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Ψαλίδι έως 18% στις συντάξεις, 
στα 5.681 το αφορολόγητο
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Η ΝΔ θα κάνει το καθήκον της στη Βουλή.

ΟΟ  σσυυμμψψηηφφιισσμμόόςς  οοφφεειιλλώώνν
μμεεττααξξύύ  ΔΔήήμμοουυ  κκααιι  ΕΕΥΥΔΔΑΑΠΠ  

κκααιι  ηη  εεπιχορήγηση του
Νοσοκομείου ΘΡΙΑΣΙΟ

Στην αυριανή συνεδρίαση του
Δ.Σ. Ασπροπύργου 
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

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

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

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

τηλ.: 6977982173

Διεύθυνση: 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

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου  Γρηγο-
ρίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

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

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Τετάρτη 3 Μαΐου 2017

Ασπρόπυργος
Βλαζάκη Σμαραγδή Ε. 17ο χλμ Εθνικής Οδού 

Αθηνών - Κορίνθου, 2105575911

Ελευσίνα
Κατελανάκη Ελευθερία Μ. 
Παγκάλου 42, 2105561480

Μάνδρα
Ρούτης Κωνσταντίνος Χ. Κοροπούλη Βαγγέλη 15,

2105551954
Aχαρνές

ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 
Λαθέας 56, 2102477556

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια
Παππού Γεωργία Ι. 

Λεωφόρος Φυλής 186, 2102474995

Χαϊδάρι
Σακόπουλος Θεόδωρος , Παπανδρέου Γεωργίου 4

Δάσος Χαϊδαρίου, 2105813912

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Ηλιοφάνεια 

Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 
26 βαθμούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

26,10,14,18,22,26,30

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Μαύρος, Μαύρα, Μαυρούλα, Ροδόπη, Ροδώπη
Παγκόσμια Ημέρα Ελευθεροτυπίας

Παγκόσμια Ημέρα Άσθματος

Αύριο Πέμπτη και ώρα 20:00 μ.μ. συνεδριάζει το Δημοτικό
Στμβούλιο Ασπροπύργου , έχοντας στην ημερήσια διάταξη τα
ακόλουθα θέματα 

Θέμα 1ο  : Επιχορήγηση του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας
ΘΡΙΑΣΙΟ, για την αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλι-
σμού, του εργαστηρίου αναίμακτης καρδιολογίας, και διάθεση
πίστωσης ποσού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €).

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος
Πάνος.

Θέμα 2ο  : Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής
Παιδείας.Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, κ.
Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 3ο  :   Επιστροφή ποσού 4.943,99€ ευρώ ως αχρεω-
στήτως καταβληθέντα στο Ταμείο του Δήμου και καταβολή του
ανωτέρω ποσού στον κο Αρώνη Σπυρίδωνα, Δικηγόρο του
Δήμου Ασπροπύργου.Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής
Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 4ο: Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής
Διαβούλευσης.Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου,
κ. Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 5ο  :Μεταβίβαση δικαιωμάτων του υπ  ̀αριθμ. Δ0452
οικογενειακού τάφου από τον Θεόδωρο Παπαθανασίου, του
Γεωργίου, στην ανιψιά του Ελένη Τσαμπά, του Δημητρίου.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αντώνιος
Καραμπούλας.

Θέμα 6ο  :Αντικατάσταση μέλους στην Α  ̀Βάθμια Επιτροπή
Ελέγχου σταυλισμού ζώων και επεξεργασίας ζωικών προϊόντων,
για το έτος 2017.Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου,
κ. Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 7ο  :Αντικατάσταση του Προέδρου της τριμελούς επιτρ-
οπής, βάσει της παρ. 1, του άρθρου 7, του Π.Δ. 270/81 (εκτίμηση
ακινήτων), για το έτος 2017.Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 8ο  :Αποδοχή δωρεάς έξι (6) ρυμουλκούμενων αυτόνο-
μων πυροσβεστικών συγκροτημάτων, από τη CITROEN HEL-
LAS A.E.  Εισηγητής:  Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, κ.
Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 9ο :Συμψηφισμός οφειλών ΕΥΔΑΠ, μεταξύ Δήμου
Ασπροπύργου και ΕΥΔΑΠ.ισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής
Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος Πάνος.

Θέμα 10ο :Διαγραφή του ποσού 2.236,68€, από τον Χ.Κ. 720
και επαναβεβαίωση αυτού σε δεκαπέντε (15) μηνιαίες δόσεις, επ`
ονόματι Τσιματσίδου Ασημίνας, το γένος Παπαχατζάκη, σύμφω-
να με την υπ  ̀αριθμ. 174/2017 απόφαση της Οικονομικής Επι-
τροπής.Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών
Υπηρεσιών, κ. Ισίδωρος Τσίγκος.

Θέμα 11ο :Έγκριση της εκμίσθωσης ακινήτου για τη λειτουργία
«ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ».

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος
Πάνος.

Θέμα 12ο:Έγκριση διενέργειας δαπανών και διάθεση πίστω-
σης αυτών, σύμφωνα με την υπ  ̀αριθμ. 323/ΟΙΚ.ΥΠ./27-4-2017
εισήγηση του Διευθυντή Οικονομικής Υπηρεσίας.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Φίλιππος
Πάνος.

Θέμα 13ο :Έγκριση διενέργειας δαπανών, σύμφωνα με την
υπ  ̀αριθμ. 322/ΟΙΚ.ΥΠ./27-4-2017 εισήγηση του Διευθυντή Οικο-
νομικής Υπηρεσίας.Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικής Υπηρ-
εσίας, κ. Φίλιππος Πάνος. 

Θέμα 14ο :Έγκριση αιτημάτων χορήγησης Οικονομικών
Ενισχύσεων – Επιχορηγήσεων.Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δημοτι-
κού Συμβουλίου, κ. Αντώνιος Καραμπούλας.

Θέμα 15ο :ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Επειτα από ένα
ακόμη θρίλερ
στις διαπραγμα-

τεύσεις, έκλεισε τελικά η
τεχνική συμφωνία με τους
δανειστές τα ξημερώματα
της Τρίτης. Η επώδυνη
συμφωνία η οποία
βεβαίως θα εξειδικευτεί
τις επόμενες ώρες και
ημέρες, ωστόσο κινείται
σ’ αυτά που γνωρίζαμε
μέχρι σήμερα.

Δηλαδή σίγουρες περικοπές στις συντάξεις και αύξηση
φόρων λόγω μείωσης του αφορολόγητου, πωλήσεις περ-
ιουσιακών στοιχείων αλλά και αντίμετρα σε περίπτωση
που επιτευχθεί ο στόχος για πλεόνασμα πάνω από 3,5%.
Μεταξύ αυτών και η μείωση στη συμμετοχή στα φάρμακα
που θα ισχύσει όχι μόνο για τους συνταξιούχους, αλλά για
το σύνολο του πληθυσμού της χώρα

«Ολοκληρώθηκε η διαπραγμάτευση, υπάρχει άσπρος
καπνός», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης
Τσακαλώτος μετά από τον τελευταίο γύρο διαπραγμα-
τεύσεων – διάρκειας 12 ωρών – με τους επικεφαλής των
κλιμακίων των θεσμών.

Πρόκειται για μια «προκαταρκτική τεχνική συμφωνία»,
η οποία ανοίγει τον δρόμο για τις συζητήσεις για το χρέος
και τη συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο (staff level agree-
ment).

Ο υπουργός Οικονομικών δήλωσε βέβαιος πως τώρα
θα προχωρήσει και η συμφωνία για το χρέος διότι δεν
υπάρχει η δικαιολογία της απουσίας συμφωνίας για τη
δεύτερη αξιολόγηση.

Ομως, αυτό που
προέχει είναι η
«ζημιά» που θα προκ-
ληθεί από αυτή τη
συμφωνία για εκατομ-
μύρια Ελληνες. Οπως
π.χ. για τους συντα-
ξιούχους οι οποίοι
χάνουν μία σύνταξη
το χρόνο (οι χαμηλο-
συνταξιούχοι) έως και
δύο συντάξεις για

όσους παίρνουν υψηλά ποσά.Συγκεκριμένα, τα βασικά
σημεία της συμφωνίας είναι:

-Από 1.1.2019 περικόπτεται ως 18% η προσωπική δια-
φορά στις κύριες συντάξεις. Συμφωνήθηκε ουσιαστικά
πλαφόν 18% στη μείωση των κύριων και 18% των επικο-
υρικών συντάξεων από 1/1/2019 και μεσοσταθμικό
ψαλίδι 9%

Θίγει 900.000 συνταξιούχους που παίρνουν κύρια
σύνταξη πάνω από τα 700 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι θα
υπάρχουν απώλειες από λίγα ευρώ ως ακόμη και πάνω
από 300 ευρώ το μήνα για τις υψηλές συντάξεις. Μεγάλοι
χαμένοι θα είναι οι συνταξιούχοι του πρώην ΤΕΒΕ, οι
συνταξιούχοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με πολλά
έτη ασφάλισης και εν γένει όσοι λαμβάνουν πάνω από
1300 ευρώ (ΙΚΑ, Δημοσίου, ΟΑΕΕ, πρώην ευγενή
Ταμεία).

Η μέση μείωση της σύνταξης θα είναι 9% σε κύριες και
επικουρικές. Για κάποιον που παίρνει δηλαδή 800 ευρώ η
απώλεια είναι περίπου 70 ευρώ το μήνα ή 840 ευρώ το
χρόνο, επομένως χάνει μία σύνταξη.

Συνεχίζεται στη σελ. 4

ΈΈκκλλεειισσεε  ηη  εεππώώδδυυννηη  σσυυμμφφωωννίίαα..  
ΣΣοοκκ  ααππόό  τταα  ννέέαα  μμέέττρραα    

ΨΨααλλίίδδιι  έέωωςς  1188%%  σσττιιςς  σσυυννττάάξξεειιςς,,  σστταα  55..668811  ττοο  ααφφοορροολλόόγγηηττοο

ΟΟ  ΣΣυυμμψψηηφφιισσμμόόςς  οοφφεειιλλώώνν  μμεεττααξξύύ  ΔΔήήμμοουυ  κκααιι  ΕΕΥΥΔΔΑΑΠΠ  
κκααιι  ηη  εεπιχορήγηση του Νοσοκομείου ΘΡΙΑΣΙΟ

Στην αυριανή συνεδρίαση του Δ.Σ. Ασπροπύργου 



Τετάρτη 3 Μαΐου 2017  θριάσιο-3

Σε συνέχεια της συντονιστικής σύσκεψης στις
8.2.2017 στην Ελευσίνα, και στο πλαίσιο της ευρ-
ωπαϊκής εβδομάδας εμβολιασμού 2017, διενερ-

γείται η δεύτερη δράση για την προάσπιση προαγωγής
υγείας ευπαθών ομάδων στον Ασπρόπυργο (περιοχή Γκο-
ρυτσάς).

Η δράση πραγματοποιείται το Σάββατο, 6 Μαϊου 2017,
ώρες 10.00-14.00 στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου
(Γκορυτσά) από την Εταιρεία Πρόληψης και Προαγωγής
Υγείας στο πλαίσιο του προγράμματος «Υγεία για Όλους
που είναι εγκεκριμένο από την Γενική Γραμματεία Δημό-
σιας Υγείας του Υπ. Υγείας και τελεί υπό την αιγίδα της και
του ΕΚΠΑ, υποστηρίζεται δε  από το Υπ. Εργασίας, το
ΚΕΣΥ και την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.

Η συγκεκριμένη δράση στην περιοχή Γκορυτσάς Ασπρ-
οπύργου διενεργείται με τη στήριξη και συνεργασία της
Περιφέρειας Αττικής/ Αντιπεριφέρειας Δυτικής Αττικής, του
Δήμου Ασπροπύργου και της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής/ 9ο Δημοτικό Σχολείο Ασπρ-
οπύργου.

