια
του χριστιανισµού, την Παναγία Σουµελά. Από αυτές όµως προέκυψε µία µεγάλη ανακάλυψη καθώς όπως
γράφουν τα τουρκικά ΜΜΕ, στο βόρειο µέρος της µονής κάτω από τη σκεπή εντοπίστηκε ένα µυστικό
τούνελ το οποίο οδηγεί σε ένα παρεκκλήσι.
Σύµφωνα µε τη Hurriyet στο εκκλησάκι ανακαλύφθηκαν τοιχογραφίες µε θέµατα τον Παράδεισο και την Κόλαση και
τον Θάνατος και τη Ζωή. Αν και το παρεκκλήσι δεν είναι σε καλή κατάσταση, αναµένεται να γίνουν επισκευές ώστε
µε το άνοιγµα του µοναστηριού το καλοκαίρι του 2018, να το επισκέπτονται οι τουρίστες και οι πιστοί.
Σύµφωνα µε τον επικεφαλής της ∆ιεύθυνσης Πολιτισµού και Τουρισµού Νοµού Τραπεζούντας Αλί Αϊβάζογλου, ο
οποίος είχε ήδη εδώ και ένα διάστηµα προαναγγείλει τη σηµαντική ανακάλυψη χωρίς να αποκαλύψει ωστόσο περί
τίνος πρόκειται, οι εργασίες αποκατάστασης έγιναν κάτω από δύσκολες συνθήκες. Όπως τόνισε όµως, µε το πέρας
αυτών, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά όλα τα σηµεία του µοναστηριού. «Θα υπάρξουν και
κάποιες εκπλήξεις για τους επισκέπτες. Θα έχουν πλέον πρόσβαση σε ολόκληρο το µοναστήρι και στον χώρο της
παλιάς βιβλιοθήκης. Σε ένα σηµείο που µέχρι σήµερα δεν γνωρίζαµε αποκαλύψαµε και ένα άγνωστο παρεκκλήσι»,
είπε ο Αϊβάζογλου.
Τη νέα αυτή ανακάλυψη θα έχουν την ευκαιρία να δουν οι επισκέπτες του ιστορικού µοναστηριού όταν ανοίξει και
πάλι το καλοκαίρι του 2018. Ήδη πάντως έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της αναστήλωσης ενώ η δεύτερη είναι σε
εξέλιξη και αυτή το διάστηµα ειδικές οµάδες αποµακρύνουν και στερεώνουν επικίνδυνους βράχους που βρίσκονται
στο σηµείο καθώς οι συχνές πτώσεις βράχων αποτελούσαν σηµαντικό κίνδυνο για τη ζωή των επισκεπτών. Ειδικοί
ορειβάτες προέβησαν σε εργασίες καθαρισµού και απόσπασης βράχων, σε έκταση 79 χιλιάδων τετραγωνικών µέτρων, ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις χρησιµοποίησαν και µε εκρηκτικά.
Για την πρόσβαση των επισκεπτών στο παρεκκλήσι που βρέθηκε, θα κατασκευαστεί δρόµος 30 περίπου µέτρων.
Όπως είναι γνωστό, µε την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης στον ναό, δεν πραγµατοποιούνται οι λειτουργίες
του Οικουµενικού Πατριάρχη την εορτή του ∆εκαπενταύγουστου, που είχαν ξεκινήσει το 2010.
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Ξεκινά το νέο πρόγραµµα στήριξης ευπαθών
κοινωνικών οµάδων µε είδη λαϊκών αγορών

Ξ

εκινά η υλοποίηση του δεύτερου προγράµµατος ενίσχυσης των ευπαθών
κοινωνικών οµάδων µε είδη λαϊκών
αγορών, ύψους 1.000.000 ευρώ για το τρέχον
έτος, προς όφελος 970 οικογενειών πολυτέκνων µε 3.837 προστατευόµενα τέκνα.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελούµενων, τα κουπόνια που διετέθησαν τον
µήνα ∆εκέµβριο θα ισχύουν και για τον µήνα
Ιανουάριο.
Ειδικότερα, λόγω της εορταστικής περιόδου
και πιθανών µετακινήσεων των δικαιούχων,
µε τη συγκεκριµένη απόφαση διασφαλίζεται η
απορρόφηση όλου του ποσού για τον µήνα
∆εκέµβριο.
Υπενθυµίζεται ότι πρόκειται για τη συνέχεια
του προγράµµατος διάθεσης ειδών λαϊκών
αγορών για τη στήριξη ευπαθών οµάδων του
πληθυσµού, κατά το οποίο, την προηγούµενη
χρονιά ωφελήθηκαν 737 οικογένειες που
δικαιούνταν το επίδοµα «απροστάτευτων τέκνων».

ΥΠΟΙΚ: Συνεχίζεται η καταβολή του επιδόµατος
ανθυγιεινής εργασίας στο ∆ηµόσιο

Με εγκύκλιό του, το υπουργείο Οικονοµικών ενηµερώνει
ότι το επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, θα
συνεχίσει να καταβάλλεται στο ∆ηµόσιο, µέχρι νεωτέρας.
Οι υπηρεσίες εκκαθάρισης των αποδοχών θα
συνεχίσουν να καταβάλλουν το επίδοµα αυτό στους
δικαιούχους υπαλλήλους στο ίδιο ύψος, µε τους ίδιους
όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις.
Όπως προκύπτει από την εγκύκλιο, που φέρει την υπογραφή του αναπληρωτή υπουργού Οικονοµικών Γιώργου Χουλιαράκη, οι δικαιούχοι δηµόσιοι υπάλληλοι θα
συνεχίσουν να λαµβάνουν ποσά από 35 έως 150 ευρώ
το µήνα, που προκύπτουν από το επίδοµα. Μάλιστα
γίνεται γνωστό ότι ευθυγράµµιση του σχετικού καθεστώτος µε την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νοµοθεσία είναι
«ενδεικτική».

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ –
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΤΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟ

Ξ

εκίνησαν οι εργασίες αναβάθµισης του πρασίνου
στην Πλατεία ∆ηµοκρατίας στο Καµατερό.Η πλατεία και τα παρακείµενα παρτέρια στις οδούς
Θεσσαλονίκης, Ζορµπά και 28ης Οκτωβρίου είχαν
κατασκευαστεί στα τέλη της δεκαετίας του 90. Από τότε,
και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, γίνονται συνεχώς
συντηρήσεις και βελτιωτικές παρεµβάσεις στο πράσινο
της πλατείας αλλά υπάρχει πια ανάγκη µιας συνολικής
αναβάθµισης του.

Συγκεκριµένα οι εργασίες που ξεκίνησαν από τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος - Τµήµα Πρασίνου του ∆ήµου Αγίων
Αναργύρων – Καµατερού περιλαµβάνουν: Τοποθέτηση
νέου χλοοτάπητα, φύτευση νέων δέντρων, θάµνων και
λουλουδιών, αντικατάσταση του αυτοµατοποιηµένου
συστήµατος ποτίσµατος, κατασκευή χαµηλής ξύλινης
περίφραξης των παρτεριών. Ώστε η κεντρική πλατεία
του Καµατερού να ανανεωθεί και να γίνει ακόµη πιο
πράσινη και φιλική στους κατοίκους.
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Νέο πρόγραµµα επιδότησης δηµοτικών βρεφονηπιακών σταθµών

Σ

Ανακοίνωσε στους δηµάρχους η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου

υνάντηση µε την Αναπληρώτρια
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου, είχαν δήµαρχοι προκειµένου να ενηµερωθούν για το πρόγραµµα επιδότησης, από εθνικούς πόρους, της
ίδρυσης και λειτουργίας νέων δηµοτικών
βρεφονηπιακών σταθµών.
Το πρόγραµµα επιδότησης από εθνικούς
πόρους της ίδρυσης και λειτουργίας νέων
δηµοτικών βρεφονηπιακών σταθµών ανέλυσε η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου, σε συνάντηση που
είχε µε δηµάρχους και εκπροσώπους της τοπικής
αυτοδιοίκησης.
Σύµφωνα µε την κ. Φωτίου, µετά από εξέταση
των στοιχείων του προγράµµατος «Εναρµόνιση
επαγγελµατικής µε οικογενειακή ζωή» του προηγούµενου έτους, διαπιστώθηκε ότι στους δήµους
αυτούς υπάρχει σηµαντική απόκλιση µεταξύ των
διαθέσιµων θέσεων φροντίδας βρεφών και νηπίων
σε βρεφικούς, νηπιακούς ή βρεφονηπιακούς σταθµούς και στα vouchers που χορηγήθηκαν στις
µητέρες.

