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Ασπροπυργιώτη αθλητή, Γιώργο Πιλίδη
ΘΕΡΜΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ

∆ΗΜΑΡΧΟΥ Ν. ΜΕΛΕΤΊΟΥ 
‘’Η ύψιστη τιµή στα εθνικά

χρώµατα, σε καθιστούν 
παράδειγµα για όλους τους

Νέους της πόλης µας 
και της Ελλάδας!’’ 

ΟΟΜΜΙΙΛΛΟΟΣΣ  ΤΤΙΙΤΤΑΑΝΝ::  ΑΑύύξξηησσηη  5511,,44%%  σστταα
κκααθθααρράά  κκέέρρδδηη  ττοουυ  αα΄́  εεξξααµµήήννοουυ

400.000 επιχειρήσεις που χρωστάνε
σε τράπεζες και δηµόσιο εκτιµάται

ότι θα ενταχθούν στη ρύθµιση

Μέχρι το τέλος του 2017 οι πρώτες
αναδιαρθρώσεις χρεών 
επιχειρήσεων µέσω του 

εξωδικαστικού µηχανισµού
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Ξεκινά σήµερα Παρασκευή, 
η διαδικασία υποβολής 

αιτήσεων για το πρόγραµµα
Κοινωφελούς Χαρακτήρα 

του ΟΑΕ∆. 

11..663399  θθέέσσεειιςς  ππλλήήρροουυςς  ααππαασσχχόόλληησσηηςς  µµέέσσωω
ττηηςς  ππρρόόσσλληηψψηηςς  ππρροοσσωωππιικκοούύ  σσεε  ∆∆ήήµµοουυςς

κκααιι  ΥΥππηηρρεεσσίίεεςς  υυπποοδδοοχχήήςς  &&  αασσύύλλοουυ  

ΑΑππααννωωττέέςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  ττηηςς
ΑΑσσττυυννοοµµίίααςς  σσττηη  ∆∆υυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή

Τον ερχόµενο Σεπτέµβριο
θα µετατεθούν στην 
∆υτική Αττική 500 
νέοι αστυφύλακες ���. 2

ΛΛύύσσηη  γγιιαα  ττοουυςς  3388  σσυυµµββαασσιιοούύχχοουυςς
ττοουυ  δδήήµµοουυ  ΜΜάάννδδρρααςς  ––  ΕΕιιδδυυλλλλίίααςς

Επίσης θα κινηθούν οι διαδικασίες για τη δηµιουργία
15 µόνιµων θέσεων στον δήµο

Η δήµαρχος, Γιάννα Κριεκούκη, ανέφερε πως οι αποφάσεις αυτές πάρθηκαν χωρίς όµως 
να επιβαρύνουν τους δηµότες µε πρόσθετα τέλη, καθώς µετά την τελευταία τροπολογία του ΥΠΕΣ 
της δίνεται η δυνατότητα να βρεθούν χρήµατα για την πληρωµή τους από εναλλακτικούς πόρους.

Συλλήψεις για διακίνηση λαθραίων 
καπνικών προϊόντων στη ∆υτική Αττική

4444χχρροοννηη  έέκκρρυυββεε  σσττηηνν  οοιικκεείίαα  ττηηςς  σσττηη  ΜΜααγγοούύλλαα,,  
11..221144  ππαακκέέτταα  ττσσιιγγάάρραα  κκααιι  229966  σσυυσσκκεευυαασσίίεεςς  κκααππννοούύ..  

ΕΕππιιππλλέέοονν,,  κκαατταασσχχέέθθηηκκεε  ττοο  πποοσσόό  ττωωνν  33..664499  εευυρρώώ..
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Ασπρόπυργος
Καµπόλης Παναγιώτης Α. Πλάτωνος 1, 

2105572588

Ελευσίνα
Θεοτόκης Αλέξανδρος ∆. 

Βενιζέλου Ελευθερίου 61, 2105548498

Μάνδρα
Μαρτζέλης Χρήστος Ι., Στρατηγού Ρόκκα 

Νικολάου 56, 2105555550

Aχαρνές
Σενούντα Αντουάν Γ. Κύπρου 76, 

Όπισθεν ∆ηµαρχείου, 2102469800

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια
Καµπόλη Αικατερίνη Ι. Μητροπόλεως 52 & 

Κανελλοπούλου 2, 2102475608

Χαϊδάρι
Μαγουλάς ∆ιαµαντής Πλαστήρα Νικολάου 14,

Χαϊδάρι, 2105821855

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιή συννεφιά  

Η θερµοκρασία στους 32
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

5,9,13,17,21,25,29

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Τίµων, Τίµος, Τιµόνα, Τιµόνη, Τίµα

Ειρήνη, Ρένα, Ρήνα, Ρηνιώ, Ρηνούλα,
Ειρήνα, Ειρήνγκω, Ρένια ,Χρυσοβαλάντης,

Βαλάντης, Βαλάντος, Χρυσοβαλάντω 

Στις 3 Αυγούστου 2017 θα ξεκινήσει η λειτουργία της
ηλεκτρονικής πλατφόρµας για τον εξωδικαστικό µηχανι-
σµό ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων και µέχρι το τέλος
του έτους αναµένεται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί οι
πρώτες αναδιαρθρώσεις για επιχειρήσεις µε χρέη µέχρι 2
εκατ. ευρώ.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονοµίας και Ανά-
πτυξης ∆ηµήτρης Παπαδηµητρίου θα γίνουν µέχρι τον
Οκτώβριο δύο κύριες αναβαθµίσεις στο σύστηµα σε
συνενόηση µε τις τράπεζες, τον ΕΦΚΑ, την Ανεξάρτητη
Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων και το TAXIS.

Με την ολοκλήρωση της πρώτης αναβάθµισης, εντός
του Αυγούστου, θα ενταχθούν στο σύστηµα τα στοιχεία
του οφειλέτη από την Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσό-
δων και από τις αρχές Οκτωβρίου, µε νέες αναβαθµίσεις,
σε συνεργασία µε τις τράπεζες και άλλους θα εµφανίζεται
αναλυτική κατάσταση χρεών του οφειλέτη.

Όπως είπε ο υπουργός ήδη έχει διασυνδεθεί το υπουρ-
γείο Εργασίας µε την ηλεκτρονική πλατφόρµα και
ξεκίνησε η συνεργασία και µε την Ανεξάρτητη Αρχή
∆ηµοσίων Εσόδων ενώ υπογράµµισε ότι οι αναβαθµίσεις
δεν εµποδίζουν τις επιχειρήσεις να καταχωρούν τα
στοιχεία τους σε ηλεκτρονική µορφή αντί να προσ-
κοµίζουν για τη ρύθµιση των οφειλών τους «κούτες µε
χαρτιά που θα αποθηκευτούν, τελικά, κάπου στο κτίρ-
ιοL»

Επιπλέον για να ενηµερωθεί ο κόσµος θα πραγµατο-
ποιηθεί το αµέσως επόµενο διάστηµα σειρά σεµιναρίων
ενώ λειτουργεί και γραφείο εξυπηρέτησης στους χρήστες
για πληροφορίες και ερωτήµατα.

Ο ειδικός γραµµατέας ∆ιαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
Φώτης Κουρµούσης σηµείωσε ότι µια επιχείρηση µπορεί
να καταχωρήσει µόνη της τα χρέη της αν προτιµάει η
επιχείρηση θέλει να τα βρει έτοιµα θα περιµένει τις ανα-
βαθµίσεις είναι επιλογή της επιχείρησης και να προχωρή-
σει στη ρύθµιση των χρεών.

Οι τράπεζες και οι λοιποί πιστωτές θα ελέγξουν την
αλήθεια των στοιχείων θα το κάνουν µε τα δικά τους
συστήµατα.

Εντός του έτους αναµένουµε, σηµείωσε ο κ. Κουρ-
µούσης, να ολοκληρωθούν οι πρώτες ρυθµίσεις για
επιχειρήσεις µε χρέη κάτω των 2 εκατ. ευρώ.

Όπως είπε ο ίδιος γι’ αυτή την κατηγορία των χρεών δεν
θα υπερβαίνουν οι διαδικασίες τους δύο µήνες. Για τις
µεγάλες επιχειρήσεις θα απαιτηθεί περισσότερος χρόνος

Από τον Οκτώβριο και µετά, λοιπόν, τα στοιχεία θα είναι
λοιπόν καταχωρηµένα στο σύστηµα «αλλά εµείς λέµε σε
όλους, ξεκινήστε γρήγορα για να ρυθµιστούν το συντοµό-
τερο τα χρέη σας» είπε ο κ. Κουρµούσης.

Σχετικά µε την ασφάλεια των δεδοµένων που καταχωρ-
ούνται στο σύστηµα υπογράµµισε ότι η ηλεκτρονική πλα-
τφόρµα ακολουθεί τις ασφαλιστικές δικλείδες που έχουν
τηρηθεί και στο TAXIS.

Περίπου 150.000 επιχειρήσεις έχουν χρέη στις τράπε-
ζες, σύµφωνα µε τα στοιχεία, και συνολικά 400.000 είναι
οι επιχειρήσεις που χρωστάνε σε τράπεζες και δηµόσιο
«και εκτιµούµε ότι όλες θα κάνουν ένταξη για ρύθµιση»
ανέφερε ο κ. Κουρµούσης.

400.000 επιχειρήσεις που χρωστάνε σε τράπεζες και δηµόσιο 
εκτιµάται ότι θα ενταχθούν στη ρύθµιση

Μέχρι το τέλος του 2017 οι πρώτες αναδιαρθρώσεις 
χρεών επιχειρήσεων µέσω εξωδικαστικού µηχανισµού

ΛΛύύσσηη  γγιιαα  ττοουυςς  3388  
σσυυµµββαασσιιοούύχχοουυςς  ττοουυ  δδήήµµοουυ

ΜΜάάννδδρρααςς  ––  ΕΕιιδδυυλλλλίίααςς

Μετά την τελευταία θυελλώδη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Μάνδρας Ειδυλλίας, που έγινε τη ∆ευτέρα, µε
αποκλειστικό θέµα την περιπέτεια των 38 συµβασιούχων που

είχε λήξει η σύµβασή τους, τα γεγονότα µέχρι σήµερα είναι καταιγιστικά.
Πιο συγκεκριµένα, την Τετάρτη, το απόγευµα σε σύσκεψη που έγινε στο

Υπουργείο Εσωτερικών απο τον Γ.Γ. του Υπουργείου µε τη συµµετοχή
εκπροσώπων των εργαζοµένων, της ΠΟΕ-ΟΤΑ και της δηµάρχου Γ. Κριε-
κούκη, αφού καταγράφηκε η κατάσταση, συζητήθηκε διεξοδικά το θέµα.

Μετά την κατάθεση στη βουλή τροπο-
λογίας για τους συµβασιούχους που
έληξε η σύµβασή τους, χθες το πρωί, η
δήµαρχος µαζί µε εκπροσώπους και τον
πρόεδρο της ΠΟΕ ΟΤΑ Νίκο Τράκα,
αποφάσισε να συνεχίσουν την εργασία
τους οι «38» και να κινηθούν οι διαδι-
κασίες για τη δηµιουργία 15 µόνιµων
θέσεων στον δήµο Μάνδρας- Ειδυλλίας.

Σε τοποθέτησή της η δήµαρχος Μάν-
δρας µετά απο σύσκεψη στην αίθουσα
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, απευθυνό-
µενη στους 38 εργαζόµενους, ανέφερε
πως µετά απο όσα έγιναν, πήρε τις απο-
φάσεις αυτές χωρίς όµως να επιβαρύνει
τους δηµότες µε πρόσθετα  τέλη, καθώς
µετά την τελευταία τροπολογία του ΥΠΕΣ

της δίνεται η δυνατότητα να βρεθούν χρήµατα για την πληρωµή τους απο εναλλακτικούς πόρους.
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ΑΑππααννωωττέέςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  ττηηςς  ΑΑσσττυυννοοµµίίααςς  σσττηη  ∆∆υυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή
Τον ερχόµενο Σεπτέµβριο θα µετατεθούν στην ∆υτική Αττική 500 νέοι αστυφύλακες 

Συνελήφθησαν, το τελευταίο
διήµερο, σε διάφορες περ-
ιοχές της Αττικής, τέσσερα

άτοµα για κατοχή και διακίνηση τσι-
γάρων και συσκευασµένου καπ-
νού, τα οποία δεν έφεραν την
προβλεπόµενη από τον νόµο ταινία
ειδικού φόρου κατανάλωσης καπ-
νού. Συγκεκριµένα:

Συνελήφθη, έπειτα από κατάλ-
ληλη αξιοποίηση πληροφοριών,
στις 24-7-2017 στην Μαγούλα, από
αστυνοµικούς του Τµήµατος Ασφά-
λειας Μάνδρας, µία 44χρονη ηµε-
δαπή διότι µετά από κατ’ οίκον
έρευνα, παρουσία δικαστικού Λει-
τουργού, βρέθηκαν και κατασχέθη-
καν -1.214- πακέτα τσιγάρα και -296- συσκευασίες
καπνού. Επιπλέον, κατασχέθηκε και το χρηµατικό
ποσό των (3.649) ευρώ.

Συνελήφθησαν στις 25-7-2017 στα Σεπόλια, έπει-
τα από επιχείρηση αστυνοµικών της Υποδιεύθυ-
νσης Ασφάλειας ∆υτικής Αττικής της ∆ιεύθυνσης
Ασφάλειας Αττικής, δύο (2) υπήκοοι Συρίας, ηλικίας
44 και 49 ετών, για διακίνηση καπνικών προϊόντων. 

Ειδικότερα, εντοπίστηκε ο 49χρονος να εξέρχεται
από αποθήκη της περιοχής και να επιβιβάζεται σε
δίκυκλη µοτοσυκλέτα, µεταφέροντας ποσότητες
λαθραίων τσιγάρων και καπνού ενώ λίγη ώρα
αργότερα, διαπιστώθηκε να προσεγγίζει µε µοτο-
συκλέτα την ίδια αποθήκη ο έτερος δράστης, προ-
κειµένου να προµηθευτεί λαθραία καπνικά προϊόν-
τα. 

Από την έρευνα στην αποθήκη, βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν -2.986- πακέτα τσιγάρα και -447-
πακέτα καπνού ενώ ακόµη κατασχέθηκαν το
χρηµατικό ποσό των (390) ευρώ καθώς και 2 µοτο-
συκλέτες, ως µέσα διακίνησης.

