
ΠΠααννεελλλλααδδιικκήή
σσττάάσσηη  εερργγαασσίίααςς

ττηηνν  ΠΠέέμμππττηη  σσττοουυςς  ΔΔήήμμοουυςς

Μαζική συμμέτοχή των δημοτών Χαϊδαρίου στις εκδηλώσεις μνήμης 
για τους 200 εκτελεσμένους της Πρωτομαγιάς του 1944

Μ. Σελέκος: …Απαίτηση του Λαού
της πόλης μας είναι:

Να απομακρυνθεί το Στρατόπεδο που λειτουργεί
σήμερα και να δημιουργηθεί Μουσείο 
της Εθνικής Αντίστασης στο Μπλοκ 15. 

Να γίνει πράξη η εξαγγελία της Κυβέρνησης 
για την απόδοσή του στο Δήμο.

ΕΕκκττεεττααμμέέννεεςς  εερργγαασσίίεεςς  
για τον καθαρισμό του φυσικού

περιβάλλοντος στην Οινόη

ΑΛΛΑΖΕΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Νέο ασφαλιστικό «χαράτσι» για 1,4 

εκατ. ελεύθερους επαγγελματίες

ΘΘρρηησσκκεευυττιικκήή
κκααττάάννυυξξηη
ααλλλλάά  κκααιι  

πποοννττιιαακκόό  γγλλέέννττιι  
 φέτος στον 

εορτασμό του Αγίου
Γεωργίου στον
 δήμο Φυλής 

««ΘΘΕΕΡΡΙΙΖΖΕΕΙΙ»»  ΣΣΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΝΝΕΕΟΟΥΥΣΣ......
«Πρωταθλήτρια» στην ανεργία 

η Ελλάδα και αυτόν τον χειμώνα

ΝΝέέαα  δδρράάσσηη  ττοουυ  ''ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑ  γγιιαα  ΟΟΛΛΟΟΥΥΣΣ''
σσττηηνν  ΓΓκκοορρυυττσσάά  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

Το πρόγραμμα παρείχε δωρέαν ιατρικές υπηρεσίες 
σε δεκάδες κατοίκους της περιοχής, που ανήκουν στις ευάλωτες 

κοινωνικές ομάδες της Δυτικής Αττικής.
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Δωρεάν Ορθοπεδική εξέταση Δωρεάν Ορθοπεδική εξέταση απόαπό
τον Δήμο Χαϊδαρίου και το ΨΝΑτον Δήμο Χαϊδαρίου και το ΨΝΑ

Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι,κατόπιν ραντεβού.

Σημαντική εξοικονόμηση 
πόρων για τον Δήμο Αχαρνών 

σε μια δύσκολη συγκυρία 
Φέρνει η συνεργασία με τον Ειδικό 

Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής
(Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) για τον θρυμματισμό κλαδιών 
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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
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Ασπρόπυργος
Αντωνάρας Δημήτριος Γ. 

28ης Οκτωβρίου 49, 2105571663

Ελευσίνα
Στυλιαρά Ελένη Κ. 

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 88, 2105541216

Μάνδρα

Αθανασοπούλου Χρυσάνθη Χ. 
Εργατικές Κατοικίες, 2105541721

Aχαρνές
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Πάρνηθος
170, Έναντι Σούπερ Μάρκετ Μαρινόπουλος, 2102406400

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια
Σταμοπούλου Ειρήνη Ι. Θεοφίλου 24 & 

Τσαρούχη Ιωάννη, 2102472352

Χαϊδάρι
ΚΩΝΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ 

Καραϊσκάκη 82, 2105985845

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Ηλιοφάνεια 

Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 
28 βαθμούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Χριστόφορος, Χριστοφόρης,

Φόρης, Χριστόφης, Χριστοφία, 
Χριστοφίνα, Ησαΐας

Ημέρα της Ευρώπης

Σταθερή στο 23,5% παρέμεινε η ανεργία στην
Ελλάδα τον Ιανουάριο του 2017, σε σχέση με
το Δεκέμβριο του 2016, σύμφωνα με στοιχεία

της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat)
που δόθηκαν στις 2/5 στη δημοσιότητα.
Σταθερή παρέμεινε η ανεργία και στην ευρωζώνη

στο 9,6% το Μάρτιο, έναντι του Φεβρουαρίου 2017.
Στην «ΕΕ των 28» η ανεργία διαμορφώθηκε στο 8%
το Μάρτιο, έναντι 8,1% το Φεβρουάριο.

Ένα χρόνο πριν, το Μάρτιο του 2016, η ανεργία
στην ευρωζώνη και στην «ΕΕ των 28» ήταν 10,2%
και 8,7% αντιστοίχως. (Δεν υπάρχουν στοιχεία για
την Ελλάδα το Φεβρουάριο και το Μάρτιο).
Συνολικά το Μάρτιο καταγράφονται 19,716 εκατομ-

μύρια άνεργοι στην ΕΕ και 15,515 εκατομμύρια άνε-
ργοι στην ευρωζώνη. 
Τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας στην ΕΕ καταγρά

φονται στην Ελλάδα (23,5% τον Ιανουάριο) και
στην Ισπανία (18,2%). 
Τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας σημειώθηκαν

στην Τσεχία (3,2%) και στη Γερμανία (3,9%).
Ειδικότερα στην Ελλάδα, ο αριθμός των ανέργων

τον Ιανουάριο διαμορφώθηκε στα 1,117 εκατομμύρ-
ια. Το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες διαμορ-
φώθηκε στο 19,9% και στις γυναίκες στο 27,9%.
Τα ποσοστά ανεργίας των νέων (κάτω των 25

ετών) στην Ελλάδα, αυξήθηκαν στο 48% τον Ιανο-
υάριο, από 46,7% το Δεκέμβριο. Τα υψηλότερα
ποσοστά ανεργίας των νέων στην ΕΕ καταγράφον-
ται στην Ελλάδα (48%), στην Ισπανία (40,5%) και
στην Ιταλία (34,1%). Τα χαμηλότερα ποσοστά κατα-
γράφονται στη Γερμανία (6,7%). Το Μάρτιο η ανε-
ργία των νέων στην ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο
19,4% και στην ΕΕ στο 17,2%.

ΝΝέέαα  δδρράάσσηη  ττοουυ  ''ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑ  γγιιαα  ΟΟΛΛΟΟΥΥΣΣ''  
σσττηηνν  ΓΓκκοορρυυττσσάά  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ
ΤΤοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  ππααρρεείίχχεε  δδωωρρέέαανν  ιιααττρριικκέέςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  σσεε
δδεεκκάάδδεεςς  κκααττοοίίκκοουυςς  ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς,,  πποουυ  ααννήήκκοουυνν  
σσττιιςς  εευυάάλλωωττεεςς  κκοοιιννωωννιικκέέςς  οομμάάδδεεςς  ττηηςς  ΔΔυυττιικκηηςς  ΑΑττττιικκηηςς..

To πρόγραμμα ΄΄Υγεία για Όλους΄΄ πραγματοποίησε
ακόμα μία ιατρική παρέμβαση, στις 6 Μαίου στον Δήμο
Ασπροπύργου (περιοχή Γκορυτσά, 9ο Δημ. Σχολείο).
Είχε προηγηθεί ανάλογη δράση στη Νέα Ζωή Ασπρ-
οπύργου .
Η σημαντική αυτή κοινωνική πρωτοβουλία υλοποιείται σε
συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, το γραφείο Αντι-
περιφερειάρχη Δυτ. Αττικής, τον Δήμο Ασπροπύργου, την
Πανποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος, τους τοπικούς
συλλόγους Ποντίων, το γραφείο Πρωτ/θμιας Εκπαίδευ-
σης Δυτ. Αττικής,  το Γραφείο στήριξης Ρομά Δυτ. Αττικής.
Την Επιστημονική Ευθύνη έχουν  η Α΄ Παν. Παιδιατρική

κλινική του Π.Π.Ν.΄΄Αγία Σοφία΄΄, η Β΄ Μαιευτική - Γυναι-
κολογική  κλινική ΕΚΠΑ του Π.Ν. ‘’Αρεταίειο’’, η Παθολο-
γική κλινική του Γ.Π.Ν.΄΄Λαϊκό και η  Ελληνική Καρδιολο-
γική Εταιρεία.
Στην Ιατρική παρέμβαση, περιλαμβάνονται:
Παιδιατρική κλινική εξέταση - εμβολιασμός παιδιών
Γυναικολογική εξέταση: Λήψη κολπικού επιχρίσματος test
pap, κατά ‘’Παπανικολάου’’
- Διακολπικός υπέρηχος
Παθολογικός έλεγχος - εκτίμηση αναγκών υγείας
Καρδιολογικός έλεγχος, screening με τη χρήση υπερηχο-
γράφου – καρδιογράφου
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η Ελλάδα και αυτόν τον χειμώνα



Τρίτη 9 Μαΐου 2017 θριάσιο-3

Σημαντική εξοικονόμηση πόρων για τον 
Δήμο Αχαρνών σε μια δύσκολη συγκυρία 
Φέρνει η συνεργασία με τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο 
Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) για τον θρυμματισμό κλαδιών 

Σημαντική εξοικονόμηση πόρων εξασφαλίζει ο
Δήμος Αχαρνών από τη συνεργασία του με τον
Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής

(Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) για τον θρυμματισμό κλαδιών. 
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η Διεύθυνση Καθαριότ-

ητας του Δήμου Αχαρνών συλλέγει κομμένα κλαδιά και
αντί να τα μεταφέρει στον ΧΥΤΑ Φυλής, τα αποθέτει σε
ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Στη συνέχεια ειδικό μηχάν-
ημα από τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττι-
κής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.), αναλαμβάνει τον τεμαχισμό – θρυμματι-
σμό των κλαδιών, τα οποία μεταφέρονται στο εργοστάσιο
ανακύκλωσης του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. και όχι στον ΧΥΤΑ Φυλής. 

Η εξοικονόμηση πόρων για τον Δήμο Αχαρνών
προκύπτει από τη σημαντική μείωση του όγκου των απο-
ρριμμάτων, που μεταφέρει ο Δήμος Αχαρνών προς τον
χώρο απόθεσης (λιγότερα δρομολόγια), αλλά και από την
απαλλαγή του κόστους απόθεσης απορριμμάτων στον
ΧΥΤΑ Φυλής αφού η απόθεση των τεμαχισμένων κλα-
διών στο εργοστάσιο ανακύκλωσης του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. είναι
δωρεάν. 

