
«Χτενίζουν» την Δυτική
Αττική για μεγάλο κύκλωμα

λαθρεμπορίου καπνού
ΕΕννττοοππίίσσττηηκκεε  

ααπποοθθήήκκηη--““ββιιττρρίίνναα””
μμεε  εεκκααττοομμμμύύρριιαα  
λλααθθρρααίίαα  ππαακκέέτταα  

ττσσιιγγάάρρωωνν
κκααιι  κκααππννοούύ

Παραμένουν ασύλληπτα
αρκετά μέλη της σπείρας.

Απομακρύνει 
τα «σαραβαλάκια» από τους
δρόμους ο Δήμος Μεγαρέων 
Από το 2014 μέχρι σήμερα έχουν πάει

για απόσυρση 175 οχήματα 

ΤΤηηνν  κκοοιιννήή  σσυυννιισσττααμμέέννηη  
γγιιαα  ττοο  «κκοουυφφάάρριι»

ττοουυ  ΒΒρρεεφφοοννηηππιιαακκοούύ
ΣΣττααθθμμοούύ  σσττοο  ΆΆννωω  ΔΔάάσσοοςς

Αναζητούν η διοικήτρια του ΟΑΕΔ 
και ο δήμαρχος Χαϊδαρίου 

ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΥ
ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΑΝ

ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ 

Βράβευσε με υπερηφάνεια 
το Δ.Σ. Ελευσίνας 

Σε έκδοση ψηφίσματος για τον ΧΥΤΑ προχώρησε η 
Γενική Συνέλευση της Ο.Μ ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ-ΦΥΛΗΣ:

ΧΧΡΡΕΕΙΙΑΑΖΖΟΟΜΜΑΑΣΣΤΤΕΕ
ΑΑΝΝΑΑΣΣΕΕΣΣ  ΖΖΩΩΗΗΣΣ  

ΚΚΑΑΙΙ  ΟΟΧΧΙΙ  
ΝΝΕΕΑΑ  ΒΒΑΑΡΡΗΗ»

ΈΈχχαασσεε  ττηη  μμάάχχηη  μμεε  ττηη  ζζωωήή  ΈΈχχαασσεε  ττηη  μμάάχχηη  μμεε  ττηη  ζζωωήή  
οο  μμάάχχιιμμοοςς  εεκκππααιιδδεευυττιικκόόςς  οο  μμάάχχιιμμοοςς  εεκκππααιιδδεευυττιικκόόςς  
κκααιι  δδηημμοοττιικκόόςς  σσύύμμββοουυλλοοςς  κκααιι  δδηημμοοττιικκόόςς  σσύύμμββοουυλλοοςς  

ΔΔηημμήήττρρηηςς  ΤΤσσίίγγκκοοςςΔΔηημμήήττρρηηςς  ΤΤσσίίγγκκοοςς
Με βαθιά θλίψη το τελευταίο αντίο» 

του Δημοτικού Συμβουλίου Φυλής στον 
πρόωρα χαμένο συνάδελφο 

ΕΕππιιββεεββλληημμέέννηη  κκααθθίίσσττααττααιι  
ηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  δδιιααδδηημμοοττιικκοούύ  

κκυυννοοκκοομμεείίοουυ  σσττηη  ΔΔυυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή    
Πρωτοβουλίες αναμένεται να ληφθούν απο δήμους 

και Αντιπεριφέρεια για την προώθηση της φιλοζωίας 
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Έχουν κατατεθεί, για την περίοδο 2016-20, 
δύο προτάσεις κατάρτισης για τους εργαζόμενους

στη βιομηχανία και την επεξεργασία μετάλλου 
στις περιοχές από το Λαύριο έως την Ελευσίνα.

Ληστεία με απειλή
μαχαιριού σε 

φαρμακείο στο Μενίδι
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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

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
Λιόση Ιωάννα Σ. Σαλαμίνος 17 & Τσίγκου Α.,

2105576927

Ελευσίνα
Μιχαήλου Αρίστη - Γαβριέλα Α. 