Συνελήφθη στις 25-7-2017, στο πλαίσιο ειδικών
δράσεων για την καταπολέµηση της εγκληµατικότ-
ητας στην περιοχή του ΗΣΑΠ Πειραιά, από αστυνο-
µικούς του Τµήµατος Ασφάλειας Πειραιά, ένας
22χρονος υπήκοος Πακιστάν, διότι κατελήφθη να
µεταφέρει εντός βαλίτσας -99- πακέτα λαθραίων
τσιγάρων, τα οποία ακολούθως κατασχέθηκαν.

Οι συλληφθέντες, µε τις δικογραφίες που
σχηµατίσθηκαν σε βάρος τους για παράβαση του
Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, οδηγήθηκαν στους
αρµόδιους Εισαγγελείς.

Α
λλάζει σταδιακά το τοπίο στην ∆υτική Αττική έπει-
τα από τις απανωτές επιχειρήσεις τις ΕΛ.ΑΣ,
αλλά και τον αστυνοµικό σχεδιασµό ελέγχου της

περιοχής ευρεύτερης περιοχής και του Μενιδίου , σύµφ-
ωνα µε στοιχεία που παρουσίασαν ο Αρχηγος τις ΕΛ.ΑΣ
Αντιστράτηγος Κων/νος Τσουβάλας και ο Γ. Γ. του Υπο-
υργείου ∆ηµήτρης Αναγνωστάκης, και αφορούν  το µέγε-
θος του σχεδιασµού των Αστυνοµικών επιχειρήσεων
µέχρι και τις 21 Ιουλίου .

Συγκεκριµένα και σύµφωνα µε τις επίσηµες ανα-
κοινώσεις, ελέχθησαν 9.420 άτοµα, προσήχθησαν 3.135,
βεβαιώθηκαν 1.846 παραβάσεις, ενώ κατασχέθηκαν
µεγάλες ποσότητες ναρκωτικών όλων των ειδών, ποσότ-
ητες λαθραίων τσιγάρων, όπλα, µαχαίρια αλλά και
κυνηγετικές καραµπίνες. Συνολικά συνελήφθησαν για
διάφορα αδικήµατα 651 άτοµα και συγκεκριµένα 196 για
ναρκωτικά, 265 για παραβάσεις του ΚΟΚ, 43 για καταδι-
καστικές αποφάσεις, 41 για παραβάσεις του Νόµου περί
Αλλοδαπών, 25 για κλοπές και διαρρήξεις, 8 για ληστεία
και οι υπόλοιποι για διάφορα µικροαδικήµατα.

Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη, κατά την διάρκεια τις παρουσιάσης έδωσε κι έναν
πολιτικό τόνο κριτικάροντας τις αιτιάσεις τις Αντιπολίτευ-
σης για το άβατο του Μενιδίου, λέγοντας ότι: “...η προ-
σπάθεια πολιτικής εκµεταλλεύσεις του δηµόσιου αγαθού
τις ασφάλειας, δεν προσφέρει καµιά υπηρεσία. 

Η Ελλάδα αποτελεί µια από τις πλέον ασφαλείς χώρες,
τόσο για τους πολίτες της, όσο και για τους εκατοντάδες
χιλιάδες τουρίστες, αλλά και τους επενδύτες. 

Όσοι προσπαθούν να εκµεταλλευτούν πολιτικά ένα
γεγονός, δεν προσφέρουν Εθνική Υπηρεσία στο τόπο
χρησιµοποιώντας την ΕΛ.ΑΣ για την Αντιπολιτευτικής
τους τακτική. 

Άλλωστε η κατάσταση στην ∆υτική Αττική δεν δηµιο-
υργήθηκε το τελευταίο χρόνο.” συµπλήρωσε ο κ. Αναγ-
νωστάκης.

Ο Αρχηγός τις ΕΛ.ΑΣ Αντιστράτηγος Κων/νος Τσουβά-
λας, στην αποστροφή του λόγου του µίλησε για επιπλέον
ενίσχυση µε προσωπικό των Υπηρεσιών στην ∆υτική
Αττική, αλλά και στο ειδικό κέντρο Αστυνοµικών επιχειρή-
σεων που λειτουργεί πλέον στην περιοχή. 

Μάλιστα ανέφερε πως τον ερχόµενο Σεπτέµβριο, στην
∆υτική Αττική, θα µετατεθούν 500 νέοι αστυφύλακες από
τις Σχολές τις Αστυνοµίας.

Ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτηµα της εγκληµατικότητας
σε Μενίδι και Άνω Λιόσια έκανε ο Αλέξης Τσίπρας

Ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτηµα της εγκληµατικότητας σε
Μενίδι και Άνω Λιόσια έκανε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας µιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του
Alpha, και τον Αντώνη Σρόιτερ, το βράδυ της Πέµπτης 26
Ιουλίου. Ερωτηθείς για την κατάσταση που επικρατεί στο
Κέντρο της Αθήνας και στα Εξάρχεια, ο πρωθυπουργός
επεσήµανε ότι η αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας θέλει
στόχευση και µελετηµένες κινήσεις κάτι που βρίσκεται στο
επίκεντρο του σχεδιασµού του Υπουργείου ∆ηµόσιας
Τάξης, ώστε το πρόβληµα να αντιµετωπιστεί στη ρίζα του.
Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράµµισε συγκεκριµένα ότι «∆εν
έχω ως σηµαντικότερο πρόβληµα τα Εξάρχεια από τα
Λιόσια, το Μενίδι, το δήµο Αχαρνών... “ 

Συλλήψεις για διακίνηση λαθραίων καπνικών
προϊόντων στη ∆υτική Αττική

4444χχρροοννηη  έέκκρρυυββεε  σσττηηνν  οοιικκεείίαα  ττηηςς  σσττηηνν  ΜΜααγγοούύλλαα,,  11..221144  ππαακκέέτταα
ττσσιιγγάάρραα  κκααιι  229966  σσυυσσκκεευυαασσίίεεςς  κκααππννοούύ..  ΕΕππιιππλλέέοονν,,  κκαατταασσχχέέθθηηκκεε

κκααιι  ττοο  χχρρηηµµααττιικκόό  πποοσσόό  ττωωνν  33..664499  εευυρρώώ.. ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ: Αύξηση 51,4%
στα καθαρά κέρδη εξαµήνου

Το πρώτο εξάµηνο του έτους συνεχίστηκε η άνοδος
αποτελεσµάτων του Οµίλου Τιτάν, όπως αναφέρεται
σε σχετική ανακοίνωση.

Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €773,8 εκ.,
παρουσιάζοντας αύξηση 6,9% σε σύγκριση µε το πρώτο
εξάµηνο του 2016. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων
και αποσβέσεων βελτιώθηκαν κατά 18,9% και ανήλθαν σε
€142,1 εκ. Τα καθαρά κέρδη µετά τα δικαιώµατα µειοψηφίας
και την πρόβλεψη για φόρους αυξήθηκαν κατά 51,4% και
ανήλθαν σε €13,9 εκ., σε σύγκριση µε κέρδη €9,2 εκ. την
αντίστοιχη περίοδο του 2016. Οι τάσεις του πρώτου τριµήνου
επιβεβαιώθηκαν το δεύτερο τρίµηνο.

Κατά το 2ο τρίµηνο του 2017 ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε
6,7% και ανήλθε σε €412 εκ. Τα λειτουργικά κέρδη προ
φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν σε €91 εκ., υψηλό-
τερα κατά 19,5%.

Τα καθαρά κέρδη µετά τα δικαιώµατα µειοψηφίας και την
πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε €17,8 εκ., κατά 35,9%
χαµηλότερα έναντι του 2ου τριµήνου του 2016.

Στις ΗΠΑ η οικονοµική ανάπτυξη και η αύξηση της
απασχόλησης συνέχισαν να στηρίζουν την ανάκαµψη της
αγοράς κατοικιών. Η αύξηση του πληθυσµού σε συνδυασµό
µε τις ευνοϊκές οικονοµικές συνθήκες και τα σχετικά χαµηλά
επιτόκια στεγαστικών δανείων, οδηγούν σε ανοδική πορεία
την εκκίνηση νέων οικοδοµών.

Ταυτόχρονα, η βελτίωση της δηµοσιονοµικής θέσης των
πολιτειών στις οποίες δραστηριοποιείται ο Τιτάνας έχει επι-
τρέψει την αύξηση των επενδύσεων σε υποδοµές. Το ευνοϊ-
κό περιβάλλον επέτρεψε τη βελτίωση των τιµών πώλησης
και των περιθωρίων. Καθοριστικό όµως ρόλο στην αύξηση
του κύκλου εργασιών και στη βελτίωση των αποτελεσµάτων
έπαιξε και το εκτενές πρόγραµµα επενδύσεων που υλο-
ποίησε ο Όµιλος τα τελευταία 3 χρόνια, επιτρέποντας την
επέκταση των δραστηριοτήτων του σε σκυρόδεµα, αδρανή
και ιπτάµενη τέφρα.

σσυυννέέχχεειιαα  σσττηη  σσεελλ..  44
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Ερώτηση κατέθεσε στη Βουλή ο
Τοµέας Υγείας της Ν∆ µε επικεφα-
λή τον Βουλευτή Επικρατείας της

Ν∆ και Τοµεάρχη Υγείας, Βασίλη Οικονό-
µου,µε αφορµή  την άρνηση του Υπουρ-
γείου Υγείας να απαντήσει σε 40 αναπάν-
τητες ερωτήσεις βουλευτών της Ν∆ προς
το Υπουργείο Υγείας  για φλέγοντα θέµα-
τα της Υγείας.
Το Υπουργείο Υγείας πέρα του γεγονό-

τος ότι απαξιώνει τον Κοινοβουλευτισµό
µε αυτό τον τρόπο, δείχνει και µε απρο-
κάλυπτο  τρόπο  ότι αδιαφορεί και
αρνείται να συζητήσει τις λύσεις  που η
Αξιωµ. Αντιπολίτευση θέτει για τα ακα-
νθώδη προβλήµατα της Υγείας, δείχνον-

τας έτσι την ασέβειά τους στους κοινο-
βουλευτικούς θεσµούς  και λειτο-
υργώντας αντιδηµοκρατικά και αυθαίρε-
τα. Η στάση τους δεν είναι απλά λυπηρή,
αλλά µετριέται και µε αριθµούς και απο-
καλύπτει την προσβλητική και αδιανόητη
συµπεριφορά που η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ δείχνει για το ∆ηµόσιο
Σύστηµα Υγείας 

Κύριε Υπουργέ,
Τους τελευταίους 6 µήνες, το Υπουργείο

Υγείας αποφεύγει να απαντήσει σε συνο-
λικά 40 ερωτήσεις
Βουλευτών της Ν∆, στα πλαίσια των

δράσεων του Τοµέα Υγείας, οι οποίες

σκοπό έχουν την εύρεση
λύσεων στα ακανθώδη

προβλήµατα ειδικά του Εθνι-
κού Συστήµατος Υγείας. Είναι
λυπηρό και
συγχρόνως δείχνει την αυταρχική και

αντιδηµοκρατική νοοτροπία της ηγεσίας
του Υπουργείου
Υγείας, το γεγονός ότι το Υπουργείο δεν

θεωρεί ότι έχει υποχρέωση να απαντήσει
στις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις της
αξιωµατικής αντιπολίτευσης, απαξιώνον-
τας τον κοινοβουλευτισµό και δείχνοντας
το χειρότερο πρόσωπο µια ανάλγητης και
καταστροφικής κυβέρνησης για τα θέµατα
Υγείας.

Κατόπιν όλων αυτών, ερωτάστε:
1. Γιατί µέχρι τώρα δεν έχετε δώσει

απάντηση σε 40 ερωτήσεις της Ν∆ που
έχει καταθέσει τους
τελευταίους 6 µήνες , ως οφείλατε να

έχετε ήδη κάνει;

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΦΩΤΗΛΑΣ ΙΑΣΟΝΑΣ

ΑΑΝΝΑΑΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΣΣΗΗ

Αντιµέτωπες µε µία πρωτοφανή µεθόδευση στον
τρόπο πληρωµής τους από το εργολαβικό συνε-
ργείο βρίσκονται οι καθαρίστριες που απασχο-

λούνται στο Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αθήνών (ΨΝΑ,
∆αφνί).

Σύµφωνα µε τις καταγγελίες που έχει δεχθεί ο Ενιαίος
Σύλλογος Εργαζοµένων του ΨΝΑ, οι γυναίκες που
κυρίως εργάζονται στον τοµέα της καθαριότητας διαπι-
στώνουν ότι πιστώνεται στους τραπεζικούς λογαρια-
σµούς τους το ποσό των 800 ευρώ από το ιδιωτικό συνε-
ργείο καθαρισµού που τις απασχολεί, αλλά πριν προλά-
βουν ναLχαρούν για την πληρωµή τους ενηµερώνονται
από το συνεργείο ότι πρόκειται για τεχνικό λάθος. Στη
συνέχεια, καλούνται να πάνε για ανάληψη στα ΑΤΜ συνο-
δεία µάλιστα υπαλλήλων του συνεργείου και να επιστρέ-
ψουν τα χρήµατα!

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ενιαίου Συλλόγου Εργα-
ζοµένων ΨΝΑ:

Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών στα Νοσοκοµεία
φαίνεται ότι εγκαινιάζουν µια νέα τακτική οικονοµικής
εκµετάλλευσης των εργαζοµένων τους και την απόκτηση
επιπλέον οικονοµικού οφέλους για τους ιδιοκτήτες τους.

Το Σωµατείο Εργαζοµένων έχει δεχτεί σωρεία καταγγε-
λιών των καθαριστριών του Νοσοκοµείου µας στων
οποίων τους τραπεζικούς λογαριασµούς πιστώνονται
800€από το Ιδιωτικό Συνεργείο Καθαρισµού. Η εταιρεία
προφασίζετε «ΤΕΧΝΙΚΟ ΛΑΘΟΣ» και µάλιστα απαιτεί
από τους εργαζόµενους να τα επιστρέψουν µε την µορφή
µετρητών και µε την συνοδεία υπαλλήλων της είτε στα
ΑΤΜ είτε στα κατά τόπους τραπεζικά υποκαταστήµατα
της Εθνικής Τράπεζας.

Επειδή:
·  Υπάρχει αντικειµενική αδυναµία των καθαριστριών

να εναντιωθούν στις πρωτοφανείς ενέργειες της εργο-
δοσίας τους υπό την απειλή της απόλυσης

·  Η τακτική αυτή µπορεί να θεωρηθεί ως διακίνηση
«µαύρου χρήµατος»

·  Συνεχίζεται η εκµετάλλευση των εργαζοµένων του
Ιδιωτικού συνεργείου που για χρόνια αντιµετωπίζουν
συνθήκες εργασιακού µεσαίωνα

·  Η Σύµβαση µε αριθµ. 48.10 έχει λήξει από τις
22/10/2014 και ανανεώνεται συνεχώς µε απευθείας αναθ-
έσεις µέχρι και σήµερα.