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του
Δήμου Αχαρνών κ. Θοδωρής Συρινίδης έχει αναλάβει την
επίβλεψη των εργασιών που απαιτούνται για την διασφά-
λιση της επωφελούς συνεργασίας του Δήμου Αχαρνών με
τον Ε.Δ.Σ.Ν.Α.. 

Έκκληση προς τους κατοίκους του Δήμου Αχαρνών,
να έρχονται σε συνεννόηση με την Δ/νση Καθαριότητας,

για την περισυλλογή κλαδιών και ξερών χόρτων 
Παράλληλα κάνει έκκληση προς τους κατοίκους του

Δήμου Αχαρνών, να έρχονται σε συνεννόηση με την
Διεύθυνση Καθαριότητας, για την περισυλλογή κλαδιών
και ξερών χόρτων στο τηλέφωνο 213 2072 423 και να
προβαίνουν σε διαχωρισμό των ξερών χόρτων και κλα-
διών από τα υπόλοιπα αστικά απορρίμματα. 

Με αφορμή την έναρξη υλοποίησης της συνεργασίας  ο
Δήμαρχος Αχαρνών Γ. Κασσαβός δήλωσε: "Η συνερ-
γασία του Δήμου Αχαρνών με τον Ειδικό Διαβαθμιδικό
Σύνδεσμο Νομού Αττικής μας εξασφαλίζει τη δυνατότητα
θρυμματισμού μεγάλου όγκου κλαδιών που συλλέγουμε
από τις διάφορες περιοχές των Αχαρνών και των Θρακο-
μακεδόνων. Ο Δήμος Αχαρνών γλιτώνει σημαντικά κόστη
που αφορούν, τα καύσιμα, τις εργατοώρες των δρομο-
λογίων, αλλά και την απόθεση απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ
Φυλής, αφού ο όγκος των απορριμμάτων που αποθέτο-
υμε είναι δραστικά μειωμένος και η απόθεση δεν γίνεται
στον ΧΥΤΑ Φυλής αλλά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης
του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. δωρεάν. Πρόκειται για μια καλή πρακτική
που εντάσσεται στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Σχεδίου
Διαχείρισης Απορριμμάτων που έχει συντάξει και καταθέ-
σει στους αρμόδιους φορείς ο Δήμος Αχαρνών".

ΠΠααννεελλλλααδδιικκήή  σσττάάσσηη  εερργγαασσίίααςς  
ττηηνν  εερρχχόόμμεεννηη  ΠΠέέμμππττηη  σσττοουυςς  ΔΔήήμμοουυςς

Υστερα από απόφαση της Ε.Ε.
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. προκ-
ηρύσσεται προειδοποιητική

στάση εργασίας, την Πέμπτη 11
Μαΐου 2017, από τις 7.00 το πρωί ως
τις 12.00 το μεσημέρι, για όλο το προ-
σωπικό των Δήμων, με αφορμή την
εξαγγελία του Υπουργού Παιδείας
σχετικά με την υποχρεωτική ένταξη
των προνηπίων στα Νηπιαγωγεία
«και τις αρνητικές συνέπειες που αυτό
επιφέρει στις δομές των Παιδικών
Σταθμών (διάλυση δομών, απαρχαίω-
ση του παιδαγωγικού μοντέλου,
απολύσεις τεράστιου αριθμού εργαζο-
μένων και αποδιοργάνωση του οικογενειακού προγραμματισμού σε χιλιάδες γονείς)», όπως τονίζεται στην
ανακοίνωση της Ομοσπονδίας.

Συγκεντρωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθεί, την ίδια μέρα, στις 9.00 π.μ., στα γραφεία της Ομο-
σπονδίας - πλατεία Καραϊσκάκη και πορεία στο Υπουργείο Εσωτερικών.

ΟΟΔήμος Ελευσίνας σε συνεργασία με τον
ΕΔΣΝΑ, προχωράει στην υλοποίηση του Περ-
ιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρησης Απορριμ-

μάτων. 
Συγκεκριμένα από αυτήν την εβδομάδα  τα απόβλητα

της λαϊκής θα οδηγούνται ΑΤΕΛΩΣ στο Εργοστάσιο
Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης στην
Φυλή. Από τα απόβλητα αυτά θα παράγεται εξαιρετικής
ποιότητας εδαφοβελτιωτικό φιλικό προς το περιβάλλον.

ΕΕκκττεεττααμμέέννεεςς  εερργγαασσίίεεςς  γγιιαα  ττοονν  
κκααθθααρριισσμμόό  ττοουυ  φφυυσσιικκοούύ  
ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς  σσττηηνν  ΟΟιιννόόηη

Στην Οινόη βρίσκονται αυτές τι μέρες τα συνεργεία
καθώς συνεχίζονται οι εκτεταμένες εργασίες για
τον καθαρισμό και τον καλλωπισμό του φυσικού

περιβάλλοντος όλων των Ενοτήτων του Δήμου Μάνδρας
- Ειδυλλίας.

Σε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα καθαρισμού όλων των
Ενοτήτων έχει προχωρήσει και υλοποιεί καθημερινά ο
Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας, ενόψει και της καλοκαιρινής
περιόδου. Οι Υπηρεσίες Καθαριότητας συντονισμένα και
με προσοχή σχεδιασμένα βρίσκονται κυριολεκτικά σε
κάθε γωνιά του εκτεταμένου Δήμου επεμβαίνοντας για
την καθαριότητα του περιβάλλοντος αλλά και του αστικού
ιστού.

Στόχος της διοίκησης του Δήμου είναι να μην υπάρξει
ούτε ένα σημείο χωρίς την μέριμνα και τη φροντίδα των
υπηρεσιών καθαριότητας. 

Τις τελευταίες ημέρες τα συνεργεία βρίσκονται στην
Οινόη και εκτός από τους καθαρισμούς προχωρούν και
στην αποκατάσταση ζημιών και φθορών στους κοινόχρη-
στους χώρους.

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: Ξεκίνησε η ΑΤΕΛΩΣ
αποστολή των απόβλήτων της λαϊκής 
στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης 
και Κομποστοποίησης στην Φυλή.
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Συλλογή στοιχείων για την
αποτύπωση των παροχών κοι-
νωνικής προστασίας του Κράτο-
υς προς τους υπαλλήλους του,
και στη συνέχεια αποστολή
αυτών, που αφορούν ειδικότερα
στις άδειες ασθένειας, λοχείας,
τοκετού, υιοθεσίας, ανατροφής
και ασθένειας τέκνων και στο
ποσό της ετήσιας δαπάνης που
αφορά την οικογενειακή παροχή
για τους υπαλλήλους με τέκνα,
συμπεριλαμβανομένου του
ποσού που αφορά το επίδομα
γάμου, ζητά η ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα 

με έγγραφο του Υπ. Εσωτερ-
ικών προς τους 325 Δήμους.

Τα ζητούμενα στοιχεία θα πρέ-
πει να αποτυπωθούν στον πρότ-
υπο πίνακα της ΕΛΣΤΑΤ, ο
οποίος έχει αναρτηθεί στην ιστο-
σελίδα του Υπουργείου Εσωτερ-
ικών, με υπόχρεους όλους τους
Δήμους της Χώρας, ακόμα και
εάν προκύπτουν μηδενικές τιμές
στο σύνολο ή μέρος των ερωτ-
ημάτων.

Τα στοιχεία αφορούν στο σύνο-
λο των υπαλλήλων που μισθοδο-
τούνται από το Δήμο (π.χ. μόνι

μοι, ΙΔΑΧ με πλήρη ή μερική
απασχόληση, υπάλληλοι ειδικών
θέσεων, ημερομίσθιοι, ωρομίσθι-
οι) και αναφέρονται στα έτη 2015
και 2016.

Υπενθυμίζεται ότι, σε συνέχεια
του "κλεισίματος" της προκατα-
ρκτικής συμφωνίας μεταξύ
Κυβέρνησης - Θεσμών, ουκ
ολίγες είναι οι αναφορές ότι,
επίκειται "ψαλίδισμα" ή και
"μαχαίρι" σε επιδόματα, σε
συνάρτηση με την παροχή του
Κοινωνικού Εισοδήματος
Αλληλεγγύης.

Ανακατασκευή των φθαρμέ-
νων πλακών και την συνολι-
κή διευθέτηση των πεζοδρ-

ομίων στην οδό Τ. Παγώνη στο κέν-
τρο των Βιλίων πραγματοποίησαν οι
υπηρεσίες του Δήμου Μάνδρας-Ειδ-
υλλίας μετά από εντολή της
Δημάρχου Γιάννας Κριεκούκη.

Πιο συγκεκριμένα τα τεχνικά συνερ-
γεία του Δήμου αντικατέστησαν σπα-
σμένες και φθαρμένες πλάκες και επι-
διόρθωσαν ατέλειες ώστε τα πεζοδρό-
μια της κεντρικής οδού των Βιλίων να
είναι λειτουργικά και ασφαλή για τους
Δημότες .

Καταγραφή επιδομάτων/παροχών 
Δημοσίων και Δημοτικών Υπαλλήλων

ΑΑνναακκαατταασσκκεευυήή  ππεεζζοοδδρροομμίίωωνν  σστταα  ΒΒίίλλιιαα,,  ώώσσττεε  νναα
εείίννααιι  λλεειιττοουυρργγιικκάά  κκααιι  αασσφφααλλήή  γγιιαα  ττοουυςς  ΔΔηημμόόττεεςς  

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ: 
ΤΤοοππιικκοοίί  μμηηχχααννιισσμμοοίί  μμεε  
ττηη  σσυυμμμμεεττοοχχήή  ττωωνν  δδήήμμωωνν  
γγιιαα  τταα  ««κκόόκκκκιινναα»»  δδάάννεειιαα

Την πεποίθηση ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση
δεν είναι μέρος του προβλήματος των υπε-
ρχρεωμένων επιχειρήσεων και νοικοκυρ-

ιών εξαιτίας της «έκρηξης» των κόκκινων δανείων,
αλλά μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην
επίλυσή του, εξέφρασε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ.
Πατούλης σε παρέμβασή του στη σχετική ημερίδα
που διοργάνωσαν το Επαγγελματικό Επιμελητήριο
Αθηνών και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά.