Δήμητρος 54, 2105549968

Μάνδρα
Λουκόπουλος Σωτήριος Ν. 

Στρατηγού Ρόκα Ν. 84, 2105556375

Αχαρνές
Καραγιάννης Νικόλαος Θ. Εθνικής Αντιστάσεως 20,

2102409494

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια
Ρεσβάνης Νικόλαος Ι. Παναγίας Γρηγορούσης 50 

& Μπότσαρη, 2102387965

Χαϊδάρι
Σακόπουλος Θεόδωρος  

Παπανδρέου Γεωργίου 4 - Δάσος 2105813912

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Αραιές νεφώσεις  .

Άνεμοι: από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

4,8,12,16,20,24,28

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
ΠΠααγγκκόόσσμμιιαα  ΝΝααυυττιικκήή  ΗΗμμέέρραα

ΟΟσσίίοουυ  ΚΚυυρριιαακκοούύ  ττοουυ  ΑΑννααχχωωρρηηττοούύ

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στήθηκε εχθές
στην Δυτική Αττική για την εξάρθρωση ενός
τεράστιου κυκλώματος  λαθρεμπόριου καπ-

νού. 
Στο πλαίσιο ελέγχου της  Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττι-

κής σε περιοχές της Δυτικής Αττικής, εντοπίστηκε αποθ-
ήκη εταιρείας με εμφανιζόμενη νόμιμη δραστηριότητα,
την εμπορία ξυλείας, που στο εσωτερικό της βρέθηκαν
πάνω από 7 εκατομμύρια λαθραία τσιγάρα σε πακέτα και
τεράστιες ποσότητες καπνού.

Επίσης, κατασχέθηκε μία νταλίκα, φορτωμένη με
επίσης μεγάλες ποσότητες λαθραίων καπνικών προϊόν-
των. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί δύο άτομα, ο
οδηγός της νταλίκας και ένα άτομο που βρέθηκε στην
αποθήκη ενώ μετά το πέρας των ερευνών και της
αστυνομικής επιχείρησης αναμένονται επίσημες ανα-
κοινώσεις από την Ασφάλεια Αττικής. 

Στο σημείο υπήρχαν αυστηρά μέτρα ασφαλείας και
περιφρούρησης για παν ενδεχόμενο, αφού άγνωστος
αριθμός μελών της σπείρας παραμένουν ασύλληπτα.

«Χτενίζουν» την Δυτική Αττική για μεγάλο
κύκλωμα λαθρεμπόριου καπνού

ΕΕννττοοππίίσσττηηκκεε  ααπποοθθήήκκηη--““ββιιττρρίίνναα””  μμεε  εεκκααττοομμμμύύρριιαα  
λλααθθρρααίίαα  ππαακκέέτταα  ττσσιιγγάάρρωωνν  κκααιι  κκααππννοούύ

Διάθεση να βρεθεί
λύση για το
περίπλοκο θέμα

του ‘’κρεμαστού’’ Βρεφον-
ηπιακού Σταθμού στο Άνω
Δάσος, υπάρχει από πλε-
υράς του δημάρχου Χαιδα-
ρίου και της νέας διοικήτρ-
ιας του ΟΑΕΔ, Μαρίας
Καραμεσίνη, η οποία ανα-
μένεται να συναντηθεί
πολύ σύντομα με τον κ. Μ.
Σελέκο , ώστε να συζητηθ-
ούν όλες οι λεπτομέρειες.
Η πρόταση που έχει ήδη
μπει στο τραπέζι είναι να
γίνει πρώτα επιτόπια καταγραφή των προβλημάτων από
Πολιτικούς μηχανικούς του Οργανισμού αλλά και της
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, και στη συνέχεια να
συμφωνηθούν και να οριστικοποιηθούν οι εργασίες  που
απαιτούνται για να ολοκληρωθεί η κατασκευή του. 

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, ανάμεσα στις δύο πλευρές
υπάρχει διαφορετική προσέγγιση ως προς το ποσό που

απαιτείται προκειμένου να ολοκ-
ληρωθούν οι εργασίες και για το
αν θα πρέπει να προηγηθεί το
έργο της ολοκλήρωσης του δρό-
μου ή το κτηρίου. 