Η δράση περιλαμβάνει εμβολιασμούς παιδιών, παιδιατρ-
ική εξέταση, γυναικολογική εξέταση- test pap, παθολογικό
και καρδιολογικό έλεγχο, καθώς και εκτίμηση αναγκών
υγείας. Η δράση υποστηρίζεται από κατάλληλα εξοπλι-
σμένη κινητή μονάδα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΕΕππιικκααιιρροοπποοιιηημμέέννοο  ΜΜννηημμόόννιιοο  ΕΕννεερργγεειιώώνν  έέχχεειι  σστταα  χχέέρριιαα  ττοουυ  οο  δδήήμμοοςς
γγιιαα  ττηηνν  ππρρόόλληηψψηη  κκααιι  ααννττιιμμεεττώώππιισσηη  ττωωνν  δδαασσιικκώώνν  ππυυρρκκααγγιιώώνν

Την Παρασκευή 28 Απριλίου συνεδρίασε
στο Δημαρχείο Ελευσίνας το Συντονιστικό
Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προ-

στασίας και εξέτασε θέματα σχετικά με τη δρο-
μολόγηση μέτρων και δράσεων αντιπυρικής προ-
στασίας καθώς και επιμέρους θεμάτων που
συνδέονται με την πρόληψη και ετοιμότητα για την
αντιμετώπιση κινδύνων που προέρχονται από την
εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. 

Στη σύσκεψη πήραν μέρος ο δήμαρχος Ελευ-
σίνας και πρόεδρος του Σ.Τ.Ο. κ. Γ. Τσουκαλάς, ο
αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας κ. Εμ. Καλο-
γριδάκης, η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
κα. Δ. Οικονόμου, ο αντιδήμαρχος Μαγούλας κ. Χ.
Ανδρώνης, ο προϊστάμενος του Τμήματος Πολιτι-
κής Προστασίας  της Περιφερειακής Ενότητας Δυτι-
κής Αττικής κ. Ι. Λειβαδάρος, ο διοικητής Πυρ. Υπ.
Δυτ. Αττικής αρχιπύραρχος κ. Φ. Παντελεάκος, ο
εκπρόσωπος της 112 Π.Μ. αντισμήναρχος κ.
Γεώργιος Τσιακωβής, ο εκπρόσωπος του Α.Τ.
Ελευσίνας Υ/Β κ. Δ. Ρουμελιώτης, ο εκπρόσωπος
Α/Τ Μάνδρας Υ/Β κ. Μ. Αλατάς, ο εκπρόσωπος του
Κ.Λ. Ελευσίνας  αντιπλοίαρχος κ. Π. Δαλμύρας και
ο πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών Θριασίου
Πεδίου κ. Ιωάννης Καλυμνάκης. 

Από τις Υπηρεσίες του Δήμου παρευρέθηκαν: ο
γενικός γραμματέας του δήμου κ. Ι. Παυλόπουλος,
η προϊσταμένη της Δ/νσης Κοινωνικής Προ-
στασίας, Παιδείας και Πολιτισμού κα. Κ. Ζγαν-
τζούρη και ο προϊστάμενος του Τμήματος  Περι-
βάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προ-
στασίας Δρ. Αν. Χρηστίδης.

Ο δήμαρχος κ. Τσουκαλάς επισήμανε την
ιδιαίτερη σημασία που έχει η σύγκληση του
Σ.Τ.Ο. Πολιτικής Προστασίας ενόψει της αντιπ-
υρικής περιόδου.

Στη σύσκεψη συζητήθηκαν θέματα σχετικά με:
• την υλοποίηση έργων και εργασιών προλ-

ηπτικού καθαρισμού της βλάστησης. Ενόψει της
τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου και της εφαρμο

γής μέτρων πρόληψης κατά των πυρκαγιών, ο
Δήμος Ελευσίνας με ανακοίνωσή του στον τοπικό
τύπο και στο διαδίκτυο, θα καλέσει όλους τους
ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές οικοπέδων και λοιπών
ακάλυπτων χώρων της περιοχής μας, να φρον-
τίσουν για τον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους
από χόρτα και άλλα εύφλεκτα υλικά. Την ίδια
υποχρέωση έχουν το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα,
Οργανισμοί, κ.λ.π., εφόσον είναι κάτοχοι τέτοιων
χώρων. 

• την ετοιμότητα του δυναμικού και των
μέσων του Δήμου, για διάθεση προς υποβοήθηση
του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην κατα-
στολή δασικών πυρκαγιών. Έχουν γνωστοποιηθεί
στην Περιφέρεια Αττικής, στην Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Αττικής, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία
κ.λ.π. το επικαιροποιημένο Σχέδιο-Μνημόνιο Ενερ-
γειών του Δήμου μας για την  αντιμετώπιση κιν-
δύνων λόγω δασικών πυρκαγιών και οι επικαιρο-
ποιημένες καταστάσεις του Προσωπικού Πολιτικής
Προστασίας και των Επιχειρησιακών Μέσων του
Δήμου.

• τα μέτρα ετοιμότητας κατά τις ημέρες
υψηλής επικινδυνότητας.

• το συντονισμό σε τοπικό επίπεδο της
διαχείρισης των συνεπειών που προκαλούνται από
τις δασικές πυρκαγιές. 

Οι παριστάμενοι αναφέρθηκαν σε ζητήματα της
αρμοδιότητάς τους. 

ΣΣττιιςς  66  ΜΜααϊϊοουυ,,  ηη  δδρράάσσηη
ππρροοάάσσππιισσηηςς  ππρροοααγγωωγγήήςς

υυγγεείίααςς  εευυππααθθώώνν  
οομμάάδδωωνν  σσττηηνν  ΓΓκκοορριιττσσάά  

ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΞΞΟΟΔΔΟΟ  ΤΤΗΗΣΣ  ΛΛ..  ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑΣΣ  ΣΣΤΤΙΙΣΣ  ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΕΕΣΣ  

ΈΈξξιι  κκοουυκκοουυλλοοφφόόρροοιι  άάρρππααξξαανν  χχρρηημμααττοοκκιιββώώττιιοο  
ααππόό  δδιιόόδδιιαα  ττηηςς  ΑΑττττιικκήήςς  ΟΟδδοούύ

Νέο «χτύπημα» της συμμορίας των χρηματοκιβωτίων η κάκοιων μιμητών -όπως εικάζουν οι Αρχές - σημειώθηκε  στα
Διόδια της Αττικής οδού, στην συμβολή με την οδό Δημοκρατίας στο Μενίδι. Έξι κουκουλοφόροι διέπραξαν την
ένοπλη ληστεία, στις 4.45 τα ξημερώματα της Δευτέρας, στην έξοδο της λεωφόρου Δημοκρατίας στις Αχαρνές.

Οι δράστες, οι οποίοι επέβαιναν σε δύο ΙΧ αυτοκίνητα, ακινητοποίησαν με την απειλή πιστολιών έναν υπάλληλο στο γρα-
φείο των διοδίων και άρπαξαν το χρηματοκιβώτιο που περιείχε άγνωστο χρηματικό ποσό.

Στη συνέχεια το φόρτωσαν σε ένα από τα οχήματα και εξαφανίστηκαν. Από την Αστυνομία διενεργείται έρευνα για τον εντο-
πισμό και την σύλληψη των δραστών. Η  συμμορία που δρα με την ίδια μεθοδολογία έρχεται λίγες  ημέρες μετά το τριπλό
χτύπημα σε δύο διαφημιστικές εταιρείες και μία εμπορίας χάρτου στον Γέρακα. Από τον Οκτώβριο του 2016 έχουν καταγρ-
αφεί περισσότερες από 40 ληστρικές επιδρομές με τις αφαιρέσεις χρηματοκιβωτίων από επιχειρήσεις στην Αττική, Βοιωτία
και Εύβοια. 



4-θριάσιο Τετάρτη 3 Μαΐου 2017

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
πρόκειται να συνεδριάσει την Πέμπτη,
4-5-2017 και ώρα 15:30 στο αμφιθέα-

τρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφο-
ρών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-
Χολαργός). 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου

προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφ-
έρειας Αττικής και του Δήμου Δάφνης – Υμηττού
για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Ανακα-
τασκευή παιδικών χαρών με στόχο την ποιοτική
τους αναβάθμιση και την πιστοποίησή τους για
τη νόμιμη λειτουργία τους, Δήμου Δάφνης –
Υμηττού», συνολικού προϋπολογισμού
1.170.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.)

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ.
Ε. Κυπριανίδου)

2. Έγκριση σύναψης και όρων προγρ-
αμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Αττικής και του Δήμου Φυλής για την κατασκε-
υή του έργου με τίτλο: «Μελέτη εφαρμογής
πεζογέφυρας οικισμού Γεννηματά», συνολικού
προϋπολογισμού 700.000,00 € (συμπεριλαμ-
βανομένου Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι.
Βασιλείου)

3. Έγκριση σύναψης και όρων της προ-
γραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
Αττικής και του Ν.Π.Ι.Δ. Τ.Ο.Ε.Β. Λεμονοδάσο-
υς Πόρου για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο:

«Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης δεξα-
μενών άρδευσης του Τ.Ο.Ε.Β. Λεμονοδάσους
Πόρου και αντικατάσταση σωληνώσεων και
φθαρμένης αντλίας της γεώτρησης στη θέση
Μπουντρι», συνολικού προϋπολογισμού
73.156,78 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Χατ-
ζηπέρος)

4. Ανάκληση της με αριθμό 7/2017
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττι-
κής και εκ νέου έγκριση της σύναψης και των
όρων του σχεδίου της προγραμματικής σύμβα-
σης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του
Δήμου Σαλαμίνας για την εκτέλεση του έργου
με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή οδοποιίας
Νήσου Σαλαμίνας», συνολικού προϋπολογι-
σμού 2.500.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Χατ-
ζηπέρος)

5. Έγκριση σύναψης και όρων τροπο-
ποίησης – παράτασης προγραμματικής
σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και
του Δήμου Κορυδαλλού για το έργο: «Βελτίωση
χάραξης οδού Ποταμού και διασταυρώσεών
της από την οδό Καραολή Δημητρίου έως την
οδό Οδυσσέως, λοιπές εργασίες προσαρ-
μογών και συντήρηση οδών Ποταμού – Δερβε-
νακίων από οδό Οδυσσέως μέχρι οδό Αθα-
νασίου Διάκου».

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ.
Γαβρίλης)

6. Έγκριση σκοπιμότητας για την υπο-
βολή πρότασης συμμετοχής της Περιφέρειας
Αττικής σε έργο, με τίτλο: "Δυνατότερες και Ανθ-
εκτικότερες αστικές υποδομές στην ΕΕ"
(“Stronger and Resilient Urban Infrastructures
within the EU ”), στο πλαίσιο του προγράμματος
της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας
και Ανθρωπιστικής Βοήθειας για την πρόληψη
στην πολιτική προστασία και τη θαλάσσια
ρύπανση - DG-ECHO “Call for proposals on
Prevention and Preparedness projects” -
UCPM-2017-PP-PREV-AG: Prevention in civil
protection and marine pollution.

(Εισηγήτρια η Περιφερειακή Σύμβουλος
κ. Ι. Τσούπρα)

7. Εισήγηση έγκρισης σκοπιμότητας για
συμμετοχή τριών ατόμων στην 2η διημερίδα για
τη Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
ευρύτερη περιοχή της Αδριατικής και Ιονίου
(2nd EUSAIR Forum), στα Ιωάννινα Ελλάδος,
την 11 & 12 Μαΐου 2017.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγ-
νωστόπουλος)

8. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης
για τη συνδιοργάνωση του 4ου Πανευρωπαι-
κού Συνεδρίου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας

Οικονομίας - UniverSSE 2017 που θα πραγμα-
τοποιηθεί στις 9,10,11 Ιουνίου στο Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών.