Σε αυτή την κατεύθυνση ο κ. Πατούλης διατύπω-
σε συγκεκριμένη πρόταση με στόχο την ουσιαστική
υποστήριξη των επιχειρήσεων και των νοικοκυρ-
ιών, μέσα από συνέργειες σε τοπικό επίπεδο, με τη
συμμετοχή επιμελητήριων αλλά και καταναλωτικών
οργανώσεων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της
ΚΕΔΕ πρότεινε τα κατά τόπους επιμελητήρια, σε
συνεργασία με τους δήμους και το Υπουργείο Ανά-
πτυξης, να δημιουργήσουν τοπικούς υποστηρικτι-
κούς μηχανισμούς.

Οι μηχανισμοί αυτοί, όπως ανέφερε, «ως πρώτο
μέλημα θα έχουν να υποστηρίξουν νομικά, γραφει-
οκρατικά, ψυχολογικά, κοινωνικά όλες τις επιχειρή-
σεις και τα νοικοκυριά του τόπου τους που κιν-
δυνεύουν από τα κόκκινα δάνεια. 

Μεσοπρόθεσμα όμως οι μηχανισμοί αυτοί θα
πρέπει να μετεξελιχθούν σε ένα τοπικό ανα-
πτυξιακό εργαλείο που θα διαχέει την πληροφορία,
θα αναδεικνύει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, θα
αποκαλύπτει ευκαιρίες στην παραγωγή, στην
αγορά, στην καινοτομία, στα χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα, θα δημιουργεί συνέργειες και θα προωθ-
εί και θα προβάλει το brand name της περιοχής. 

Παράλληλα, ο μηχανισμός αυτός θα μπορεί να
συμβάλλει στην καλύτερη και πιο αποτελεσματική
πληροφόρηση του Υπουργείου, για θέματα εφαρ-
μογής των πολιτικών του».



Οδήμος Αχαρνών ενημερώνει  τους πολίτες
σχετικά με την καταλληλόλητα ή μη των
νερών των πηγών της Πάρνηθας, για

ανθρώπινη κατανάλωση (σύμφωνα με το αρ.
πρωτ. 173/28-03-2017 έγγραφο του Φορέα
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας), ως ακο-
λούθως:

Στις δύο πηγές: Κιθάρα (στον δρόμο) και κυρά
(Φλαμπούρι) διαπιστώθηκε μηδενική ροή νερού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις
μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις των πηγών
μπορείτε να απευθυνθείτε στον Φορέα Διαχείρισης
Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας (κα Π. Χαϊτόγλου, τηλ.
2102445226).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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Κατεδαφίζεται οριστικά
αυθαίρετη κεραία κιν-
ητής τηλεφωνίας απέ-

ναντι από το 25ο δημοτικό
σχολείο Ιλίου, επί της οδού
Αγίου Νικολάου 103, αποφάσι-
σε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Αττικής, ύστερα από μια σειρά
πολύχρονων γραφειοκρατικών
διαδικασιών.

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.
33680/1719 έγγραφο του Τμή-
ματος Πολεοδομικού Σχεδια-
σμού και Εφαρμογών της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, η κατεδάφιση των τελεσίδικα αυθαίρετων
κατασκευών, θα πραγματοποιηθεί στις 18/05.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση της Απο-
κεντρωμένης δεν έχει πάρει, ακόμη, πρωτόκολλο
από το δήμο, ωστόσο οι υπηρεσίες του είναι έτοιμες
να συνδράμουν στην απομάκρυνση της κεραίας
καθώς έχει οριστεί αρμόδιο συνεργείο από τη δημο-
τική αρχή, η οποία έχει ταχθεί υπέρ της κατεδάφι-
σης της εν λόγω κεραίας.

Σημειώνεται, δε, ότι ο δήμος Ιλίου έχει επιδείξει
ιδιαίτερη μέριμνα και ετοιμότητα για το θέμα, χρησι-
μοποιώντας κάθε νόμιμο μέσο και εξαντλώντας
κάθε δυνατότητα, προκειμένου να διασφαλίσει την
υγεία των κατοίκων:

Απομακρύνει άμεσα τις παράνομες Κεραίες Κιν-
ητής Τηλεφωνίας.

Εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου και σε
συνεργασία με το Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρο-
μαγνητικών Πεδίων και το Πρόγραμμα «ΕΡΜΗΣ»

έχει εγκαταστήσει τέσσερις  Σταθερούς Σταθμούς
Μέτρησης Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας οι
οποίοι βρίσκονται σε 24ωρη λειτουργία.

Λειτουργεί, μέσα στα πλαίσια του Δήμου, κινητή
μονάδα μέτρησης για επιτόπιες μετρήσεις με σκοπό
την άμεση διαπίστωση υπερβάσεων στην εκπεμ-
πόμενη ακτινοβολία.

Ανέθεσε στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέρ-
γειας μετρήσεις των επιπέδων της εκπεμπόμενης
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στις διατάξεις κερ-
αιών κινητής τηλεφωνίας που βρίσκονται τοποθετ-
ημένες σε διάφορες θέσεις εντός του Δήμου.

Τέλος, τη συμπαράστασή της στους ενεργούς
πολίτες, «που αγωνίζονται για ποιότητα ζωής στη
πόλη, σεβασμό στην ανθρώπινη υγεία και το περι-
βάλλον» εκφράζει η Αλληλέγγυα Πόλη και χαρακ-
τηρίζει επιτακτική την αναθεώρηση του θεσμικού
πλαισίου που διέπει την αδειοδότηση της λειτο-
υργίας των κεραιών κινητής τηλεφωνίας.

ΟΔήμος Χαϊδαρίου σε συνεργασία με τη Διεύθυ-
νση Ιατρικής Υπηρεσίας του Ψυχιατρικού
Νοσοκομείου Αττικής, δίνει τη δυνατότητα

στους κατοίκους της πόλης για  Δωρεάν Ορθοπεδική
εξέταση στο εξωτερικό ιατρείο του νοσοκομείου κάθε
Τετάρτη και Πέμπτη 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι,κατόπιν
ραντεβού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείσουν ραντεβού στη
γραμματεία του νοσοκομείου στα τηλέφωνα:
2132054301 και 2132054335 κατά τις πρωινές ώρες.

Σαν Δημοτική Αρχή με αυτή την πρωτοβουλία θέλουμε
να συμβάλουμε στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών για
τους κατοίκους της πόλης μας, γνωρίζοντας ότι η κατά-
σταση στον τομέα της υγείας είναι απελπιστική για τα
φτωχά λαϊκά στρώματα μιάς και αποτελεί τομέας που
συνεχόμενα από όλες τις κυβερνήσεις υποβαθμίζεται με
την αντιλαϊκή πολιτική που εφάρμοσαν και συνεχίζουν με
αποτέλεσμα τη συνολική υποβάθμιση της  Δημόσιας
Υγειονομικής περίθαλψης του λαού μας.

Στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, θα συνεχίσουμε να
εξαντλούμε τις δυνατότητες για πρωτοβουλίες όπως η
παραπάνω που, κυρίως, βασίζονται στην εθελοντική
διάθεση και πρωτοβουλία των ίδιων των γιατρών. Από
την άλλη, αναδεικνύουμε την ανάγκη για ένα σύστημα
υγείας που θα αντιμετωπίζει την υγειονομική περίθαλψη
ως λαϊκή ανάγκη.

Ιδιαίτερα, θέλουμε να ευχαριστήσουμε το ΨΝΑ
«Δαφνί», την Διεύθυνση Ιατρικής Υπηρεσίας και τον
ορθοπεδικό ιατρό του ΨΝΑ.

Δωρεάν ΟρθοπεδικήΔωρεάν Ορθοπεδική
εξέταση εξέταση από τον Δήμοαπό τον Δήμο
Χαϊδαρίου και το ΨΝΑΧαϊδαρίου και το ΨΝΑ

Καταλληλότητα νερού σε πηγές της Πάρνηθας και της Χασιάς 
- Εντός ορίων οι χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις

Δήμος Μεγαρέων: Συλλογή πλαστικών 
συσκευασιών φυτοφαρμάκων στις 31 Μαΐου

Στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος ορθής διαχείρ-
ισης των κενών πλαστικών  συσκευασιών φυτοφαρμά-
κων που εφαρμόζει ο Δήμος Μεγαρέων από το έτος

2015, ανακοινώνεται στους παραγωγούς –χρήστες φυτοφαρμά-
κων, ότι την Τετάρτη 31 Μαΐου από τις 10:00 πμ έως τις 12:30
μμ στις εγκαταστάσεις της πρώην Ελαιουργικής (στροφή δρό-
μου Περάματος), θα πραγματοποιηθεί νέα συλλογή κενών πλα-
στικών συσκευασιών φυτοφαρμάκων.

Παρακαλούμε θερμά για την ευαισθητοποίηση και τη συμμε-
τοχή στο πρόγραμμα περισσότερων παραγωγών –χρηστών
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να αντιμετωπι-
σθούν αποτελεσματικά, τα προβλήματα που δημιουργούνται
στο περιβάλλον από την ανεξέλεγκτη ρίψη ή καύση κενών
συσκευασιών φυτοφαρμάκων.

Οδηγίες για την ορθή διαδικασία καθαρισμού κενών πλα-
στικών συσκευασιών φυτοφαρμάκων:

Φοράτε πάντα τον απαραίτητο ατομικό προστατευτικό εξοπλι-
σμό.

Αδειάστε πλήρως το περιεχόμενο της φιάλης στο ψεκαστικό
δοχείο.

Ξεπλένετε 3 φορές την κενή φιάλη με καθαρό νερό. Προσθέ-
στε τα νερά ξεπλύματος στο ψεκαστικό δοχείο και ψεκάστε. Στρ-
αγγίξτε καλά τη φιάλη.

Τοποθετήστε τις κενές και ξεπλυμένες πλαστικές φιάλες χωρίς
πώματα στις διάφανες πλαστικές σακούλες συλλογής που
διατίθενται δωρεάν από τα καταστήματα λιανικής πώλησης
φυτοφαρμάκων.

Τοποθετήστε τα πώματα σε ξεχωριστές πλαστικές σακούλες.
Κλείστε τις σακούλες προσωρινά και αποθηκεύστε τις σε ασφ-

αλές μέρος.
Παραδώστε τις γεμάτες σακούλες με τις καθαρές κενές πλα-

στικές φιάλες και τις σακούλες με τα πώματα στους χώρους που
θα σας υποδειχθούν από τον Δήμο κατόπιν ανακοίνωσης.