Μ. Σελέκος: 
«Επιεικώς απαράδεκτη η

"Σύμβαση Χρησιδανείου"» 

Ο δήμαρχος επίσης, έχει
ξεκαθαρίσει στην κα. Καραμεσίνη
πως  σε καμία περίπτωση δεν θα
δεχτεί τη σύμβαση χρησιδανείου,
που του είχαν προτείνει οι προη-
γούμενες διοικήσεις του Οργανι-

σμού και την οποία έχει πολλάκις έχει χαρακτηρίσει ως
«Επιεικώς απαράδεκτη».  

Ο Δήμος Χαϊδαρίου θα περιμένει τις επόμενες μέρες
να γίνει η συνάντηση στελεχών των δυο τεχνικών υπηρε-
σιών,  για να αποφασίσουν από κοινού για το πώς θα
λυθεί το χρόνιο αυτό ζήτημα. 

ΤΤηηνν  κκοοιιννήή  σσυυννιισσττααμμέέννηη  γγιιαα  ττοο  
«κκοουυφφάάρριι» ττοουυ  ΒΒρρεεφφοοννηηππιιαακκοούύ

ΣΣττααθθμμοούύ  σσττοο  ΆΆννωω  ΔΔάάσσοοςς
Αναζητούν η διοικήτρια του ΟΑΕΔ και ο δήμαρχος Χαϊδαρίου 
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ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
ΠΟΥ ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΑΝ
ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ 
Βράβευσε με υπερηφάνεια 

το Δ.Σ. Ελευσίνας 

Δώσε φτερά στα νιάτα, που αγωνίζονται να
προοδεύσουν και κάνουν υπερήφανη την
πόλη τους. Με αυτό το μότο, λοιπόν, το

Δημοτικό Συμβούλιο Ελευσίνας ενθαρρύνοντας
κάθε θετική πρωτοβουλία, βράβευσε τους μαθητές
που διακρίθηκαν σε πανελλήνιους διαγωνισμούς
φυσικής και μαθηματικών, καθώς και του καθη-
γητή Γρηγόρη Συκά, ο οποίος ήταν ο εμπνευστής
και ο υποστηρικτής των παιδιών σε αυτή την προ-
σπάθεια.

ΕΕππιιββεεββλληημμέέννηη  κκααθθίίσσττααττααιι  
ηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  δδιιααδδηημμοοττιικκοούύ  

κκυυννοοκκοομμεείίοουυ  σσττηη  ΔΔυυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή      
Πρωτοβουλίες αναμένεται να ληφθούν απο δήμους 

και Αντιπεριφέρεια για την προώθηση της φιλοζωίας 

Π
ραγματοποιήθηκε η 1η
συνάντηση για την
προώθηση της φιλοζωίας

και την αντιμετώπιση της κακο-
ποίησης των ζώων στη Δυτική Αττι-
κή, κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας
του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττι-
κής, κ. Γ. Βασιλείου. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης στην εισα-
γωγική ομιλία του τόνισε ότι η
προώθηση της φιλοζωίας και της
ευζωίας των ζώων είναι η κατάλ-
ληλη απάντηση και στο ζήτημα της
ασφάλειας από ανεξέλεγκτες αγέ-
λες αδέσποτων σε περιοχές της
Δυτικής Αττικής. Παρουσία και του
Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Πολι-
τικής, κ. Τ. Φαρμάκη, έγινε αναλ-
υτικότερη παρουσίαση της υφιστά-
μενης κατάστασης στη Δυτική Αττική από την Περιφερειακή Σύμβουλο Αττικής, κ. Α. Βάβουλα με αναφορά στην προ-
σπάθεια της Αντιπεριφέρειας Δυτικής Αττικής για τη λειτουργία διαδημοτικού κυνοκομείου στην περιοχή.  