Το Σωµατείο εργαζοµένων καλεί την ∆ιοίκηση του
Νοσοκοµείου, την 2η ΥΠΕ, το Υπουργείο Υγείας και τα

αρµόδια Υπουργεία, την επιθεώρηση εργασίας, το ΙΚΑ
και τους λοιπούς αρµόδιους φορείς να διερευνήσουν :

-  Αν τηρούνται οι διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας,
δηλαδή η καταβολή των νοµίµων αποδοχών οι οποίες σε
καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερες των
προβλεποµένων από την οικεία ΣΣΕ.

-  Τι αφορούν τα 800€ που κατατέθηκαν στους λογαρ-
ιασµούς των καθαριστριών και είναι άµεσα απαιτητά από
την εταιρεία;

-  Οι 6 ώρες Χ 26 ηµέρες εργασίας, δηλαδή 11,5€ την
ηµέρα, ή τα 300€ µηνιαίως που λαµβάνουν οι καθαρίστρ-
ιες, είναι τα νόµιµα σύµφωνα µε την Συλλογική Σύµβαση
Εργασίας(ΣΣΕ);

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
-  Την ΑΜΕΣΗ ΕΚ∆ΙΩΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

-  ΑΜΕΣΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ & ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑ∆ΟΥΣ

Καταγγελίες των καθαριστριών του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου ∆αφνί: 
Τις εξαναγκάζουν να επιστρέψουν τον µισθό που τους καταβάλουν

Βασίλης Οικονόµου : Το Υπουργείο Υγείας λειτουργεί   
αντικοινοβουλευτικά και µε αυταρχισµό !
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Συνολικά, το 1ο εξάµηνο του 2017, ο κύκλος εργασιών στις ΗΠΑ
παρουσίασε άνοδο κατά 22,4% και ανήλθε σε €456 εκ. ενώ τα λει-
τουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 77,2% και ανήλθαν σε € 92,4 εκ.
Στην Ελλάδα η οικοδοµική δραστηριότητα κινήθηκε σε εξαιρετικά
χαµηλά επίπεδα. Η ολοκλήρωση ορισµένων µεγάλων έργων τους
πρώτους µήνες του 2017, σε συνδυασµό µε τη γενικευµένη καθή-
λωση της ιδιωτικής οικοδοµής είχαν ως αποτέλεσµα τη µείωση της
κατανάλωσης τσιµέντου το 1ο εξάµηνο του 2017.

Οι εξαγωγές παρέµειναν υψηλές απορροφώντας το µεγαλύτερο
µέρος της παραγωγής των εργοστασίων, υπό συνθήκες πάντως
αυξανόµενου ανταγωνισµού στις διεθνείς αγορές. Η υποτονική
εγχώρια αγορά σε συνδυασµό µε το υψηλότερο ενεργειακό κόστος,
οδήγησαν σε κάµψη της 2 κερδοφορίας.

Έτσι, ο κύκλος εργασιών του Τοµέα Ελλάδας και ∆υτικής Ευρώπης
το πρώτο εξάµηνο του έτους µειώθηκε κατά 3,2% και ανήλθε σε
€129,1 εκ. Τα λειτουργικά κέρδη µειώθηκαν κατά 30,4% σε σύγκρι-
ση µε το πρώτο εξάµηνο του 2016 και ανήλθαν σε €13,7 εκ. Στις αγο-
ρές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης η ζήτηση αυξήθηκε, καθώς η διε-
νέργεια εκλογών φαίνεται να επέδρασε θετικά στην οικοδοµική δρα-
στηριότητα το πρώτο εξάµηνο.

Ωστόσο οι συνθήκες στην αγορά δεν επέτρεψαν τη µετακύλιση της
αύξησης του ενεργειακού κόστους στις τιµές πώλησης, συµπιέζον-
τας τα λειτουργικά περιθώρια. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά
11,3% και ανήλθε σε €108 εκ. ενώ τα λειτουργικά κέρδη µειώθηκαν
κατά 10% σε €23,6 εκ., από €26,2 εκ. το πρώτο εξάµηνο του 2016.
Στην Αίγυπτο η οικονοµία βρίσκεται σε φάση προσαρµογής µετά τη
µεγάλη υποτίµηση της αιγυπτιακής λίρας που έγινε το 2016.

Ο κύκλος εργασιών το πρώτο εξάµηνο ανήλθε σε €80,7 εκ.
σηµειώνοντας σηµαντική αύξηση σε τοπικό νόµισµα αλλά πτώση
33,3% σε Ευρώ, ενώ συγχρόνως τα λειτουργικά κέρδη, EBITDA,
ανήλθαν σε €12,4 εκ. καταγράφοντας πτώση 42,1% σε αξίες Ευρώ.
Στην Τουρκία η ζήτηση ανέκαµψε µετά το βαρύ χειµώνα και κινήθη-
κε ανοδικά το δεύτερο τρίµηνο του έτους. 

Όµως η έναρξη λειτουργίας δύο νέων εργοστασίων στην περιοχή
που δραστηριοποιείται η Adocim, είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση του
όγκου πωλήσεων της θυγατρικής µας.

Επιπλέον η διολίσθηση της τουρκικής λίρας οδήγησε σε αρνητικές
συναλλαγµατικές διαφορές, οι οποίες επηρέασαν την κερδοφορία
της Adocim. Τα αποτελέσµατα που αναλογούν στον Τιτάνα ήταν
ζηµίες €0,4 εκ. έναντι κερδών €2,2 εκ. το πρώτο εξάµηνο του 2016.

Τέλος, στη Βραζιλία, η βελτίωση σηµαντικών µακροοικονοµικών
δεικτών (πληθωρισµός, επιτόκια, συναλλαγµατική ισοτιµία) δεν έχει
ακόµα µεταφραστεί σε βελτίωση της ζήτησης και η αγορά κατασ-
κευών παρέµεινε πτωτική.

Η ζήτηση τσιµέντου στη χώρα µειώθηκε κατά 9% το πρώτο εξάµ-
ηνο 2017. 

Οι επενδυτικές δαπάνες του Οµίλου το πρώτο εξάµηνο του 2017,
ανήλθαν σε €72 εκ., ήταν κατά €10,4 εκ. υψηλότερες από αυτές της
αντίστοιχης περιόδου του 2016 και κατά το µεγαλύτερο µέρος τους
αφορούν στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στις ΗΠΑ. Ο καθαρ-
ός δανεισµός του Οµίλου στις 30.06.2017 διαµορφώθηκε στα €787
εκ., υψηλότερος κατά €126 εκ. έναντι του δανεισµού στις
31/12/2016. Σηµαντική επίδραση στα επίπεδα δανεισµού είχαν η
διανοµή µερίσµατος και η επιστροφή κεφαλαίου ύψους συνολικά
€93,1 εκ. στους µετόχους εντός του δεύτερου τριµήνου το 2017.

Τον Απρίλιο 2017, η θυγατρική του Οµίλου TITAN GLOBAL
FINANCE Plc υπέγραψε νέο κοινοπρακτικό δάνειο σε Ευρώ και
άλλα νοµίσµατα ύψους €300 εκατοµµυρίων, λήξης τον Ιανουάριο
2022 µε την εγγύηση της Α.Ε. Τσιµέντων Τιτάν. 

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν χρησιµοποιήθηκαν εν µέρει για την
αναχρηµατοδότηση πιστωτικών γραµµών και εν µέρει παραµένουν
διαθέσιµα για την επίτευξη γενικών εταιρικών σκοπών του Οµίλου.

Τον Μάιο του 2017, ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard
& Poor’s αναγνωρίζοντας τη βελτίωση των αποτελεσµάτων και τις
προοπτικές του Οµίλου αναβάθµισε την πιστοληπτική ικανότητα
του Τιτάνα σε «ΒΒ+» µε σταθερή προοπτική.
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Ο∆ήµαρχος Ασπροπύργου και Μέλος του
∆.Σ. της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλά-
δας, κ. Νικόλαος Μελετίου, στο άγγελµα

της κατάκτησης του Χρυσού Πανευρωπαϊκού
Μεταλλίου, στην ελευθέρα πάλη, (στα 58 κιλά), από
τον Ασπροπυργιώτη αθλητή, Γιώργο Πιλίδη, απέ-
στειλε, στον ίδιο και τους οικείους του, το ακόλουθο
µήνυµα:«Γιώργο Πιλίδη, εξ ονόµατος όλων των
Ασπροπύργιων, σου απευθύνω τα πιο θερµά µας
συγχαρητήρια και τις ειλικρινείς ευχαριστίες µας, για
το κατόρθωµά σου, να ανεβείς στο ψηλότερο σκαλί
του βάθρου, σε 5ο  συνεχή διεθνή αγώνα, τα τελευ-
ταία 3 χρόνια, αυτή τη φορά στο Πανευρωπαϊκό
Πρωτάθληµα Πάλης, Παίδων, στο Σεράγεβο.

Το δώρο σου στον Ασπρόπυργο, ανήµερα του
εορτασµού της πολιούχου, Αγίας Παρασκευής, η
ύψιστη τιµή στα εθνικά χρώµατα, σε καθιστούν
παράδειγµα για όλους τους Νέους της πόλης µας
και της Ελλάδας! 

Για µας, που ξέρουµε ότι, πορεύεσαι µε οδηγούς
την πίστη στο Χριστό και την κληρονοµιά του
Ελληνισµού, οι νίκες σου είναι προτροπή αγώνα,

για το µέλλον που χρωστάµε στην Πατρίδα και στο
Λαό της.Σε παρακαλούµε, να µεταβιβάσεις τη
χαρά, τη συγκίνηση, και τα θερµά µας συγχαρη-
τήρια, στους Γονείς σου, στον άξιο Προπονητή
σου, τον Ολυµπιονίκη-Αξιωµατικό του Ελληνικού

Στρατού, κ. Αµιράν Καρντάνοβ, και στους ∆ασκά-
λους σου, στο Σχολείο και στο Κατηχητικό της Ενο-
ρίας σου, για τα ψυχικά εφόδια, µε τα οποία σε
όπλισαν, ώστε να αγωνίζεσαι και να νικάς, σ΄ όλες
τις µάχες της ζωής σου.»

Να ξεκινάει από τα Άνω
Λιόσια κι όχι από το
ΣΚΑ η σύνδεση της

γραµµής Αθήνα-Θεσσαλονίκη
µε το Αεροδρόµιο, ζήτησε από
το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ Φίλιππο Τσαλίδη ο
∆ήµαρχος Χρήστος Παππούς. 

Ο ∆ήµαρχος Φυλής επισκέφ-
θηκε εσπευσµένα, το µεσηµέρι
της Τετάρτης 26 Ιουλίου 2017
τα γραφεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ
στην Οδό Καρόλου και τόνισε
ότι το επιβατικό κοινό έχει
πραγµατικά εξοργιστεί µε την αλλαγή του σχεδια-
σµού στα δροµολόγια, καθώς ο ∆ήµος Φυλής και η
ευρύτερη περιοχή υποβαθµίζεται συγκοινωνιακά. 

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος δεσµεύθηκε ότι θα απαν-

τήσει συγκεκριµένα στα ζητήµατα που του έθεσε ο
∆ήµαρχος Φυλής και µάλιστα γραπτά, ώστε να
γνωρίζει ο κόσµος τι µέλλει γενέσθαι. 

Από την πλευρά του ο Χρήστος Παππούς επιφυ-
λάχθηκε να πάρει θέση µέχρι να δει τη γραπτή

απάντηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, το πολύ µέχρι την Πέµ-
πτη 27 Ιουλίου 2017, καθώς η ανακοίνωση της
Εταιρίας αναφέρει ότι οι αλλαγές στα δροµολόγια θα
εφαρµοστούν από την 30η Ιουλίου 2017 και µετά. 

Η αναµενόµενη απάντηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ για
την κατάργηση των δροµολογίων του Προαστιακού
αναφέρει σύµφωνα µε πληροφορίες που είδαν το
φως της δηµοσιότητας ότι το πρόβληµα της διακο-
πής της γραµµής Άνω Λιόσια-Αεροδρόµιο οφείλετε
στην αναβάθµιση του δικτύου. Με βάση αυτό έχουν
δροµολογηθεί εργασίες που αναµένεται να έχουν
ολοκληρωθείµέχρι το τέλος του έτους.

Έτσι , µετά τις  30 Ιουλίου αναµένεται να
υπάρχουν εξελίξεις στο θέµα.

Χρυσό Πανευρωπαϊκό µετάλλιο στην ελευθέρα πάλη, (στα 58 κιλά),
από τον Ασπροπυργιώτη αθλητή, Γιώργο Πιλίδη

ΘΘΕΕΡΡΜΜΑΑ  ΣΣΥΥΓΓΧΧΑΑΡΡΗΗΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ∆∆ΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΟΟΥΥ  ΝΝ..  ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΊΊΟΟΥΥ  
‘‘’’ΗΗ  ύύψψιισσττηη  ττιιµµήή  σστταα  εεθθννιικκάά  χχρρώώµµαατταα,,  σσεε  κκααθθιισσττοούύνν  ππααρράάδδεειιγγµµαα  γγιιαα  όόλλοουυςς  

ττοουυςς  ΝΝέέοουυςς  ττηηςς  ππόόλληηςς  µµααςς  κκααιι  ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδααςς!!’’’’  

ΕΕσσππεευυσσµµέένναα  σσττοονν  ∆∆ιιεευυθθύύννοονντταα  ΣΣύύµµββοουυλλοο  ττηηςς  ΤΤΡΡΑΑΙΙΝΝΟΟΣΣΕΕ  
γγιιαα  τταα  δδρροοµµοολλόόγγιιαα  ττοουυ  ΠΠρροοαασσττιιαακκοούύ  οο  ∆∆ήήµµααρρχχοοςς  ΧΧρρήήσσττοοςς  ΠΠααπππποούύςς
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Με ιδιαίτερη χαρά και αισιοδοξία
αποδεχτήκαµε την τιµητική πρότα-
ση από τον «Εµπορικό Σύλλογο

Μεγάρων» και τη δηµοτική διοίκηση για
συνδιοργάνωση σειράς συναντήσεων µε
θέµα την τουριστική ανάπτυξη του δήµου
Μεγαρέων αλλά και συµµετοχής σε σχετική
οµάδα εργασίας.