ΚΚααττεεδδααφφίίζζεεττααιι  ηη  ααυυθθααίίρρεεττηη  κκεερρααίίαα  κκιιννηηττήήςς  ττηηλλεεφφωωννίίααςς  
ααππέέννααννττιι  ααππόό  ττοο  2255οο  δδηημμοοττιικκόό  σσχχοολλεείίοο  ΙΙλλίίοουυ

ΜΜεεττααφφέέρρεεττααιι  ααππόό  σσήήμμεερραα  
ηη  λλααϊϊκκήή  ααγγοορράά  ττοουυ  ββόόρρεειιοουυ

ττοομμέέαα  σστταα  ΜΜέέγγααρραα
Μεταφέρεται από σήμερα 9 Μαΐου 2017 η λαϊκή

αγορά του βορείου τομέα Μεγάρων στο νέο σχέδιο,
οδοί Αναξαγόρα και Ικτίνου,  με απόφαση του Περιφε-
ρειακού Συμβουλίου Αττικής.

Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση η περίοδος λει-
τουργίας σε αυτόν τον χώρο θα είναι από 1ης Μαΐου
έως 30 Σεπτεμβρίου
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Μαζική συμμέτοχή των δημοτών Χαϊδαρίου στις εκδηλώσεις μνήμης 
για τους 200 εκτελεσμένους κομμουνιστές της Πρωτομαγιάς του 1944

Μ. Σελέκος: …Απαίτηση του Λαού της πόλης μας είναι:
Να απομακρυνθεί το Στρατόπεδο που λειτουργεί σήμερα και να δημιουργηθεί

Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης στο Μπλοκ 15. 
Να γίνει πράξη η εξαγγελία της Κυβέρνησης για την απόδοσή του στο Δήμο.

Τ
ους 200 κομμουνιστές που εκτελέ-
στηκαν την Πρωτομαγιά του ‘44 από
τα ναζιστικά γερμανικά στρατεύματα
τίμησαν οι Δήμοι Καισαριανής και

Χαϊδαρίου.
Το απόγευμα του Σαββάτου 6 Μάη στο μαρτ-

υρικό Μπλοκ 15, στο Στρατόπεδο του Χαϊδα-
ρίου, πλήθος κόσμου παρακολούθησε την
πολιτική - πολιτιστική εκδήλωση στα πλαίσια
των κοινών εκδηλώσεων των δύο δήμων.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης μίλησαν ο Μιχάλ-
ης Σελέκος, δήμαρχος Χαϊδαρίου και ο Πανα-
γιώτης Κουβαράς, πρόεδρος του Παραρτήμα-
τος Χαϊδαρίου της ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ. Μεταξύ
άλλων, παραβρέθηκαν ο Ηλίας Σταμέλος,
δήμαρχος Καισαριανής, ο Θοδωρής Χιώνης,
μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, η Χαρά Καφαν-
τάρη βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος του
δημοτικού συμβουλίου Καισαριανής, σύσσωμο
το δημοτικό συμβούλιο του Χαϊδαρίου, αντιπρο-
σωπείες των παραρτημάτων της ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ
Χαϊδαρίου, Αιγάλεω και Περιστερίου, οι επικεφ-
αλής των δημοτικών παρατάξεων του Δήμου
Χαϊδαρίου κλπ. Στεφάνια κατέθεσαν οι δήμα-
ρχοι Χαϊδαρίου και Καισαριανής, ο Θοδωρής
Χιώνης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και οι
εκπρόσωποι των παραρτημάτων Χαϊδαρίου,
Αιγάλεω, Περιστέρι της ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ. Στεφάνι
κατέθεσε εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ η Χαρά Καφ-
αντάρη. 

Στη συνέχεια, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγής,
διαβάστηκαν μηνύματα των φυλακισμένων λίγο
πριν οδηγηθούν στην εκτέλεση, ενώ ακολούθη-
σε προσκλητήριο νεκρών.

Στην ομιλία του ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου ανέφ-
ερε χαρακτηριστικά ότι: «Η στάση των κρα-
τούμενων του κολαστηρίου του Στρατοπέδου
Χαϊδαρίου είναι μια λαμπρή σελίδα στην ηρωι-
κή πάλη του Λαού μας κατά τη διάρκεια της
κατοχής.  Είναι ένα ακόμα δείγμα της δύναμης
του Λαού, που κάτω κι από τις πλέον δύσκολες
και αντίξοες συνθήκες, απέδειξε πως ακόμα και
στις πιο μαύρες μέρες, 

όταν ΘΕΛΕΙ,  ΜΠΟΡΕΙ να ανατρέψει τους
συσχετισμούς, να αντιμετωπίσει και τον πιο
σκληρό εχθρό, να γράψει την δική του ηρωική
ιστορία.

- Το Στρατόπεδο είναι σύμβολο αντίστασης ,
αγώνα και θυσίας. Στους χώρους του
βασανίστηκαν, δολοφονήθηκαν, έφυγαν για
τους χώρους εκτέλεσης και τα στρατόπεδα
συγκέντρωσης της Ευρώπης χιλιάδες  πατρ-
ιώτες, αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης, παι-
διά του Λαού μας που αρνήθηκαν να
υποκύψουν στον κατακτητή και στους ντόπιους
συνεργάτες τους…

…Απαίτηση του Λαού της πόλης μας είναι:
Να απομακρυνθεί το Στρατόπεδο που λειτο-

υργεί σήμερα και να δημιουργηθεί Μουσείο της
Εθνικής Αντίστασης στο Μπλοκ 15. Να γίνει
πράξη η εξαγγελία της Κυβέρνησης για την
απόδοσή του στο Δήμο.

Μέχρι να υλοποιηθεί αυτό το αίτημα, ο Δήμος
μας προχωράει στην άμεση δημιουργία Μου-
σείου Εθνικής Αντίστασης στο κτίριο «Ιστορικό»
δίπλα στο Παλατάκι, που πιστεύουμε ότι θα
είναι έτοιμο το Φθινόπωρο. Κάνουμε έκκληση
στους Αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και 

του ΔΣΕ, στους απογόνους  και τους φίλους
να φέρουν ότι υλικό έχουν για να εμπλουτιστεί
το Μουσείο. 

Φωτογραφίες, γράμματα, αφίσες, σημαίες,
ενθύμια και ότι αντικείμενο έχει σχέση με αυτή
την ηρωική εποχή θα χρησιμοποιηθεί για να
μπορεί η νέα γενιά να γνωρίσει την πραγματική
ιστορία του τόπου μας.

Πρέπει ο χώρος να γίνει επισκέψιμος για τα
σχολεία, τους Μαζικούς φορείς, τη Νεολαία και
το Λαό μας που πρέπει να μαθαίνει, να διδάσ-
κεται, να διαπαιδαγωγείται στα ιδανικά της
ειρήνης, της ανθρωπιάς, της αλληλεγγύης, της
συναδέλφωσης των Λαών, να μάθει να παλεύει
για ένα καλύτερο κόσμο χωρίς εκμετάλλευση,
πολέμους, φτώχεια και ανέχεια.

Ιδιαίτερα σήμερα, που ο Φασισμός σηκώνει
κεφάλι και στην Ελλάδα με την εγκληματική
δράση της Χρυσής Αυγής, αλλά και στην
Ευρώπη, σήμερα που οι Ιμπεριαλιστικοί πόλε-
μοι και οι επεμβάσεις δημιουργούν εκατόμβες
νεκρών, καταστρέφουν τις πόλεις, τα χωριά και
τις υποδομές πολλών χωρών, αναγκάζοντας
χιλιάδες κυνηγημένους και απελπισμένους
συνανθρώπους μας να γίνουν πρόσφυγες
προσπαθώντας να ξεφύγουν απ΄το θάνατο,
σήμερα που η επίθεση εναντίον των λαϊκών
δικαιωμάτων γενικεύεται, πρέπει τα διδάγματα
τέτοιων θυσιών να γίνονται μάθημα αντίστασης
και αγώνα, κυρίως για τις νέες γενιές. 

Ένα μάθημα που πρέπει να γίνει πράξη, να
πάρει σάρκα και οστά στους αγώνες του σήμε-
ρα.

Σ΄αυτή τη κατεύθυνση πρέπει να δοθεί και η 

αγωνιστική απάντηση στις απεργιακές
συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις για να μη
περάσουν τα αντιλαϊκά Ασφαλιστικά-Συνταξιο-
δοτικά και Φορολογικά μέτρα, που πλήττουν
ακόμα περισσότερο τα λαϊκά στρώματα.

Να στείλουμε τη δική μας απάντηση με την
συμμετοχή μας στην Γενική Απεργία στις 17
Μάη.

Για να εμποδίσουμε τα νέα αντεργατικά, βάρ-
βαρα μέτρα που φορτώνουν ξανά στις πλάτες
του Λαού.

Στο σήμα του Δήμου Χαϊδαρίου απεικονίζονται
το Μπλοκ 15 και τα συρματοπλέγματα του Στρ-
ατοπέδου.

Όμως πάνω απ΄αυτά ανοίγει ένα λουλούδι,
που συμβολίζει την ελπίδα της τελικής νίκης.

Τιμή και Δόξα στους 200 Κομμουνιστές εκτε-
λεσμένους

Τιμή και Δόξα σε όλους όσους αγωνίστηκαν,
φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν, διώχτηκαν,

σ΄όσους είχαν συμβολή στη Λευτεριά της
Πατρίδας μας. ΑΘΑΝΑΤΟΙ!!!»

Στα πλαίσια της εκδήλωσης, από τους ηθο-
ποιούς Δημήτρη Αλεξανδρή και Κερασία Σαμα-
ρά, διαβάστηκαν κείμενα από ποιήματα του Γ.
Ρίτσου, αποσπάσματα από το λογοτεχνικό βιβ-
λίο του Α. Φλουντζή και χειρόγραφα μηνύματα
αγωνιστών που έγραψαν και πέταξαν από τα
καμιόνια στο δρόμο για την εκτέλεση.

Ακολούθησε συναυλία με τραγούδια του
αγώνα με τον Μ. Ανδρουλιδάκη και την Ρ. Αντω-
νοπούλου.