(Εισηγήτρια η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Κ.
Σταυροπούλου)

9. Μεταβίβαση αρμοδιότητας για απε-
υθείας ανάθεση κατά το άρθρο 118 του
Ν.4412/2016 στην Οικονομική Επιτροπή.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καρα-
μάνος)

10. Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρ-
ειας Αττικής για τη συμμετοχή τους στη Γνωμο-
δοτική Επιτροπή του άρθρου 35 του ΓΚΛ 20
(ΦΕΚ 444/Β /́1999) αρμοδιότητας Κεντρικού
Λιμεναρχείου Πειραιά (Ε  ́Λιμενικό Τμήμα Ζέας)
για το έτος 2017. (Εισηγητής ο Αντιπεριφερ-
ειάρχης κ. Γ. Γαβρίλης)

11. Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Μαρκό-
πουλο Μεσογαίας, ημέρα Παρασκευή, της Ζ΄
Αττικής (Δήμος Μαρκόπουλο Μεσογαίας).   
(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Στ.
Κοροβέσης)

12. Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Χαλάν-
δρι, ημέρα Τρίτη της Γ  ́Αθηνών (Δήμος Χαλαν-
δρίου). (Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος
κ. Στ. Κοροβέσης).

-Από 1.1.2020 (ή το 2019 αν δεν πια-
στούν οι στόχοι) η μείωση του αφορ-
ολόγητου από 8.636 ευρώ – 9.545 ευρώ
σήμερα στα 5.681 ευρώ για τους άγαμο-
υς και θα φτάνει τα 6.595
ευρώ, ανάλογα με τα τέκνα,
θα φέρει επιβάρυνση από
650 ευρώ το χρόνο
ακόμη και για τους
φτωχότερους. Δηλαδή
θα αυξηθούν σημαντικά
οι φόροι ακόμη και για
όσους σήμερα δεν
πλήρωναν ούτε ένα ευρώ.

Η μείωση του αφορολόγητου θα φέρει
απώλειες ακόμη και για όσους παίρνουν
σύνταξη πάνω από 474 ευρώ καθώς
πλέον δεν θα καλύπτονται από το αφορ-
ολόγητο. Για παράδειγμα ένας συντα-
ξιούχος που παίρνει 720 ευρώ το μήνα
και μέχρι τώρα δεν πληρώνει φόρο θα
πληρώνει φόρο πάνω από 600 ευρώ το
χρόνο. Είναι δηλαδή διπλά χαμένος λόγω
και της μείωσης της σύνταξής τους.

-Το 2018 προβλέπονται μέτρα 447
εκατ. ευρώ με περικοπές επιδομάτων
ανεργίας, τέκνων, φτώχειας και φυσικών
καταστροφών, στήριξης οικογενειών και
επιπλέον μείωση του επιδόματος θέρμαν-
σης κατά 58 εκατ. ευρώ. Παράλληλα,
προβλέπεται η κατάργηση της έκπτωσης
φόρου για ιατρικές δαπάνες, κάτι που θα
αυξήσει το φορολογικό βάρος κατά 121
εκατ. ευρώ. Πάντως, η κυβέρνηση τονίζει
ότι δεν ζήτησαν οι δανειστές επιπλέον
μέτρα για του χρόνου.

-Στο Δημόσιο έρχεται νέα αξιολόγηση
και κινητικότητα και επιβάλλεται «ταβάνι»
στον αριθμό των συμβασιούχων. 

Ο αριθμός
τους πρέπει να

μειωθεί από 49.448
τον Δεκέμβρ-
ιο του 2016

σε 49.104 τον
ίδιο μήνα του
2017 και σε
48.420 τον

Δεκέμ-
β ρ ι ο

τ ο υ
2019. Ο

λόγος της μιας
πρόσληψης για κάθε
πέντε αποχωρήσεις θα γίνει ένα προς
τρία το 2018 εφόσον τηρούνται οι δημο-
σιονομικοί στόχοι.

-Πωλείται το 30% ως 40% των λιγνι-
τικών μονάδων της ΔΕΗ καθώς επίσης
και το 17% του μετοχικού κεφαλαίου της
επιχείρησης μέσω του ΤΑΙΠΕΔ. Επί του
θέματος πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω
διευκρινίσεις. Για τις ΔΕΚΟ που πρόκειται
να μεταφερθούν στο Υπερταμείο, ο κ.
Τσακαλώτος είπε ότι είναι θετική εξέλιξη
καθώς αν μεταφέρονταν στο ΤΑΙΠΕΔ η
αξιοποίησή τους θα πήγαινε μόνο στη
μείωση του χρέους.

-Αλλαγές έρχονται στον τρόπο λειτο-
υργίας των αγορών. Επεκτείνεται το
άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές.
Μένει να διευκρινιστεί για ποιες περιοχές
επεκτείνεται το μέτρο και για πόσο χρο-
νικό διάστημα μέσα στο έτος.

– Τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα
θα πωλούνται και εκτός φαρμακείων, μια
απόφαση που θα προκαλέσει οξύτατες
αντιδράσεις.

-Στα εργασιακά παρατείνονται με νόμο 

μέχρι τη λήξη του προγράμματος τον
Ιούλιο του 2018 οι αλλαγές που ισχύουν.
Δέσμευση της κυβέρνησης για την
απαγόρευση της επεκτασιμότητας των
κλαδικών συμβάσεων. Παράλληλα κατα-
ργείται η υπουργική απόφαση που απαι-
τείται ως τώρα για την έγκριση των ομα-
δικών απολύσεων και αντικαθίσταται από
ένα σύστημα προειδοποίησης.

– Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι δεν
υπάρχει «λοκ άουτ» στη συμφωνία, ότι
δεν αυξάνεται το όριο των ομαδικών
απολύσεων πάνω από το 5%, ότι ο
έλεγχος για τις ομαδικές απολύσεις
πηγαίνει στο ανώτατο συμβούλιο
εργασίας (άρα καταργείται το υπουργικό
βέτο) και η κυβέρνηση θα νομοθετήσει
την επαναφορά της αρχής της επεκτα-
σιμότητας και της ευνοϊκότερης ρύθμισης
από τον Σεπτέμβριο του 2018 μετά το
τέλος του προγράμματος.

ΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΡΑ

Τα θετικά αντίμετρα θα εφαρμόζονται
από το 2019 ΜΟΝΟ αν η Ελλάδα ξεπε-
ράσει τον στόχο για πρωτογενές πλεόνα-
σμα 3,5% του ΑΕΠ όπως είπε κυβερν-
ητικός αξιωματούχος και όχι 3,7% όπως
προέβλεπε το προσχέδιο της συμφωνίας.

Προβλέπουν πακέτο φορολογικών
μέτρων ύψους 1% του ΑΕΠ το 2019 και
στοχευμένο πακέτο κρατικών δαπανών
1% το 2020.

α) Φοροελαφρύνσεις:
■ μείωση του ποσοστού του φόρου στις

επιχειρήσεις από 29% σήμερα σε 26% το
2019 (εκτιμώμενο κόστος στα κρατικά
έσοδα 0,2% του ΑΕΠ),

■ μείωση του χαμηλότερου συντελεστή 

φυσικών προσώπων από 22% σήμερα
σε 20% το 2019. Δεν αναφέρεται άλλη
μείωση συντελεστών για τα φυσικά πρό-
σωπα. Αφορά μόνο όσους έχουν πολύ
χαμηλά εισοδήματα, με στόχο να μετρια-
στούν οι απώλειες (κατά περίπου 10%)
από τη μείωση των 650 ευρώ στην
έκπτωση φόρου για μισθωτούς, συντα-
ξιούχους και αγρότες (εκτιμώμενο κόστος
για το κράτος 0,5% του ΑΕΠ),

■ προοδευτική μείωση των συντελε-
στών με τους οποίους υπολογίζεται η
εισφορά αλληλεγγύης, διατηρώντας τα
υφιστάμενα όρια εισοδήματος. Αυτό
ουσιαστικά θα σημάνει ελάφρυνση
κυρίως στα υψηλά,

■ επανασχεδιασμός (και όχι μείωση
έως 40%) του ΕΝΦΙΑ με ελάχιστο κόστος
για το Δημόσιο (0,1% του ΑΕΠ ή περίπου
200 εκατ. ευρώ). Αρα η είσπραξη του
ΕΝΦΙΑ δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από
τα 2,4 δισ. από 2,65 δισ. ευρώ σήμερα.

β) Στοχευμένες κοινωνικές δαπάνες, οι
οποίες θα περιλαμβάνουν:

■ αύξηση των στεγαστικών επιδομά-
των, σε συνδυασμό με τους περιορι-
σμούς στο ΚΕΑ (έως 0,2% του ΑΕΠ)

■ αύξηση του επιδόματος τέκνων (έως
0,1% του ΑΕΠ)

■ σχολικά γεύματα (έως 0,1% του ΑΕΠ)
■ νηπιαγωγείο / βρεφονηπιακοί σταθ-

μοί (έως 0,15% του ΑΕΠ)
■ μείωση της συμμετοχής των ασφαλι-

σμένων στις δαπάνες Υγείας (μέχρι 0,1%
του ΑΕΠ),

Υψηλής απόδοσης δημόσιες επεν-
δύσεις όπως:

■ για την ενεργειακή απόδοση, τη γεω-
ργία κ.ά. (0,2%-0,3% του ΑΕΠ)

■ ενεργητικές πολιτικές για την αγορά
εργασίας (έως 0,1%-0,2% του ΑΕΠ).

ΗΗ  ΜΜεελλέέττηη  κκαατταασσκκεευυήήςς  ππεεζζοογγέέφφυυρρααςς  
σσττοονν  οοιικκιισσμμόό  ΓΓεεννννηημμααττάά  ττοουυ  δδήήμμοουυ  ΦΦυυλλήήςς
Στην αυριανή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

Τα θετικά αντίμετρα θα εφαρμόζονται από το 2019 ΜΟΝΟ αν η Ελλάδα ξεπεράσει τον στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ

ΗΗ  σσυυννέέχχεειιαα  ααππόό  ττηη  σσεελλίίδδαα  22
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Παραδόθηκε στους αθλούμενους το Κλειστό 
Γυμναστήριο Ζεφυρίου στο Πάρκο Λιάρου 
ΠΠααρρέέμμεεννεε  εεκκττόόςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς  εεππίί  χχρρόόννιιαα,,  λλόόγγωω  ζζηημμιιώώνν

Παραδόθηκε, τη Δευτέρα 24 Απριλίου 2017, στους αθλούμενους το Κλειστό Γυμναστήριο Ζεφυρίου στο Πάρκο
Λιάρου, που παρέμενε εκτός λειτουργίας επί χρόνια, λόγω ζημιών. Το Γυμναστήριο επισκευάστηκε μέσω
προγραμματικής σύμβασης που σύναψε ο Δήμος με την Περιφέρεια, η οποία το χρηματοδότησε με 185 χιλ.

ευρώ. Ωστόσο, επειδή στη μελέτη δεν είχε προβλεφθεί η αντικατάσταση των πλευρικών τοιχωμάτων, η τοποθέτηση
των πάνελ που έλυσε το πρόβλημα της υγρασίας, της αισθητικής και της ασφάλειας χρηματοδοτήθηκε από το Δήμο
Φυλής.

Εξάλλου, με χρηματοδότηση του Δήμου θα γίνει η εξυγίανση τμήματος του εξωτερικού χώρου, πίσω από τα
αποδυτήρια, που είχε βυθιστεί λόγω υπερχείλισης του βόθρου. Η μελέτη περιλαμβάνει το μπάζωμα του βόθρου και τη
σύνδεση του Γυμναστηρίου με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων. Τέλος, μετά την ολοκλήρωση του έργου της
εξυγίανσης ο Δήμος θα προχωρήσει στον εξωτερικό ελαιοχρωματισμό των αποδυτηρίων.

Μιλώντας στους αθλητές του ΔΑΣ Ζεφυρίου, ο Αντιδήμαρχος Θανάσης Σχίζας, που είχε το συντονισμό της
επισκευής του έργου, τόνισε ότι για την εκτέλεσή του ο Δήμος χρειάστηκε να αντιμετωπίσει σειρά γραφειοκρατικών και
τεχνικών προβλημάτων με πιο σημαντικό την εξαίρεση του ΟΣΚ (νυν ΚΤΥΠ ΑΕ) από την αρχική προγραμματική
σύμβαση και τη μετατροπή της από τριμερή (Περιφέρεια – Δήμος - ΟΣΚ) σε διμερή (Περιφέρεια Δήμος), ώστε να
προχωρήσει το έργο. Ο Αντιδήμαρχος δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, αλλά και τις
υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής για τη συνεργασία τους.