∆ια εκπροσώπων καταθέσαµε τρεις συνο-
λικά προτάσεις και στις δύο συναντήσεις που
έχουν λάβει χώρα έως τώρα. Η πρώτη πρό-
ταση κατατέθηκε στην πρώτη συνάντηση
στην αίθουσα «Ιφινόη» στη Βαρέα στις 19
Ιουνίου και οι άλλες δύο στη δεύτερη συνάν-
τηση στις 10 Ιουλίου στο ξενοδοχείο «Κοκ-
κίνης» στη Κινέτα.

Είµαστε σε θέση να υποστηρίξουµε την
υλοποίηση των προτάσεων µας και φυσικά
κάθε άλλη προοδευτική ενέργεια που σχετίζε-
ται µε τις δράσεις του οµίλου µας. Ευελπι-
στούµε η οµοψυχία που διαφάνηκε έως τώρα
στις συναντήσεις να επικρατήσει δια παντός
ώστε να απολαύσουµε όλοι τα θετικά αποτε-
λέσµατα αλλά και να χτίσουµε το καλύτερο
µέλλον που κάθε υγιής κάτοικος της περιοχής
µας οραµατίζεται.

Ακολουθούν οι προτάσεις: 

1Η ΠΡΟΤΑΣΗ: δηµιουργία µονοπατιών
Η πρώτη πρόταση που καταθέτει σήµερα η

«Εθελοντική Οµάδα Μεγάρων Κούρος»
αφορά τη δηµιουργία δικτύων πιστοποιηµέ-
νων µονοπατιών στις δασικές περιοχές του
δήµου µας.

Στη χώρα µας έχουν πιστοποιηθεί σε εθνικό
επίπεδο διάφορες περιοχές από την «Ελληνι-
κή Εταιρία Περιβάλλοντος και Πολιτισµού»
που υλοποιεί το πρόγραµµα «Μονοπάτια
Πολιτισµού». Όµως ένα έχει λάβει πιστο-
ποίηση από τον Ευρωπαϊκό Συνεταιρισµό
Περιπατητών (ERA) που διαθέτει περίπου
5.000.000 µέλη σύµφωνα µε ιδίες αναφορές.
Πρόκειται για το µονοπάτι του Μαίναλου στην
Αρκαδία.

Γνωρίζοντας πολύ καλά τα µέρη που προ-
στατεύουµε από πυρκαγιές και από κάθε
κίνδυνο και κατόπιν έρευνας διαπιστώσαµε
ότι µε τις κατάλληλες ενέργειες η περιοχή µας

έχει όλες τις προϋποθέσεις να λάβει και την
εθνική αλλά και την ευρωπαϊκή πιστοποίηση.

Η ευρωπαϊκή αναγνώριση και πιστοποίηση
θα συµβάλει στη προσέλκυση αλλοδαπών
τουριστών, που σηµειωτέο είναι µία οµάδα
τουριστών εκ των πραγµάτων µετακινούµενη,
εύρωστη οικονοµικά και καλώς ποιοτική, και
στο να προσδοθεί το απαιτούµενο κύρος.

Στις αρχές του τρέχοντος έτους δηµο-
σιεύτηκε σε ΦΕΚ απόφαση του αρµόδιου
υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
που αφορά τον «καθορισµό τεχνικών προδια-
γραφών χάραξης, σήµανσης, διάνοιξης και
συντήρησης ορειβατικών – πεζοπορικών
µονοπατιών». Οπότε µε το νοµοθετηµένο
πλαίσιο οι ενέργειες θα είναι σύννοµες και
συγκεκριµένες. Η ακολουθία του νόµου εκτός
από υποχρεωτική δίνει τη δυνατότητα να
υπάρξει χρηµατοδότηση.

Η υλοποίηση της πρότασης µας προϋποθ-
έτει την ύπαρξη ιδιωτικών και δηµόσιων υπο-
δοµών αλλά και τη δηµιουργία νέων όχι απα-
ραίτητα στην αρχή. Επίσης είναι απόλυτα
εφικτό να συνδεθεί µε άλλες µορφές τουρι-
σµού όπως τον κλασικό (δηλαδή της ανα-
ψυχής), το θρησκευτικό, τον εκπαιδευτικό κτλ.

Οι περιοχές που συγκεκριµένα µπορούν να
αποκτήσουν µονοπάτια ή δίκτυο µονοπατιών
ή ακόµα και να ενωθούν µεταξύ τους είναι:

ο Καβελλάρης,
το όρος Πατέρας µε την ανάδειξη του µικρ-

ού και του µεγάλου Βαθυχωρίου και των Πύρ-
γων, µε κατάληξη στο Αλεποχώρι,

τα Γεράνεια µε πέρασµα από την πηγή της
Γκούρας και τον Αέρα και µε κατάληξη στην
Κινέτα. 

Πέρα από τα οφέλη της γενικότερης ανά-
δειξης του φυσικού κάλλους της περιοχής µας
και της τόνωσης της οικονοµίας υπάρχουν και
άλλα σε τοπικό επίπεδο όπως:

η γνωριµία των γηγενών µε µέρη που
έχουν δίπλα τους,

η προαγωγή της καλής σωµατικής υγείας
και κατά συνέπεια της καλής ποιότητας ζωής,

η µετάδοση της αγάπης για τη φύση και της
επιθυµίας για τη διαχρονική προστασία της.

η προσέγγιση περιοχών που προστατεύον-

ται αντιπυρικά ώστε να υπάρξει καλύτερο
αποτέλεσµα σε κατάσταση κινδύνου.

Να σηµειωθεί ότι όλες οι πιστοποιήσεις
έχουν ορισµένη διάρκεια κάποιων ετών και η
ανανέωση τους καθώς και η συντήρηση τους
επαφίεται σε αυτούς που έχουν τη σχετική
ευθύνη. 

Εννοούµε ότι απλώς η χάραξη δεν αποτε-
λεί τουριστική προσέλκυση αλλά χρειάζεται
συνεχώς επιτήρηση και φροντίδα σε επίπεδο
κοινών ενεργειών και µε µπροστάρη την εκά-
στοτε δηµοτική αρχή. 

2η ΠΡΟΤΑΣΗ: µαθητικός τουρισµός.
Η δεύτερη πρόταση που καταθέτουµε

αφορά τον εξειδικευµένο µαθητικό τουρισµό,
δηλαδή την προσέλκυση µαθητών όλων των
εκπαιδευτικών βαθµίδων προκειµένου να
επισκεφθούν συγκεκριµένα σηµεία του δήµου
Μεγαρέων µε αρχαιολογικό, θρησκευτικό,
ιστορικό και εκπαιδευτικό ενδιαφέρον.

Η παραπάνω ενέργεια µπορεί να υλοποι-
ηθεί µόνο µε την συνεργασία και την έγκριση
των διευθύνσεων της πρωτοβάθµιας και της
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ∆υτικής Αττι-
κής.

Επιγραµµατικά οι επισκέψιµοι από τους
µαθητές χώροι είναι το αρχαιολογικό µουσείο,
η Κρήνη του Θεαγένους, τα αναπαλαιωµένα
εκκλησάκια του µεγαρικού κάµπου, ελαιοτρι-
βεία, οινοποιεία, κτήµατα όπως αυτό του
Εύχαρις κ.α. 

Οι δραστηριότητες που µπορούν να
συνδυαστούν είναι σεµινάρια οδικής ασφάλει-
ας, γνωριµία µε τη χλωρίδα, και φυσικά γνωρ-
ιµία µε τον εθελοντισµό προκειµένου να περ-
αστεί στη συνείδηση των παιδιών η υψηλή
αξία της παρουσίας τους στην κοινωνία όταν
οι ασχολίες τους είναι ουσιαστικές και
στηρίζονται στις αρχές της ανιδιοτέλειας και
του αλτρουϊσµού. 

3η ΠΡΟΤΑΣΗ: δηµιουργία χώρου πολι-
τιστικών εκδηλώσεων.

Ο δήµος Μεγαρέων στερείται ενός ειδικού
ανοικτού χώρου µουσικών εκδηλώσεων και
θεατρικών παραστάσεων στα πρότυπα της
Επιδαύρου και άλλων περιοχών. Έχει κατα-

γραφεί ότι κατά την αρχαιότητα υπήρχε παρό-
µοιος χώρος, κάτι που έρχεται σε πλήρη 

αρµονία µε την µακραίωνη ιστορία της περ-
ιοχής µας.

Είναι απόλυτα εφικτό και αποτελεί µία
µεγάλη πρόκληση για τη γενιά που θα το ανα-
λάβει, να δηµιουργηθεί ένας ανοικτός χώρος
συναυλιών και θεατρικών παραστάσεων
χωρητικότητας από 5.000 έως και 10.000 ατό-
µων ώστε να λαµβάνουν χώρα πολιτιστικά
δρώµενα που θα αφήνουν ανεξίτηλη τη σφρ-
αγίδα τους.

Η χώρα µας είναι η κοιτίδα του παγκόσµιου
πολιτισµού. Αν αναλογιστούµε το βάρος της
κληρονοµιάς µας ως απόγονοι των αρχαίων
Μεγαρέων θα µπορέσουµε να τοποθετήσο-
υµε µε ένα τέτοιο έργο τα σύγχρονα Μέγαρα
στο υψηλότερο βάθρο ως πόλη που συνεχίζει
να παράγει πολιτισµό περισσότερα χρόνια και
από την Αθήνα.

Ο χώρος του παλιού νταµαριού στο δυτικό
κόµβο της πόλης των Μεγάρων προσφέρεται
για χώρος όπως προτείνουµε παραπάνω.
Πέρα από τα οικονοµικά οφέλη, µε την κατάλ-
ληλη προβολή η πόλη θα ανυψωθεί στη
συνείδηση όλων εφόσον οι εκδηλώσεις εναρ-
µονίζονται µε την ιστορία µας και τη σέβονται.

Εκ του ∆.Σ.

Ο Πρόεδρος, Ρήγας Μελέτιος

Ο Γραµµατέας, Κατερινίτσας Αντώνιος

ΠΠρροοττάάσσεειιςς  γγιιαα  ΤΤοουυρριισσττιικκήή  ΑΑννάάππττυυξξηη  ττωωνν
ΜΜεεγγάάρρωωνν  ααππόό  ττηηνν  ΕΕθθεελλοοννττιικκήή  ΟΟµµάάδδαα  ""ΚΚοούύρροοςς""

Στο περιθώριο πρόσφατων συναντήσεων µε τον «Εµπορικό 
Σύλλογο Μεγάρων» και τη δηµοτική διοίκηση 

ΑΜΑΛΙΑ Κ. ΛΙΑΣΚΟΥ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Απόφοιτος Πανεπιστηµίου Αθηνών 

Αναγνωρισµένη άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος στη Γερµανία

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

Τηλέφωνο: 210 5547957 κινητό: 6974470394
email: amalia.liaskou@yahoo.gr
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Ε∆ΣΝΑ: Οικίσκοι στον χώρο
απόθεσης απορριµµάτων
Ολοκληρώθηκε η προµήθεια και εγκατάσταση 2 κλι-
µατιζόµενων οικίσκων, στον χώρο απόθεσης απο-
ρριµµάτων στον Χ.Υ.Τ.Α. Φυλής, για την προστασία
και βελτίωση των εργασιακών συνθηκών των επιτό-
που εργαζοµένων του Ε∆ΣΝΑ. 

Ξεκινά σήµερα Παρασκευή, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το
πρόγραµµα Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕ∆. 

1.639 θέσεις πλήρους απασχόλησης µέσω της πρόσληψης
προσωπικού σε ∆ήµους και Υπηρεσίες Α’ υποδοχής & ασύλου 

Στη δηµιουργία 1.639 θέσεων πλήρους απασχόλησης
µέσω της πρόσληψης προσωπικού σε ∆ήµους και
Υπηρεσίες Α’ υποδοχής, ασύλου και διαχείρισης προ-

σφυγικών ροών – Β΄ ΚΥΚΛΟΣ για χρονικό διάστηµα οκτώ
µηνών, αφορά η ∆ηµόσια Πρόσκληση Ν. 9 /2017 προγραµµά-
των Κοινωφελούς Χαρακτήρα που δηµοσιεύεται σήµερα.

Τo Πρόγραµµα «Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε ∆ήµους και σε
Υπηρεσίες Α΄ Υποδοχής, Ασύλου και ∆ιαχείρισης προσφυ-
γικών ροών » συγχρηµατοδοτείται από την Ελλάδα και την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο).

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερ-
όµενους εγγεγραµµένους στο µητρώο του ΟΑΕ∆ ανέργους,

ηλικίας 18 ετών  ξεκινά  28/7/2017 και ώρα 10η πρωινή και λήγει την Tρίτη 8/8/2017 και ώρα 12η
µεσηµβρινή.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται µε απλό τρόπο - αποκλειστικά µέσω του διαδικτύου - στην ιστοσελίδα
του ΟΑΕ∆ (www.oaed.gr), χρησιµοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης. Σύµφωνα
µε το περιεχόµενο της µε αριθµό 9/2017 ∆ηµόσιας Πρόσκλησης, δικαίωµα υποβολής ηλεκτρονικών αιτή-
σεων, διαδικτυακά, στα προγράµµατα Κοινωφελούς Χαρακτήρα έχουν µόνο οι εγγεγραµµένοι άνεργοι στα
µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ που ανήκουν σε –τουλάχιστον- µία από τις παρακάτω κατηγορίες:

Εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ άνεργοι, µέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται
κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραµµένοι στο µητρώο ανέργων του ΟΑΕ∆. 

Εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ άνεργοι, µέλη µονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες
δεν εργάζεται κανείς. 

Εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ ως µακροχρόνια άνεργοι. 
Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστηµιακού και Τεχνολογικού τοµέα, εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων

πτυχιούχων του ΟΑΕ∆, για την κάλυψη θέσεων µε βάση τα τυπικά προσόντα τους όπως αυτά αναλύον-
ται στο Παράρτηµα II της ∆ηµόσιας Πρόσκλησης. 

Εγγεγραµµένοι στα µητρώα του ΟΑΕ∆, άνεργοι άνω των 29 ετών. 
Εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων ΑµεΑ του ΟΑΕ∆.
Εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήµατος

Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ), πρώην «Ελαχίστου Εγγυηµένου Εισοδήµατος»

ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ ΤΟ “ΜΠΛΟΚΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ ΤΟ “ΜΠΛΟΚ
15” ΣΤΟ ΧΑΪ∆ΑΡΙ15” ΣΤΟ ΧΑΪ∆ΑΡΙ

Ο νέος πρέσβης της Γερµανίας
στην Αθήνα και η πρώτη 

συµβολική κίνηση

ΟΓενς Πλάιντερ ανέλαβε πρέσβης της Γερµανίας
στην Αθήνα, αντικαθιστώντας τον Πέτερ Σόοφ.
Κατά την πρώτη µέρα ανάληψης των καθηκόν-

των του επισκέφθηκε το Μπλοκ 15 στο Χαϊδάρι για να
αποτίσει φόρο τιµής στα θύµατα της γερµανικής
κατοχής. 
Σε χαιρετισµό του ο κ. Πλάντιερ σηµείωσε ότι κοιτάζον-
τας µπροστά, το ζητούµενο είναι τώρα να διασφαλιστεί,
πως όλες οι προσπάθειες για µεταρρυθµίσεις αλλά και οι
οικονοµικές θυσίες δεν ήταν µάταιες. «Ότι, πράγµατι,
δηµιούργησαν το υπόβαθρο για ένα καλύτερο µέλλον»,
πρόσθεσε.