KKooιιννωωννιικκόό  κκλλααμμππ
ΓΓεελλωωττοοθθεερρααππεείίααςς  
σστταα  ΆΆννωω  ΛΛιιόόσσιιαα Γράφει η επιμελήτρια της έκθεσης

Ελένη Πρέκα

Ηομαδική, εικαστική έκθεση
"Δάειρα" γίνεται στα πλαίσια
του Δι Eleusis Wellness &

Arts Festival 2017
Δάειρα, η θεά που λάτρευαν στην

Ελευσίνα και σχετιζόταν με τα
μυστήρια. Η "γιγνώσκουσα", αυτή
που γνωρίζει αλλά και διδάσκει. Γιατί
η τέχνη και γνωρίζει και διδάσκει.

Δάειρα, απόμακρη και μελαγχολι-
κή. Η τέχνη έχει μοναξιά και το
στοιχείο του απόμακρου, όπως έχει
και μια έμφυτη αίσθηση μελαγχολίας.

Ένα εικαστικό γεγονός σε ένα ιερό
τόπο, με καλλιτέχνες που θα
μεταδώσουν την κρυφή γνώση που
φέρουν. 

Σε ένα υπέροχο πέτρινο κτίριο,
παλαιό ελαιοτριβείο κατασκευής
1865, δίπλα ακριβώς εκεί που
τελούνταν τα Ελευσίνια Μυστήρια,
με ένα πνεύμα ενότητας και ελευθε-
ρίας, χωρίς θέμα, χωρίς συγκρίσεις,
όλοι για το όλον. Ακριβώς στο
πνεύμα του φέστιβαλ.

Συμμετέχουν αλφαβητικά:
Ανδρώνης Κωνσταντίνος 
Βασιλείου Βασίλης 
Caronis John

Δημητροκάλλη Μιλένα
Δούκα Μαρία
Ευθυμιοπούλου Χαρά
Galvan Maria
Θωμοπούλου Ευδοκία
Καταγάς Κωνσταντίνος
Κόκκα Θένια
Κοκκαλιάρη Καίτη
Κούρτη Μαγδαλένα
Κουταλιέρη Αντιγόνη
Λάβδας Απόστολος 
Μασούρη Πηνελόπη
Μητάλα Εύα
Μποβιάτσου Λαμπρινή
Νικολαίδου Χαρούλα
Σταυρόπουλος Ευάγγελος
Σταυροπούλου Ασπασία
Sonke
Τσιαπάρας Νίκος
Φραντζη Ελένη

Χρυσάγης Βελισσάριος 
Εγκαίνια: 13 Μαίου, 19.30 
Στα εγκαίνια, το συγκρότημα

DILEMMA (Poppy Dalachani) με την
μυστηριακή μουσική του σε συνδυα-
σμό με το μεθυστικό ποτό "Κυκεών"
φτιαγμένο ειδικά για το φέστιβαλ από
την ομάδα "Πίνουμε Ελλάδα"
(Kostas Basis, Kwnstantina Bakira,
Pantelis Bakomihalis) θα μας μεταφ-
έρουν σε άλλες Ελευσίνιες διαστά-
σεις...! Διάρκεια έκθεσης: 12 - 14
Μαίου, ώρες κοινού: 10.00 - 21.00

Είσοδος στην έκθεση με το γενικό
ολοήμερο εισιτήριο 10 ευρώ για
επίσκεψη και συμμετοχή στο φέστι-
βαλ. (Δραστηριότητες, ομιλίες, παρ-
ουσιάσεις wellness & art, συναυλίες,
καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας)

Διάρκεια έκθεσης: 12 - 14 Μαίου
Δάειρα - ομαδική έκθεση εικαστικής τέχνης
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Με λαμπρότητα,
θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ή
κατάνυξη αλλά

και ποντιακό γλέντι εορτά-
στηκε και φέτος η μνήμη του
Αγίου Γεωργίου από τον
Καλλιτεχνικό Μορφωτικό
Σύλλογο Ποντίων Φυλής «Η
Τραπεζούντα», παρουσία
του Δημάρχου Φυλής, Χρή-
στου Παππού, εκπρ-
οσώπων του ελληνικού κοι-
νοβουλίου και της Δημοτικής
Αρχής και πλήθους πιστών.

Η θρησκευτική πανήγυρις
για την εορτή του Αγίου Γεω-
ργίου κορυφώθηκε το
βράδυ της Παρασκευής, 5
Μαΐου 2017, με τη λιτάνευ-
ση της εικόνας του Αγίου,
συνοδεία της Φιλαρμονικής
του Δήμου Φυλής. 

Νωρίτερα, το απόγευμα, εψάλη Πανηγυρικός Εσπερινός προεξάρχοντος του Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτη Γ.Ο.Χ. Αττικής και Βοιωτίας κ.κ. Χρυσόστομου. Στο λόγο του
μετά το πέρας της λιτάνευσης, ο Μητροπολίτης κ. Χρυσόστομος αναφέρθηκε συνοπτι-
κά στη χάρη του Αγίου Γεωργίου και ευχήθηκε «ως των αιχμαλώτων ελευθερωτής και
των φτωχών υπερασπιστής», να ελευθερώσει κι εμάς. «Μέσα στη σύγχυση που βιώνει
ο καθένας από εμάς ξεχωριστά, έρχεται για μία ακόμη φορά, ο Άγιος Γεώργιος, να μπει
μπροστά στα προβλήματά μας και όπως κατά περιόδους μέσα στην εκκλησιαστική
ιστορία ελευθέρωσε, με τη χάρη του Θεού, πολλούς αιχμαλώτους, έτσι να ελευθερώσει
και εμάς από αδυναμίες, πάθη, δεινά, ατέλειες και όλες τις ακαταστασίες που μας έχουν
μεταφέρει ξένα στοιχεία του τόπου και της πατρίδας μας», ευχήθηκε ο Μητροπολίτης.

Απευθυνόμενος στους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και του ελληνικού
κοινοβουλίου, ευχήθηκε να πράττουν πάντα το καλύτερο για την κοινωνία, «διότι τιμ-
ηθήκατε από τον λαό μας να υπηρετήσετε την πατρίδα μας και εμάς». «Η ιστορία γρά-
φει για τον καθένας μας», είπε ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης και ανέφερε χαρακτηρι-
στικά ότι κανείς σήμερα δεν θυμάται τον Ρωμαίο Αυτοκράτορα Διοκλητιανό, αλλά όλοι
τιμούν τον Άγιο Γεώργιο που μαρτύρησε με φρικτά βασανιστήρια στα οποία υπεβλήθη
από τον Διοκλητιανό και σήμερα αποτελεί τον πλέον λαοφιλή Άγιο, υπογραμμίζοντας:
«Ό,τι θετικό προσφέρει και για ό,τι θετικό εργάζεται ο καθένας μας η ιστορία το γράφει
με χρυσά γράμματα και όχι με μελανά». 

Τέλος, ο Μητροπολίτης
ευχήθηκε στους εκπροσώπο-
υς του ελληνικού κοινοβου-
λίου και της τοπικής αυτο-
διοίκησης «να έχετε δύναμη
στο έργο σας και όλοι εμείς
να προχωρήσουμε με
συνοχή, ενωμένοι, με συγκρ-
οτημένη τη σκέψη και να
προχωρήσουμε μπροστά».

Της θρησκευτικής πανήγ-
υρις ακολούθησαν οι πολιτι-
στικές εκδηλώσεις για την
τιμή της μνήμης του Αγίου
Γεωργίου, οι οποίες
ξεκίνησαν την Παρασκευή το
βράδυ με τους χαιρετισμούς
των επισήμων, οι οποίοι
επιφύλαξαν θετικές ειδήσεις
για τον Ποντιακό Ελληνισμό
της Φυλής, που ανακοινώθη-
καν από τον Δήμαρχο Φυλής

Χρήστο Παππού και τον Αναπληρωτή Δήμαρχο Γιώργο Σονίδη. Ιδιαίτερη αίσθηση προ-
κάλεσε και η ανακοίνωση του Δημοτικού Συμβούλου Βασίλη Γεωργιάδη ότι προσχωρεί
στην παράταξη «Νέα Εποχή» του Δημάρχου Φυλής, Χρήστου Παππού. 

Επισήμους και δημότες καλωσόρισε ο νέος Πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων, Γιάν-
νης Παπαδόπουλος, ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων ότι ως νέα διοίκηση «χρέος μας
είναι να συνεχίσουμε την ποντιακή παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα, έχοντας ως κύριο
μέλημά μας τη διάδοση του Ποντιακού Ελληνισμού. 

Ελπίζουμε να σας έχουμε δίπλα μας στην προσπάθειά μας αυτή», κατέληξε ο κ.
Παπαδόπουλος. 

Χαιρετισμούς απεύθυναν επίσης ο Εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη
Γ.Ο.Χ. Αττικής και Βοιωτίας κ.κ. Χρυσόστομου, πατήρ Ματθαίος Μαβίδης και ο Επίσκο-
πος Γ.Ο.Χ. Ρωγών κ. Δωρόθεος.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν χοροί από το παιδικό τμήμα του Συλλόγου Ποντίων
Φυλής «Η Τραπεζούντα» και από την Εύξεινο Λέσχη Αχαρνών και Αττικής «Καπετάν
Ευκλείδης», ενώ η βραδιά ολοκληρώθηκε με ποντιακό γλέντι.

Οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν και το Σάββατο 6 Μαΐου με παρουσίαση από το τμήμα
ενόργανης ρυθμικής γυμναστικής του Συλλόγου Ποντίων και χορούς από το Σύλλογο
Πετρούπολης & Ιλίου «Μανουήλ Κομνηνός» και το μεγάλο τμήμα του Συλλόγου Πον-
τίων, ενώ ολοκληρώθηκαν με ποντιακό γλέντι. 