«Για το λόγο αυτόν και µε δεδοµένο ότι η φροντίδα των παιδιών προσχολικής ηλικίας είναι βασική
υποχρέωση της Πολιτείας», το υπουργείο
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, επισηµαίνει ότι οι δήµοι αυτοί επιλέχθηκαν να επιδοτηθούν για την αναµόρφωσηανακαίνιση και προσαρµογή στις νόµιµες προϋποθέσεις υφιστάµενων κτιρίων, ιδιόκτητων ή µισθωµένων, καθώς και για την προµήθεια του απαιτούµενου εξοπλισµού προς λειτουργία νέων µονάδων φροντίδας βρεφών ή/και νηπίων, ανάλογα µε
τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε δήµου, προκειµένου να καταστεί δυνατή η λειτουργία τους από την
επόµενη περίοδο.
Στο πλαίσιο της οµιλίας της, η κ. Φωτίου έκανε
ειδική µνεία στους συνεργαζόµενους φορείς για την
υλοποίηση αυτού του εγχειρήµατος, όπως είναι το

δήλωσε ότι θα διατεθούν έως 50.000 ευρώ
για µία µονάδα και έως 75.000 ευρώ για δύο
µονάδες. Η πρώτη δόση της επιχορήγησης
υπολογίζεται να δοθεί τον Μάιο.
Παράλληλα, υπογράµµισε ότι θα ανοίξουν
περίπου 2.562 νέες θέσεις εργασίας, επτά
άτοµα ανά µονάδα, οι οποίες θα επιχορηγηθούν από το πρόγραµµα «Εναρµόνιση επαγγελµατικής µε οικογενειακή ζωή».

υπουργείο Οικονοµικών, ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης
και η Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδος (ΚΕ∆Ε). «Η
κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο υψηλής προτεραιότητας το παιδί, όχι µόνο το κακοποιηµένο, το ιδρυµατοποιηµένο, αλλά και το παιδί της εργαζόµενης
και της άνεργης µητέρας» δήλωσε η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σηµειώνοντας ότι το παιδί είναι το µέλλον της χώρας.

Όπως εκτίµησε, ένα από τα βασικά προβλήµατα
της υπογεννητικότητας είναι η έλλειψη υπηρεσιών
για το παιδί, «δεν είναι τόσο το επίδοµα του παιδιού», διαπιστώνοντας ότι η Ελλάδα καταγράφει
πολύ υψηλούς δείκτες υπογεννητικότητας. Κάνοντας αναφορά στο τι συµβαίνει στις υπόλοιπες
χώρες της Ευρώπης, αναφέρθηκε στο παράδειγµα
της Γαλλίας στην οποία οι βρεφονηπιακοί σταθµοί
λειτουργούν σε 24ωρη βάση.
Η κ. Φωτίου τόνισε ότι θα ακολουθηθεί η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού. Όπως είπε,
φορέας διαχείρισης είναι η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), η
οποία θα εκδώσει πρόσκληση ενδιαφέροντος, στη
συνέχεια απαιτείται µία απόφαση του δηµοτικού
συµβουλίου και στα τέλη Μαΐου θα υπάρξει ο
πλήρης φάκελος και η δηµοπράτηση.
Αναφορικά µε την επιχορήγηση, η κ. Φωτίου

Μεταξύ άλλων, η αναπληρώτρια υπουργός
Κοινωνικής Αλληλεγγύης απαρίθµησε και άλλες
δράσεις που επεξεργάζεται το υπουργείο για το
παιδί, αναφέροντας το σχέδιο νόµου που πρόκειται
να κατατεθεί στη Βουλή για την αναδοχή και υιοθεσία, καθώς και το δεύτερο µητρώο στα Κέντρα
Κοινότητας που αφορά όλες τις υπηρεσίες που
σχετίζονται µε το παιδί.
Τέλος, η κ. Φωτίου αναφέρθηκε και στο αποτέλεσµα των διαπραγµατεύσεων µεταξύ της κυβέρνησης και των θεσµών για τις κοινωνικές δαπάνες
και τα προνοιακά επιδόµατα, στο πλαίσιο της
τρίτης αξιολόγησης.
Για τα οικογενειακά επιδόµατα, είπε ότι συµφωνήθηκε η απόδοση ενός συνολικού ποσού 315
εκατ. ευρώ για κοινωνικές δαπάνες. Από αυτό το
κοινωνικό πακέτο, τα 260 εκατ. ευρώ θα δοθούν
για την αύξηση των οικογενειακών επιδοµάτων
από 650 εκατ. ευρώ στα 910 εκατ. ευρώ. Αύξηση,
δηλαδή, 40%.

Επίσης, συµπλήρωσε ότι 40 εκατ. ευρώ θα δοθούν σε ηµερήσια σχολικά γεύµατα, το 2018 και 15
εκατ. ευρώ θα διατεθούν για τη δηµιουργία 400
νέων βρεφονηπιακών σταθµών εντός του 2018,
προκειµένου να δηµιουργηθούν άλλες 10.000
θέσεις για παιδιά, πέραν των σηµερινών 109.000.
Όπως τόνισε, το 2019, µε τα αντίµετρα, που έχει
ήδη ψηφίσει η Βουλή, θα προστεθούν και άλλες
1.800 δοµές.

«Εγκλωβισµένοι» στις ρυθµίσεις 4 εκατ. φορολογούµενοι
Ζουν µε τον εφιάλτη των δόσεων και της κατάσχεσης

Φ

ορολογούµενοι και ασφαλι σµένοι κάθε µήνα ζουν µε την αγωνί α της δόσης ή των
δόσεων. Βρέξει - χι ονί σει , στο τέλος κάθε µήνα θα πρέπει να έχουν βάλει στην
άκρη και να έχουν εξασφαλί σει ένα ποσό που θα πηγαί νει κατευθεί αν στα κρατι κά ταµεί α.
Ορι σµένοι και γι α τα επόµενα 10 χρόνι α, θα εί ναι αντι µέτωποι µε τον εφι άλτη της
δόσης ή των δόσεων που θα πρέπει να πληρώνουν γι α να γλι τώσουν από κατασχέσει ς
καταθέσεων και περι ουσι ακών στοι χεί ων και πλει στηρι ασµούς ακι νήτων.
Τους επόµενους µήνες, όπως αναφέρουν τα ΝΕΑ, θα πρέπει να πληρώνουν ή να
ρυθµί σουν ακόµη και τέσσερι ς δι αφορετι κές υποχρεώσει ς χωρί ς να έχουν κανένα περι θώρι ο απόκλι σης.
Ρύθµι ση 120 δόσεων. Οι οφει λές προς την Εφορί α και τα ασφαλι στι κά ταµεί α έως 50.000 ευρώ που έχουν συσσωρευτεί έως και 31
∆εκεµβρί ου 2016 θα µπορούν να τακτοποι ηθούν µε τη νέα ρύθµι ση των 120 δόσεων. Οµως σε αυτήν τη ρύθµι ση δεν µπορούν να υπαχθούν όλοι . Από την αρχή εξαι ρέθηκαν οι µι σθωτοί , οι συνταξι ούχοι , οι ελεύθεροι επαγγελµατί ες, αυτοαπασχολούµενοι και αγρότες µε
οφει λές άνω των 50.000 ευρώ καθώς και οι επαγγελµατί ες που δι έκοψαν την επι χει ρηµατι κή τους δραστηρι ότητα υπό το βάρος των
υποχρεώσεων. Προϋπόθεση γι α να υπαχθούν οι επαγγελµατί ες, οι αυτοαπασχολούµενοι και οι έµποροι στη ρύθµι ση εί ναι να κρι θούν βι ώσι µοι , δηλαδή να µπορούν να πληρώνουν µέχρι το τέλος τι ς δόσει ς της ρύθµι σης. Γι α να µη βρεθούν αυτοµάτως εκτός ρύθµι σης
θα πρέπει να µην παραλεί πουν καµί α τρέχουσα υποχρέωση (υποβολή δηλώσεων, πληρωµή φόρων κ.λπ.).
Ρύθµι ση 12 δόσεων. Οι οφει λές που δηµι ουργήθηκαν µέσα στο 2017 εί τε προς την Εφορί α εί τε προς τα Ταµεί α µπορούν να ρυθµι στούν το πολύ σε 12 µηνι αί ες δόσει ς. Αν δεν τακτοποι ηθούν οι υποχρεώσει ς του 2017, δεν υπάρχει δυνατότητα ένταξης στη ρύθµι ση των
120 δόσεων, οπότε µι λάµε γι α το απόλυτο αδι έξοδο. Οι φρέσκες οφει λές µόνο προς την Εφορί α που γεννήθηκαν το περασµένο έτος
υπερβαί νουν τα 10 δι σ. ευρώ.
Ρύθµι ση 100 δόσεων του 2015. Οσοι εί χαν υπαχθεί θα πρέπει να συνεχί σουν να πληρώνουν κανονι κά κάθε µήνα τι ς δόσει ς που
«τρέχουν». Γι α να µη βρεθούν εκτός ρύθµι σης και επανέλθουν κατασχέσει ς και δι ώξει ς, θα πρέπει να πληρώνουν ή να ρυθµί σουν σε
12 δόσει ς τι ς τρέχουσες βεβαι ωµένες οφει λές τους.
Τρέχουσες υποχρεώσει ς. Πρέπει να πληρώνονται στην ώρα τους γι α να µη χάνουν φορολογούµενοι και ασφαλι σµένοι αυτοµάτως
τι ς ρυθµί σει ς. Ει δι κά γι α τους ελεύθερους επαγγελµατί ες η κατάσταση θα εί ναι ασφυκτι κή. Εκτός από τι ς τρέχουσες ασφαλι στι κές
ει σφορές έχουν να πληρώσουν και τα αναδροµι κά που έχουν συσσωρευτεί από πέρυσι λόγω επι κούρησης, εφάπαξ, δι αφορετι κού
τρόπου υπολογι σµού των ει σφορών κ.λπ.
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Μεγάλη εορταστική εκδήλωση στο φιλόξενο χώρο εκδηλώσεων, κτήµα "∆ΕΚΑ"
στον Ασπρόπυργο, υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αττικής και Βοιωτίας.