Στο δηµαρχείο Ιλίου
η Πανελλαδική Συνοµοσπονδία 

Συνάντηση µε τον πρόεδρο από την Πανελλαδική
Συνοµοσπονδία Ελλήνων Ροµά «ΕΛΛΑΝ
ΠΑΣΣΕ» Βασίλη Πάντζο και µέλη του ∆.Σ. πραγ-

µατοποίησε ο δήµαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος στο δηµα-
ρχείο, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν προτά-
σεις για την επίλυση των γενικότερων κοινωνικών προβ-
ληµάτων που αντιµετωπίζουν οι Έλληνες Ροµά.
Όπως δήλωσε ο κ. Ζενέτος: «Οι Έλληνες Ροµά αποτε-

λούν αναπόσπαστο κοµµάτι της ελληνικής κοινωνίας.
Στον ∆ήµο µας έχουν ενταχθεί πλήρως στο κοινωνικό
σύνολο και τα παιδιά των οικογενειών τους έχουν
επιτύχει σε ποικίλους τοµείς, αφού πολλά από αυτά
έχουν αναδειχθεί σε αξιόλογους επιστήµονες, επιτ-
υχηµένους επαγγελµατίες, καλλιτέχνες και αιρετούς,
αποτέλεσµα της µακροχρόνιας προσπάθειας του ∆ήµου
και της τοπικής κοινωνίας. Συµπαραστεκόµαστε στον
αγώνα τους για την επίλυση των ευρύτερων προβληµά-
των που αντιµετωπίζουν και είµαστε ανοιχτοί σε προτά-
σεις που προσανατολίζονται στη βελτίωση της ένταξής
τους στην κοινωνία του Ιλίου».
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης, ο αντιδήµαρχος

Κοινωνικής Πολιτικής Ιωάννης Χαραλαµπόπουλος, ο
αντιπρόεδρος της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ Νικόλαος Μυλωνάς, ο
ειδικός γραµµατέας της Συνοµοσπονδίας Αντώνης
Μπατζελής, ο πρόεδρος του Συλλόγου Τσιγγάνων ∆υτι-
κής Αττικής «Ρωµιοσύνη» Κωνσταντίνος Παναγιωτό-
πουλος (∆ιαµάντης), καθώς επίσης, η επιστηµονική
συνεργάτιδα της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ Μαρία Πετράκη, ο
νοµικός σύµβουλος της Συνοµοσπονδίας Ηλίας Γιαννό-
πουλος και η διευθύντρια της Κοινωνικής Υπηρεσίας του
δήµου Ιλίου Αναστασία Παπάζογλου.
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Σηµαντικές αλλαγές για τους δηµοτικούς αστυνοµικούς φέρνει το
άρθρο 99 του πολυνοµοσχεδίου ΟΤΑ που ψηφίστηκε προχθ-
ες στη Βουλή.Συνοπτικά:

καταβάλλονται αναδροµικά από 11/5/2015 οι αποδοχές όσων επα-
νήλθαν στις υπηρεσίες τους ή µετατάχθηκαν σε άλλες θέσεις του οικείου
δήµουεξαιρείται η υπερβάλλουσα µείωση (προσωπική διαφορά) από τις
προβλεπόµενες περικοπέςτροποποιούνται διατάξεις για την επα-
νασύσταση της δηµοτικής αστυνοµίαςπαρέχεται σε δηµοτικούς αστυνο-
µικούς που υπηρετούν σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών,
αλλά σε διαφορετική περιφερειακή ενότητα από αυτήν στην οποία υπηρ-
ετούσαν πριν τεθούν σε διαθεσιµότητα, να µεταταγούν, κατά παρέκκλι-
ση κάθε άλλης διάταξης, σε συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις σε
υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών στον ίδιο δήµο ή περιφερειακή
ενότητα όπου υπηρετούσαν πριν τεθούν σε διαθεσιµότητα.

∆είτε αναλυτικότερα ολόκληρο το άρθρο 99:
1. Οι αποδοχές των πρώην δηµοτικών αστυνοµικών που επανήλθαν

στις υπηρεσίες τους ή µετατάχθηκαν σε άλλες θέσεις του οικείου δήµου
ή σε άλλους φορείς, δυνάµει των διατάξεων των άρθρων 14 και 19 του
ν. 4325/2015 (Α  ́47), καταβάλλονται από 11.5.2015.

2. Εξαιρείται από την περικοπή η υπερβάλλουσα µείωση (προσωπι-
κή διαφορά) του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 των υπαλλήλων που µετα-
τάσσονται ή µεταφέρονται στους Ο.Τ.Α. α  ́και β  ́βαθµού, τις Αποκεντρ-
ωµένες ∆ιοικήσεις και τις υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Εσωτερ-
ικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, των υπαλλήλων που έχουν µετα-
ταγεί, στο πλαίσιο της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας του άρθρου 30
του ν. 4223/2013 (Α΄287), όπως ισχύει, σε Ο.Τ.Α. α  ́και β  ́βαθµού, των
δηµοτικών αστυνοµικών, των σχολικών φυλάκων, καθώς και όσων
µετατάχθηκαν σε άλλες υπηρεσίες µετά τη θέση τους σε καθεστώς διαθ-
εσιµότητας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των νόµων 4093/2012 (Α΄222),
4172/2013 (Α  ́ 167), 4199/2013 (Α΄216), 4316/2014 (Α  ́ 270) και
4257/2014 (Α  ́93), των σχολικών φυλάκων που µετατάχθηκαν υποχρ-
εωτικά σε νοσοκοµεία, των πρώην δηµοτικών αστυνοµικών που
παρέµειναν στις υπηρεσίες των σωφρονιστικών καταστηµάτων ή όσων
επανήλθαν στις υπηρεσίες τους, σύµφωνα µε τα άρθρα 14, 17 και 21 

του ν. 4325/2015 (Α  ́47), συµπεριλαµβανοµένων των απασχολούµε-
νων σε προσωποπαγείς θέσεις κλάδου ΥΕ καθαριστριών, που
συστήθηκαν κατ’ εφαρµογή των διατάξεων αυτών. Το προηγούµενο
εδάφιο εφαρµόζεται και σε µετατάξεις ή µεταφορές υπαλλήλων που διε-
νεργήθηκαν σε Ο.Τ.Α. α  ́και β  ́βαθµού, σύµφωνα µε τα άρθρα 74, 78,
181 και 182 του ν. 3584/2007 (Α  ́143) και 246 του ν. 3852/2010 (Α  ́87),
εκτός αυτών περί ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας. Η εξαίρεση από την
περικοπή της υπερβάλλουσας µείωσης, σύµφωνα µε τα προηγούµενα
εδάφια, ισχύει αναδροµικά από την έναρξη ισχύος των διατάξεων,
σύµφω-να µε τις οποίες επήλθε, ανά περίπτωση, η περικοπή.

3. Η περίπτωση β  ́της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4325/2015 αντι-
καθίσταται ως εξής:

«3. β) Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µπορεί να αποφασι-
στεί η µη επανασύσταση Υπηρεσίας ∆ηµοτικής Αστυνοµίας. Στην
περίπτωση αυτή οι θέσεις δηµοτικών αστυνοµικών που είχαν επανα-
συσταθεί καταργούνται και όσοι τις κατείχαν κατατάσσονται σε άλλες
υπηρεσίες των οικείων δήµων, σε κλάδους της ίδιας ή ανώτερης κατ-
ηγορίας, µε βάση τα τυπικά προσόντα που κατέχουν κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. Εφόσον

έχουν τοποθετηθεί, σύµφωνα µε άλλες ρυθµίσεις σε θέση άλλου κλά-
δου, µπορούν είτε να παραµείνουν στις θέσεις αυτές, εφόσον το
επιθυµούν είτε, κατόπιν αίτησης που κατατίθεται µέσα σε δέκα (10) ηµέρ-
ες από τη δηµοσίευση της απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβούλιου, να
καταλάβουν θέσεις από τις προβλεπόµενες των περιπτώσεων β ,́ γ  ́και
δ  ́της παραγράφου 2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κατα-
τάσσονται µε βάση τα τυπικά προσόντα που κατέχουν κατά τη δηµοσίευ-
ση του παρόντος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης και οι πρώην
δηµοτικοί αστυνοµικοί που τοποθετήθηκαν σε Υπηρεσίες του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών.»

4. Υπάλληλοι, πρώην δηµοτικοί αστυνοµικοί, οι οποίοι, σύµφωνα µε
τους οριστικούς πίνακες διάθεσης της Ανακοίνωσης 5/2013 του Υπουρ-
γού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης,
υπηρετούν σε Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις της χώρας, αλλά σε διαφορ-
ετική περιφερειακή ενότητα από αυτήν στην οποία υπηρετούσαν πριν
τεθούν σε διαθεσιµότητα, µπορούν να µεταταγούν, κατά παρέκκλιση
κάθε άλλης διάταξης, σε συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις, σε
υπηρεσίες των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων στον ίδιο δήµο ή περιφε-
ρειακή ενότητα όπου υπηρετούσαν πριν τεθούν σε διαθεσιµότητα, εφό-
σον καταθέσουν σχετική δήλωση, εντός αποκλειστικής προθεσµίας
δεκαπέντε (15) ηµερών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, στη ∆ιεύθυ-
νση Προσωπικού/ ∆ιοικητικού της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.

5. Υπάλληλοι, πρώην δηµοτικοί αστυνοµικοί, οι οποίοι, σύµφωνα µε
τους οριστικούς πίνακες διάθεσης της Ανακοίνωσης 5/2013 Ανακοίνω-
σης του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακ-
υβέρνησης υπηρετούν σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών,
αλλά σε διαφορετική περιφερειακή ενότητα από αυτήν στην οποία υπηρ-
ετούσαν πριν τεθούν σε διαθεσιµότητα, δύνανται να µεταταγούν, κατά
παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, σε συνιστώµενες προσωποπαγείς
θέσεις σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών στον ίδιο δήµο ή περ-
ιφερειακή ενότητα όπου υπηρετούσαν πριν τεθούν σε διαθεσιµότητα,
εφόσον καταθέσουν σχετική δήλωση, εντός αποκλειστικής προθεσµίας
δεκαπέντε (15) ηµερών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, στη ∆ιεύθυ-
νση ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού του Υπουργείου Οικονοµικών.

Η
Περιφέρεια Αττικής ανακοινώνει
την πρόσληψη, µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-

σµένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόµων
για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών
αναγκών στο Πρόγραµµα Καταπολέµησης
του ∆άκου της ελιάς έτους 2017 των
∆/νσεων Αγροτικής Οικονοµίας και
Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτή-
των, Ανατολικής Αττικής, ∆υτικής Αττικής
και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής που
εδρεύει στην Αθήνα του Νoµού Αττικής και

συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρ-
εσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια
σύµβασης, αριθµού ατόµων, µε τα
αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά
και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

6 Τοµεάρχες ∆ακοκτονίας ΠΕ
Γεωπόνοι ή ΤΕ Τεχνολόγοι

Γεωπόνοι (Φυτικής Παραγωγής ή Θερ-
µοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκοµίας
ή ∆ιοίκησης Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων)

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να
συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβά-
λουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο
εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπο-
γραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια
αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επι-
στολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην

ακόλουθη διεύθυνση: Λ. Συγγρού 80-
88,Τ.Κ.11741 – ΑΘΗΝΑ, Τµήµα Γραµµα-
τείας της ∆/νσης Ανθρώπινου ∆υναµικού
3ος όροφος, υπόψη κας Καραβάνα ή κας
∆εγαΐτη ή κας Μαθιού (τηλ. επικοινωνίας
213 2065 081- 213 2065 055- 213 2065
831)

Στην περίπτωση αποστολής των αιτή-
σεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των
αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµ-
ηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο
οποίος µετά την αποσφράγισή του επι-
συνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων
είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες
ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επό-
µενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης
της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή
της ανάρτησής της στο κατάστηµα της

υπηρεσία (Περιφέρεια Αττικής – ∆/νση
Ανθρώπινου ∆υναµικού), στα καταστήµα-
τα της υπηρεσίας (Περιφερειακή Ενότητα
Ανατολικής Αττικής, Περιφερειακή Ενότ-
ητα ∆υτικής Αττικής & Περιφερειακή Ενότ-
ητα Νήσων), όπου προκηρύσσονται οι
ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο των
ανακοινώσεων των δηµοτικών κατα-
στηµάτων των ∆ήµων Αθηναίων, Παλλήν-
ης, Ελευσίνας, Πειραιώς, Πόρου και
Τροιζηνίας, στους οποίους εδρεύουν οι
αναφερόµενες υπηρεσίες µας, εφόσον η
ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της
δηµοσίευσης στις εφηµερίδες.

Η ανωτέρω προθεσµία λήγει µε την
παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας
ηµέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόµο, εξαι-
ρετέα (δηµόσια αργία) ή µη εργάσιµη, τότε
η λήξη της προθεσµίας µετατίθεται την
επόµενη εργάσιµη ηµέρα.

wwwweeeebbbbssssiiiitttteeee::::wwwwwwwwwwww....aaaannnnaaaassssttttaaaassssiiiiaaaasssseeeerrrreeeeppppaaaa....ggggrrrr
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ΠΠρροοσσλλήήψψεειιςς  γγεεωωππόόννωωνν  κκααιι  σσττηηνν  ΠΠ..ΕΕ..  ∆∆υυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς,,  
για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών 

στο Πρόγραµµα Καταπολέµησης του ∆άκου 
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Μειωµένα επιτόκια σε νέα
επενδυτικά έργα των δήµων
καθώς και τρία νέα χρηµατο-

δοτικά Προγράµµατα, ανακοίνωσε,
κατά τη προχθεσινή συνεδρίαση του
∆.Σ. της ΚΕ∆Ε, ο Πρόεδρος του
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων,
Κ. Βαρλαµίτης.