Να προσέχουν το Γυμναστήριο, ώστε να παραμείνει σε άριστη κατάσταση, ζήτησε από τους αθλητές ο
Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος του ΔΑΣ Ζεφυρίου Γιάννης Μαυροειδάκος και πρόσθεσε ότι η διοίκηση του Δήμου Φυλής
και ο ίδιος προσωπικά θα βρίσκεται στο πλευρό τους.

«Ο Δήμος τήρησε την υπόσχεση που σας έδωσε πέρσι και παρέδωσε μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο το
Γυμναστήριο», τόνισε στο σύντομο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Αθλητικού Οργανισμού Γιώργος Μαυροειδής και
πρόσθεσε ότι τα έργα που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη του αθλητισμού θα συνεχιστούν σε όλες τις Δημοτικές
Ενότητες.

Στην τελετή της παράδοσης παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Ηλίας Κοκκίνης, μέλη και
προπονητές του ΔΣ του ΔΑΣ Ζεφυρίου και αρκετοί γονείς αθλητών.

ΚΚάάλλεεσσμμαα  γγιιαα  ΕΕθθεελλοοννττιικκήή
ΟΟμμάάδδαα  ΕΕρργγαασσίίααςς  

Από το δήμο Αχαρνών

Εθελοντική Ομάδα Εργασίας οργανώνει ο
Δήμος Αχαρνών σύμφωνα με την υπ’
αριθμ.: 125/2-4-2015 απόφαση Δημοτικού

Συμβουλίου και με σκοπό την παροχή υπηρεσιών
στους τομείς κοινωνικής ευαισθησίας και
αλληλεγγύης.

Ειδικότερα, μέλη της εθελοντικής ομάδας μπορεί
να είναι όσοι κάτοικοι και δημότες του Δήμου
Αχαρνών επιθυμούν και υποβάλλουν αίτηση. Για το
λόγο αυτό θα δημιουργηθεί μητρώο εθελοντών, στο
οποίο θα καταγράφονται τα στοιχεία όσων
υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην εθελοντική
ομάδα.

Σκοπός της Ομάδας Εθελοντών Δήμου Αχαρνών
είναι η παροχή, δια μέσου των μελών της,
υπηρεσιών που αφορούν τομείς κοινωνικής
ευαισθησίας και αλληλεγγύης (συμμετοχή στο
κοινωνικό παντοπωλείο, στο κοινωνικό συσσίτιο
κ.α.)

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην
πρωτοβουλία αυτή, μπορούν να υποβάλλουν
αίτηση ηλεκτρονικά στο e-mail:
koinpol@acharnes.gr ή στο Τμήμα Κοινωνικής
Πολιτικής (Φιλαδελφείας 87 & Αθ. Μπόσδα, ισόγειο
Δημαρχιακού Μεγάρου), κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ 1ΗΣ ΜΑΗ πραγματοποίήθηκε
στην Ελευσίνας, από φορείς και Σωματεία. 

Ειδικότερα, χαιρετισμό απευθύνανε ο Σταύρος Χρι-
στίδης γραμματέας του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας
Αττικής και μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου
Ελευσίνας-Δυτικής Αττικής, ο Αντώνης Αλεξανδρόπου-
λος πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Ελευσίνας, ενώ
την κεντρική ομιλία έκανε ο Λεωνίδας Γραμματικός γραμ-
ματέας του παραρτήματος Ελευσίνας του Συνδικάτου
Μετάλλου Αττικής.

Ξεχωριστή ήταν η στιγμή που στο βήμα ανέβηκε ο
Αφγανός Αράμπ Κανουλά, μέλος του ΔΣ του Σωματείου
Ιδιωτικών Υπ/λων και Εμπ/λων Δυτικής Αττικής. Χαρακ-
τηρίστικα ανέφερε μέσα από την προσωπική του εμπει-
ρία, τις αντίξοες συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι πρό-
σφυγες και οι μετανάστες που έρχονται στην χώρα μας.
Πως ξεριζώνονται από τις πατρίδες τους όπου υπάρχει
ιμπεριαλιστικός πόλεμος. 

Επίσης τόνισε την ανάγκη τα συνδικάτα να έρθουν σε
επαφή με τους μετανάστες και πρόσφυγες που
βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην χώρα μας, επειδή θα

γίνουν και κάποιοι ήδη είναι φθηνό εργατικό δυναμικό για
τα αφεντικά.

Στην συνέχεια οι συγκεντρωμένοι με συνθήματα πορ-
εύτηκαν προς την πλατεία Αγ. Κωνσταντίνου, όπου
βρίσκετε το μνημείο των Ηρώων του Μπλόκου Ελευ-
σίνας, μετά από κάλεσμα του Συλλόγου απογόνων και
φίλων της Εθνικής Αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρ-
ατού Ελλάδας  στην εκδήλωση τιμής που διοργάνωσε για
την 73η επέτειο από Μπλόκο των γερμανών στην Ελευ-
σίνα.

Μετά την ανάγνωση των ονομάτων των πεσόντων,
έγινε κατάθεση στεφανιών, ομιλία από  την Γραμματέα
του παραρτήματος Χρυσογονίδη Πόπη και απαγγελία
ποιήματος γραμμένο από τον συμπολίτη μας Συμεών
Νεκταρίδη για το «μπλόκο».

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ 1ΗΣ ΜΑΗ
Στο μνημείο των Ηρώων του Μπλόκου Ελευσίνας
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Παρουσίαση του φωτογραφικού έργου του Βασίλη Γεροντάκου 
Από τη Φωτογραφική Λέσχη Ελευσίνας σε συνεργασία με το

Καλλιτεχνικό Εργαστήρι Ελευσίνας

Στα εγκαίνια της 63ης
Ανθοκομικής Έκθεσης
Κηφισιάς παρευρέθηκε ο

Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης
Κασσαβός, προσκεκλημένος του
Δημάρχου Κηφισιάς κ. Γιώργου
Θωμάκου.

Τα εγκαίνια της 63ης Ανθοκομι-
κής Έκθεσης Κηφισιάς πραγμα-
τοποιήθηκαν την Παρασκευή 28
Απριλίου 2017 στο Άλσος Κηφι-
σιάς "Δημήτριος Ζωμόπουλος"
παρουσία του Αναπληρωτή
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων κ. Γιάννη Τσιρώνη,
του Αναπληρωτή Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκου
Τόσκα, του Υφυπουργού Μετα-
ναστευτικής Πολιτικής κ. Γιάννη
Μπαλάφα, καθώς και εκπρ-
οσώπων του Ελληνικού Κοινο-
βουλίου και της Περιφέρειας
Αττικής.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών είχε την
ευκαιρία να επισκεφτεί τα
περίπτερα και τους εκθέτες της
αρχαιότερης Ανθοκομικής έκθε-
σης στην Αττική, η οποία θα δια-

ρκέσει έως τις 14 Μαΐου 2017,
εκφράζοντας τα συγχαρητήρια
του προς τους διοργανωτές για
την αρτιότητα και την πληρότητα
της έκθεσης.

ΣΣτταα  εεγγκκααίίννιιαα  ττηηςς  ΑΑννθθοοκκοομμιικκήήςς  ΈΈκκθθεεσσηηςς  
ΚΚηηφφιισσιιάάςς  οο  ΔΔήήμμααρρχχοοςς  ΑΑχχααρρννώώνν

ΗΦωτογραφική Λέσχη Ελευ-
σίνας σε συνεργασία με το
Καλλιτεχνικό Εργαστήρι

Ελευσίνας, παρουσιάζει το φωτογρά-
φο Βασίλη Γεροντάκο την Κυριακή 7
Μαΐου 2017 και ώρα 19:30 στην
Θριάσιο Μουσική Σχολή (Δραγούμη
31, παραλία Ελευσίνας).

«Είναι φανερό πια ότι ο
αναλφάβητος του μέλλοντος, θα είναι
αυτός που δεν θα μπορεί να διαβάσει
και να ερμηνεύσει τις εικόνες που ως
άλλες σειρήνες μας τραβούν καθημε-
ρινά από το μανίκι, προσδοκώντας
να μας κρατήσουν ομήρους τους.

Η καλλιέργεια του βλέμματος
σήμερα περισσότερο από ποτέ, θεω-
ρείται πια επιτακτική.

Αναπόφευκτα η τέχνη της φωτογρ-
αφίας, ως γνήσιο τέκνο του τεχνολο-
γικού πολιτισμού, στέκεται στο
επίκεντρο του και ορίζει μια νέα 

γλώσσα ερμηνείας, δημιουργίας
αλλά και ανασύνθεσης του κόσμου».
Βασίλης Γεροντάκος

Στο πρώτο μέρος θα γίνει παρου-
σίαση του φωτογραφικού έργου του
Βασίλη Γεροντάκου και στη συνέχεια
θα ακολουθήσει ομιλία με θέμα:

- Τη Φωτογραφική Τέχνη
- Τη Φωτογραφική Εκπαίδευση
- Τις Φωτογραφικές Προσεγγίσεις

στη Σύγχρονη Εποχή

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Βασίλης Γεροντάκος γεννήθηκε
στην Αθήνα. Σπούδασε φλάουτο στο
Ωδείo Αthenaeum. Mαθηματικά και
αστρονομία στο Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Φωτογραφία
στον Φωτογραφικό Κύκλο όπου είναι
ενεργό μέλος του από το 1993. 

Δούλεψε στο ραδιόφωνο σαν παρ-
αγωγός και συνέθεσε μουσική για
διάφορες θεατρικές παραστάσεις.
Υπήρξε συνεργάτης του περιοδικού
Έψιλον και της δισκογραφικής εταιρ-
είας Lyra.

Έχει επιμεληθεί αρκετές εκθέσεις
και παρουσιάσεις φωτογράφων.Έχει
παρουσιάσει το φωτογραφικό του
έργο, καθώς και ομιλίες, διαλέξεις, σε
διάφορα μέρη της Ελλάδας. Το 2009
δημιούργησε το φωτογραφικό εργα-
στήρι του Δήμου Περιστερίου μαζί με
τον Παναγιώτη Γούλιαρη και το Βαγ-
γέλη Ταμβάκο.Φωτογραφίες του
έχουν φιλοξενηθεί στον έντυπο και
ηλεκτρονικό τύπο και σε διάφορες
ομαδικές και ατομικές εκθέσεις. Έχει
εκδώσει ένα βιβλίο με τον τίτλο
«Φωτογραφίες» το 2011. Διδάσκει
φωτογραφία και ζει μόνιμα στην
Αθήνα. Ιστοσελίδα: vassilis-
gerontakos.com

Στις 5-6 Μαΐου το «Πανηγύρι Αγίου 
Γεωργίου» του Συλλόγου Ποντίων
σε συνεργασία με τον Δήμο Φυλής

Πολιτιστικές εκδηλώσεις για να τιμήσει τη μνήμη
του Αγίου Γεωργίου διοργανώνει το διήμερο 5 και

6 Μαΐου 2017, ο Σύλλογος Ποντίων Φυλής «Η
Τραπεζούντα», σε συνεργασία με το Πολιτιστικό

Κέντρο Δήμου Φυλής και τον Δήμο Φυλής.
Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν 

στην Πολιτιστική Στέγη του Ποντιακού Ελληνισμού
«Η Τραπεζούντα», στο Πάρκο Πόλης, Πλατεία

Πόντου – Άγιος Γεώργιος.

ΑΑπποοννοομμήή  ββρρααββεείίωωνν  σσεε  μμααθθηηττέέςςΑΑπποοννοομμήή  ββρρααββεείίωωνν  σσεε  μμααθθηηττέέςς
κκααιι  κκααθθηηγγηηττέέςς  πποουυ  ππήήρραανν  μμέέρροοςς  κκααιι  κκααθθηηγγηηττέέςς  πποουυ  ππήήρραανν  μμέέρροοςς  

σσττοο  δδιιααγγωωννιισσμμόό  ""  ΤΤαα  δδηημμηηττρριιαακκάάσσττοο  δδιιααγγωωννιισσμμόό  ""  ΤΤαα  δδηημμηηττρριιαακκάά
σσττιιςς  λλααττρρεευυττιικκέέςς  ττεελλεεττοουυρργγίίεεςς""  σσττιιςς  λλααττρρεευυττιικκέέςς  ττεελλεεττοουυρργγίίεεςς""  

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε  ο Μαθητικός Διαγωνι-
σμός με θέμα: «ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΣΤΙΣ
ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΕΣ», που διοργά-

νωσαν ο Λαογραφικός Σύλλογος Ελευσίνας «Το Αδράχτι»
και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττι-
κής σε συνεργασία με το Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. του Δήμου
Ελευσίνας, το Σύλλογο Μικρασιατών Ελευσίνας και την Περ-
ιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής.