Τ

ο εορταστι κό κλί µα των Χρι στουγέννων κατέκλυσε
και φέτος την αί θουσα του κι νηµατοθεάτρου
“Γαλαξί ας”, στον Ασπρόπυργο, στο πλαί σι ο της
ετήσι ας εκδήλωσης της Μητροπόλεώς µας, Αττι κής και Βοι ωτί ας, που παραδοσι ακά πραγµατοποι εί ται τα τελευταί α
χρόνι α.
Το µήνυµα της προσφοράς και της αυτοθυσίας

Το µήνυµα της προσφοράς και της αυτοθυσί ας, ήταν αυτό το
οποί ο µε την ευχή και ευλογί α του Σεβασµι ωτάτου Μητροπολί του µας Αττι κής και Βοι ωτί ας κ. Χρυσοστόµου, µοι ραστήκαµε φέτος µέσα από τη δραµατοποί ηση του κλασσι κού δι ηγήµατος του Αλέξανδρου Παπαδι αµάντη «στο Χρι στό στο
κάστρο».
Νοερό ταξίδι στην παλιά Ελλάδα µε παραδοσιακά
Κάλαντα από περιοχές της πατρίδας µας

Παι δι ά και νέοι της Μητροπόλεώς µας, µε µι α έξοχη ερµηνεί α και σε µι α εξαι ρετι κή εκ µέρους των συντελεστών εκτέλεση της θεατρι κής παράστασης, µας ταξί δεψαν στην παλι ά
Ελλάδα, σε κάποι α άλλα Χρι στούγεννα, όπου αγνοί άνθρωποι
της φτωχής ακόµη Ελληνι κής περι φέρει ας, έκαναν πράξη τη
χαρά της προσφοράς και της ανι δι οτέλει ας. «Με πρωτεργάτη
τον Ιερέα ενός µι κρού χωρι ού της Ελληνι κής επαρχί ας του 19ου
αι ώνα, χωρι ανοί , αψηφώντας τους κι νδύνους και τη σφοδρή
κακοκαι ρί α, επι χεί ρησαν να ταξι δέψουν δι α θαλάσσης µε
προορι σµό ένα δυσπρόσι το κάστρο, προκει µένου να
δι ασώσουν δυο νεαρούς υλοτόµους που εί χαν αποκλει στεί εκεί
την παραµονή των Χρι στουγέννων. Στο αποµακρυσµένο κάστρο
βρι σκόταν ο Ναός του Χρι στού, όπου ο τολµηρός και γεµάτος
πί στη Ιερέας θα Λει τουργούσε τα Χρι στούγεννα. Η άφι ξη και
παρουσί α των χωρι ανών στο µέρος αυτό στάθηκε ευκαι ρί α
δι ασώσεως και έτερου πλοί ου που ταξί δευε στην περι οχή. Η
λήψη της γενναί ας απόφασης του ταξι δι ού των χωρι ανών, το
γεµάτο κι νδύνους δι α θαλάσσης ταξί δι , η ευλογηµένη άφι ξη
στον προορι σµό, στο Ναό του Χρι στού στο κάστρο και ο κατανυκτι κός εορτασµός -µε ύµνους και ψαλµούς- της Γέννησης του
Κυρί ου, ήταν οι σκηνές που συνέθεσαν τη γεµάτη ανι δι οτέλει α
περι πέτει α των χωρι ανών». Εναλλαγές εντυπωσι ακών ει κόνων
και ήχων, προβολές υποστηρι κτι κών βί ντεο, φωτι σµός και
βέβαι α τα εξαι ρετι κής αι σθητι κής σκηνι κά, συνέβαλαν καταλυτι κά στην παρουσί αση του αξι έπαι νου, γι α τι ς σεµνές
αξι ώσει ς της Μητροπόλεώς, µας αποτέλεσµα.
Το νοερό ταξί δι στην παλι ά Ελλάδα και µάλι στα της επαρχί ας, συνεχί στηκε µε τα παραδοσι ακά Κάλαντα των Χρι στουγέννων από όλες τι ς περι οχές της πατρί δας µας. Τα κάλαντα
απέδωσε µε ενθουσι ασµό η µι κτή χορωδί α της Μητροπόλεώς
µας, νέοι της θεατρι κής οµάδας και παι δι ά των Κατηχητι κών
µας Σχολεί ων, µε τη συνοδεί α µουσι κών παραδοσι ακών οργάνων, υπό τη δι εύθυνση του χοράρχου µας. Η χαρούµενη, Χρι στουγεννι άτι κη δι άθεση της χορωδί ας µας, εµπλουτί στηκε µε
την προβολή εναλλακτι κών ει κόνων από δι άφορα µέρη της
χώρας µας, που κόσµησε µε χρώµα τη σκηνή. Τα κάλαντα
ολοκληρώθηκαν µε τα επί και ρα κάλαντα, που µε συνέπει α στο
θέµα της Χρι στουγεννι άτι κης γι ορτής, ως µήνυµα έφεραν τη
χαρά της προσφοράς και της αυτοθυσί ας.
Στο τέλος της Χρι στουγεννι άτι κης εορτής, ο σεπτός µας
Ποι µενάρχης απεύθυνε χαι ρετι σµό προς όλους, όσοι παρέστησαν στην εκδήλωση, µεταφέροντας κι εκεί νος, µε λόγι α
πατρι κά, το µεγαλεί ο της ωφέλει ας που προκύπτει γι α τον
άνθρωπο, µέσα από την αυθόρµητη εκδήλωση προσφοράς και
αυτοθυσί ας, τόσο γι α τον ωφελούµενο όσο και γι α τον δωρητή.
Ιδιαίτερη αναφορά σ τους κατοίκους της Μάνδρας

Ιδι αί τερη αναφορά έκανε στην συγκί νηση που προκάλεσε η
έκπληξη µπροστά στην οποί α βρεθήκαµε, όταν ύστερα από
τι ς θλι βερές συνέπει ες του τραγι κού θανατηφόρου -γι α τους
κατοί κους της περι οχής της Μάνδρας- γεγονότος, άνθρωποι
από παντού, έσπευσαν να συµπαρασταθούν στους πληγέντες.
Ενέργει α ενδει κτι κή της βαθι άς Χρι στι ανι κής µας παι δεί ας,
που όσο κι αν βάλλεται , υφί σταται ακόµη στι ς ψυχές των Ελλήνων. Ο Σεβασµι ώτατος ολοκληρώνοντας έδωσε ευχές από καρδι άς σε όλους, γι α καλή δύναµη, σωµατι κή και πνευµατι κή
υγεί α .
Η φετι νή εορταστι κή εκδήλωση ολοκληρώθηκε µε την απόδοση από τη χορωδί α της Μητροπόλεώς µας, τρι ών σύγχρονων
µουσι κοσυνθέσεων του καταξι ωµένου δι εθνώς Έλληνα µουσι κοσυνθέτη, Σταµάτη Σπανουδάκη, τον οποί ο και ευχαρι στούµε
γι α την ευγενή παραχώρηση της µουσι κής. «Αγγέλων ∆άκρυ» Τερι ρέµ, που όπως η παράδοση αναφέρει , όταν η Παναγί α
νανούρι ζε τον Υι ό της, τον Κύρι ό µας, του έλεγε το Τερι ρέµ.
«∆έσποι να», αφι ερωµένο στην Μητέρα Του Θεού, σε Εκεί νη
που έγι νε Γέφυρα και ένωσε τον άνθρωπο µε Τον Θεό, την
Παναγί α µας και τέλος, «Η Παρθένος Σήµερον», κοντάκι ο της
εορτής των Χρι στουγέννων.
Λί γο πρι ν την ολοκλήρωση της βραδι άς η παρουσι άστρι α
και Πρόεδρος της Κοι νωφελούς Επι χεί ρησης του ∆ήµου Ασπροπύργου, κα Σοφί α Μαυρί δη, ευχαρί στησε :