Πρόκειται για το Πρόγραµµα Επιχο-
ρήγησης Μελετών για µικρούς και ορει-
νούς  δήµους, για το πρόγραµµα ρύθ-
µισης Οφειλών Νοµικών Προσώπων
Ιδιωτικού ∆ικαίου των ΟΤΑ και το Νέο
Ολοκληρωµένο Χρηµατοδοτικό Πρόγρ-
αµµα «Ενεργειακού Συµψηφισµού
Παραγόµενης Ενέργειας».

Ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε, Γ. Πατούλης,
κατά την έναρξη της συζήτησης εξέφρ-
ασε την ικανοποίηση του για τις σχετι-

κές εξελίξεις υπογραµ-
µίζοντας ότι «η συστηµατι-
κή συνεργασία µε το Ταµείο
Παρακαταθηκών και
∆ανείων γίνεται  ωφέλιµη
για όλους τους δήµους της
χώρας».

«Το Ταµείο Παρακαταθη-
κών µπορεί να αποτελέσει
την τράπεζα της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης προκειµέ-
νου να υλοποιηθούν ανα-
πτυξιακά έργα. Αυτή είναι
µια ευκαιρία που πρέπει ως

Τοπική Αυτοδιοίκηση να την αξιοποιή-
σουµε», σηµείωσε χαρακτηριστικά.

Μείωση στα επιτόκια

Η µείωση στα επιτόκια για νέα επεν-
δυτικά έργα στους ∆ήµους ανέρχεται
στο 0,68% και διαµορφώνεται από
3.24% σε  2,56% στα κυµαινόµενα
δάνεια, ενώ στα σταθερά για 10 χρόνια
από 4,49% πάει 3,81%.

Όπως έκανε γνωστό ο Πρόεδρος του
Ταµείου, η µείωση αυτή µε βάση τις
χρηµατοδοτήσεις που θα γίνουν εξασφ-
αλίζουν για τους ∆ήµους όφελος ύψους
1,1 εκατ. ευρώ το χρόνο. 

Όπως επισηµάνθηκε από τον κ. Κ.
Βαρλαµίτη, η µείωση του επιτοκίου
επετεύχθη µε δύο τρόπους. Από τη µία

το Ταµείο έλαβε την απόφαση να
µειώσει το επιτόκιο που ορίζει για το
δικό του δάνειο και από την άλλη υπο-
γράφθηκε συµφωνία προκειµένου να
αυξηθεί η συµµετοχή χρηµατοδότησης
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
επενδύσεων στα έργα αυτά. «Η µείωση
που γίνεται», σηµείωσε ο Πρόεδρος
του Ταµείου, «είναι µε τους καλύτερους
όρους που υπάρχουν σήµερα στην
αγορά. Είναι επιτόκια που δεν
υπάρχουν στην Ελλάδα». 

Τα νέα επενδυτικά προγράµµατα

Εκπόνηση µελετών για µικρούς 
και ορεινούς δήµους

Το συγκεκριµένο χρηµατοδοτικό πρό-
γραµµα αφορά στην επιχορήγηση
µικρών και ορεινών δήµων για την
εκπόνηση µελετών για την ωρίµανση
έργων υποδοµής από πόρους του
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων.

Μέσω του προγράµµατος θα υλοποι-
ηθούν έργα προϋπολογισµού ύψους
100 εκατ. ευρώ. Η επιχορήγηση απε-
υθύνεται σε δύο βασικές κατηγορίες
∆ήµων. Σε εκείνους που έχουν πληθυ-
σµό κάτω από 10 χιλιάδες κατοίκους,
καθώς και σε ορεινούς δήµους µε
πληθυσµό άνω των 10 χιλιάδων
κατοίκων.

Ρύθµιση Οφειλών ΝΠΙ∆
Στη σχετική ρύθµιση που έχει ενταχθ-

εί στο πολυνοµοσχέδιο του Υπουργείου
Εσωτερικών καλύπτονται τόσο οι
∆ΕΥΑ, όσο και τα υπόλοιπα Νοµικά
Πρόσωπα.

Οι διαδικασίες, όπως τόνισε ο κ.
Κων/νος Βαρλαµίτης είναι απλές και
απαιτείται µόνο η υποβολή αίτησης µε
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του Οργανισµού και του ∆.Σ. της ∆ήµου
που υπάγεται το ΝΠΙ∆. Στη ρύθµιση
προβλέπεται µείωση του επιτοκίου και
επιµήκυνση αποπληρωµής του δανείου
µέχρι 5 έτη.   

Νέο Ολοκληρωµένο Χρηµατοδο-
τικό Πρόγραµµα «Ενεργειακού
Συµψηφισµού»

Όπως επισηµάνθηκε από τον Πρόε-
δρο του Ταµείου Παρακαταθηκών και
∆ανείων πρόκειται για ένα πρόγραµµα
«Εικονικού Ενεργειακού Συµψηφι-
σµού», το οποίο ενεργοποιήθηκε µε
Υπουργική Απόφαση που υπεγράφη το
Μάιο.

Το συγκεκριµένο πρόγραµµα δίνει τη
δυνατότητα στους ∆ήµους να παρά-
γουν µέσα από φωτοβολταϊκά συστή-
µατα ενέργεια µέχρι 500 kw ανά έτος
και να µπορούν να τα συµψηφίζουν µε
αυτά που τα καταναλώνουν.

ΜΜεείίωωσσηη  εεππιιττοοκκίίωωνν  σσττοουυςς  δδήήµµοουυςςΜΜεείίωωσσηη  εεππιιττοοκκίίωωνν  σσττοουυςς  δδήήµµοουυςς
και τρία νέα χρηµατοδοτικά Προγράµµατα από το ΤΠ∆και τρία νέα χρηµατοδοτικά Προγράµµατα από το ΤΠ∆
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ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ &ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ &

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Αγίου Όρους 46 Τ.Κ 133 41Αγίου Όρους 46 Τ.Κ 133 41

Άνω ΛιόσιαΆνω Λιόσια

ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 - 2020 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09) ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 
– ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΕΕΠΠΑΑΝΝΑΑΛΛΗΗΠΠΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΛΛΗΗΣΣΗΗ  ΕΕΚΚ∆∆ΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗΣΣ  
ΕΕΝΝ∆∆ΙΙΑΑΦΦΕΕΡΡΟΟΝΝΤΤΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ

Το πρόγραµµα αφορά 45 άτοµα µε µέση και ελαφρά νοητική υστέρηση και θα έχει
διάρκεια τρία χρόνια.

Οι υπηρεσίες που θα προσφέρονται περιλαµβάνουν:
•την µεταφορά των ωφελούµενων και την υποδοχή τους,
•την διαµονή και διατροφή τους (πρόχειρο γεύµα)
•την απασχόληση και ανάπτυξη δεξιοτήτων και ειδικών επαγγελµατικών προσόντων 
•την πρακτική άσκηση και δηµιουργική απασχόληση,
• δραστηριότητες κοινωνικοποίησης,
• εκπαίδευση στην αυτοεξυπηρέτηση καθώς και υποστηρικτικές ατοµικές ή οµαδικές

συνεδρίες (εργοθεραπείες λογοθεραπείες)
•Την παροχή ατοµικής ή/και  οµαδικής ειδικής φυσικής αγωγής,
•Την συµµέτοχή σε προγράµµατα ψυχαγωγίας, πολιτισµού και άθλησης  
Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται βάσει του εξατοµικευµένου προγράµµατος  του

κάθε ωφελούµενου.
Η επιλογή των ωφελούµενων θα γίνει µε την διαδικασία µοριοδότησης από επιτροπή

εξέτασης και ελέγχου των αιτήσεων. Τα κριτήρια επιλογής είναι:
1.Τύπος πλαισίου διαµονής του ωφελούµενου (Ίδρυµα κλειστής περίθαλψης, οικογε-

νειακό ή άλλο στεγαστικό πλαίσιο)
2.Η ασφαλιστική ικανότητα του ωφελούµενου
3.Ατοµικό ή οικογενειακό εισόδηµα (στο εισόδηµα δεν περιλαµβάνεται οποιοδήποτε

επίδοµα)
4.Οικογενειακή κατάσταση
5.Εργασιακή κατάσταση του γονέα ή του νόµιµου κηδεµόνα
Σηµείωση : Σε περίπτωση ισοβαθµίας κατά τη µοριοδότηση θα τηρηθεί η σειρά προ-

τεραιότητας των αιτήσεων.
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησηαπό 12 Ιουλίου έως 27

Ιουλίου 2017στην έδρα του «Εργαστηρίου» οδός:  Αγίου Όρους 46, 13341 Άνω
Λιόσια.
Μαζί µε την αίτηση, οι υποψήφιοι,  θα πρέπει να υποβάλλουν: 
1.Αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
2.Αντίγραφο ή εκτύπωση ατοµικού ή οικογενειακού εκκαθαριστικού φορολογικής

δήλωσης του 2015
3.Αντίγραφο Βεβαίωσης πιστοποίησης αναπηρίας του ωφελούµενου σε ισχύ
4.Αντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης (ηµεροµηνία έκδοσης τελευ-

ταίου τριµήνου)
5.Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ικανότητας (βεβαίωση ΑΜΚΑ)
6.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν.1599/1986 του ωφελούµενου ή του

νόµιµου κηδεµόνα/ εκπροσώπου που να αναφέρει ότι: 
α) δε λαµβάνει αποζηµίωση για τις συγχρηµατοδοτούµενες υπηρεσίες που του

παρέχονται από τον Κ∆ΗΦ/λοιπό Κέντρο από άλλη χρηµατοδοτική πηγή (π.χ.
ΕΟΠΥΥ) κατά τη περίοδο συµµετοχής του στη Πράξη, 
και β) δε θα λαµβάνει υπηρεσίες από άλλο Κ∆ΗΦ ή άλλο φορέα παροχής 

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΗΗ  
ΨΨΑΑΡΡΟΟΤΤΑΑΒΒΕΕΡΡΝΝΑΑ  ""ΦΦΟΟΙΙΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ""  ΣΣΤΤΗΗΝΝ

ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΙΙΑΑ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ..

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

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973943877

ΠΠωωλλεείίτταα  οοιικκόόππεεδδοο  11440000ττµµ  
σσττηηνν  ΑΑγγίίαα  ΣΣωωττήήρραα

ΠΠΩΩΛΛΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΟΟιικκόόππεεδδοο  11440000  ττµµ  µµεε  4400  ττµµ  κκττίίσσµµαα  
σσττηηνν  ΑΑγγίίαα  ΣΣωωττήήρραα

ααννττααλλάάσσσσεεττααιι  κκααιι  µµεε  δδιιααµµέέρριισσµµαα  ηη  µµααγγααζζίί..
ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα  ::  66998844779922449900

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  κκααττάάσσττηηµµαα  110055  ττεεττρρααγγωωννιικκώώνν  µµέέττρρωωνν
σσττοο  ΚΚέέννττρροο  ττοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ..  ΟΟδδόόςς  ΚΚοολλοοκκοοττρρώώννηη
κκααιι  ΣΣααλλααµµίίννοοςς  γγωωννίίαα..  66997744779922993311,,  22110055557711996633
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ΠΠυυρροοββόόλληησσαανν  ιιδδιιοοκκττήήττηη  κκαατταασσττήήµµααττοοςς
σσττηη  µµέέσσηη  ττοουυ  δδρρόόµµοουυ  σσττηη  ΝΝίίκκααιιαα

Έν οπλη απόπειρα ληστείας σηµειώθηκε χ θες στις 08.20 π.µ. στη Νίκαια, όταν
δυο άγν ωστοι πυροβόλησαν  έν αν  48χ ρον ο ιδιοκτήτη πρατηρίου τσιγάρων  για
ν α του αρπάξουν  τον  χ αρτοφύλακα.

Οι δύο άν δρες κατέβηκαν  από το αυτοκίν ητο στο οποίο επέβαιν αν  και ζήτησαν  από
τον  άν δρα ν α τους παραδώσει τον  χ αρτοφύλακα που κρατούσε, όµως εκείν ος
αν τιστάθηκε.Έν ας εκ των  δραστών  έβγαλε όπλο και τον  πυροβόλησε στο πόδι.
Οι δράστες έβαλαν  φωτιά στο αυτοκίν ητο στο οποίο επέβαιν αν  και το οποίο ήταν
κλεµµέν ο και διέφυγαν  προς άγν ωστη κατεύθυν ση. Το θύµα της επίθεσης στη
συν έχ εια πήγε µόν ο του στο ν οσοκοµείο.

Απειλητική επιστολή εστάλη στον πρόεδρο του ΣτΕ
Η επιστολή ήταν προσωπικού χαρακτήρα.

Επιστολή µε απειλητικό περιεχ όµεν ο εστάλη
στον  Πρόεδρο του Συµβουλίου της Επικρατείας,
Νικόλαο Σακελλαρίου.
Σύµφων α µε πληροφορίες, η επιστολή ήταν
προσωπικού χ αρακτήρα, όµως περιείχ ε
πληροφορίες που καταδεικν ύουν  γν ώση των
κιν ήσεων  του αν ώτατου δικαστικού.
Ο φάκελος ελέγχ θηκε από την
Αν τιτροµοκρατική Υπηρεσία, όµως πλην  της
επιστολής δεν  βρέθηκε ύποπτο περιεχ όµεν ο,
όπως εκρηκτική ύλη ή κάποια σφαίρα.
Η υπόθεση ερευν άται, εν ώ ο κ. Σακελλαρίου
έχ ει αστυν οµική φρουρά.