Η εκδήλωση βράβευ-
σης των μαθητών/τριών
που συμμετείχαν έγινε
την Παρασκευή 28 Απρ-
ιλίου 2017 στις 18:οο
στην αίθουσα Δημοτικού
Συμβούλιου, του Δημοτι-
κού Μεγάρου Ελευ-
σίνας. Παρουσιάσθηκαν
και βραβεύτηκαν οι
εργασίες των
μαθητών/τριών του 1ου ΕΠΑΛ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, του 4ου
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, του 2ου ΓΕΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ και
του ΓΕΛ ΦΥΛΗΣ
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Ένας πολιτιστικός σύλλογος δεν αρκείται
μόνο σε εκδηλώσεις ψυχαγωγικού και επι-
μορφωτικού χαρακτήρα αλλά πρέπει να

δείχνει όποτε και όσο μπορεί το κοινωνικό του πρό-
σωπο. 

Προς αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε λοιπόν και η
παρουσία μας στον διεθνή φιλανθρωπικό αγώνα
δρόμου «No Finish Line» που πραγματοποιήθηκε
για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Κέντρο Πολιτι-
σμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος από τις 26 έως τις
30 Απριλίου 2017.

Ήταν μια εξαιρετική διοργάνωση, πολύ προσεγ-
μένη και άκρως επιτυχημένη. 

Συγχαρητήρια σε όλους όσοι συμμετείχαν (ατομι-
κά και ομαδικά) και φυσικά ένα μεγάλο ευχαριστώ
στα 40 και πλέον μέλη και φίλους του 

Συλλόγου που έλαβαν μέρος όσες μέρες διήρκ-
ησε ο αγώνας, στηρίζοντας αυτή την προσπάθεια,
συμβάλλοντας παράλληλα στην επίτευξη του
στόχου που ήταν η συγκέντρωση ενός σημαντικού
ποσού για να στηριχθεί το έργο του “Μαζί για το
Παιδί”, της ένωσης δέκα παιδικών ιδρυμάτων, η
οποία μέσω του NFL Athens θα υλοποιήσει το μεγά-
λο πρόγραμμα σίτισης άπορων οικογενειών με ανή-
λικα παιδιά. 

Συνολικά καταγράφηκαν 50.903 km σε 92 Ω, 50
Λ. και 30 Δ. και συγκεντρώθηκε το ποσό των
25.451, 50 €.

Για την ιστορία, ο Σύλλογος στην κατηγορία:
Ομαδικό και σε σύνολο 49 ομάδων, κατέλαβε την
15η θέση διανύοντας 538 km.  Ραντεβού του χρό-
νου!!

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΦΥΛΗΣ «Ο ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ»

Συγκέντρωση ενός σημαντικού ποσού για ναΣυγκέντρωση ενός σημαντικού ποσού για να
στηριχθεί το έργο του “Μαζί για το Παιδί” στηριχθεί το έργο του “Μαζί για το Παιδί” 

ΜΜεε  μμεεγγάάλληη  ππρροοσσέέλλεευυσσηη  
ολοκληρώθηκε η 42η Εθελοντική 
Αιμοδοσία στον Δήμο Αχαρνών

Με μεγάλη προσέλευση ολοκληρώθηκε η 42η
Εθελοντική Αιμοδοσία στον Δήμο Αχαρνών,
που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 28

Απριλίου 2017 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβου-
λίου.

Η Εθελοντική Αιμοδοσία διοργανώθηκε από τη
Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αχαρνών
και τον Σύλλογο Εργαζομένων του Δήμου Αχαρνών, σε
συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου
Αμαλία Φλέμινγκ.

Στην Εθελοντική Αιμοδοσία στον Δήμο Αχαρνών
συμμετείχαν πάνω από 65 υπάλληλοι του Δήμου Αχα-
ρνών και των Νομικών του Προσώπων, εργαζόμενοι του
προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα και δημότες.

Όπως τόνισε ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής
του Δήμου Αχαρνών κ. Γιώργος Σταύρου - ο οποίος παρ-
αβρέθηκε στην Εθελοντική Αιμοδοσία – "η συγκεκριμένη
δράση πραγματοποιείται χάρη στην αλληλεγγύη και την
προσφορά εργαζομένων και δημοτών και είναι
υποχρέωση μας να την διατηρήσουμε και να την εξελίξο-
υμε", ενώ όπως ανέφερε η επόμενη Εθελοντική Αιμο-
δοσία θα πραγματοποιηθεί τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Όπως γνωρίζετε, ο Δήμος
Μεγαρέων δια των Τοπικών
Συμβουλίων των Δημοτικών

Κοινοτήτων Μεγάρων και Νέας Περά-
μου, διοργανώνει τον 2ο Αγώνα Δρόμου
Λιμένων Μεγάρων – Νέας Περάμου,
που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή
07 Μαΐου 2017 & ώρα: 10:00 π.µ., και
όπου θα λάβουν χώρα διαδρομές των
9,0 χλµ (Λιμάνι Πάχης Μεγάρων – Λιμά-
νι Νέας Περάμου) & των 18,0 χλµ (Λιμά-
νι Νέας Περάμου – Λιμάνι Πάχης
Μεγάρων – Λιμάνι Νέας Περάμου). 

Να σημειωθεί ότι και οι δυο διαδρομές
θα διέρχονται από τον αναγνωρισμένο
και προστατευόμενο υγροβιότοπο - περ-
ιφερειακό πάρκο του Βουρκαρίου
Μεγάρων. 

Στο πλαίσιο αυτό γίνεται γνωστό προς τους συνδημότες
μας ότι με την υπ' αριθμ. 21/2017 ομόφωνη απόφαση του
Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων, απαγορ-
εύεται η διέλευση οχημάτων από την συμβολή του δρόμου
Περάματος Μεγάρων με τον δρόμο Βουρκαρίου-Λάκκας
έως και το παρκινγκ της Πάχης Μεγάρων, την Κυριακή 07
Μαϊου 2017 κατά τις ώρες διεξαγωγής της διοργάνωσης
(09.30 - 12.00) π.μ. , µε γνώμονα την όσο το δυνατόν 

ασφαλέστερη διαδρομή για τους δρομείς που θα συμμε-
τάσχουν.  Αρμόδιο για την τήρηση των ανωτέρω κυκλοφ-
οριακών ρυθμίσεων ορίζεται το Τμήμα Τροχαίας Μεγάρων
- στην εδαφική αρμοδιότητα του οποίου θα διεξαχθεί ο
αγώνας - και το οποίο έχει ενημερωθεί σχετικά. 

Με εκτίμηση,
για την Οργανωτική Επιτροπή, 
ο Πρόεδρος, Ηλίας Μουσταΐρας 

Απαγόρευση διέλευσης οχημάτων από την συμβολή του δρόμου 
Περάματος Μεγάρων έως και το παρκινγκ της Πάχης Μεγάρων 

Tην Κυριακή 07 Μαΐου 2017 κατά τις ώρες διεξαγωγής του 2ου Αγώνα 
Δρόμου Λιμένων Μεγάρων – Νέας Περάμου
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ΔΔήήμμοοςς  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ  
ΚΚααλλοούύμμεε  όόλλοο  ττοο  λλααόό  ττηηςς  ππόόλληηςς  μμααςς,,  ττοουυςς  γγοοννεείίςς

μμεε  τταα  ππααιιδδιιάά  ττοουυςς  νναα  ααγγκκααλλιιάάσσοουυνν  ττιιςς  πποολλιιττιικκέέςς  --
πποολλιιττιισσττιικκέέςς  κκααιι  ααθθλληηττιικκέέςς  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς  ττοουυ

22ηημμέέρροουυ  66&&77  ΜΜάάηη..

Σάββατο 6 Μάη - ΧΑΪΔΑΡΙ
18:00 Πολιτική Πολιτιστική εκδήλωση στον ιστορικό χώρο

του Μπλόκ 15
Πολιτιστική Εκδήλωση με τη συμμετοχή του
Μ.Ανδρουλιδάκη και της Ρ. Αντωνοπούλου

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
18:30Αγώνας ανώμαλου δρόμου προς τιμή του Ναπο-

λέοντα Σουκατζίδη μέσα στο Σκοπευτήριο
20:30 Μουσική Εκδήλωση στο Σκοπευτήριο με τους Υπε-

ραστικούς

Κυριακή 7 Μάη - ΧΑΪΔΑΡΙ
9:30 Λαμπαδηδρομία τιμής και μνήμης.Έναρξη από το

Μπλόκ 15

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
9:30 Συγκέντρωση στο Παλιό Δημαρχείο και Πικετοφορία

προς το «θυσιαστήριο της λευτεριάς»
11:00 Υποδοχή Λαμπαδηδρόμων και εκδήλωση τιμής στο

χώρο του μνημείου
19:00Ανοιχτό μάθημα Ιστορίας με θέμα: «Από τον 1ο στο

2ο Παγκόσμιο Πόλεμο» στο Μουσείο της Εθνικής Αντίστα-
σης από τον καθηγητή ιστορίας του ΑΠΘ Γιώργο Μαργαρίτη

Κανείς δεν ζητούσε αυτά τα μέτρα πριν από ένα
χρόνο, είναι ζήτημα προσωπικής αναξιοπιστίας
του Αλέξη Τσίπρα, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσο-

τάκης μιλώντας στους τομεάρχες της ΝΔ μετά την ανα-
κοίνωση της συμφωνίας με τους θεσμούς. 

Ο πρόεδρος της ΝΔ έκανε λόγο για τέταρτο μνημόνιο
χωρίς επιπρόσθετη χρηματοδότηση. «Η συμφωνία περι-
λαμβάνει μόνιμα μέτρα 2% του ΑΕΠ για το 2019 και το
2020 και υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα για πολλά χρό-
νια. 

Την ίδια στιγμή, τα περιβόητα αντίμετρα θα εφαρμο-
στούν μόνο εάν υπερβούμε τους στόχους για τα πλεονά-
σματα, ενώ δεν υπάρχει καμία ρητή δέσμευση για μείωση
του χρέους και ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα
ποσοτικής χαλάρωσης», σημείωσε.

Ο πρόεδρος της ΝΔ υπογράμμισε ότι πλέον ο λογαρια-
σμός Τσίπρα - Καμμένου ανεβαίνει στα 12,5 δισ. ευρώ,
8,5 φορές περισσότερα από όσα περιλάμβανε το περ-
ιβόητο email Χαρδούβελη.

Αυτοί που υπόσχονταν 13η σύνταξη θα κόψουν και τη
12η. Αυτοί που θα παραιτούνταν αν μειωνόταν το αφορ-
ολόγητο, τώρα το κατεβάζουν στις 5.000 ευρώ, σημείωσε.

«Κανείς δεν ζητούσε αυτά τα μέτρα πριν από ένα
χρόνο» υπογράμμισε, θέτοντας ζήτημα προσωπικής ανα-
ξιοπιστίας του Αλέξη Τσίπρα. «Ζητούν πρόσθετα μέτρα
γιατί δεν τους εμπιστεύονται. Οσο κυβερνούν, η οικο-
νομία θα χειροτερεύει. Διαφημίζουν το πλεόνασμα που
προέκυψε από άγρια φορολογία, εξαντλώντας τη μεσαία

τάξη και προσφέροντας επιχειρήματα σε όσους
ισχυρίζονται ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται μικρότερα πλεο-
νάσματα». 

«Ζητούσε χρηματοδότηση χωρίς μέτρα, τώρα παίρνει
μέτρα χωρίς χρηματοδότηση», σημείωσε χαρακτηριστικά. 