Πρωτί στως, τον Σεβασµι ώτατο Ποι µενάρχη µας Αττι κής
και Βοι ωτί ας κ. Χρυσόστοµο, που µε την ευχή και την ευλογί α
του, αλλά και την προσωπι κή του επι µέλει α, κάθε χρόνο
πραγµατοποι εί ται η εκδήλωση αυτή.
Όλους, όσοι τί µησαν µε την παρουσί α τους:
Τον Σεβασµι ώτατο Μητροπολί τη Θεσσαλονί κης, κ. Γρηγόρι ο.
Τον Θεοφι λέστατο Γαρδι κί ου, κ. Κλήµη.
Τον Ιερό κλήρο, τον Ηγούµενο της Ιεράς Μονής Αγί ων Κυπρι ανού και Ιουστί νης Φυλής, Αρχι µανδρί τη Θεοδόσι ο.
Τον ∆ήµαρχο του Ασπροπύργου, κ. Νι κόλαο Μελετί ου που
εί ναι πάντοτε δί πλα µας.
Τους Ιερεί ς µας, που µε πολλή αγάπη -πέρα από τα ι ερατι κά τους καθήκοντα- ανταποκρί νονται µε ενθουσι ασµό στι ς
ανάγκες της γι ορτής µας, τον Πρωτοσύγκελο π. Μι χαήλ Κωνσταντι νί δη γι α την επι µέλει α και το µοντάζ της ει κόνας, των
βί ντεο και των σλάι ντς που προβλήθηκαν, τον π. Ματθαί ο
Μαβί δη γι α την εν γένει θυσι αστι κή του προσφορά και τον π.
Λεωνί δα Πί ττο γι α την κατασκευή και επι µέλει α των υψηλής
αι σθητι κής σκηνι κών µας.
Τον χοράρχη µας κ. Ιωάννη Κι αχόπουλο και τα µέλη της µι κτής χορωδί ας της Μητροπόλεώς µας, έναν προς έναν.
Ιδι αι τέρως, την κα Ευαγγελί α Ψαροµµάτη γι α την δι ασκευή,
σκηνοθεσί α και επι µέλει α του θεατρι κού έργου και την κατηχήτρι α κα Κυρι ακή Μωυσι άδη γι α την πολύτι µη συµβολή της.
Τα παι δι ά και τους νέους της θεατρι κής οµάδας, που όπως
κάθε χρόνο έτσι και φέτος, µάς προσέφεραν ένα θέαµα µεστό
από ουσί α και µηνύµατα και που µαζί µε τη χορωδί α µας, µάς
ταξί δεψαν προς τον πι ο όµορφο προορι σµό, τα Χρι στούγεννα!
Τους συνεργάτες στον ήχο και την ει κόνα, τον Νί κο Πι λί δη
ΑΧΟΝ sound κ την οµάδα του.
Τον Βασί λη Γεωργαντά γι α την βι ντεοσκόπηση.
Τον Στέφανο Τασούλη γι α την επι µέλει α και την εκτέλεση
του ήχου.

Τους µουσι κούς: Στο βι ολί , τον Ανδρέα Χανι ώτη.
Στην ποντι ακή λύρα, τον Γεώργι ο Θεοδωρί δη και τον Αλέξανδρο Μι χαηλί δη.
Στο λαούτο, τον Αλέξανδρο Τσί το.
Στο κανονάκι , τον Χαρί λαο Λαδι ά.
Στο νταούλι και τα κρουστά, τον Χρήστο Μαυρί δη.
Τη ∆ήµαρχο Μάνδρας - Ει δυλλί ας, κα Κρι εκούκη Ιωάννα.
Tον Πρόεδρο του Πνευµατι κού, κ. Μελέτι ο Μπουραντά και
τους συνεργάτες του γι α τη δι άθεση της αί θουσας και την παροχή των παραδοσι ακών στολών.
Τον Πρόεδρο του ∆ηµοτι κού Συµβουλί ου του ∆ήµου Ασπροπύργου, κ. Αντώνι ο Καραµπούλα.
Τους Αντι δηµάρχους του ∆ήµου Ασπροπύργου, κ. Σαββί δη
Παντελή και κ. Παπαδόπουλο Αναστάσι ο.
Το ∆ηµοτι κό Σύµβουλο και Πρόεδρο της Πρωτοβάθµι ας
Σχολι κής Επι τροπής, κ. Μαλαµατά Ευάγγελο.
Τον Εντεταλµένο ∆ηµοτι κό Σύµβουλο και Πρόεδρο της Επι τροπής Περι βάλλοντος, κ. Παπαδόπουλο ∆ηµήτρι ο.
Τον Εντεταλµένο ∆ηµοτι κό Σύµβουλο και Αντι πρόεδρο της
Κοι νωφελούς Επι χεί ρησης και Πρόεδρο του Συλλόγου
Κατοί κων Παραλί ας Ασπροπύργου, κ. Κοναξή Αντώνι ο.
Τον ∆ηµοτι κό Σύµβουλο και Αντι πρόεδρο του Οργανι σµού
Νεολαί ας Άθλησης και Τρί της Ηλι κί ας κ. Κατσαρό Ιωάννη.
Τον Επι κεφαλής ∆ηµοτι κής Παράταξης και ∆ηµοτι κό
Σύµβουλο, κ. Ηλί α Ιωάννη
Την Αντι πρόεδρο της Παµποντι ακής Οµοσπονδί ας Νοτί ου
Ελλάδος και Νήσων, κα Σωτηρι άδου Αθηνά.
Τον Πρόεδρο του Συλλόγου Ποντί ων Ασπροπύργου ''Οι
Ακρί τες του Πόντου'', κ. Ποι µενί δη Στέφανο
Την Πρόεδρο του Γυναι κεί ου Κι νήµατος ''Υγεί α και Άθληση''
και Γεν. Γραµµατέας του Αθλητι κού Συλλόγου ’’Πυρρί χι ος’’, κα
Σαµψωνί δου Σοφί α.
Τον Πολι τευτή Περι φέρει ας Αττι κής της ’’ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΛΥΣΗΣ’’ κ. Πετρόπουλο Σταύρο.
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10-θριάσιο
Συνεχίζεται από τη σελ. 3

Η Ανταποδοτική Ανακύκλωση ΑΕ λειτουργεί
σύµφωνα µε το Νόµο 2939/2001 "Συσκευασίες και
εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και
άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού
Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και ¶λλων
Προϊόντων και άλλες διατάξεις" και των σε εκτέλεσή του υπουργικών αποφάσεων και σχετικών διατάξεων. Είναι ανώνυµη εταιρία ΜΗ κερδοσκοπικού
χαρακτήρα. Ως αποτέλεσµα, τα κέρδη κάθε οικονοµικής χρήσης επανεπενδύονται στην επόµενη
χρήση, µε αποκλειστικό στόχο την προώθηση της
εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών στην χώρα
µας.
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Νόµο 2939/2001,
η ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ συνάπτει
συµβάσεις συνεργασίες µε Οργανισµούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης για την εφαρµογή προγραµµάτων
εναλλακτικής διαχείρισης σε συνεργασία µαζί τους.

Τα βασικά σηµεία που προσδιορίζουν το πλαίσιο
συνεργασίας του Συλλογικού Συστήµατος Ανταποδοτικής Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Ανταποδοτική
Ανακύκλωση µε τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι τα ακόλουθα:

● ΜΗ ΥΠΑΡΞΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ των ανακτηθέντων συσκευασιών για
το ∆ήµο, αφού ΟΛΕΣ οι εργασίες γίνονται από την
ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ.
● ΜΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
του ∆ήµου, αφού ΟΛΕΣ οι εργασίες πραγµατοποιούνται από την ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ.

● Μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου και της
επιβάρυνσης των καυσαερίων από την ανακύκλωση, αφού απαιτούνται πολύ λιγότερα δροµολόγια
µεταφοράς των ανακτηθέντων ποσοτήτων, λόγω
της µείωσης του όγκου αυτών έως 90% στην πηγή,
µε την αξιοποίηση του εξοπλισµού υψηλής τεχνολογίας των Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης.
● Αύξηση της αγοραστικής δύναµης των
δηµοτών, µέσω της παροχής του ανταποδοτικού
κινήτρου για τις επιστρεφόµενες συσκευασίες.
● Ενίσχυση Κοινωνικών Σκοπών, µέσω της δωρεάς του ανταποδοτικού κινήτρου υπέρ κοινωνικών
σκοπών.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ

Πωλείται επιχείρηση φανοποιείου (εν ενεργεία)
λόγω συνταξιοδότησης. Περιοχή Ασπρόπυργος πλησίον
του super market Σκλαβενίτης. Επικοινωνία : 6946369359

● ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΟΛΗ, αφού µέσω των υψηλών ποσοτήτων που
ανακυκλώνονται, µειώνονται οι ποσότητες που
καταλήγουν στα απορρίµµατα.
● Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, µέσω της αξιοποίησης των Προγραµµάτων στοχευµένων σε ειδικές κοινωνικές οµάδες, όπως π.χ. ∆ιενέργεια ∆ιαγωνισµών Ανακύκλωσης για µαθητές ή για τους
δηµότες ενός ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος κλπ
● Μη κατάληψη θέσεων στάθµευσης, στους δρόµους της πόλης, όπου ήδη υπάρχει πρόβληµα
χώρου για την τοποθέτηση των αναγκαίων κάδων
απορριµµάτων.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ
(ΠΕΥΚΟ-ΕΛΙΑ)
ΣΕ ΠΟΛΥ
ΛΟΓΙΚΕΣ
ΤΙΜΕΣ
Επικοινωνία
6982155684
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Οι Πελοποννήσιοι της Ελευσίνας τά έψαλαν στον Γ. Αυτιά

Π

αραµονή της Πρωτοχρονιάς φιλοξενήθηκε η χορωδία του Συλλόγου Πελοποννησίων Ελευσίνας στην εκποµπή ‘Καληµέρα µε τον Γιώργο Αυτιά’ .
Από νωρίς µε πούλµαν, πάνω από 25 άτοµα έφτασαν στον στούντιο του Π.Φαλήρου όπου τους υποδέχθηκαν και κατά τις 9 η ώρα στόλισαν τον χώρο
µε παραδοσιακά γλυκίσµατα , ρόδια και καλούδια της Πρωτοχρονιάς για το καλωσόρισµα της Νέας Χρονιάς.
Μια τεράστια Βασιλόπιττα µε την φωτογραφία του παρουσιαστή για Άη Βασίλη κόπηκε µε πολύ κέφι , χαµόγελα, φωτογραφίες για όλους τους παρευρισκόµενους, το πάνελ, την παραγωγή, τους εργαζόµενους µπροστά και πίσω από τις κάµερες.
Στη συνέχεια η χορωδία έψαλε πρωτοχρονιάτικα κάλαντα από διάφορα µέρη της Ελλάδας µε τη συνοδεία λαούτου και βιολιού , ενώ δεν έλειψαν τα χειροκροτήµατα και οι ευχές. Ο Γιώργος Αυτιάς δώρισε στην Πρόεδρο Τριλίκη Ντίνα τα βιβλία του Νίκου Βουργουτζή , ‘ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ’ το τελευταίο χειρόγραφο και τη ‘Σιωπή του Λοχαγού’ ,επίκαιρα παρα ποτέ αυτές τις ώρες. Η Πρόεδρος µε την σειρά της χάρισε στον παρουσιαστή το Συλλεκτικό Λεύκωµα του
Συλλόγου ‘Αρχαία Κωπήλατα Πλοία και όχι µόνονJ’ .
Το ∆Σ και τα µέλη της Χορωδίας ευχαριστούν για την φιλοξενία και εύχονται σε όλους ΚΑΛΗ & ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ .-

Με προτάσεις τα σαββατοκύριακα για παιδιά 2-12 ετών
υποδέχεται τον καινούργιο χρόνο το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχν ης υποδέχεται το ν έο χρόν ο
µε προτάσεις για τα σαββατοκύριακα των παιδιών 2-12 ετών !
Κάθε Σαββατοκύριακο, από Ιαν ουάριο µέχρι Μάϊο, παιδιά και
γον είς γν ωρίζουν τον συν αρπαστικό κόσµο του Μουσείου
µέσα από παραµύθια, διαδραστικές ξεν αγήσεις, εικαστικά
εργαστήρια, θέατρο, φωτογραφία και µουσική.
Τα εκπαιδευτικά προγράµµτα του Ιανουαρίου
Για παιδιά 2- 3,5 ετών

Έν ας βάτραχος διψάJβρεκεκέξ κουάξ κουάξ!
Ρυθµικά πήλιν α ποτήρια
Κυριακή 14/1, 11.30-13.00 & Κυριακή 21/1, 11.30-13.00

Τότε που όλα τα ν ερά του κόσµου ήταν µαζεµέν α σε µια
λίµν η, όλα τα ζώα έπιν αν µια κούπα την ηµέρα. Ο βάτραχος,
όµως, διψούσε πολύ και γι’ αυτό πήρε την κούπα του και ήπιε
λίγο παραπάν ωJ.
Στο πρώτο εργαστήρι της χρον ιάς, θα ακούσουµε την ιστορία εν ός πολύ διψασµέν ου βατράχου, παρέα µε τους ήχους
των ζώων της ζούγκλας.
Θα δούµε τις διαφορετικές κούπες που έχει κάθε ζώο, έτσι
όπως τις φαν τάστηκε η κεραµίστρια Elizabeth Fritsch, για ν α
εµπν ευστούµε και ν α φτιάξουµε τις δικές µας κούπες από
πηλό.
Θα πλάσουµε, θα κόψουµε, θα δηµιουργήσουµε υφές και
αποτυπώµατα µε λογιών , λογιών αν τικείµεν α και στο τέλος θα
δώσουµε σχήµα στη δική µας κούπα. Θα τους δώσουµε χρωµατιστές ρυθµικές πιν ελιές µε τα δάχτυλα µας αλλά και µε
αυτοσχέδια στέν σιλ.
Υ.Γ: Γον είς και παιδιά, φορέστε άν ετα και πρόχειρα ρούχα
και ετοιµαστείτε ν α λερωθούµε, γιατί σίγουρα θα λερωθούµε!
Για παιδιά 2-3,5 ετών /Απαραίτητη η παρουσία γον έα
Με την Αφηγήτρια Αν των ία Βέλλιου και την Αν απτυξιακή
Ψυχολόγο ∆έσποιν α Σακελλαρίου
Εισιτήριο:€15
Φίλοι ΜΚΤ: €12 (1 παιδί/µέλος, µε την επίδειξη κάρτας µέλους στο ταµείο)
Αδέλφια στο ίδιο εργαστήριο: €12
Πληροφορίες - Κρατήσεις Τ: 210 7294220, ∆ευτέρα – Παρασκευή: 10:00-13:00
Για παιδιά 4 - 5 ετών
Κούτσι. Το χαλί των ον είρων

Σάββατο 20/1, 11:00-12:30 & Κυριακή 28/1, 11:30-13:00

Στις αχαν είς στέπες της κεν τρικής Ασίας, ο ήλιος καίει αν ελέητα το καλοκαίρι και το χιόν ι καλύπτει τα πάν τα το
χειµών α. Η φυλή των Κούτσι όµως, που µετακιν ούν ται από
τα βουν ά του Αφγαν ιστάν ως τις κοιλάδες του Ιν δού ποταµού, βρήκαν τον τρόπο ν α επιβιώσουν σ’αυτές τις ακραίες
συν θήκες. Καλύπτουν τις σκην ές τους από άκρη σε άκρη µε
τα χειροποίητα µάλλιν α χαλιά τους κι, έτσι, είν αι ζεστά το
χειµών α και δροσερά το καλοκαίρι.
Εκεί, κάθε βράδυ, κάθον ται αν απαυτικά για ν α ακούσουν
τον παραµυθά ν α τους λέει παραµύθια και ιστορίες από τους
προγόν ους τους για ν α µην ξεχν άν ε ποτέ ποιοι είν αι και από
πού έρχον ται.Έτσι κι εµείς, θα καθίσουµε αν απαυτικά στη
δική µας σκην ή για ν α ακούσουµε πως έν α χαλί έσωσε τη ζωή
εν ός βασιλιά και γιατί οι Κούτσι κουβαλάν ε πάν τα µαζί τους
έν α σάκο αλατιού.