ΤΤρρααγγωωδδίίαα  σσττηη  ΛΛάάρριισσαα  --  ΠΠττώώσσηη  µµοοννοοκκιιννηηττήήρριιοουυ
ααεερροοσσκκάάφφοουυςς  µµεε  22  ννεεκκρροούύςς
Νεκροί εν τοπίστηκαν  τα ξηµερώµατα της Πέµπτης, µετά από πολύωρη έρευν α, οι

δύο επιβαίν ον τες του µον οκιν ητήριου αεροσκάφους που κατέπεσε την  Τετάρτη
στην  περιοχ ή ∆έν δρα της Λάρισσας.
Τα συν τρίµµια του αεροπλάν ου βρέθηκαν  κατά τις 3:00 µετά τα µεσάν υχ τα και οι

δύο σοροί εν τοπίστηκαν  στο σηµείο του δυστυχ ήµατος.Στο αεροσκάφος επέβαιν ε
ο ιδιοκτήτης του, ∆ιον ύσης Τσεκούρας, 43 ετών , γν ωστός επιχ ειρηµατίας στον  χ ώρο
της εµπορίας και διαν οµής µάρκας καφέ. Ο ∆ιον ύσης Τσεκούρας ήταν  παν τρεµέν ος
και πατέρας δύο παιδιών .
Ο δεύτερος επιβάτης ήταν  ο 34χ ρον ος Νικόλαος Γρηγορίου, αξιωµατικός της
Πολεµικής Αεροπορίας, ο οποίος υπηρετούσε στην  Καλαµάτα, εν ώ παλαιότερα είχ ε
περάσει από µον άδα της 110 Πτέρυγας Μάχ ης της Λάρισας.
Σύµφων α µε πληροφορίες, οι επιβαίν ον τες ήταν  φίλοι, εν ώ κατάγον ταν  από την
περιοχ ή της Αµφιλοχ ίας.
Οι σοροί των  δύο ν εκρών , αφού απεγκλωβίστηκαν  από τα συν τρίµµια του
αεροσκάφους, µεταφέρθηκαν  στο Γεν ικό Νοσοκοµείο Λάρισας, όπου αν αµέν εται ν α
διεξαχ θεί ν εκροψία – ν εκροτοµή.
Αδιευκρίν ιστα παραµέν ουν  τα αίτια της συν τριβής. Το δυστύχ ηµα θα διερευν ηθεί
από µέλη της Επιτροπής ∆ιερεύν ησης Ατυχ ηµάτων  και Ασφάλειας Πτήσεων , που
βρεθηκαν  χ θες στο σηµείο του δυστυχ ήµατος.
Τα συν τρίµµια του αεροσκάφους, παραµέν ουν  στην  περιοχ ή, φυλασσόµεν α από
δυν άµεις της Αστυν οµίας. Σύµφων α µε τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο επιβαίν ον τες
βρέθηκαν  δεµέν οι στα καθίσµατά τους.
Στην  επιχ είρηση για τον  εν τοπισµό του αεροσκάφους έλαβαν  µέρος δυν άµεις της
Αστυν οµίας, 10 οχ ήµατα και 23 άν δρες της Πυροσβεστικής, αλλά και ελικόπτερο των
έν οπλων  δυν άµεων .

Η ΑΛΛΑΓΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2019
Τέλος η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων µεταξύ
Βρετανίας και ΕΕ µετά το Brexit

Η ελευθερία κυκλοφορίας των  προσώπων  αν άµεσα στην  Βρεταν ία και την
Ευρωπαϊκή Εν ωση θα τερµατισθεί µετά το Brexit , δήλωσε σήµερα στο BBC ο
υπουργός Μεταν άστευσης Μπράν τον  Λιούις.

Στη συν έχ εια πρόσθεσε ότι έν α ν έο σύστηµα µεταν άστευσης θα ισχ ύει στην
Βρεταν ία τον  Μάρτιο του 2019, οπότε, και σύµφων α µε το πρόγραµµα,
ολοκληρών εται η διαδικασία του διαζυγίου.
«Οταν  θα έχ ουµε αποχ ωρήσει από την  Ευρωπαϊκή Εν ωση, αυτή η κυβέρν ηση θα
εφαρµόσει του δικούς της καν όν ες µεταν άστευσης που θα ικαν οποιούν  τις αν άγκες
των  επιχ ειρήσεων  του Ην ωµέν ου Βασιλείου, αλλά και της ευρύτερης κοιν ων ίας»,
δηλών ει από την  πλευρά της η υπουργός Εσωτερικών  Αµπερ Ραν τ σε άρθρο της
στους Financial Times.«Θέλω επίσης ν α διαβεβαιώσω τις επιχ ειρήσεις και τους
πολίτες της Ευρωπαϊκής Εν ωσης πως θα διασφαλίσουµε ότι δεν  θα βρεθούν  σε
επισφαλή κατάσταση όταν  θα αποχ ωρήσουµε από το µπλοκ».

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ

PPoolliittiiccoo::  ΗΗ  εεππόόµµεεννηη  εευυρρωωππααϊϊκκήή  δδιιααµµάάχχηη
µµεε  ττηη  ∆∆ιικκααιιοοσσύύννηη  θθαα  εείίννααιι  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα

Μετά τη δι αµάχη µε τη ∆ι και οσύνη σε Τουρκί α και
Πολωνί α, το φαι νόµενο µεταφέρεται  στην Ελλάδα,
επι σηµαί νει  σε άρθρο του το έγκρι το σάι τ Politico.

Ο αρθρογράφος παραθέτει  την ανακοί νωση-καταπέλτη
της Ενωσης ∆ι καστών εναντί ον της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ και  αναφέρει : «Το γνωρί ζατε; Η επόµενη ευρωπαϊ -
κή δι καστι κή δι αµάχη πι θανώς να εί ναι  στην Ελλάδα: Η
Ένωση των Ελλήνων ∆ι καστών και  Ει σαγγελέων εξέδωσε
γραπτή ανακοί νωση µε την οποί α καταδι κάζει  την παρέµ-
βαση της αρι στερής κυβέρνησης στο δι καστι κό σύστηµα. 

Η ανακοί νωση υποστηρί ζει  ότι  η κυβέρνηση "προσπαθ-
εί  να επι τύχει  την υποταγή και  χει ραγώγηση της δι καστι -
κής εξουσί ας, ώστε να µη λει τουργεί  ως ανεξάρτητη αρχή,
αλλά ως επέκταση της ί δι ας της κυβέρνησης".

Υπουργοί  και  βουλευτές του συνασπι σµού ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ "σε καθηµερι νή βάση εκτοξεύουν κατηγορί ες κατά
δι καστών και  ει σαγγελέων γι α λήψη µεροληπτι κών αποφ-
άσεων (...). 

Προσπαθούν έτσι  να υπονοµεύσουν την εξουσί α της δι κα-
στι κής εξουσί ας, προκει µένου να την ελέγχουν ευκολότερα
(...), όπως στα παραδεί γµατα της Τουρκί ας και  της
Πολωνί ας", ανέφερε η δήλωση».
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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.

Η εταιρία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΕ, ηγέτιδα στον
χώρο της φύλαξης και διαχείρισης αρχείου,
επιθυµεί να εντάξει άµεσα στο δυναµικό της,

για πλήρη απασχόληση: ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ
ΚΩ∆. ΘΕΣΗΣ : WA_OPS/03.17

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

Ευθύνη της θέσης αποτελεί εκτέλεση κινήσεων
εντός αποθήκης και η συµµόρφωση µε τις διαδι-
κασίες που αφορούν την ποιότητα των παρεχόµε-
νων υπηρεσιών και την ασφάλεια της πληροφο-
ρίας.Η θέση απαιτεί δεξιότητες στην οργάνωση,
εχεµύθεια και οµαδικότητα.

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

θεωρηθεί 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 περ-
ιοχές.

Παρακαλούµε τους ενδιαφερόµενους να υποβάλ-
λουν το βιογραφικό τους σηµείωµα µε µια πρόσφ-
ατη φωτογραφία 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/Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ, 

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΚΙΝΕΤΑΣ. ΤΙΜΗ 70.000
ΕΥΡΩ. ΤΗΛ. 6936347888 ΣΟΦΙΑ

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ
ΕΤΩΝ 38

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ
ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΒΡΕΦΩΝ. 

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
10 ΕΤΩΝ ΣΕ

ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3
ΕΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ -
ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ
ΓΥΡΩ ∆ΗΜΟΙ.

ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

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    ((ιιδδααννιικκήή  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..
ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΜΜΟΟΝΝΟΟ  1100  ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕ∆∆ΑΑ  11..000000  ΕΕΥΥΡΡΩΩ  ΤΤΟΟ  ΣΣΤΤΡΡΕΕΜΜΜΜΑΑ    

ΤΤηηλλέέφφωωννοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::  66997777008833115577

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  εεππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  χχώώρροοςς  σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

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

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

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ
ΣΣΤΤΟΟΝΝ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ
((ΥΥΨΨΗΗΛΛΑΑΝΝΤΤΟΟΥΥ

ΚΚΑΑΙΙ
ΚΚΟΟΛΛΟΟΚΚΟΟΤΤΡΡΩΩΝΝΗΗ))  

ΑΑΚΚΙΙΝΝΗΗΤΤΟΟ  ΙΙΣΣΟΟΓΓΕΕΙΙΟΟ
116600ττµµ..

∆∆ΙΙΑΑΜΜΟΟΡΡΦΦΩΩΜΜΕΕΝΝΟΟ
ΣΣ  ΧΧΩΩΡΡΟΟΣΣ  ΜΜΕΕ
ΑΑΥΥΤΤΟΟΝΝΟΟΜΜΗΗ
ΘΘΕΕΡΡΜΜΑΑΝΝΣΣΗΗ  ((

ΠΠΡΡΩΩΗΗΝΝ
ΒΒΡΡΕΕΦΦΙΙΚΚΟΟΣΣ
ΣΣΤΤΑΑΘΘΜΜΟΟΣΣ))..
ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ

ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ
66997733882233441188..

ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ
ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟΝΝ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟ  ΑΑΝΝΑΑΠΠΗΗΡΡΩΩΝΝ  ΦΦΥΥΛΛΗΗΣΣ--

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ--ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ  ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΤΤΟΟΜΜΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ
ΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΕΕΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΥΥΠΠΟΟΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΞΞΗΗ  ΜΜΕΕ  ΓΓΝΝΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΝΝΙΙΚΚΟΟΥΥ

ΥΥΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΤΤΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ∆∆ΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΕΕΩΩΝΝ..  
ΕΕΠΠΙΙΣΣΗΗΣΣ  ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΤΤΟΟΜΜΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΞΞΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΕΕΣΣ  ΟΟΠΠΩΩΣΣ

ΣΣΥΥΝΝΟΟ∆∆ΟΟΙΙ//ΒΒΟΟΗΗΘΘΟΟΙΙ
ΤΤΗΗΛΛ::  22110022448800223355  &&  22110022448811771177  ΠΠΡΡΩΩΪΪΝΝΕΕΣΣ  ΩΩΡΡΕΕΣΣ

IIFFOONNIITTOONNAAMMEEAA@@GGMMAAIILL..CCOOMM

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  σσττηηνν  ΜΜάάννδδρραα  ιισσόόγγεειιοοςς
εεππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  χχώώρροοςς  6677ττµµ    ππλληησσίίοονν  22οουυ  

∆∆ηηµµοοττιικκοούύ  σσχχοολλεείίοουυ..    
∆∆ιιααθθέέττεειι  ππααττάάρριι,,  ααπποοθθήήκκηη  κκααιι  θθέέσσηη

σσττάάθθµµεευυσσηηςς..  ΚΚααττάάλλλληηλλοο  γγιιαα  γγρρααφφεείίοο  ήή  mmiinnii  mmaarrkkeett..    
ΤΤιιµµήή  σσυυζζηηττήήσσιιµµηη..  66997777998822117733

""ΑΑΠΠΟΟ  ΜΜΕΕΓΓΑΑΛΛΗΗ  ΒΒΙΙΟΟΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑ
ΖΖΗΗΤΤΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ    ΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΕΕΣΣ  ΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΡΡΙΙΕΕΣΣ  ΣΣΕΕ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ
ΣΣΥΥΝΝΑΑΡΡΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΥΥΣΣΚΚΕΕΥΥΏΏΝΝ

ΗΗΛΛΙΙΚΚΙΙΑΑ  ΕΕΩΩΣΣ  4455  ΕΕΤΤΩΩΝΝ..  ΠΠΑΑΡΡΕΕΧΧΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΜΜΟΟΝΝΙΙΜΜΗΗ
ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ  ΜΜΑΑΝΝ∆∆ΡΡΑΑ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ..

EEIIMMAAIILL::HHRR@@MMAAVVEELLEECC..GGRR,,  FFAAXX  ::  22110055555566995533..""

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  
ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑ  8855  ΤΤ..ΜΜ..  ΕΕΝΝΑΑΝΝΤΤΙΙ  ΤΤΟΟΥΥ

ΙΙΕΕΡΡΟΟΥΥ  ΝΝΑΑΟΟΥΥ  ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΙΙΣΣΤΤΡΡΙΙΑΑΣΣ  ((ΟΟΠΠΙΙΣΣΘΘΕΕΝΝ
∆∆ΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ))  

ΓΓΙΙΑΑ  ΟΟΠΠΟΟΙΙΑΑ∆∆ΗΗΠΠΟΟΤΤΕΕ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗ    ΤΤΗΗΛΛ::  66997777442266227799



Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017 θριάσιο-13  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                          
∆ΗΜΟΣ    ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ελευσίνα , 25 / 07  /2017              
Αριθ. Πρωτ. διακ. Οικ.: 14868

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ
ΧΑΡΩΝ» προϋπολογισµού

59.988,72€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ

24%

Κ.Α. ΠΙΣΤΩΣΗΣ:  30.6262.0030
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

48.378,00€ 
ΦΠΑ : 24% :    11.610,72€ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ:

59.988,72€ 

Ο ∆ήµος Ελευσίνας
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΧΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ενδεικτικού προϋ-

πολογισµού 59.988,72€ συµπερι-
λαµβανοµένου του Φ.Π.Α. για την
υλοποίηση της «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» µε κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συµφέρ-
ουσα από οικονοµική άποψη προ-
σφορά µόνο βάσει της τιµής ( χαµ-
ηλότερη τιµή ) όπως προδιαγράφ-
εται στην  µε αριθ. 69/2017 Τεχνι-
κή Περιγραφή που συνέταξε η
∆ιεύθυνση Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και
Πρασίνου και αποτελεί αναπόσπα-
στο µέρος της παρούσης. 

Ο διαγωνισµός θα πραγµα-
τοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρ-
µας του Εθνικού Συστήµατος
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβά-
σεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.) µέσω της δια-
δικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του
συστήµατος.  
Ηµεροµηνία και ώρα έναρξης

υποβολής των προσφορών:   28  /
08 /2017  και ώρα: 07:00 
Καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα

υποβολής των προσφορών: 01 /
09  /2017  και ώρα:15:00.

Η διάρκεια της σύµβασης

ορίζεται σε  (12) µήνες  µε
δικαίωµα παράταση µε βάση το
Ν. 4412/2016.  