Ακολούθως παρουσιάστηκε το ισχύον νομικό πλαίσιο από τον εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, κ. Φ. Λυκοτραφίτη, το θέμα της συμβίωσης με τα ζώα συντροφιά από την
Γενική Γραμματέα της Πανελλήνιας Φιλοζωικής Ομοσπονδίας, κ. Σ. Τζονίκη και η έρευνα για τη σχέση κακοποίησης
ζώων και ανθρώπων από τον εγκληματολόγο-κοινωνιολόγο, κ. Ε. Χαϊνά.

Εκπρόσωποι Δήμων της Δυτικής Αττικής (Αντιδήμαρχος Μεγάρων, κ. Ι. Δήμας, κ. Β. Ντάκουρης/ Δήμος Φυλής, κ.
Δ. Καμπάνης, Δήμος Ελευσίνας) αναφέρθηκαν στις δράσεις των Δήμων αλλά και τις δυσχέρειες αντιμετώπισης του
θέματος των αδέσποτων, ενώ εκπρόσωποι των φιλοζωικών συλλόγων και κινήσεων της Δυτικής Αττικής αναφέρθη-
καν στην επιτακτική ανάγκη εφαρμογής του σχετικού θεσμικού πλαισίου και την υλοποίηση δράσεων και προγραμ-
μάτων τόσο για την προώθηση της φιλοζωίας όσο και την κατάλληλη διαχείριση των αδέσποτων. 

Υπήρξε κοινή παραδοχή για την αναγκαιότητα των δράσεων ενημέρωσης, ιδιαίτερα στα παιδιά και τους μαθητές,
αλλά και της εφαρμογής συστήματος καταγραφής και διαχείρισης των ζώων, εντατικοποίησης των σχετικών ελέγχων,
στήριξης προγράμματος αναδοχής αδέσποτων ζώων, ύπαρξης χρηματοδοτήσεων, υλοποίησης ειδικών δράσεων για
τους καταυλισμούς,  οργανωμένης στήριξης των εθελοντών, δικτύωσης και επιδίωξης συνεργειών. 

ΣΣυυννέέχχεειιαα  σσττηη  σσεελλ..  1100

Απομακρύνει τα «σαραβαλάκια»
από τους δρόμους ο Δήμος Μεγαρέων 
Από το 2014 μέχρι σήμερα έχουν πάει για απόσυρση 175 οχήματα 

Τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα στους δρό-
μους είναι αδιαμφισβήτητα μια από τις
βασικές αιτίες για τη ρύπανση του περι-

βάλλοντος και του υδροφόρου ορίζοντα. Πρόκειται
για ένα ζήτημα άλυτο σε βάθος χρόνων, το οποίο
καλούνται να επιλύσουν, οι κατά τόπους δημοτικές
Αρχές σε συνδυασμό με τους Φορείς και τους
επιχειρηματίες που διαθέτουν τα μέσα για την αντι-
μετώπιση του προβλήματος στη… ρίζα του.

Η δημοτική Αρχή Μεγάρων συνεχίζει την προ-
σπάθεια απομάκρυνσης των εγκαταλελειμμένων
αυτοκινήτων

σε διάφορους δρόμους των Μεγάρων και της
Νέας Περάμου , τα οποία όχι μόνο δημιουργούσαν
πρόβλημα στην κυκλοφορία πεζών και οχημάτων αλλά ταυτόχρινα επιβάρυναν  το περιβάλλον λειτουργικά και αισθη-
τικά.

Όπως επισημαίνει η δημοτική αρχή στα δύο χρόνια διοίκησής της, η προσπάθεια απομάκρυνσης τόσο από τα
Μέγαρα όσο και από τη Νέα Πέραμο είναι συνεχής και έχει φέρει αποτελέσματα , αφού και πολύ σύντομα θα απομα-
κρυνθούν σχεδόν όλα.

Ήδη έχουν απομακρυνθεί μετά από νόμιμες ενέργειες και διαδικασίες που επιβάλλονται από το σχετικό Νόμο αρκε-
τά ‘’σαραβαλάκια’’ , ενώ  τον ίδιο δρόμο θα ακολουθήσουν κι όλα όσα είναι καταγεγραμμένα από την Υπηρεσία του
Δήμου .                