Για παιδιά 4-5 ετών
Με την Αφηγήτρια Αν των ία Βέλλιου και την Αν απτυξιακή
Ψυχολόγο ∆έσποιν α Σακελλαρίου
Εισιτήριο: €10
Φίλοι ΜΚΤ: €7 (1 παιδί/µέλος, µε την επίδειξη κάρτας µέλους στο ταµείο)
Αδέλφια στο ίδιο εργαστήριο (το δεύτερο ή τρίτο παιδί): €7
Πληροφορίες - Κρατήσεις Τ: 210 7294220, ∆ευτέρα – Παρασκευή: 10:00-13:00

Για παιδιά 5-7 κι 7-10 ετών
Ζωγραφίζον τας µάρµαρα στο ν ερό (εργαστήριο σε επαν άληψη)
Για παιδιά 5-7 ετών: Σάββατο 13/1, 11.00-13.00
Σε αυτό το εργαστήριο θα ταξιδέψουµε στο Μουσείο Μαρµαροτεχν ίας στον Πύργο της Τήν ου. Θα µάθουµε για τη
τεχν ολογία του µαρµάρου και θα πειραµατιστούµε µε το
«Paper marmbling», µια τεχν ική σχεδιασµού σε υδάτιν η
επιφάν εια που παράγει σχέδια παρόµοια µε το µάρµαρο και
άλλα είδη πέτρας. Θα ζωγραφίσουµε µε χρώµατα πάν ω στο
ν ερό, και θα αποτυπώσουµε τα «µαρµάριν α» σχέδιά µας σε
χαρτί και ύφασµα.
Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires
Για παιδιά 5-7 ετών : Κυριακή 21/1, 11:30-13:30
Για παιδιά 7-10 ετών : Κυριακή 28/1, 11:30-13:30

Αυτή τη φορά θα ταξιδέψουµε στην Αργεν τιν ή, στο Museo
de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Μουσείο Λατιν οαµερικάν ικης Τέχν ης). Εκεί θα συν αν τήσουµε µεγάλους
αν οιχτούς χώρους, τα πιο πλατιά σκαλιά, φωτειν ές µεταλλικές
οροφές και πολλά άλλα κρυφά σηµεία του µουσείου, δηµιουργών τας έν α παζλ µε φωτογραφίες. Επίσης, θα γν ωρίσουµε
µεγάλους Λατιν οαµερικάν ους καλλιτέχν ες, όπως οι Frida
Kahlo, Diego Riv era, Fernando Botero, Roberto Matta,
Cundo Bermudez.
Η λατιν ική aµερικάν ικη τέχν η χαρακτηρίζεται από πολυµορφία, µιας και πρόκειται για την παρουσία τριών διαφορετικών πολιτιστικών κληρον οµιών , της ιν διάν ικης, της ευρωπαϊκής και της αφρικάν ικης.
Με την Εικαστικό-Art Therapist Νιόβη Σταυροπούλου και
την Εικαστικό Χρυσούλα Πλακιώτη
Εισιτήριο: €12
Φίλοι ΜΚΤ: €10 (1 παιδί/µέλος, µε την επίδειξη κάρτας µέλους στο ταµείο) Αδέλφια στο ίδιο εργαστήριο(το δεύτερο ή τρίτο
παιδί): €10 Πληροφορίες - Κρατήσεις Τ: 210 7294220, ∆ευτέρα – Παρασκευή: 10:00-13:00

Γονείς και παιδιά 6 - 12 ετών
Παίζον τας στην αρχαιότητα
Κυριακή 14/1, 11:30-12:30
Η ν έα χρον ιά ξεκιν άει κι εµείς θα παίξουµε µε τα παιχν ίδια
των αρχαίων που θα αν ακαλύψουµε στις αίθουσες του µουσείου.

Η αν θρώπιν η µορφή
Σάββατο 27/1, 11:00-12:00
Μία διαδροµή στα γλυπτά των µόν ιµων συλλογών του Μουσείου, µε σχήµατα που θυµίζουν αν θρώπους και αν θρώπους που θυµίζουν σχήµατα.

Inf ο:Μουσείο Κυκλαδικής Τέχν ης
Νεοφύτου ∆ούκα 4
T: 210 7228321-3
Πληροφορίες - Κρατήσεις Τ. 210 7294220, ∆ευτέρα - Παρασκευή 10:00-13:00
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12-θριάσιο

Εν οικιάζεται ισόγειος επαγγελµατικός χώρος
(160τµ) το κέν τρο του Ασπροπύργου
(Κολοκοτρών η & Υψηλάν του).
∆ιαµορφωµέν ος χώρος

µε αυτόν οµη θέρµαν ση, µεγάλο

περιβάλλον τα χώρο. Τηλ. 6973823418

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩ ΣΗ ΣΤΟ W W W .THRIASSIO.GR

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΠΛΗΡΩΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΤΑ
ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ∆ΙΠΛΑ
ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ
ΤΗΛ. 6972728300

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η

ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ "ΦΟΙΝΙΚΕΣ"

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

ΤΙΜΗ 700€ - ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973943877
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θριάσιο-13

H καταιγίδα Eleanor «σαρώνει» την ∆. Ευρώπη: Ένας νεκρός, 15 τραυµατίες

Ριπές ανέµων και σφοδρές βροχοπτώσεις πλήττουν την Αγγλία, την Ιρλανδία, την Ελβετία,
τη Γερµανία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, τα παράλια της Ισπανίας και τη Γαλλία.

Η

καταιγίδα Ελεαν όρ, η τέταρτη
που πλήττει φέτος τον χ ειµών α
τη δυτική Ευρώπη, µε αν έµους
που πν έουν µε ταχ ύτητα έως και 160
χ ιλιοµέτρα την ώρα, είχ ε ως αποτέλεσµα
ν α βγει τον θάν ατο έν ας ν εαρός σκιέρ
στη Γαλλία και ν α προκληθούν πολλά
ατυχ ήµατα και πολλά προβλήµατα στις
αεροπορικές και σιδηροδροµικές συγκοιν ων ίες.
Ριπές αν έµων και σφοδρές βροχ οπ τώσεις π λήττουν την Αγγλία, την
Ιρλαν δία, την Ελβετία, τη Γερµαν ία, το
Βέλγιο, την Ολλαν δία, τα παράλια της Ισπαν ίας και τη
Γαλλία.
Στην τελευταία, έν ας ν εαρός 21 ετών που έκαν ε
σκι στο χ ιον οδροµικό κέν τρο του Μοριγιόν , στις
Άλπεις, καταπλακώθηκε από δέν τρο και σκοτώθηκε.
Άλλοι 15 άν θρωποι έχ ουν τραυµατιστεί σε όλη τη
χ ώρα, κυρίως από πτώσεις δέν τρων και άλλων αν τικειµέν ων . Οι τέσσερις απ ό τους τραυµατίες
ν οσηλεύον ται σε σοβαρή κατάσταση.
Στη Βρεταν ία, ιδίως στις ν ότιες π εριοχ ές,
σηµειώθηκαν χ αλαζοπτώσεις και καταιγίδες. Στο Έιλσµπερι, στα βορειοδυτικά του Λον δίν ου, ο άν εµος
σήκωσε δύο τραµπολίν α που κατέληξαν πάν ω σε µια
σιδηροδροµική γραµµή. "Είν αι πραγµατικά απίστευτο
ν α πετάξει κυριολεκτικά στον αέρα έν α τραµπολίν ο
και ν α βρεθεί πάν ω στις γραµµές. Φαν ταστείτε λοιπόν
δύο..." σχ ολίασε ο Μαρκ Κίλικ, έν ας εργαζόµεν ος
στους σιδηροδρόµους.
Λόγω των ισχ υρών αν έµων , που έφτασαν τα 163

χ ιλιόµετρα την ώρα στην Ελβετία και τα 147 χ ιλιόµετρα στη βόρεια Γαλλία, σε πολλές χ ώρες σηµειώθηκαν
προβλήµατα στις αεροπορικές συγκοιν ων ίες.
Στο αεροδρόµιο Σαρλ ν τε Γκολ του Παρισιού το
χ θες π ρωί π αρατηρήθηκαν καθυστερήσεις στην
αν αχ ώρηση του 60% των πτήσεων . "Στην περιοχ ή
του Παρισιού και του Ρουασί τόσο ισχ υροί άν εµοι
είχ αν ν α σηµειωθούν από το 2010", αν έφερε ο µετεωρολόγος Φρεν τερίκ Νατάν .
Στο Παρίσι, ο Πύργος του Άιφελ έκλεισε για λόγους
ασφαλείας, ώστε ν α µην κιν δυν εύσουν οι επισκέπτες
από τις ισχ υρές ριπές του αν έµου.
Τουλάχ ιστον 252 πτήσεις ακυρώθηκαν στο αεροδρόµιο Σχ ίπολ του Άµστερν ταµ. Έν ας πεζός τραυµατίστηκε στην κεν τρική Ολλαν δία από πτώση δέν τρου.
Πολύωρες καθυστερήσεις και µαταιώσεις πτήσεων
σηµειώθηκαν επίσης στο αεροδρόµιο του Στρασβούρου και περίπου 20 πτήσεις ακυρώθηκαν στη Φραγκφούρτη της Γερµαν ίας. Προβλήµατα αν αφέρθηκαν και