Ανακοίνωση προς τους γονείς εξέδωσε στις 5 Μαΐου
2017 η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.). Σε αυτήν αναφέρει

ότι: «…φέτος η διαδικασία για την υλοποίηση της δράσης
“Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” και
τους παιδκούς σταθμούς ΕΣΠΑ, όπως είθισται να ονομάζεται
το πρόγραμμα για το έτος 2017-2018, αρχίζει νωρίς τον Μάιο,
με στόχο να ολοκληρωθεί με την έκδοση οριστικών αποτελε-
σμάτων, εντός του Ιουνίου, έτσι ώστε να έχουν το χρονικό περ-
ιθώριο οι ωφελούμενες να βρουν θέσεις για τα παιδιά τους
στους βρεφονηπιακούς σταθμούς που επιθυμούν

Ενόψει λοιπόν της δημοσίευσης της νέας Πρόσκλησης, που
θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα_της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr)
εντός του Μαίου, οι αιτούσες που ενδιαφέρονται να λάβουν
«Αξία Τοποθέτησης» (voucher) θα πρέπει:

Να έχουν υποβάλει την φορολογική τους δήλωση έτους
2016, που αφορά στα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος
2016 (από 1/1/2016 έως 31/12/2016) και να έχει εκδοθεί η
Πράξη Προσδιορισμού Φόρου, προκειμένου να υπολογισθ-
ούν τα εισοδήματα.

Να γνωρίζουν τον προσωπικό τους ΑΦΜ και ΑΜΚΑ,
καθώς και τον ΑΜΚΑ των παιδιών για τα οποία θα υποβάλουν
την ηλεκτρονική αίτηση

Τα δικαιολογητικά, που απαιτούνται για τη συμμετοχή στη
δράση, θα περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση.

Αν και η ΕΕΤΑΑ φέτος προχωρά νωρίτερα από ποτέ στην
έκδοση της πρόσκλησης και αυτό μόνο θετικό μπορεί να χαρ-
ακτηριστεί , αναμένεται να δημιουργήσει πολλά προβλήματα
αφού οι γονείς, συνηθισμένοι από τις «προηγούμενες» καθυ-
στερήσεις, εμφανίζονται αιφνιδιασμένοι.

««ΑΑιιφφννιιδδιιαασσμμόόςς»»  ααππόό  ττηηνν  ΕΕΕΕΤΤΑΑΑΑ  
γγιιαα  ττοουυςς  ππααιιδδιικκοούύςς  σσττααθθμμοούύςς  ΕΕΣΣΠΠΑΑ  22001177--  22001188

ΝΝέέαα  εεππιιχχοορρήήγγηησσηη  22,,99  εεκκααττ..  
εευυρρώώ  γγιιαα  ττηηνν  εεξξόόφφλληησσηη  
υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  ττωωνν  ΔΔήήμμωωνν  

Νέα επιχορήγηση 2,9 εκατ. ευρώ για την εξόφληση
υποχρεώσεων Δήμων της Χώρας από το πρόγραμμα
«ΑΚΣΙΑ» ενέκρινε το υπουργείο Εσωτερικών .

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, ενέκρινε την
επιχορήγηση συνολικού ποσού 2.901.823,47 ευρώ στους
Δήμους της Χώρας που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα,
αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση υποχρεώσεών τους
που προέρχονται από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές
πληρωμής που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως 1/3/2017, από
τα χρηματικά διαθέσιμα του προγράμματος Αυτοδιοίκηση Κοι-
νωνική Συνοχή - Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ). 

Η επιχορήγηση καθίσταται δυνατή από το άρθρο 48 του
ν.4456/2017 για την άμεση εξόφληση των υποχρεώσεων των
Δήμων σε ιδιώτες, και εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθει-
ας του υπουργείου Εσωτερικών σε συνεργασία με τους ΟΤΑ,
προκειμένου οι τελευταίοι να εκπληρώσουν τις χρηματικές
τους υποχρεώσεις και να καλύψουν δαπάνες (που προέρχον-
ται από τελεσίδικες αποφάσεις και διαταγές πληρωμής), οι
οποίες ανατρέπουν τον οικονομικό προγραμματισμό των
Δήμων και σε πολλές περιπτώσεις τους οδηγούν σε αδυναμία
ισοσκέλισης του προϋπολογισμού τους με κίνδυνο την ανα-
στολή κρίσιμων λειτουργιών τους προς τους πολίτες.

ΘΘρρηησσκκεευυττιικκήή  κκααττάάννυυξξηη  ααλλλλάά  κκααιι  πποοννττιιαακκόό  γγλλέέννττιι  
 φέτος στον εορτασμό του Αγίου Γεωργίου στον δήμο Φυλής 
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Την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των ασφαλιστικών
εισφορών από το 2018 για 1,4 εκατ. ελεύθερους επαγγε-
λματίες,αυτοαπασχολούμενους και αγρότες που αποκάλ-

υψε η εφημερίδα "Ειδήσεις" επιβεβαίωσε η υπουργός Εργασίας,
Εφη Αχτσιόγλου.
Σύμφωνα με ρύθμιση που θα περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο -

σκούπα που θα κατατεθεί στη βουλή, η αύξηση της βάση υπο-
λογισμού των ασφαλιστικών εισφορών θα προέλθει από τον νέο
τρόπο υπολογισμού. 
Αντί οι εισφορές να υπολογίζονται επί του φορολογητέου εισο-

δήματος των ελεύθερων επαγγελματιών ή των επιτηδευματιών,
θα υπολογίζονται επί του φορολογητέου εισοδήματος προσα-
υξημένου κατά το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών που καταβ-
λήθηκαν την προηγούμενη χρονιά.Αυτό θα οδηγήσει σε νέα
μεγάλη επιβάρυνση τους ελεύθερους επαγγελματίες που κάποι-
οι υπολογίζουν ακόμη και 8 ποσοστιαίες μονάδες. Κάτι που θα
προκαλέσει νέο σοκ στους ασφαλισμένους καθώς θα πρόκειται
για νέο χαράτσι.
Για το λόγο αυτό, και για να μην προκληθούν μεγάλες επιβα-

ρύνσεις, όπως ανέφερε η υπουργός, το 2018 θα υπάρξει μία
έκπτωση 15% ,η οποία θα οδηγεί περίπου στην ίδια επιβάρυνση
για τους ασφαλισμένους.
Ωστόσο, απέφυγε να πει ότι από το 2019 και μετά οι ασφαλιστι-

κές εισφορές θα υπολογίζονται επί του αθροίσματος των φορο-
λογητέων κερδών και των ασφαλιστικών εισφορών χωρίς να
υπάρχει καμία απολύτως έκπτωση. Στην περίπτωση που δεν
υπάρξει εκ νέου έκπτωση τότε η επιβάρυνση θα είναι μεγάλη.
Οπως ανέφερε το Σάββατο η «Ημερησία», έμμεση αύξηση

ασφαλίστρων για τους ελευθερους επαγγελματίες φέρνει σε δυο
φασεις, μερικώς από το 2018 και πληρως το 2019, η "κρυφή"
συμφωνία του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τους δανειστές να μην αφαιρούνται 

από το εισοδημα οι ασφαλιστικες εισφορές που καταβλήθηκαν
το προηγούμενο έτος.
Για να αποφευχθεί η απότομη επιβάρυνση που θα προκύψει,

προβλέπεται το 2018 να λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή των
ασφαλίστρων στον ΕΦΚΑ το 85% του φορολογητέου εισοδήμα-
τος μαζί με τις αναλογούσες εισφορές (θα γίνεται έκπτωση 15%).
Και από το 2019 να ισχύσει το νέο μέτρο πλήρως για το 100%

του εισοδήματος συμπεριλαμβανομένων των εισφορών. Την
είδηση ότι επίκειται αλλαγή στον υπολογισμό των ασφαλιστικών
εισφορών έδωσε το μεσημέρι της Παρασκευής Ευρωπαίος αξιω-
ματούχος ο οποίος μίλησε για μια μεταβατική λύση ενώ η κυβέρν-
ηση και το αρμόδιο υπουργείο αποσιώπησαν το θέμα.
Στελέχη του υπουργείου σημειώνουν ότι για τον υπολογισμό της

σύνταξης πχ των μισθωτών λαμβάνονται υπόψη οι ακαθάριστες
αποδοχές, δηλαδή δεν αφαιρούνται οι εισφορες. Και πως το ίδιο
θα πρέπει να γίνεται και για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
Μένει, πάντως, να διευκρινιστεί αν οι εισφορές θα ...φορολο-
γούνται και από πάνω.
Σύμφωνα με το euro2day, o λογαριασμός βγάζει, σύμφωνα με

τους πρώτους υπολογισμούς, αυξήσεις εισφορών κατά 110
ευρώ κατά μέσο όρο τον μήνα. Ενδέχεται δε να ανέβει ακόμη
περισσότερο σε ορισμένες περιπτώσεις ελεύθερων επαγγελμα-
τιών, με ετήσιο εισόδημα από 7.033 ευρώ και πάνω.
Για παράδειγμα, ελεύθερος επαγγελματίες, π.χ. έμπορος, με

ακαθάριστο εισόδημα προ φόρου το 2016 στις 8.500 ευρώ και
καθαρό στις 7.000, σύμφωνα με το νόμο Κατρούγκαλου καλείται
να καταβάλλει τον μήνα για κύρια ασφάλιση και υγεία (20% συν
6,95% αντίστοιχα) τις κατώτερες δυνατές εισφορές, ήτοι 157,9
ευρώ. Εφόσον αλλάξει η βάση υπολογισμού των εισφορών και ο
υπολογισμός γίνεται πλέον στο ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα, οι
εισφορές του θα αυξηθούν στα 191 ευρώ μήνα, ή επιπλέον 33,1
ευρώ που αντιστοιχούν σε αύξηση της τάξης του 18%.

ΑΛΛΑΖΕΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Νέο ασφαλιστικό «χαράτσι» για 1,4 εκατ. ελεύθερους επαγγελματίες

ΚΑΛΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙ ΟΜΗΡΟΙ

Εληξε η ομηρία στον ΟΚΑΝΑ 
Χανίων - Παραδόθηκε ο ένοπλος

Μετά από πολύωρες διαπραγματεύσεις
παραδόθηκε στις αρχές, στις 3 εχθές
μετά το μεσημέρι, ο 45χρονος άνδρας

που το πρωί είχε εισβάλει στο κτίριο του ΟΚΑΝΑ
στα Χανιά κρατώντας όπλο, με αίτημα να του ανα-
νεωθεί η άδεια περιπτέρου που διατηρεί στο παλιό
λιμάνι, για το οποίο υπάρχει απόφαση κατεδάφι-
σης.

Την ώρα της εισβολής, στο κτίριο υπήρχαν τρείς
εργαζόμενοι στον Οργανισμό οι οποίοι πρόλαβαν
να κλειστούν σε δωμάτιο του κτιρίου.