Τα μέτρα, τόνισε ο Κ. Μητσοτάκης, είναι το κόστος της
παραμονής Τσίπρα στην εξουσία. «Τρεις φορές πήγε τη
χώρα σε εκλογές. Ποιος φοβάται τώρα τις εκλογές; Θα
συνεχίσουμε να ζητάμε πολιτική αλλαγή. 

Η εξουσία ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ δεν φθείρει μόνο τους ίδιους
αλλά και τη χώρα», σημείωσε.

Θα κάνουμε το καθήκον μας

Τόνισε ότι η ΝΔ στη Βουλή θα κάνει το καθήκον της,
σημειώνοντας ότι «δεσμευόμαστε από τη συμφωνία ως
προς τους στόχους, όχι ως προς τα μέσα για να επι-
τευχθούν. Το τρίτο μνημόνιο λήγει τον Αύγουστο του
2018. Αυτό είναι το δικό τους μνημόνιο και δεν θα είναι η
δική μας πολιτική».

Καταλόγισε ευθύνες και στους εταίρους που ανέχθηκαν
αυτή την πολιτική. Είναι στρατηγικά εσφαλμένη, στεγ-
νώνει την αγορά, φρενάρει την ανάπτυξη, υπογράμμισε,
προσθέτοντας ότι η ΝΔ θα επιδιώξει αντί της υπερφορ-
ολόγησης να υπάρξει στοχευμένη μείωση δαπανών και
μεταρρυθμίσεις.

Αν δεν γίνουν αυτά, η Ελλάδα θα σέρνεται από μνημό-
νιο σε μνημόνιο, υπογράμμισε.

ΚΚ..  ΜΜηηττσσοοττάάκκηηςς::  ΜΜέέττρραα  1122,,55  δδιισσ..  γγιιαα
ττηηνν  ππααρρααμμοοννήή  ΤΤσσίίππρραα  σσττηηνν  εεξξοουυσσίίαα

ΗΗ  σσυυμμφφωωννίίαα  εείίννααιι  δδεεσσμμεευυττιικκήή  μμόόννοο  ωωςς  ππρροοςς  ττοουυςς  σσττόόχχοουυςς,,  όόχχιι  ττιιςς  πποολλιιττιικκέέςς,,  υυπποογγρράάμμμμιισσεε
οο  ππρρόόεεδδρροοςς  ττηηςς  ΝΝΔΔ..  ΚΚααννεείίςς  δδεενν  ζζηηττοούύσσεε  ααυυττάά  τταα  μμέέττρραα  ππρριινν  ααππόό  έένναα  χχρρόόννοο  ττόόννιισσεε,,  θθέέττοοννττααςς

ζζήήττηημμαα  ααννααξξιιοοππιισσττίίααςς  ττοουυ  ΑΑλλ..  ΤΤσσίίππρραα..  ΗΗ  ΝΝΔΔ  θθαα  κκάάννεειι  ττοο  κκααθθήήκκοονν  ττηηςς  σσττηη  ΒΒοουυλλήή..

ΓΓννωωρρίίζζεεττααιι  όόττιι  ααππόό  ττοο  ΚΚεεννττρριικκόό  ΛΛιιμμεεννααρρχχεείίοο  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  έέχχεειι  εεκκδδοοθθεείί  κκααιι
δδηημμοοσσιιεευυθθεείί  σσττοο  ΦΦύύλλλλοο  ΕΕφφηημμεερρίίδδααςς  ττηηςς  ΚΚυυββέέρρννηησσηηςς  ((ΦΦΕΕΚΚ))  κκααιι  ααννααρρττ--
ηηθθεείί  σσττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  ΔΔΙΙΑΑΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑ  ηη      ααρριιθθ..  22113322..22//11556655//22001177  ΑΑππόόφφαασσηη
ττοουυ  ΚΚεεννττρριικκοούύ  ΛΛιιμμεεννάάρρχχηη  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  μμεε  θθέέμμαα  ««  ΈΈκκδδοοσσηη  ααδδεειιώώνν  κκυυκκλλοο--
φφοορρίίααςς  κκααιι  ααννόόδδοουυ  σσεε  ππλλοοίίαα  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ααρρμμοοδδιιόόττηηττααςς  ττοουυ  ΚΚεεννττρριικκοούύ
ΛΛιιμμεεννααρρχχεείίοουυ  ΕΕλλεευυσσίίννααςς»»,,  ΦΦΕΕΚΚ  11447744  ΒΒ’’//  2288--0044--22001177  κκααιι  ΑΑΔΔΑΑ::

665599ΝΝ44665533ΠΠΩΩ--ΑΑΚΚΞΞ..  
ΠΠααρραακκααλλοούύννττααιι  οοιι  πποολλίίττεεςς,,  οοιι  ννααυυττιικκοοίί  ππρράάκκττοορρεεςς  κκααιι  όόσσοοιι    δδρραασσττηηρριιοο--
πποοιιοούύννττααιι  σσεε  ππεερριιοοχχέέςς  δδιικκααιιοοδδοοσσίίααςς  ττοουυ  ΚΚ..ΛΛ..  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  σσεε  θθεεμμααττιικκέέςς
πποουυ  σσχχεεττίίζζοοννττααιι  μμεε  ττοο  ππεερριιεεχχόόμμεεννοο  ααννωωττέέρρωω  ΑΑππόόφφαασσηηςς  όόππωωςς  εεννηημμεερρ--
ωωθθοούύνν  ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  δδιιεευυκκοολλυυννθθεείί  σσττοο  ππλλααίίσσιιοο  ττηηςς  χχρρηησσττήήςς
δδιιοοίίκκηησσηηςς  ηη  σσυυννεερργγαασσίίαα  μμεε  ττοο  ΚΚ..ΛΛ..ΕΕλλεευυσσίίννααςς..

ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙΙΟΟ  ΝΝΑΑΥΥΤΤΙΙΛΛΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΝΝΗΗΣΣΙΙΩΩΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  
ΑΑΡΡΧΧΗΗΓΓΕΕΙΙΟΟ  ΛΛΙΙΜΜΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΩΩΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  ––  ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΑΑΚΚΤΤΟΟΦΦΥΥΛΛΑΑΚΚΗΗΣΣ

AANNAAKKOOIIAANNAAKKOOIIΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΛΛΙΙΜΜΕΕΝΝΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙΟΟΥΥ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΛΛΙΙΜΜΕΕΝΝΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙΟΟΥΥ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ
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ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΑΑΪΪΚΚΟΟ  ΧΧΩΩΡΡΙΙΟΟ
ΤΤοο  εευυρρωωππααϊϊκκόό  χχωωρριιόό  ββρρίίσσκκεεττααιι  8800  χχλλμμ    ααππόό  ττηηνν  ΑΑθθήήνναα    ((ΕΕθθννιικκήή  ΟΟδδόόςς  ΛΛααμμίίααςς))..  ΕΕίίννααιι  1100

λλεεππττάά  ααππόό  ττηηνν  ππεενντταακκάάθθααρρηη  θθάάλλαασσσσαα  ΛΛοουυκκιισσίίωωνν  &&  55  λλεεππττάά  ααπποο  ττηη  λλίίμμννηη  ΜΜοουυρρίίκκιιοουυ    ((ιιδδαα--
ννιικκήή  γγιιαα  ψψάάρρεεμμαα))..

ΜΜΕΕΣΣΑΑ  ΣΣΕΕ  550000  ΣΣΤΤΡΡΕΕΜΜΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΦΦττιιάάξξααμμεε  έένναανν  ππρρόόττυυπποο  οοιικκιισσμμόό    κκααττοοιικκηημμέέννοο  μμεε  ωωρρααίίαα
ΣΣΠΠΙΙΤΤΙΙΑΑ  --  ΒΒΙΙΛΛΛΛΕΕΣΣ  δδρρόόμμοοιι  88  &&  1100    μμέέττρρωωνν,, μμεεγγάάλληη  ππλλααττεείίαα    &&  εεκκκκλληησσίίαα  μμέέσσαα  σσττοο

χχωωρριιόό..ΜΜεε  φφωωςς  κκααιι  ννεερρόό  δδιικκήήςς  μμααςς  γγεεώώττρρηησσηηςς..

ΕΕΔΔΩΩ!!!!!!  ΠΠωωλλοούύννττααιι  οοιικκόόππεεδδαα  άάρρττιιαα  κκααιι  οοιικκοοδδοομμήήσσιιμμαα  εεννόόςς  κκααιι  δδυυοο  σσττρρεεμμμμάάττωωνν  μμεε  άάδδεειιαα
οοιικκοοδδοομμήήςς  σσεε  κκααττααππλληηκκττιικκέέςς  ττιιμμέέςς    μμεε  55..000000€€    ττοο  σσττρρέέμμμμαα  χχωωρρίίςς  ππρροοκκααττααββοολλήή    μμεε  άάττοοκκεεςς
δδόόσσεειιςς  110000  εευυρρώώ//μμήήνναα..  ΠΠωωλλοούύννττααιι  44  σσττρρέέμμμμαατταα  άάρρττιιαα    κκααιι  οοιικκοοδδοομμήήσσιιμμαα  χχττίίζζεειι  220000ττ..μμ..  μμεε

φφώώςς  κκααιι  ννεερρόό  μμέέσσαα  σσττοο  οοιικκόόππεεδδοο  μμόόννοο  33..000000€€//σσττρρέέμμμμαα..  
ΤΤηηλλέέφφωωννοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::  66997777008833115577

ΔΕΥΤ ΕΡΑ-Τ ΕΤ ΑΡΤ Η-ΠΑΡΑΣ ΚΕΥΗ
Πρωί  9 με 1
Απόγευμα 5 με 8

wwwweeeebbbbssssiiiitttteeee::::wwwwwwwwwwww....aaaannnnaaaassssttttaaaassssiiiiaaaasssseeeerrrreeeeppppaaaa....gggg rrrr

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Εταιρεία Security στην Ελευσίνα ζητά άνδρες – φύλακες ασφαλείας

για εργασία στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου 
(Ελευσίνα, Μάνδρα, Μαγούλα, Ασπρόπυργος). 

Απαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή άδειας εργασίας. 
Τηλ. Επικοινωνίας: 210-5542141, αποστολή βιογραφικών 

στο : mail@harris-security.com . 
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ΖΖηηττεείίττααιι  ττεεχχννίίττηηςς  
σσεε  μμηηχχααννοολλοογγιικκόό  ττοομμέέαα  γγιιαα

μμόόννιιμμηη  ααππαασσχχόόλληησσηη

Ζητείται από τεχνική επιχείρηση
στην Ελευσίνα, για εργασία σε
ηλεκτρομηχανολογικό τομέα

(κυρίως συνεργείο), τεχνίτης  έως
30 ετών για πλήρης απασχόληση

(10:30-19:30),
με ελάχιστη πρακτική γνώση σε

οποιονδήποτε μηχανολογικό
τομέα  (π.χ. σε επισκευή οχημά-

των ή υδραυλικά).
Απαραίτητες προϋποθέσεις:

ελάχιστη γνώση χειρισμού ηλ.
υπολογιστή, στοιχειώδης

κατανόηση Αγγλικής γλώσσας,
δίπλωμα οδήγησης αυτοκίνητου,

δικό του μέσο μεταφοράς
(αυτοκίνητο), συνεργάσιμος με

όρεξη για χειρωνακτική εργασία. 
Αποστολή βιογραφικού στο

stavros@heavy-forklifts.com είτε
στο φαξ 210 5549963 

είτε με μήνυμα  τα στοιχεια στο
698078807. Βασικό ημερομίσθιο.

ΓΓΑΑΜΜΟΟΣΣ

Ο ΧΑΣΚΗΣ ΕΡΜΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΣΟΥΠΗ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η

ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΨΑΡΡΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ

ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ



12-θριάσιο Τετάρτη 3 Μαΐου 2017

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟ  ΜΜΕΕΣΣΙΙΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΟΟ,,  ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟ    ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ
""ΛΛΑΑΙΙΜΜΟΟΣΣ--ΛΛΟΟΥΥΖΖΙΙΤΤΑΑΝΝΙΙΑΑ""  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ((440000mm--11σσττρρ))..

ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66994466997711223377
ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟ  ΜΜΕΕΣΣΙΙΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΟΟ,,  ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΚΚΟΟ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ((11--11,,55σσττρρ))..  ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66994466997711223377

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟ  ΜΜΕΕΣΣΙΙΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΟΟ    ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ
""ΛΛΑΑΙΙΜΜΟΟΣΣ--ΛΛΟΟΥΥΖΖΙΙΤΤΑΑΝΝΙΙΑΑ""  ΉΉ  ΑΑΓΓ..  ΠΠΑΑΡΡΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  

((22--44σσττρρ))..  ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66994466997711223377

ΖΖηηττεείίττααιι  ττεεχχννίίττηηςς  
σσεε  μμηηχχααννοολλοογγιικκόό  ττοομμέέαα  γγιιαα  μμόόννιιμμηη  ααππαασσχχόόλληησσηη

Ζητείται από τεχνική επιχείρηση στην Ελευσίνα, για εργασία σε ηλεκ-
τρομηχανολογικό τομέα (κυρίως συνεργείο), τεχνίτης  έως 30 ετών για
πλήρης απασχόληση (10:30-19:30), με ελάχιστη πρακτική γνώση σε

οποιονδήποτε μηχανολογικό τομέα (π.χ. σε επισκευή οχημάτων ή
υδραυλικά). Απαραίτητες προϋποθέσεις: ελάχιστη γνώση χειρισμού

ηλ. υπολογιστή, στοιχειώδης κατανόηση Αγγλικής γλώσσας, δίπλωμα
οδήγησης αυτοκίνητου, δικό του μέσο μεταφοράς (αυτοκίνητο), συνε-
ργάσιμος με όρεξη για χειρωνακτική εργασία. Αποστολή βιογραφικού

στο stavros@heavy-forklifts.com είτε στο φαξ 210 5549963 είτε με
μήνυμα  τα στοιχεια στο 698078807. Βασικό ημερομίσθιο.

Τηλέφωνα επικοινωνίας των πολιτών για τη μονάδα Υγείας
ΠΕΔΥ Ελευσίνας (ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2105561915
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 2105563228

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ 2105562677
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 2105545311

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2105563225
ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ 2105543309
(ΘΕΙΡΩΝ & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΝΩ ΕΛΕΥΣΙΝΑ) 

Η εταιρία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΕ, ηγέτιδα στον χώρο της
φύλαξης και διαχείρισης αρχείου, επιθυμεί να εντά-
ξει άμεσα στο δυναμικό της, για πλήρη απασχόλ-
ηση:

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ : WA_OPS/03.17

Ο υπάλληλος αποθήκης έχει την ευθύνη της παρακο-
λούθησης και υλοποίησης, σωστά και έγκαιρα όλων των
αποθηκευτικών εργασιών. Λειτουργεί καθημερινά σε
άμεση συνεργασία με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών
της εταιρείας. Αναφέρεται στον Διευθυντή Λειτουργιών.

Ευθύνη της θέσης αποτελεί εκτέλεση κινήσεων εντός
αποθήκης και η συμμόρφωση με τις διαδικασίες που
αφορούν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και
την ασφάλεια της πληροφορίας.

Η θέση απαιτεί δεξιότητες στην οργάνωση, εχεμύθεια
και ομαδικότητα.

Απαραίτητα Προσόντα:
Απόφοιτος ΛΥΚΕΙΟΥ/ΙΕΚ/ΤΕΙ
Προϋπηρεσία 2-5 έτη (εμπειρία σε picking, θα θεωρηθ-

εί πρόσθετο προσόν)
Ηλικία 25-35
Καλή γνώση Η/Υ
Κάτοχος ΙΧ αυτοκινήτου
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα

Η εταιρεία προσφέρει:
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Συμμετοχή στο ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης σε ιδ.

ασφαλιστική εταιρεία, υπό προϋποθέσεις
Συνεχή εκπαίδευση & επιμόρφωση
Θα δοθεί προτεραιότητα σε άτομα που κατοικούν στον

Ασπρόπυργο, την Ελευσίνα και τις γύρω περιοχές.
Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν

το βιογραφικό τους σημείωμα με μια πρόσφατη φωτογρ-
αφία και αναγραφή στο θέμα τον κωδικό της θέσης, στο
e-mail: hr@archeiothiki.gr ή fax : 210 5599076.

(5.4.17)

ΚΙΝΕΤΑ, διαμέρισμα 54 τ.μ., 1ου, διαμπερές, 
1 υ/δ, κατασκευή ́ 78, μπάνιο επιπλωμένο, κλιματισμός,
πόρτα ασφαλείας, τέντες, συναγερμός, απεριόριστη θέα

βουνό - θάλασσα, ανοικτό πάρκινγκ, 
κήπος 2.000τ.μ. ελεύθερο, άριστη κατάσταση, ανακαίνιση ́ 12.

ΗΣΥΧΗ ΠΕΡΙΟΧΗ/ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΟΧΙΚΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ/ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ, ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ

ΚΙΝΕΤΑΣ. ΤΙΜΗ 70.000 ΕΥΡΩ. ΤΗΛ. 6936347888 ΣΟΦΙΑ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  
ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑ  8855
ΤΤ..ΜΜ..  ΕΕΝΝΑΑΝΝΤΤΙΙ  ΤΤΟΟΥΥ  ΙΙΕΕΡΡΟΟΥΥ  ΝΝΑΑΟΟΥΥ
ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΙΙΣΣΤΤΡΡΙΙΑΑΣΣ  ((ΟΟΠΠΙΙΣΣΘΘΕΕΝΝ

ΔΔΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ))  
ΓΓΙΙΑΑ  ΟΟΠΠΟΟΙΙΑΑΔΔΗΗΠΠΟΟΤΤΕΕ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗ    

ΤΤΗΗΛΛ::  66997777442266227799

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΒΡΕΦΩΝ. 
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ ΣΕ ΒΡΕΦΗ

ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ -
ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΔΗΜΟΙ. ΠΡΩΙΝΟ

ΩΡΑΡΙΟ. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 6977403342

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟ-

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ 
ΜΕ ΑΔΕΙΑ,

ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 40
ΕΤΩΝ ΑΠΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΣΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.
ΤΗΛEΦΩΝΟ 

210 5575860-1

Ενοικιάζεται κατάστημα 105
τετραγωνικών μέτρων στο 

Κέντρο του Ασπροπύργου. Οδός
Κολοκοτρώνη και Σαλαμίνος γωνία.

6974792931, 2105571963

ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ
Ζητείται βοηθός λογιστή σε εμπορική/τεχνικήεταιρεία.
Απόφοιτος οικονομικής σχολής 5έτη προϋπηρεσίας.

Γνώση λογιστικών προγραμμάτων. 
Περιοχή Ασπρόπυργος . Αποστολή βιογραφικών 

στο e-mail:lampathakisb@gmail.com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ΓΙΑ
ΤΖΑΚΙ. ΠΕΥΚΟ 130€/ΤΟΝΟΣ, ΕΛΙΑ
160€/ΤΟΝΟΣ, ΔΑΔΙ 3 ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ/

10€. ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6982155684 

& 6943424342
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““ΔΔοολλοοφφόόννεε,,  σσααττααννάά””  φφώώννααξξαανν  σσττοονν  ππααιιδδοοκκττόόννοο
Έντονες αποδοκιμασίες στην Ευελπίδων κατά του πατέρα. 

 Αποφασίστηκε η προφυλάκιση του.

Στα “κάγκελα” οι έμποροι
για τις Κυριακές
«Συνταγματική εκτροπή», 
χαρακτηρίζει η ΕΣΕΕ τα ανοιχτά
καταστήματα τις Κυριακές και
κατεβάζει τα ρολά στις 7 Μαΐου.  

Με πανελλαδικό «λουκέτο» στα κατα-
στήματα στις 7 Μαΐου απαντά η

ΕΣΕΕ στην απελευθέρωση της λειτο-
υργίας τις Κυριακές, όπως συμφώνησε η
κυβέρνηση με τους δανειστές.  
Το λάθος  των Κυριακών δεν μπορεί να
διορθωθεί με λάθος, σημειώνουν οι έμπο

ροι επικαλούμενοι και την αρνητική απόφ-
αση του ΣτΕ, στην, αιχμηρή προς τον
πρωθυπουργό, ανοιχτή επιστολή.
Η ΕΣΕΕ χαρακτηρίζει «φωτογραφική» τη
σχετική διάταξη της συμφωνίας κυβέρν-
ησης-δανειστών   αναφέροντας: "η προ-
σεκτική μελέτη των φερομένων ως συμφ-
ωνηθέντων επικεντρώνει φωτογραφικά
στην αποκαθήλωση της κυριακάτικης
αργίας στις παραθαλάσσιες περιοχές από
τον Πειραιά μέχρι το Σούνιο, στο κέντρο
της Αθήνας, σε όλη την παραθαλάσσια
ζώνη της Θεσσαλονίκης και στα αεροδρό-
μια "Ελευθέριος Βενιζέλος" και "Μακε-
δονία" και τις επιχειρήσεις πέριξ αυτών." 

Έντονα αποδοκιμά-
στηκε  κατά την

είσοδό του χθες στο ανα-
κριτικο γραφείο, στην
Ευελπίδων, ο 61χρονος
που δολοφόνησε την
6χρονη κόρη του, Στέλλα,
με τα ίδια του τα χέρια και
στην συνέχεια την πέταξε
στα σκουπίδια.

«Δολοφόνε», «σατανά»,
«ξεφτιλισμένε» ήταν
κάποιες από τις φράσεις που ακούστηκαν για τον 61χρονο παιδοκτόνο.

Ο πατέρας της Στέλλας βρίσκεται αντιμέτωπος με δίωξη σε βάρος του για
ανθρωποκτονία από πρόθεση και περιύβριση νεκρού.

Στην κατάθεση του στον Εισαγγελέα ο παιδοκτόνος είχε ομολογήσει το
έγκλημα, ωστόσο επικαλέστηκε ψυχολογικά προβλήματα. Με κυνικότητα που
πραγματικά σοκάρει είχε περιγράψει πώς έπνιξε την κόρη του και πώς
σκηνοθέτησε ληστεία για να καλύψει την εξαφάνιση της.

Μετά την απολογία του ο συνταξιούχος αστυνομικός   οδηγήθηκε  στις
Φυλακές, καθώς αποφασίστηκε, απο ανακρίτρια και εισαγγελέα, η προφυλά-
κιση του.

Εκδίδεται άμεσα η πρόσκληση για τον δεύτερο
κύκλο του προγράμματος Κοινωφελούς
Εργασίας στα hotspots. 

Πρόκειται για την πρόσληψη 1.882 ανέργων που θα
στελεχώσουν τα Κέντρα Προσωρινής φιλοξενίας προ-
σφύγων στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας,
Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας, Θεσ-
σαλίας, Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου και Δυτικής
Ελλάδας. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν
αιτήσεις αποκλειστικά και μόνο μέσω της ιστοσελίδας του
ΟΑΕΔ.

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα -τις λεπτομέρειες
του οποίου επεξεργάζονται οι επιτελείς της αν. υπουργού
Εργασίας, Ράνιας Αντωνοπούλου- θα εργαστούν σε Κέν-
τρα Προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων με βάση τις
ανάγκες, όπως αυτές καταγράφηκαν από το αρμόδιο
υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Οι θέσεις που θα προκηρυχθούν θα περιλαμβάνουν
μεταξύ άλλων ειδικότητες διοικητικού και οικονομικού
προσωπικού, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών,
νοσηλευτών, δασκάλων, νηπιαγωγών, βρεφονηπιοκό-
μων, ηλεκτρολόγων υδραυλικών, βοηθητικού προσωπι-
κού καθαριότητας, βοηθητικού φυλακτικού προσωπικού,
οικοδόμων, οδηγών και γενικών καθηκόντων.