στη Ζυρίχ η της Ελβετίας.
Στη Γαλλία, η κυκλοφορία στους εθν ικούς και περιφερειακούς οδικούς άξον ες,
καθώς και στο σιδηροδροµικό δίκτυο
γιν όταν µε δυσκολία σε πολλές περιοχ ές, επειδή οι άν εµοι ξερρίζωσαν δέν τρα, έκοψαν ηλεκτρικά καλώδια και έριξαν στο οδόστρωµα διάφορα αν τικείµεν α.
Στην Ελβετία, όπου η µετεωρολογική
υπηρεσία έχ ει εκδώσει προειδοποίηση
για έκτακτα καιρικά φαιν όµεν α, έχ ουν
κλείσει για προληπτικούς λόγους πολλοί
δρόµοι, καθώς εκφράζον ται φόβοι για πληµµύρες.
∆ιακόπηκε επίσης εν µέρει η κυκλοφορία των τρέν ων
στο καν όν τι Άπεν τσελ, στα βορειοαν ατολικά.
Αυτοκιν ητόδροµοι έχ ουν κλείσει επίσης και στην
Αγγλία, όπου δέν τρα ξέρριζώθηκαν και αυτοκίν ητα
παρασύρθηκαν από τους αν έµους.
Στην Ισπαν ία, οι µετεωρολόγοι προειδοποιούν για
επ ικίν δυν α φαιν όµεν α στα βόρεια π αράλια της
χ ώρας, όπου τα κύµατα της θάλασσας µπορεί ν α φτάσουν σε ύψος ακόµη και τα επτά µέτρα.
Πολλές χ ιλιάδες ν οικοκυριά έχ ουν µείν ει χ ωρίς
ηλεκτρικό ρεύµα, κυρίως στη Γαλλία (225.000). Στην
Ιρλαν δία απ οκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση σε
123.000 ν οικοκυριά, όµως άλλες 27.000 παραµέν ουν
ακόµη χ ωρίς ηλεκτρικό.
Η καταιγίδα κατευθύν εται πλέον προς τα ν οτιοαν ατολικά και το βράδυ αν αµέν εται ν α πλήξει την Κορσική, µε αν έµους που µπορεί ν α φτάσουν ακόµη και
τα 200 χ ιλιόµετρα την ώρα.

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου
Αθηνών
Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως
επαγγέλµατος στη Γερµανία

∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ
16 - ΕΛΕΥΣΙΝΑ

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

14-θριάσιο

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος 105
τετραγωνικών µέτρων
στο κέντρο του Ασπροπύργου (Σαλαµίνος &
Κολοκοτρώνη).
∆εν
διατίθεται για χώρο
εστίασης
(προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)
Τηλέφωνο
επικοινωνίας 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
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ Σ

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

- Ενοικιάζεται σπίτι 100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύργου, οροφοδιαµέρισµα µε 2
κρεβατοκάµαρες, κουζίνα,
σαλονοτραπεζαρία
και
µπάνιο.
Τηλέφωνο
επικοινωνίας
6945334415
Ενοικιάζεται διαµέρισµα 1ου
ορόφου 87 τ.µ. σε νεόδµητη
πολυκατοικία στη Μαγούλα
Αττικής, µε 2 υπνοδωµάτια ,
σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίναγραφείο, 1WC, κουφώµατα
αλουµινίου διπλά τζάµια, air
condition, ηλιακό θερµοσίφωνα,
νυχτερινό
ηλεκτρικό
τιµολόγιο, αυτόνοµη
θέρµανση,θέση parking στην
πιλοτή ,αποθήκη 20 τ.µ. στο
υπόγειο. Κοντά σε αστική
συγκοινωνία και προαστιακό
σιδηρόδροµο.
Τηλέφωνο
επικοινωνίας:
6944204160
Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος 67τµ πλησίον 2ου
∆ηµοτικού σχολείου. ∆ιαθέτει πατάρι, αποθήκη και
θέση στάθµευσης. Κατάλληλο για γραφείο ή mini
market. Τιµή συζητήσιµη.
6977982173

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ)
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ
160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
6973823418.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
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ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΧΩΡΟΣ 65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ
ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νεόκτιστα 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.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία (ισόγειο και 2ος όροφος) στο κέντρο του Ασπροπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση.
Τηλ. επικοινωνίας
6974011586. (21.2. 17)

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

(πρώην Χαγιάτι) στο κέντρο
της Μάνδρας (Κοροπούλη
6). 180τµ κτίριο και 250τµ
υπαίθριος χώρος. Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6975328309

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικίαση ή πώληση) κεντρικό κατάστηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ + 100τµ βοηθητικός χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρισµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, µπάνιο, κεντρική θέρµανση, κλιµατισµός,
ανακαινισµένο, ανακαίνιση
'15, τιµή 250€, συζητήσιµη
6949629435
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκατοικία 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 διαµέρισµα 54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76, µπάνιο, κεντρική 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 διαµέρισµα η µαγαζί.
Επικοινωνία : 6984792490
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΝΕΟ∆ΜΗΤΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 84 ΤΜ
4ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ - ΓΩΝΙΑΚΟ∆ΙΑΜΠΕΡΕΣ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2008ΜΕ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΠΥΛΩΤΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΩΡΟ.
∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΑΣΑΝΣΕΡ - ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ - Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΑΡΑΤΣΑΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ- 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, κατασκευή '17, µπάνιο, προκασκευασµενο, 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 - κουζινα, τζάκι, πάρκιν, αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, ανακαινισµένη, ανακαίνιση '10,
τιµή 30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121

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 10:0013:00 ) (7.1.17)
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Γκοριτσα,
θέση Θερµοκήπια, νεόδµητη µονοκατοικία 120 τ.µ.,
ισο γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2
master), κατασκευή '01,
2 µπάνια, σε οικόπεδο 180
τ.µ., αυτόνοµη θέρµανση, ελεύθερη, 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 ανάγκης, τιµή 20.000€τηλ:
2105126436
ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητο διαµέρισµα ρετιρέ 107 τ.µ., 3ου
ορόφου, 3 υ/δ, κατασκευή
'09, πάρκιν, αποθήκη, άριστης κατασκευής, τιµή
125.000€ , 210/5543780
(8.12.16)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονιέρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου 4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
µπάνιο, επιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµός, πόρτα ασφαλείας,
τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ:
6978415698
ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονιέρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο,
studio, τέντες, δωµάτιο µε ενιαία κουζίνα, κλιµατιστικό,
τιµή 28.000€, συζητήσιµη
τηλ:6978415698

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

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 Ρουπακίου 400µ². Τιµή 35.000€

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό

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.

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

Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφορίες στο 6977-646768.

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
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

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

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΩΣ ΟΙΚΙΑΚΗ
ΒΟΗΘΟΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ 6944802271
Κυρία αναλαµβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παιδιών σε περιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρόνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553.

Βοηθός βρεφονηπιοκόµος
από τον Ασπρόπυργο αναζητά εργασία σε ιδιωτικό παιδικό σταθµό.
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη παιδιών έως 5 ετών.
Τηλ.: 6936678467 (10.
12.16)
Ιδιωτικός σεκιούριτι µε εµπειρία, αναλαµβάνει τη
φύλαξη σε γάµους, εστιάσεις, βαπτίσεις µε εχεµύθεια
και υπευθυνότητα.
Επίσης αναλαµβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας
6985872538 κος Παναγιώτης. (1.10.16)

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

Κυρία Ελληνιδα αναλαµβανει φυλαξη παιδιων στην περιοχη της Μανδρας .
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698
ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ.
Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρόπυργος. Τηλέφωνα2105572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ & ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ.
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.Τηλέφωνο: 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 Ασπρόπυργο διαµέρισµα ή µονοκατοικία για ενοικίαση.
Κατα προτίµηση τριάρι.
Τηλ: 6946971237
∆ίνεται τηλεόραση 14‘ µε αποκωδικοποιητή και σκαρτ
έναντι 25 ευρώ. Επίσης θα
υπάρχει µικρή διευκόλυνση
για τη µεταφορά της
τηλ: 6932851913.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ασπροπυργος - Ζητείται
κυρία για φύλαξη ηλικιωµένου λίγες ηµέρες τη βδοµάδα. 6974748070

Ζητείται ψυκτικός για εργασία ή συνεργασία. Τηλ.
210 5573612,
6932864021
Ζητείται αρτοποιός
περιοχή Μάνδρα
Αττικής. Τηλ:
6945728662
- Αναστάσιος

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ Η
ΜΙΚΡΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ / ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ /
ΜΑΓΟΥΛΑΣ
ΤΗΛ: 6947882562
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ
ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ.
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΛΕΥΣΙΝΑ
τηλ. 6945930393
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 2105586632, 210-5586633
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
Κέντρο Υγείας Ελευσίνας
Χαριλάου Τρικούπη 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
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΥΤΙΚΗΣ

∆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
Αρχαιολογικό Μουσείο

210 32 19 776
210 55 46 019

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

θριάσιο-15

∆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

ΚΟΒΕΙ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ
Ο ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αχαρνών προσκαλεί τα µέλη
και τους φίλους να παραβρεθούν στην κοπή της
βασιλόπιτας του Κυνηγετικού Συλλόγου Αχαρνών,
που θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου και
ώρα 19:00 στα γραφεία του Συλλόγου, επί της οδού
Αρχαίου Θεάτρου 31 Αχαρνές.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΦΕ (ΜΕ ΠΛΗΡΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ) ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ,
ΟΠΙΣΘΕΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ.
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Στροφή στην κυκλική οικονοµία συστήνει ο ΣΕΒ

Μέχρι σήµερα οι πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο είναι λίγες και αποσπασµατικές