Η επιχείρηση για να πειστεί ο δράστης να βγει
από το κτίριο ήταν μακρά, ενώ όταν νωρίς το πρωί
έφτασαν στο σημείο οι πρώτοι αστυνομικοί
ακούστηκαν και πυροβολισμοί.

Εκτός από τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις
που έσπευσαν στο σημείο αποκλείοντας την γύρω
περιοχή, στον ΟΚΑΝΑ βρέθηκε και κλιμάκιο της
ομάδας Ειδικών Αποστολών της ΕΛΑΣ, ο υπο-
στράτηγος της ΕΛΑΣ Κώστας Λαγουδάκης, ο
αστυνομικός διευθυντής Χανίων, Γιώργος Λιμπι-
νάκης, ο εισαγγελέας Υπηρεσίας, καθώς και
ειδικός ψυχολόγος- διαπραγματευτής της Ελληνι-
κής Αστυνομίας.

Στο σημείο έφτασε και ο δήμαρχος Χανίων,
Τάσος Βάμβουκας, ο οποίος, σε μια προσπάθεια
να εκτονωθεί η κατάσταση, ανέλαβε την δέσμευση
να μην εφαρμοστεί η απόφαση κατεδάφισης του
περιπτέρου, τουλάχιστον για την καλοκαιρινή
περίοδο. Ωστόσο ο δράστης ζητούσε να ανασταλεί
οριστικά η απόφαση.

Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Χανίων, η δημοτική
αρχή θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο ώστε μετά το
καλοκαίρι να βρεθεί χώρος για να μεταφερθεί το
περίπτερο.

Έξω από το κτίριο βρίσκονταν συγγενικά πρό-
σωπα και φίλοι του δράστη, ο διοικητής του νοσο-
κομείου Χανίων, Μηνάς Βουλγαρίδης και γιατρός
του ΟΚΑΝΑ, ο οποίος συνομίλησε με τον 45χρονο
που παρακολουθεί ειδικό πρόγραμμα του Οργανι-
σμού.

Τελικώς, μετά από πολλές προσπάθειες και δια-
πραγματεύσεις, ο δράστης πείστηκε να εγκατα-
λείψει το κτίριο, κάτι που του ζήτησαν και πρόσω-
πα του οικογενειακού του περιβάλλοντος σε επι-
κοινωνία που είχαν μαζί του.

Οι διαπραγματεύσεις ήταν μακρές, καθώς οι
αστυνομικοί ήθελαν να εξαντλήσουν όλα τα περ-
ιθώρια ώστε να είναι απολύτως ασφαλής η όλη
προσπάθεια. Ο δράστης  μεταφέρθηκε  στο νοσο-
κομείο Χανίων.
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ΗΚοινωνική Σύμπραξη Ανατολικής Αττικής και ο
Δήμος Αχαρνών , στα πλαίσια υλοποίησης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος  Επισιτιστικής

και Βασικής Υλικής Συνδρομής το οποίο συγχρηματοδο-
τείται από το Υπουργείο Απασχόλησης Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Ταμείο Ευρω-
παϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) του
ΕΚΤ,πραγματοποιήσαν  στο χώρο Εκδηλώσεων του
Δήμου Αχαρνών την Ημερίδα με τίτλο:"Ημερίδα συμβου-
λευτικής οικογενειακού προϋπολογισμού και διατροφής"

Η Συγκεκριμένη Δράση απευθύνεται σε ωφελούμενους
της Πράξης, κατοίκους  των Αχαρνών και σκοπό έχει την
ανάδειξη θεμάτων όπως:

● την ορθή διαχείριση των πόρων της οικογένειας.
● την κατάρτιση και διαχείριση οικογενειακού προϋπο-

λογισμού και σωστού προγραμματισμού δαπανών
● τη σωστή διατροφή και συμβουλές υγιεινής μαγειρι-

κής στην κατεύθυνση της πρόληψης και της αποφυγής
ασθενειών, παχυσαρκίας κ.α.

● την υγιεινή στο οικογενειακό περιβάλλον αλλά και σε
κοινόχρηστους χώρους με σεβασμό στο περιβάλλον

● την προσωπική υγιεινή με σεβασμό στην παράδοση
και στη θρησκεία του κάθε ωφελούμενου λαμβάνοντας
υπόψη ότι το πλείστον των ωφελούμενων είναι μετανά-
στες.

Στόχος της ημερίδας ήταν :
• Να βοηθηθούν οι ωφελούμενοι να ιεραρχήσουν τις

κατηγορίες δαπανών και να διακρίνουν τις απαραίτητες
από τις επιθυμητές δαπάνες.

• Να ευαισθητοποιηθούν οι ωφελούμενοι σε θέματα δια-
τροφής έτσι ώστε να:

- Αναγνωρίζουν την διατροφική αξία των τροφών
- Επιλέγουν τροφές υψηλής διατροφικής αξίας και να

αποφεύγουν τροφές επιβαρυντικές για την υγεία
- Εμπεδώσουν και να μεταβιβάσουν τις αρχές αυτές και

στα μέλη των οικογενειών τους.

Ημερίδα του Αναπτυξιακού Συνδέ-
σμου Δυτικής Αθήνας για τις
«Ολοκληρωμένες Χωρικές Επεν-

δύσεις Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» στο
πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020,
πραγματοποιήθηκε  24 Απρίλη, όπου παρ-
ουσιάστηκε η πρόταση του ΑΣΔΑ για τη
Δυτική Αθήνα.

Στην ημερίδα έκαναν παρέμβαση οι
δήμαρχοι Πετρούπολης και Χαϊδαρίου
Βαγγέλης Σίμος και Μιχάλης Σελέκος
αντίστοιχα. 

Στις τοποθετήσεις τους στάθηκαν στην
ταξικότητα των επιλογών των κυβερνή-
σεων διαχρονικά που καθόρισαν τη σημε-
ρινή υποβαθμισμένη εικόνα της Δυτικής
Αθήνας.

Τόνισαν ότι θα αξιοποιήσουν και την
παραμικρή χαραμάδα για να γίνουν
κάποια απαραίτητα έργα υποδομής στις
λαϊκές γειτονιές, σημειώνοντας ότι τα χρή-
ματα του ΕΣΠΑ προέρχονται από τον
ιδρώτα του ελληνικού λαού και δεν έχουν
πέσει από τον ουρανό. 

Πρόσθεσαν ότι δεν είναι επιλέξιμα έργα
που είναι απολύτως απαραίτητα για το
λαό, όπως η αντισεισμική θωράκιση για τα
δημοτικά κτίρια και τα σχολεία, η αντιπ-
λημμυρική προστασία, η κατασκευή παι-
δικών σταθμών, η δημιουργία υποδομών
αθλητισμού και πολιτισμού κ.ά.

Υπάρχουν δεσμευτικοί περιορισμοί
στην κατανομή των ποσών που τελικά θα
φτάσουν στους δήμους, περιορισμοί που

δεν επιτρέπουν την αξιοποίηση των
χρημάτων με βάση τις λαϊκές ανάγκες. 

Επιπλέον υπάρχουν προδιαγεγραμμέ-
νοι δεσμευτικοί περιορισμοί στην κατανομή
των ποσών που τελικά θα φτάσουν στους 

δήμους, περιορισμοί που δεν επιτρέ-
πουν την αξιοποίηση των χρημάτων με
βάση τις λαϊκές ανάγκες. 

Υπογράμμισαν τη διαφωνία τους με τις 
Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού

Τομέα, την ακόμα μεγαλύτερη εμπλοκή
επιχειρηματικών ομίλων και την προώθη-
ση των ελαστικών σχέσεων εργασίας και
μέσω του οχήματος της Κοινωνικής και 

Αλληλέγγυας Οικονομίας. Τέλος, ανέδει-
ξαν την καθοριστική συμβολή των εργαζό-
μενων των δήμων και του συνδέσμου στην
προετοιμασία μελετών για έργα και γενικό-
τερα στην ανακούφιση των δημοτών, παρά
τις αντίξοες συνθήκες που βιώνουν λόγω
της αντιλαϊκής επίθεσης κεφαλαίου και
κυβέρνησης με τις περικοπές μισθών, την
αξιολόγηση κ.ά. 

AΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΠΠααρρέέμμββαασσηη  σσεε  ηημμεερρίίδδαα  ττοουυ  ΑΑννααππττυυξξιιαακκοούύ  ΣΣυυννδδέέσσμμοουυ  ΔΔυυττιικκήήςς  ΑΑθθήήννααςς

ΗΗμμεερρίίδδαα  σσυυμμββοουυλλεευυττιικκήήςς  οοιικκοογγεεννεειιαακκοούύ  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  κκααιι  δδιιααττρροοφφήήςς  σσττιιςς  ΑΑχχααρρννέέςς  
Στα πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος  Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής
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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 . 



Τρίτη 9 Μαΐου 2017 θριάσιο-11

Την περιοχή Βοιωτίας-Ασωπού θα επισκεφθεί ο Σ. Φάμελλος
Ο αναπληρωτής υπουργός θα πραγματοποιήσει συνάντηση 

εργασίας στο Σχηματάρι, με τους φορείς της περιοχής.

Την Τετάρτη 10 Μαϊου 2017 ο Αν.
ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, θα επισ-

κεφθεί την περιοχή Βοιωτίας - Ασωπού.
Σκοπός της επίσκεψης είναι η αντιμετώπιση
της περιβαλλοντικής υποβάθμισης της
ευρύτερης περιοχής του Ασωπού, καθώς και
η διερεύνηση μέτρων και δράσεων πρόλ-
ηψης και αντιμετώπισής της.

Για το λόγο αυτό ο Αν . ΥΠΕΝ θα πραγματοποιήσει συνάντηση εργασίας στις 11:30,
στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Τανάγρας, στο Σχηματάρι, με
τους φορείς της περιοχής, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.Η περιοδεία θα ολοκληρ-
ωθεί με επίσκεψη σε χώρους που παρουσιάζουν περιβαλλοντικό ενδιαφέρον.

Θέματα οικονομίας στο επίκεντρο του ραντεβού Μητσοτάκη-Söder

ΟΠρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κ.
Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε χθες 8

Μαΐου, συνάντηση με τον Βαυαρό Υπουργό
Οικονομικών, κ. Markus Söder, σύμφωνα με
σχετική ανακοίνωση.