Στον διαγωνισµό γίνονται
δεκτά φυσικά ή  νοµικά πρόσωπα
ηµεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις
των ανωτέρω φυσικών ή νοµικών
προσώπων.
Η Εγγύηση συµµετοχής ορίζε-

ται στο ποσοστό 2% της προϋ-
πολογισµένης δαπάνης χωρίς
το Φ.Π.Α. 
Ο ∆ιαγωνισµός δηµοσιοποιείται

ηλεκτρονικά µε την ανάρτηση της
∆ιακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Εθνι-
κού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.). 
Το πλήρες κείµενο της ∆ιακήρ-

υξης µε τα συνηµµένα µέρη της
(σε ηλεκτρονική µορφή) διατίθεται
επίσης στην ιστοσελίδα του δήµου
στη διεύθυνση:http:// www.eleusi-
na.gr/diag_diak.aspx?sflang=el. 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ∆ΕΣΦΑ
722/17/∆∆Π

“SUPPLY OF LNG QUANTITY
FOR THE BALANCING OF THE

HELLENIC NATURAL GAS
TRANSMISSION SYSTEM
DURING THE YEAR 2018”

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α
ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ
ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ
ΤΟΥ Ε.Σ.Μ.Φ.Α. ΕΤΟΥΣ 2018

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ανακοινώνουµε ότι δίδεται
παράταση προθεσµίας υποβολής
των προσφορών του εν θέµατι
∆ιαγωνισµού 722/17/∆∆Π.

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
25.08.2017 µέχρι και ώρα 12:00
µ.µ. 

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
25.08.2017 και ώρα 12:30 µ.µ.

∆ιανοµή Τευχών: έως την
Τετάρτη 16/08/2017 δωρεάν, σε
ψηφιακή µορφή από την ηλεκτρο-
νική διεύθυνση www.desfa.gr
(Ανακοινώσεις-Τεύχη ∆ιαγωνι-
σµών) ή σε έντυπη µορφή µε
εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο,
κατά τις εργάσιµες ηµέρες και
ώρες 10:30 π.µ. - 12:30 µ.µ. από
τη διεύθυνση: ∆ΕΣΦΑ Α.Ε., Λ.
Μεσογείων 357-359, 152 31
Χαλάνδρι, ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών
Προµηθειών (κ. Ειρ. Αγγελο-
πούλου - ∆/νση ∆ιοικητικών Προµ-
ηθειών, τηλ. 210
6501815/2130884231).

Οι λοιποί όροι της ∆ιακήρυξης
παραµένουν αµετάβλητοι.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ  : 27-07-2017
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.      :       28606                                  

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤHΝ : « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΑ

ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ»

Ο ∆ήµαρχος Ασπροπύργου,
λαµβάνοντας υπόψη του:

Τις δ/ξεις του Ν. 4412/2016
΄΄∆ηµόσιες Συµβάσεις Εργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών
,(προσαρµογή στις οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25//ΕΕ.

Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13-
7-2010) περί ενίσχυσης της διαφά-
νειας µε την υποχρεωτική ανάρτ-
ηση νόµων και πράξεων των κυβε-
ρνητικών, διοικητικών και αυτόδι-
οικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

‘Πρόγραµµα ∆ιαύγεια’ και άλλες
διατάξεις.

Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114Α/8-6-2006
περί κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων
και Κοινοτήτων.

Τις διατάξεις του
N.3852/2010/A’87 «Νέα αρχιτεκτο-
νική της αυτοδιοίκησης και της
αποκεντρωµένης διοίκησης –
πρόγραµµα Καλλικράτης».

Τις διατάξεις του  Ν. 3871/2010
(ΦΕΚ 141/Α/2010) «∆ηµοσιονοµι-
κή ∆ιαχείριση & Ευθύνη»

Τον  Ν.3886 /2010 «Περί δικαστι-
κής προστασίας»

Τον Ν.4013/11 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/15-
9-2011): Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτ-
ητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων.

Προκηρύσσει  Συνοπτικό  δια-
γωνισµό για την: 

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΩΝ» για τις ανάγκες του
∆ήµου Ασπροπύργου ποσού
65.000,00 µε Φ.Π.Α.24% µε κρι-
τήριο κατακύρωσης την πλέον
συµφέρουσα από οικονοµικής
άποψης προσφοράς , µόνο
βάσει τιµής . 

Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποι-

ηθεί, µε καταληκτική ηµεροµηνία
την : 09-08-2017 και ώρα : 10:30
µ.µ. .

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται
υποχρεωτικά από εγγύηση συµµε-
τοχής υπέρ του συµµετέχοντος για
ποσό που θα καλύπτει το 2 (∆ύο)
τοις εκατό (%) του προϋπολογι-
σµού της µελέτης, χωρίς Φ.Π.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες ,
οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
απευθύνονται κατά τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες στο τµήµα Προµ-
ηθειών, στην οδό Αθ. ∆ιάκου &
Σαλαµίνος ή στο τηλέφωνο :
2132006516 (ΜΠΕΛΛΙΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ) .

Υ.Γ.
Οι οικονοµικοί φορείς που

επιθυµούν να λάβουν µέρος στο
διαγωνισµό θα κάνουν αναζήτ-
ηση στη σελίδα GGE.GOV.GR,
promitheus.gov.gr και θα αναζ-
ητήσουν τον Α.∆.Α.Μ
17PROC001762507 για να αποκ-
τήσουν πρόσβαση στα έγγρα-
φα σύµβασης.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
ΜΕΛΕΤΙΟΥ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Κοµισιόν: Εγκαινιάζει πρόγραµµα για τη στέγαση 30.000 
προσφύγων σε διαµερίσµατα και χρηµατική βοήθεια

ΗΕυρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε νέα σειρά
έργων στήριξης έκτακτης ανάγκης αξίας 209
εκατ. ευρώ για να βοηθήσει τους πρόσφυγες

στην Ελλάδα.Σε αυτό το πλαίσιο εγκαινιάζεται το
εµβληµατικό «πρόγραµµα στήριξης έκτακτης ανάγκης
για την ένταξη και τη στέγαση» (ESTIA), µέσω του
οποίου παρέχεται βοήθεια στους πρόσφυγες και στις
οικογένειές τους για την ενοικίαση καταλυµάτων στις
αστικές περιοχές, καθώς και χρηµατική βοήθεια.
Οι συµβάσεις του προγράµµατος ESTIA

ανακοινώθηκαν από την Επιτροπή και από την Ύπατη
Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).
Η εν λόγω χρηµατοδότηση έρχεται να προστεθεί στα 192 εκατ. ευρώ που διατέθηκαν µέσω συµβάσεων από το µέσο

στήριξης έκτακτης ανάγκης της ΕΕ το 2016, µε αποτέλεσµα τον υπερδιπλασιασµό της συνολικής στήριξης έκτακτης
ανάγκης προς την Ελλάδα, σε 401 εκατ. ευρώ. Συνολικά, η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ελλάδα για
τη διαχείριση της µετανάστευσης και των εξωτερικών συνόρων υπερβαίνει τα 1,3 δισ. ευρώ (έως το 2020), µέσω
διαφόρων µορφών χρηµατοδότησης.Ο προϋπολογισµός του προγράµµατος ESTIA ανέρχεται σε 151 εκατ. ευρώ και
περιλαµβάνει:

Ενοικιαζόµενα καταλύµατα έως και για 30.000 άτοµα

Στο πλαίσιο έργου αξίας 93,5 εκατ. ευρώ σε συνεργασία µε την UNHCR, το οποίο αποτελεί µέρος του προγράµµα-
τος ESTIA, θα ενοικιαστούν καταλύµατα σε µεγάλη κλίµακα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των προ-
σφύγων µέσω της παροχής 22 000 θέσεων στέγασης σε αστικές περιοχές.
Ο αριθµός των προσφύγων που ζουν σε ενοικιαζόµενα διαµερίσµατα στην Ελλάδα θα φτάσει τους 30 000 έως το

τέλος του 2017. Περίπου 2 000 ενοικιαζόµενες θέσεις στέγασης θα βρίσκονται στα ελληνικά νησιά, ενώ το µεγαλύτε-
ρο µέρος των διαµερισµάτων θα ενοικιαστούν σε πόλεις και κωµοπόλεις της ηπειρωτικής Ελλάδας, εξασφαλίζοντας
ένα σταθερό και αξιόπιστο εισόδηµα για τους ιδιοκτήτες τους. ∆ιάφοροι δήµοι της Ελλάδας συµµετέχουν επισήµως σε
αυτό το έργο.

Χρηµατική βοήθεια στους πρόσφυγες για τις βασικές τους ανάγκες

Στο πλαίσιο ενός δεύτερου έργου αξίας 57,6 εκατ. ευρώ σε συνεργασία µε την UNHCR, το οποίο εντάσσεται επίσης
στο πρόγραµµα ESTIA, θα δηµιουργηθεί ένα βασικό δίχτυ κοινωνικής προστασίας για όλους τους αιτούντες άσυλο και
τους πρόσφυγες στην Ελλάδα, καθώς θα τους χορηγούνται προκαθορισµένα µηνιαία χρηµατικά ποσά µέσω ειδικής
κάρτας.
Στόχος είναι να τους δοθεί η δυνατότητα να καλύπτουν τις βασικές τους ανάγκες µε αξιοπρέπεια. Οι χορηγήσεις θα

είναι οι ίδιες σε ολόκληρη τη χώρα και συνδέονται µε το ελληνικό δίχτυ κοινωνικής προστασίας έκτακτης ανάγκης, ενώ
εξαρτώνται από το µέγεθος της οικογένειας των προσφύγων.
Χρησιµοποιώντας αυτή την κάρτα, οι πρόσφυγες µπορούν να προµηθεύονται τρόφιµα, φάρµακα και να µετακινούνται

µε τα µέσα συγκοινωνίας, καλύπτοντας έτσι τις βασικές τους ανάγκες. Ταυτόχρονα, η εν λόγω ενίσχυση διοχετεύεται
εκ νέου στην τοπική οικονοµία, σε οικογενειακά καταστήµατα και σε παρόχους υπηρεσιών.
Το υπόλοιπο ποσό της χρηµατοδότησης θα διατεθεί σε ανθρωπιστικές ΜΚΟ για τη συµπλήρωση υφιστάµενων έργων

που αποσκοπούν στην αντιµετώπιση πιεστικών ανθρωπιστικών αναγκών στην Ελλάδα, µεταξύ των οποίων συγκατα-
λέγονται η στέγαση, η πρωτοβάθµια υγειονοµική περίθαλψη, η ψυχοκοινωνική υποστήριξη, η βελτίωση των συνθη-
κών υγιεινής, καθώς και η άτυπη εκπαίδευση.

ΦΦΦΦΥΥΥΥΣΣΣΣΙΙΙΙΚΚΚΚΗΗΗΗ    ΛΛΛΛΥΥΥΥΚΚΚΚΕΕΕΕΙΙΙΙΟΟΟΟΥΥΥΥ    
----     ΓΓΓΓΥΥΥΥΜΜΜΜΝΝΝΝΑΑΑΑΣΣΣΣΙΙΙΙΟΟΟΟΥΥΥΥ

ΑΑΑΑΠΠΠΠΟΟΟΟ    ΕΕΕΕΜΜΜΜΠΠΠΠΕΕΕΕΙΙΙΙΡΡΡΡΗΗΗΗ    ΦΦΦΦΥΥΥΥΣΣΣΣΙΙΙΙΚΚΚΚΟΟΟΟ    
ΣΣΕΕ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΗΗ  ΑΑΤΤΟΟΜΜΙΙΚΚΑΑ  

ΚΚΑΑΛΛΟΟΚΚΑΑΙΙΡΡΙΙΝΝΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΤΤΟΟΙΙΜΜΑΑΣΣΙΙΑΑ
ΓΓ’’  ΛΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΟΥΥ

ΒΒΟΟΗΗΘΘΕΕΙΙΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΞΞΕΕΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  
ΓΓΥΥΜΜΝΝΑΑΣΣΙΙΟΟΥΥ  --  ΛΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΟΥΥ  ..  

ΤΤΗΗΛΛ::  66998888338800448855

∆∆ΙΙΑΑΤΤΙΙΘΘΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΗΗ
ΑΑΡΡΤΤΟΟΠΠΟΟΙΙΪΪΑΑΣΣ--

ΖΖΑΑΧΧΑΑΡΡΟΟΠΠΛΛΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  
ΠΠΡΡΟΟΣΣ  ΠΠΩΩΛΛΗΗΣΣΗΗ  ΗΗ΄́  ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΣΣΗΗ  

ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ
ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ  66998855882211119922
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ς: 6975328309

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

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

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. 

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

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

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ 

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

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

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

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

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

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

Τηλ. 6936678467 (4.7.16)
Κυριος 39 ετών ζητά οποια
δήποτε εργασία. Τηλέφωνο
επικοινωνίας

698 66 84 139 (21.6.16)

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

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

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

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

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

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

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

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

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ∆∆ΙΙΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑ
111155  ΜΜΕΕΤΤΡΡΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ΡΡΟΟΥΥΠΠΑΑΚΚΙΙ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΣΣΕΕ  ΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΗΗ

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

ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛ::  66994477114444225577

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

AAIIRRCCOONNDDIITTIIOONN,,  ΣΣΥΥΝΝΑΑΓΓΕΕΡΡΜΜΟΟ..
ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ  66994466228888995522

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ

ΜΑΝ∆ΡΑΣ. ΩΡΑΡΙΟ 13:00-08:00.
ΑΜΟΙΒΗ 400 ΕΥΡΩ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6947526932
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 210-
5586632, 210-5586633 
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210
5546980
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546674-
5546285
∆ΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
∆ΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
∆ΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560 (ΕΘΝ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ∆ΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210 2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210
5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210
5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580

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

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
213 2014900

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

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

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

∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20 47
262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213 20
47 255, 213 20 47 344 
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΟΟΛΛΕΕΞΞΟΟ

ΓΓΑΑΜΜΟΟΣΣ  
Ο ΚΟΡΚΙΝ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΤΡ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΜΑΡΑ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΑΜΑΡΑΝΤΙ∆Η ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗ ΜΑΓΟΥΛΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΧΙΟΝΙ∆Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΡΕΙ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΧΙΟΝΙ∆Η ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ 
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ 

ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 



16-θριάσιο Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017

1 Ιουλίου έως 30 Ιουλίου  1 Ιουλίου έως 30 Ιουλίου  

22

12

18 14 12

ΚΥΡΙΑΚΗ 30/7ΚΥΡΙΑΚΗ 30/7
ΠΠΑΑΜΜΕΕ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ
ΚΚΑΑΡΡΑΑΘΘΩΩΝΝΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ΝΝΑΑΥΥΠΠΛΛΙΙΟΟ

ολοήµερο µπάνιο στην οργανωµένηολοήµερο µπάνιο στην οργανωµένη
παραλία του παραλία του Καραθωνα ΝαύπλιοΚαραθωνα Ναύπλιο

αναχώρηση την Κυριακή στις 9.00 αναχώρηση την Κυριακή στις 9.00 
επιστροφή το βράδυ. επιστροφή το βράδυ. 
Τιµή συµµετοχής 14€ Τιµή συµµετοχής 14€ 