«Το 2018 ξεκιν ά µε την οικον οµία ν α αν ακάµπτει και τη
χώρα ν α εισέρχεται σε µία ν έα περίοδο υποχρεωτικής
άσκησης συν ετής οικον οµικής πολιτικής.
Το κλείσιµο εν ός κύκλου επώδυν ων θυσιών για όλο τον
ελλην ικό λαό και τις επιχειρήσεις δεν πρέπει ν α µας ξαν αβρεί
αµέριµν ους ν α επιχειρούµε επιστροφή στις πρακτικές του
παρελθόν τος που µας οδήγησαν στην χρεοκοπία δια της
διόγκωσης του κράτους και της απώλειας της διεθν ούς
αν ταγων ιστικότητας της οικον οµίας.
Σε αυτό το πλαίσιο, η αλλαγή αν απτυξιακού υποδείγµατος
και ν οοτροπίας και η υιοθέτηση ν έων τάσεων , όπως αυτή
της κυκλικής οικον οµίας, παραµέν ουν επίκαιρα ζητούµεν α
και για το 2018».
Αυτά επισηµαίν ει ο ΣΕΒ στο εβδοµαδιαίο δελτίο
οικον οµικών εξελίξεων που είν αι αφιερωµέν ο στην κυκλική
οικον οµία, δηλαδή σε δράσεις που αποσκοπούν σε µείωση
της σπατάλης των πόρων που χρησιµοποιούν ται στην
παραγωγική διαδικασία µε την επαν αχ ρησιµοποίηση
προϊόν των , την παροχή υπηρεσιών σε πολλαπλούς
χρήστες (sharing economy ) κ.ά. Στις δραστηριότητες αυτές
εν τάσσον ται ν έες επεν δύσεις ύψους 550 δισ. ευρώ στην
Ευρώπη.
Αν αλυτικότερα όπως αν αφέρει ο ΣΕΒ, η κυκλική
οικον οµία είν αι µια ν έα τάση στην παραγωγική και
καταν αλωτική διαδικασία που ήδη έχει δροµολογήσει ν έες
επεν δύσεις ύψους €550 δισ. στην Ευρώπη και έχει σαν
στόχο τη µείωση του αποτυπώµατος της οικον οµικής
δραστηριότητας στις πρώτες ύλες και το περιβάλλον .
Η κυκλική οικον οµία είν αι έν α σύν ολο οικον οµικών
δραστηριοτήτων που εστιάζει µακροπρόθεσµα στη µείωση
της σπατάλης των πόρων που χρησιµοποιούν ται στην
παραγωγική διαδικασία, δίν ον τας έµφαση στην αξιοποίηση
αν αν εώσιµων πόρων , φυτικών και ζωικών υποπροϊόν των
και βιοαποικοδοµήσιµων υλικών , την αν άκτηση και την
επαν αχρησιµοποίηση προϊόν των , αλλά και την παραγωγή
εν έργειας από τα απόβλητα παραγωγικών διαδικασιών , τη
διατήρηση εν ός προϊόν τος σε καλή λειτουργική κατάσταση
για µακρύ χρον ικό διάστηµα, την οικον οµική αξιοποίηση

προϊόν των για την παροχή υπηρεσιών σε πολλαπλούς
χρήστες (sharing economy ), και, τέλος, τη χρήση της
υπηρεσίας που προσφέρει έν α προϊόν και όχι την κατοχή
αυτού του ίδιου του προϊόν τος.
Έτσι, η κυκλική οικον οµία είν αι σε κάποιο βαθµό η
µετεξέλιξη της αν ακύκλωσης, αν και όχι µόν ο. Στην
αν ακύκλωση, έν α χρησιµοποιηµέν ο προϊόν αποσυν τίθεται
σε
πρώτες
ύλες
που
αν ακτών ται
προς
επαν αχρησιµοποίηση στην παραγωγή ν έων προϊόν των .
Στην κυκλική οικον οµία, το προϊόν σχεδιάζεται εξαρχής
έτσι ώστε ν α αν ακατασκευάζεται ή ν α επαν αµεταποιείται, για
ν α επαν αχρησιµοποιηθεί ως καιν ούργιο.
Μπαίν ει, έτσι, φρέν ο στην αλόγιστη εξάν τληση,
αν επιστρεπτί, των πλουτοπαραγωγικών πόρων του
πλαν ήτη και την καταστροφή της βιόσφαιρας λόγω της
µόλυν σης του περιβάλλον τος και της συν επαγόµεν ης
κλιµατικής αλλαγής.
Μέχρι σήµερα οι πρωτοβουλίες σε Εθν ικό επίπεδο είν αι
λίγες και αποσπασµατικές, σε πλήρη αν τίθεση µε την
δυν αµική της Κυκλικής οικον οµίας, τις απαιτήσεις Εθν ικών
Στόχ ων , όπως έχ ουν διατυπωθεί στους Εθν ικούς
Σχεδιασµούς ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (επικιν δύν ων και µη)
και τις επεν δυτικές ευκαιρίες που καταγράφον ται.
Σύµφων α µε πρόσφατες κυβερν ητικές δηλώσεις,
σύν τοµα ολοκληρών εται η προεργασία καθορισµού των
Εθν ικών προτεραιοτήτων για την Κυκλική Οικον οµία, οι
οποίες όµως θα πρέπει ν α τύχουν εκτεν ούς διαβούλευσης
µε την αγορά και ν α υποστηριχθούν άµεσα από ν οµοθετικές
παρεµβάσεις, όχι µόν ο για την άρση των υφιστάµεν ων
εµποδίων και αγκυλώσεων , αλλά και για την δηµιουργία
προϋποθέσεων ικαν ών ώστε ν α εν θαρρύν ουν τον ιδιωτικό
τοµεα στην αν άληψη του επεν δυτικού ρίσκου.
Ο ΣΕΒ, από τον Μάιο του 2016, παρουσίασε στο
Βιοµηχαν ικό Συν έδριο, ειδική µελέτη που εκπόν ησε για το
θέµα το Συµβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιµη Αν άπτυξη,
αν αδεικν ύον τας ότι οι επεν δυτικές ευκαιρίες της κυκλικής
οικον οµίας θα µπορούσαν ν α αξιοποιηθούν , µε
ολοκληρωµέν ο τρόπο, και στη χώρα µας, µε πολλαπλά οφέλη

για την απασχόληση και τα εισοδήµατα, αλλά και για το
περιβάλλον και την ποιότητα ζωής.

Άλλωστε πέραν των ήδη δροµολογηµέν ων επεν δύσεων
στην κυκλική οικον οµία, εν τοπίζον ται σε ευρωπαϊκό
επίπεδο αν αξιοποίητες επεν δυτικές ευκαιρίες ύψους €320
δισ. σε έν α ν έο κύµα δραστηριοτήτων κυκλικής οικον οµίας
στις αγροτικές καλλιέργειες, τη διαχείριση αποβλήτων , τις
µεταφορές, τις κατασκευές, την παραγωγή εν έργειας, κοκ.
Στο πλαίσιο αυτό, οι τάσεις και οι πρακτικές της κυκλικής
οικον οµίας ίσως ν α είν αι περισσότερο επίκαιρες παρά ποτέ
και για την ελλην ική οικον οµία. Το 2018 ξεκιν ά µε την
οικον οµία ν α αν ακάµπτει και την χώρα ν α εισέρχεται σε µία
ν έα περίοδο υποχρεωτικής άσκησης συν ετής οικον οµικής
πολιτικής. Το ζητούµεν ο παραµέν ει έν α βιώσιµο οικον οµικά
σύστηµα
αυτοτροφοδοτούµεν ης
οικον οµικής
δραστηριότητας χωρίς περιττές σπατάλες και µε πολιτικές
που θα συµβάλλουν στην ορθή διαχ είριση και
επαν αχρησιµοποίηση των υφιστάµεν ων παραγωγικών
πόρων της οικον οµίας.
Το κλείσιµο εν ός κύκλου επώδυν ων θυσιών για όλο τον
ελλην ικό λαό και τις επιχειρήσεις δεν πρέπει ν α µας ξαν αβρεί
αµέριµν ους ν α επιχειρούµε επιστροφή στις πρακτικές του
παρελθόν τος που µας οδήγησαν στην χρεοκοπία δια της
διόγκωσης του κράτους και της απώλειας της διεθν ούς
αν ταγων ιστικότητας της οικον οµίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η
αλλαγή αν απτυξιακού υποδείγµατος και ν οοτροπίας και η

ΕΩΣ ΤΙΣ
7/1 ΣΤΟ
Γ’ ΚΑΠΗ
ΣΤΗΝ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ

«Η Ονειρούπολη» και αυτό το
τριήµερο µε πλήθος
δραστηριοτήτων για µικρούς
και µεγάλους.
θεατρικά παιχνίδια, συναυλίες,
χοροί, karaoke, κεράσµατα
και πολλές άλλες δηµιουργικές
δραστηριότητες