Κατά τη συνάντηση, ο κ. Μητσοτάκης ενημέρ-
ωσε τον Βαυαρό Υπουργό Οικονομικών για τις
οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα
και είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις προτά-
σεις της Νέας Δημοκρατίας για την οικονομία.
Ταυτόχρονα, ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι το
κύμα λαϊκισμού στην Ευρώπη παρουσιάζει σημάδια υποχώρησης.Εξετάσθηκαν,
επίσης, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ε.Ε. και ιδίως σε ό,τι αφορά το
Brexit και το μεταναστευτικό. 

Ειδικότερα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τη σημασία της συνέχισης εφαρμογής της Συμφ-
ωνίας Ε.Ε. - Τουρκίας για τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών. 

Επίσης, υπογράμμισε την ανησυχία του για την τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο,
ενώ επισήμανε την ανάγκη διατήρησης ανοιχτών των διαύλων επικοινωνίας της Ε.Ε. με
την Τουρκία. 

Από πλευράς του, ο Βαυαρός Υπουργός Οικονομικών ενημέρωσε τον Πρόεδρο της
ΝΔ για τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία, ενόψει των βουλευτικών εκλογών
του προσεχούς Σεπτεμβρίου, αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΝΔ.

ΕΕυυρρεείίαα  σσύύσσκκεεψψηη  σσττηηνν  ΕΕΡΡΓΓΟΟΣΣΕΕ  
για την πορεία των σιδηροδρομικών έργων

Ευρεία σύσκεψη για την πορεία των Σιδηροδρομικών Έργων πραγματοποιήθηκε
στα γραφεία της ΕΡΓΟΣΕ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Στη σύσκεψη συμμετείχε ο Γ.Γ. Υποδομών και Μεταφορών κ. Θάνος Βούρδας και η
Διοίκηση της «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.» κ.κ. Χρήστος Δουκάκης και Χρήστος Διονέλης.

Στην έναρξη της σύσκεψης εκφράστηκαν τα θερμά συλλυπητήρια προς τους οικείους
του άτυχου εργαζομένου που έχασε τη ζωή του στο Σάββατο 6/5/2017 στο εργοτάξιο
της Παναγοπούλας. Τονίστηκε πως έχουν ήδη κινηθεί όλες οι προβλεπόμενες ενέργει-
ες, για να διαπιστωθούν τα αίτια και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν όλοι οι επικεφαλείς των Έργων και των Μελετών που εκτε-
λεί η ΕΡΓΟΣΕ και διαπιστώθηκε πως έως τον Σεπτέμβριο θα μπορεί να λειτουργεί ηλεκ-
τροκίνητα όλη η γραμμή από τον Πειραιά έως και το Λιανοκλάδι, εφόσον τηρηθούν οι
προβλεπόμενες διαδικασίες παράδοσης των έργων.

Να σημειωθεί πως το Τμήμα από Τιθορέα έως το Λιανοκλάδι θα λειτουργήσει στη νέα
χάραξη.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε σύσκεψη παρουσία των Διοικήσεων του ΟΣΕ, της
ΕΡΓΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, όπου συζητήθηκαν κοινά θέματα των εταιριών αυτών και
συμφωνήθηκαν όλες οι διαδικασίες παράδοσης σε χρήση των Έργων, αναφέρεται σε
σχετική ανακοίνωση.
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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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Εμφανίστηκε χωρίς δικηγόρο στην ανακρίτρια
ΑΑπποοδδοοκκιιμμαασσίίεεςς  σσεε  ββάάρροοςς  ττοουυ  ββιιαασσττήή  ττηηςς  ΔΔάάφφννηηςς  --  ΑΑπποολλοογγεείίττααιι  σσήήμμεερραα  

Χωρίς συνήγορο εμφανίστηκε στην ανακρίτρια ο 52χρονος που κατηγορείται ότι
κρατούσε δεμένη και κακοποιούσε 20χρονη φοιτήτρια, σε ένα υπόγειο στη
Δάφνη.Ο 52χρονος αποδοκιμάστηκε στα δικαστήρια από πολίτες που βρίσκονταν

εκεί κατά τη μεταγωγή του στο ανακριτικό γραφείο.
Ο κατηγορούμενος, που είναι αντιμέτωπος με τρία κακουργήματα και ένα πλημμέλημα,

θα οδηγηθεί εκ νέου για την απολογία του σήμερα στην Ευελπίδων, καθώς όπως είπε
στους δημοσιογράφους «δεν μου επέτρεψαν να κάνω ούτε ένα τηλέφωνο για να βρω δικ-
ηγόρο».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας ο κατηγορούμενος βίασε και υπέβαλε σε φρικ-
τά βασανιστήρια την 20χρονη, κρατώντας τη δεμένη και χτυπώντας την στο πρόσωπο. Η φοιτήτρια εξακολουθεί να νοσηλεύεται
για τις κακώσεις που φέρει στο πρόσωπο και στο σώμα, ενώ παράλληλα βρίσκεται υπό ψυχολογική υποστήριξη, καθώς είναι σε
κατάσταση σοκ, όπως και οι γονείς της.

Ο 52χρονος καλείται να απολογηθεί για κατηγορίες που αφορούν τα αδικήματα της αρπαγής με σκοπό να εξαναγκαστεί η παθ-
ούσα σε πράξη και ανοχή για την οποία δεν υπήρχε υποχρέωση της (κακούργημα), βιασμού κατ'εξακολούθηση (κακούργημα),
παραβίασης απορρήτου για μη δημόσια πράξη (κακούργημα) και της επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατ' εξακολούθηση
(πλημμέλημα).

Σύμφωνα με την έως τώρα στάση του, ο κατηγορούμενος αρνείται τις πράξεις που του αποδίδονται ισχυριζόμενος πως είχε
σχέση με το θύμα του και πως όσα συνέβησαν στο υπόγειο στη Δάφνη ήταν με την θέληση της φοιτήτριας. Μάλιστα δηλώνει
πως η κοπέλα βρέθηκε δεμένη από τους αστυνομικούς όταν εισέβαλαν στον χώρο του, γιατί «αυτό ήταν το φετίχ της».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν συλλέξει οι Αρχές, το κορίτσι απάντησε σε αγγελία που είχε βάλει ο 52χρονος και
στην οποία ζητούσε περιστασιακή οικιακή βοηθό, καθώς είναι άτομο με ειδικές ανάγκες, λόγω τυφλότητας και παχυσαρκίας.Η
κοπέλα είχε εργαστεί άλλες τρεις φορές το προηγούμενο διάστημα στο σπίτι του. 

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το απόγευμα της Τετάρτης, η 20χρονη μετέβη στο διαμέρισμα του 52χρονου για να εισπρά-
ξει 25 ευρώ που της όφειλε από την εργασία της την προηγούμενη φορά και από εκείνη τη στιγμή χάθηκαν τα ίχνη της.Στη δικο-
γραφία μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχει έγγραφο που να βεβαιώνει την αναπηρία του 52χρονου, τυφλότ-
ητα κατά 95%.

Ένα χρόνο μετά το νόμο Κατρούγκαλου
Βαλτώνουν 120.000 αιτήσεις

συνταξιοδότησης

Σε τέλμα εξακολουθ-
ούν να βρίσκονται
120.000 αιτήσεις

συνταξιοδότησης για κύρια
σύνταξη, ενώ ένα χρόνο
μετά την εφαρμογή του
νόμου Κατρούγκαλου δεν
έχει εκδοθεί ακόμη ούτε μία
κύρια (μειωμένη) σύνταξη.

Χαρακτηριστικό είναι ότι
σήμερα σε επτά καταστήμα-
τα του ΕΦΚΑ στην Αθήνα
εργάζονται μόνο 37 υπάλ-
ληλοι εισηγητές για 50.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης,
όπως αναφέρουν Τα Νέα.

Μάλιστα από το ποσό των 859 εκατ. ευρώ που έχει
δεσμεύσει η κυβέρνηση για την αποπληρωμή των συντά-
ξεων που εκκρεμούν έχουν απορροφηθεί μόνο τα 73
εκατ. ευρώ.

Τα νέα στοιχεία-φωτιά της ΠΟΣΕ-ΙΚΑ δείχνουν ότι
εκκρεμούν 60.000 παλιές συντάξεις (δηλαδή οι αιτήσεις
είχαν υποβληθεί πριν από τον Μάιο του 2016) και άλλες
60.000 νέες συντάξεις (οι αιτήσεις υποβλήθηκαν) μετά
τον περσινό Μάιο με τον νόμο Κατρούγκαλου).

ΦΦΦΦΥΥΥΥΣΣΣΣΙΙΙΙΚΚΚΚΗΗΗΗ    ΛΛΛΛΥΥΥΥΚΚΚΚΕΕΕΕΙΙΙΙΟΟΟΟΥΥΥΥ    ----     ΓΓΓΓΥΥΥΥΜΜΜΜΝΝΝΝΑΑΑΑΣΣΣΣΙΙΙΙΟΟΟΟΥΥΥΥ
ΑΑΑΑΠΠΠΠΟΟΟΟ    ΕΕΕΕΜΜΜΜΠΠΠΠΕΕΕΕΙΙΙΙΡΡΡΡΗΗΗΗ    ΦΦΦΦΥΥΥΥΣΣΣΣΙΙΙΙΚΚΚΚΟΟΟΟ    

ΣΣΕΕ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΗΗ  ΑΑΤΤΟΟΜΜΙΙΚΚΑΑ  
ΚΚΑΑΛΛΟΟΚΚΑΑΙΙΡΡΙΙΝΝΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΤΤΟΟΙΙΜΜΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΓΓ’’  ΛΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΟΥΥ

ΒΒΟΟΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΞΞΕΕΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  
ΓΓΥΥΜΜΝΝΑΑΣΣΙΙΟΟΥΥ  --  ΛΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΟΥΥ

ΤΤΗΗΛΛ::  66998888338800448855
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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 προ-
σωπκά το service) για μετα-
κινήσεις λόγω προβλήμα-
τος 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



Τρίτη 9 Μαΐου 2017 θριάσιο-15

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



16-θριάσιο Τρίτη 9 Μαΐου 2017

1 Μαΐου Εως 31 Μαΐου 1 Μαΐου Εως 31 Μαΐου 