Σύμφωνα με την πρόσκληση ενδιαφέροντος, τα κρι-
τήρια μοριοδότησης είναι: 

• Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανε-
ργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, το
οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονο-
γονεϊκών οικογενειών

• Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανε-
ργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγο-
ρίας με ανώτατο όριο τους 60 μήνες

• Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω
• Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό
• Ηλικία
• Αριθμός ανήλικων τέκνων
• Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκ-

νων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπ-
ηρίας 67% και άνω

• Εντοπιότητα βάσει της έδρας της μόνιμης κατοικίας
του ωφελούμενου.

• Δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγ-
γύης» (ΚΕΑ), πρώην «Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήμα-
τος».

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται
στα 13,19 εκατομμύρια ευρώ. Οι εργαζόμενοι στο πρό-
γραμμα  ηλικίας έως 25 ετών θα λαμβάνουν μηνιαίως
καθαρές αμοιβές 431,75 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές
638,75), ενώ όσοι είναι άνω των 25 ετών θα λαμβάνουν
495,25 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 732,54). Για
εργασίες στις οποίες από τη φύση τους απαιτείται νυχτε-
ρινή εργασία, οι αποδοχές θα ανέρχονται στα 539,75 

ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 665,95) για τους εργαζό-
μενους μέχρι 25 ετών και στα 619 ευρώ (ακαθάριστες
αποδοχές 763,73) για τους εργαζόμενους άνω των 25
ετών, καθώς ειδικά για το συγκεκριμένο πρόγραμμα
προβλέπεται η καταβολή νυχτερινής αμοιβής. Επιπλέον,
οι εργαζόμενοι που θα αλλάξουν τόπο διαμονής, προκει-
μένου να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, θα λαμβάνουν
μηνιαίο επίδομα μετεγκατάστασης, ύψους 200 ευρώ. 

Οφέλη
Οι ωφελούμενοι του προγράμματος θα έχουν εργασια-

κά και ασφαλιστικά δικαιώματα και θα αμείβονται επιπ-
λέον για τη νυκτερινή τους εργασία, όπως ορίζεται στις
νομοθετικές ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στον νόμο
που ψηφίστηκε το 2016 στη Βουλή με τίτλο «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατά-
ξεις». Δικαίωμα  συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι
εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ. 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ
1.882 θέσεις κοινωφελούς εργασίας σε hotspots

Αίτηση ακύρωσης της ΚΕΔΕ για χρηματοδότηση
του Πάρκου Τρίτση από τους ΚΑΠ

Κατατέθηκε εχθες από τη ΚΕΔΕ, αίτηση
ακύρωσης ενώπιων του Συμβουλίου
της Επικρατείας (ΣτΕ), κατά της απόφ-

ασης του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ.
πρ.9451/24.3.2017), με την οποία εγγράφηκε
απόδοση του ποσού των 580.000  ευρώ από
τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, στο
Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την
επωνυμία, «Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτι-
κού Πάρκου και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτή-
των και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας Αντώνης Τρίτσης».

Σύμφωνα με το σκεπτικό της αίτησης ακύρωσης, που κατατέθηκε από τον πληρεξούσιο
δικηγόρο και Νομικό Σύμβουλο της ΚΕΔΕ, Π. Ζυγούρη, της έκδοσης της Κοινής Υπουργι-
κής Απόφασης (ΚΥΑ 5711/2017), η οποία προβλέπει τη χρηματοδότηση του Πάρκου από
τους ΚΑΠ των δήμων, θα έπρεπε να έχει προηγηθεί η γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου
της ΚΕΔΕ.

Στην αίτηση υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά ότι, δεν τηρήθηκε ο βασικός κανόνας που διέ-

πει τα της έκδοσης διοικητικών πράξεων όπου ο νόμος ορίζει ως προαπαιτούμενο την
διατύπωση γνώμης από άλλο Διοικητικό όργανο ή φορέα,  «…η ΚΥΑ υπ’ αριθμόν
5711/2017 και η ΥΑ 9451/2017 έχουν εκδοθεί μη νόμιμα, καθόσον πριν την έκδοση τους
ουδέποτε ζητήθηκε η εκφορά γνώμης του ΔΣ της ΚΕΔΕ όπως τούτο επιβάλλεται από το
άρθρο 259 παρ.3 και 4 του ν.3852/2010 και άρθρο 56 και 60 του ν.4414/2016 και το σχε-
τικό άρθρο 20 του Κώδικα Διοικ. Διαδικασίας και για το λόγο αυτό πρέπει να ακυρωθούν».

Όπως επισημάνθηκε από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, Γ. Πατούλη, «την ώρα που η Τοπική
Αυτοδιοίκηση σε άλλες χώρες της Ε.Ε. έχει έσοδα που ξεπερνούν το 11,6% του ΑΕΠ, στη
χώρα μας, η Κυβέρνηση και ο αρμόδιος Υπουργός καταβάλλουν προσπάθεια προκειμένου
η χρηματοδότηση να πέσει κάτω από το 2,3% του ΑΕΠ. Η επιλογή της οικονομικής
αφαίμαξης των δήμων δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ήδη η Αυτοδιοίκηση Πρώτου Βαθμού
μετράει μια ετήσια απώλεια εσόδων της τάξεων των 214 εκατ. Ευρώ. Δεν μπορεί η Κυβέρν-
ηση μέσα από τους πόρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να καλύπτει υποχρεώσεις που
οφείλει να αποδώσει η ίδια».

«Οι ΚΑΠ αποτελούν τη βασική πηγή εσόδων των δήμων και προορίζονται για επενδυτι-
κές δραστηριότητες και κάλυψη λειτουργικών αναγκών των δήμων, οπότε δεν συμβιβάζεται
με το ρόλο τους η χρηματοδότηση ενός ΝΠΙΔ. Καλούμε τους συναρμόδιους Υπουργούς να
ενεργήσουν προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το Πάρκο από τον Κρατικό Προϋπολογισμό
και ειδικότερα από έσοδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και όχι από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους των δήμων».
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νΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα
Ζωή, μονοκατοικία 100
τ.μ., ισόγεια, προσό-
ψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78,
μπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.μ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν, αποθ-
ήκη, κήπος, ελεύθερη,
άριστη κατάσταση, ανα-
καίνιση '00, τιμή 35.000€
6986257643

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
Ενοικιάζεται ή πωλείται 

περιφραγμένο οικόπεδο
130 μέτρα για οποιαδή-
ποτε χρήση στην οδό Κα-
ραϊσκάκη στον Ασπρόπ-
υργο . Τηλ. επικοινωνίας
6936678467
(2.2. 17)

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ Ε ΤΑ Ι
Μ Ι Α
Γ Κ Α Ρ Σ Ο Ν Ι Ε Ρ Α
(36TM) ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
Ε Λ Ε Υ Σ Ι Ν Α Σ .
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
Ε Π Ι Κ Ο Ν Ω Ν Ι Α Σ
6932824096

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

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ μονοκα-
τοικία 65 τ.μ., 1ου, διαμπε-
ρής, 1 υ/δ, μπάνιο, ενιαίο
σαλόνι κουζίνα, απεριόρι-
στη θέα, ελεύθερη, καλή κα-
τάσταση, κοντά 

στον Σκλαβενίτη, με θερ-
μοσίφωνα χωρίς θέρμανση,
2 ενοίκια μπροστά, άμεσα
διαθέσιμο, τιμή 200€ ,
6944915800, 10:00-19:00

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ μονοκα-
τοικία 80 τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ,
κατασκευή '65, μπάνιο, α-
νοικτό πάρκιν, κήπος 170
τ.μ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 245τμ, τιμή
370€- 2111041100

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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό
της Αγίας Παρασκευής έκ-
τασης 500 μέτρων . Τηλ.
6936678467  (6.12.16)

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Γκοριτσα,
θέση Θερμοκήπια, νεόδμητη
μονοκατοικία 120 τ.μ., ισο

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

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

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Κέντρο, οροφο-
διαμέρισμα 50 τ.μ., 1ου, κα-
τάλληλο και για ιατρείο, πω-
λείται , 6980/860940

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

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

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

Πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-
πακίου 400μ². Τιμή 35.000€. 

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

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

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΙ
ΕΩΣ ΤΟ ΒΡΑΔΥ. ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ. ΤΗΛ
6945376503

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

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

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

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 
6980702259 κος Πανα-
γιώτης (1.10.16)

Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη μικρών παιδιών 
(βρεφονηπιοκόμος). 
Τηλ. 6936678467 (4.7.16)
Κυριος 39 ετών ζητά οποια-
δήποτε εργασία. Τηλέφωνο
επικοινωνίας

698 66 84 139 (21.6.16)

Κυρία Ελληνιδα αναλαμ-
βανει φυλαξη παιδιων στην
περιοχη της Μανδρας . 
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

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

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρ-
όπυργος.Τηλέφωνο: 210-
5573042. Fax: 210-
5576988

ΖΗΤΟΥΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι  Γ Ι Α  Α Γ Ο Ρ Α
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400,500 ή 600τμ
στα Γερμανικά Ασπροπύργου.
Τηλ επικοινωνίας: 6946971237

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Για αγορά οικό-
πεδο στον Περιφερειακό
Ασπροπύργου - Εκτός
Σχεδίου - Τηλ:
6946971237(6.5.16)

ΖΗΤΩ να μου χαρίσουν πα-
πάκι - μηχανάκι (ας είναι πα-
λιό διότι αναλαμβάνω
προσωπκά το service) για
μετακινήσεις λόγω
προβλήματος αναπηρίας.
Τηλ: 6932851913.

ΠΠΩΩΛΛΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΔΔΙΙΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑ
ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  11οο

ΟΟΡΡΟΟΦΦΟΟ  6655  ΤΤ..ΜΜ..  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΤΤΙΙΜΜΗΗ  
ΤΤΩΩΝΝ  2255..000000  ΕΕΥΥΡΡΩΩ  

ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ
66997777667766009999  

ΚΚοοςς  ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΗΗΣΣ  

ΕΕννοοιικκιιάάζζοοννττααιι  
σστταα  ΓΓεερρμμααννιικκάά  
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  

22  δδιιααμμεερρίίσσμμαατταα,,
22ααρριι  &&  33ααρριι..

ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς::
66994444338888449911,,
22110055557700990033

ΑΑΝΝΑΑΖΖΗΗΤΤΗΗΣΣΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΙΙΚΚΟΟΥΥ

Η  εταιρία ΑΛΦΑ ΩΜΕΓΑ Α.Ε. στον Ασπρόπυργο,
που δραστηριοποιείται  στον χώρο της εφοδιαστι-

κής αλυσίδας (logistics) του φαρμάκου ,  
ζητά να προσλάβει  υπάλληλο αποθήκης με σχετι-

κή εργασιακή εμπειρία για πενθήμερη εργασία.
Παρακαλείσθε οι ενδιαφερόμενοι όπως 

αποστείλετε το Βιογραφικό σας στην διεύθυνση
info@alfaomega.gr ή με fax στο 210/5597634.

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΔΔΙΙΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑ
111155  ΜΜΕΕΤΤΡΡΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ΡΡΟΟΥΥΠΠΑΑΚΚΙΙ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΣΣΕΕ  ΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΗΗ

ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΜΜΕΕ  ΚΚΗΗΠΠΟΟ  ΕΕΝΝΤΤΟΟΣΣ
ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟΥΥ  552200  ΤΤ..ΜΜ..

ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  
ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛ::  66994477114444225577
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 210-
5586632, 210-5586633 
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210
5546980
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546674-
5546285
ΔΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
ΔΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560 (ΕΘΝ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΔΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210 2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210
5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210
5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580

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

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210

55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537
ΚΕΠ 22960 83270

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 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 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ 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 ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213 20
47 255, 213 20 47 344 

Δ/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 ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-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

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 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

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΣΣΤΤΟΟ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟ  ΤΤΟΟΥΥ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΣΣ
ΧΧΩΩΡΡΟΟΣΣ  6655  ΤΤ..ΜΜ..  ΙΙΣΣΟΟΓΓΕΕΙΙΟΟ  ΜΜΕΕ  22  WWCC,,

AAIIRRCCOONNDDIITTIIOONN,,  ΣΣΥΥΝΝΑΑΓΓΕΕΡΡΜΜΟΟ..
ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ  66994466228888995522
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