Τα οχήματα, που είχαν απομακρυνθεί από προηγούμενες Διοικήσεις ήταν ελάχιστα. Από το 2014 μέχρι σήμερα
έχουν πάει στους ειδικούς χώρους απόσυρσης εκατόν εβδομήντα πέντε (175) οχήματα. 

Ληστεία με απειλή μαχαιριού
σε φαρμακείο στο Μενίδι

Ληστεία σημειώθηκε λίγο πριν τη 13:00 το
μεσημέρι της Δευτέρας, σε φαρμακείο επί
της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, στις Αχα-

ρνές.
Άγνωστος άνδρας εισήλθε στο κατάστημα της

38χρονης φαρμακοποιού και με την απειλή μαχαι-
ριού απέσπασε τις εισπράξεις από το ταμείο.

Μόλις ο ένοπλος απομακρύνθηκε η γυναίκα
κάλεσε την αστυνομία η οποία έχει εξαπολύσει
ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και σύλληψη
του δράστη.
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Αυξήθηκε ο αριθμός των ωφελούμενων 
για το πρόγραμμα κατάρτισης και εγγυημένης

απασχόλησης από τις 16.000 στις 23.000. 

Α
υξήθηκε ο αριθμός των ωφελούμενων από το πρόγραμμα κατάρτισης και εγγυημένης απασχόλ-
ησης από τις 16.000 που προβλεπόταν αρχικά στις 23.000. Το πρόγραμμα αφορά σε ανέργους
29 ως 64 ετών και η σχετική πρόσκληση αναμένεται να εκδοθεί ως τις 10 Οκτωβρίου 2016.

Ουσιαστικά πρόκειται για ακόμη ένα πρόγραμμα voucher που απευθύνεται τόσο σε ανέργους με χαμ-
ηλά προσόντα, ΔΕ ή ΥΕ, αλλά και σε ανέργους με πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ. 

Το πρόγραμμα αφορά σε κλάδους όπως: εμπόριο, logistics, έργα υποδομής, τουρισμός, πληροφορική,
τρόφιμα, ποτά, ενέργεια, αγροτικός τομές, βιομηχανία, διαχείριση αποβλήτων.

Το πρόγραμμα αφορά σε κλάδους όπως: εμπόριο, logistics, έργα υποδομής, τουρισμός, πληροφορική,
τρόφιμα, ποτά, ενέργεια, αγροτικός τομές, βιομηχανία, διαχείριση αποβλήτων.

Προβλέπεται πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών και συμβουλευτική υποστήριξη, πρακτική
άσκηση σε επιχειρήσεις συνολικής διάρκειας 500 ωρών εντός πέντε μηνών, πιστοποίηση γνώσεων και
εκπαιδευτικό επίδομα της τάξης των 2.600 ευρώ.Μετά το τέλος του προγράμματος υπάρχει και η δεύτερη
φάση όπου το 50% των ωφελούμενων θα συνεχίσει να εργάζεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στους παραπάνω κλάδους για διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών.

ΚΚΤΤΕΕΛΛ  ΛΛιιοοσσίίωωνν::  ΤΤααξξιιττζζήήςς  έέδδιιννεε  ρρέέσστταα  σσττοουυςς  ππεελλάάττεεςς  ππλλαασσττάά  ΕΕυυρρώώ!!

Στο πλαίσιο διενέργειας εξειδικευμέ-
νων τροχονομικών ελέγχων σε Ε.Δ.Χ.
αυτοκίνητα (ταξί), που πραγματοποι-

ήθηκαν από αστυνομικούς των Ομάδων
Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημά-
των (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας
Αττικής, συνελήφθησαν στις 26-9-2016 στα
ΚΤΕΛ Λιοσίων και στην ευρύτερη περιοχή
των Πετραλώνων, συνολικά τρεις οδηγοί ταξί,
ηλικίας 52, 55 και 59 ετών, για τα κατά
περίπτωση αδικήματα της κυκλοφορίας παρ-
αχαραγμένων νομισμάτων, της πλαστογραφίας, της πλαστογραφίας πιστοποιητικών, της απάτης κατ’ επάγγελμα
καθώς και της επέμβασης στο ταξίμετρο.Ειδικότερα:

1. Ο 59χρονος κατελήφθη ως οδηγός ταξί ιδιοκτησίας του, να κατέχει πλαστά χαρτονομίσματα, τα οποία και έθετε
σε κυκλοφορία επιστρέφοντάς τα ως ρέστα στους επιβάτες μετά το πέρας της διαδρομής. Το συνολικό χρηματικό
ποσό των πλαστών χαρτονομισμάτων που βρέθηκε και κατασχέθηκε, ήταν ύψους εκατόν πέντε (105) ευρώ, εκ των
οποίων ανευρέθησαν τα ενενήντα πέντε (95) ευρώ στην κατοχή του και τα δέκα (10) ευρώ στην κατοχή επιβάτη
στον οποίο τα είχε επιστρέψει ως ρέστα.

2. Ο 55χρονος, κατελήφθη ως οδηγός ταξί ιδιοκτησίας τρίτου, να επεμβαίνει στην λειτουργία του ταξιμέτρου και
συγκεκριμένα ρυθμίζοντας το σε διπλή ταρίφα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Περαιτέρω ο ανωτέρω έχει επανειλ-
ημμένως εντοπισθεί κατά το παρελθόν να προβαίνει στην κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση εξαπάτηση των
επιβατών, εισπράττοντας με τον ίδιο τρόπο υπερβολικό κόμιστρο.

3. Ο 52χρονος οδηγός ταξί ιδιοκτησίας τρίτου, επέδειξε κατά τον τροχονομικό έλεγχο πλαστή Ειδική Άδεια Οδήγ-
ησης η οποία και κατασχέθηκε.

Οι ανωτέρω συλληφθέντες, με τις σε βάρος τους σχηματισθείσες δικογραφίες, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών Αθηνών. 

ΣΣττοο  ΔΔηημμοοττιικκάά  ΣΣυυμμββοούύλλιιαα  
ττηηςς  ΧΧώώρρααςς  ψψήήφφιισσμμαα  υυππέέρρ  ττηηςς

δδηημμόόσσιιααςς  ΕΕΥΥΔΔΑΑΠΠ

ΗΚΕΔΕ εκφράζει την πλήρη αντίθεση της
στην ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ και κατα-
δικάζει την εμπορευματοποίηση των

υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης.
Ειδικότερα, κατά την τελευταία συνεδρίαση του

Δ.Σ., κατόπιν εισήγησης του Προέδρου της ΚΕΔΕ,
Γ. Πατούλη, αποφασίσθηκε ομόφωνα να εκδοθεί
ψήφισμα, στο οποίο θα διατυπώνεται η διαφωνία
της ΚΕΔΕ με την ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ και θα
εκφράζεται η κατηγορηματική της θέση πως «το
νερό είναι δημόσιο αγαθό και δεν πωλείται».

Το σχετικό ψήφισμα θα διανεμηθεί σε όλα τα
Δημοτικά Συμβούλια της Χώρας, ως πρόταση προς
ψήφιση.

Σε δηλώσεις του ο κ. Πατούλης τόνισε τα εξής:

«Η ΚΕΔΕ καταδικάζει απερίφραστα την ιδιωτικο-
ποίηση της ΕΥΔΑΠ.

Το νερό δεν πωλείται. Το σημαντικότερο αγαθό
της ζωής δεν ιδιωτικοποιείται. 

Η ελεύθερη πρόσβαση στις υπηρεσίες ύδρευσης
είναι αναφαίρετο δικαίωμα όλων των πολιτών.

Ιδιαίτερα τη σημερινή εποχή της κρίσης η κυβέρν-
ηση έχει καθήκον να επιδείξει πλεόνασμα κοινωνι-
κής ευαισθησίας και να προσανατολίζεται μόνο στη
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και όχι να
αντιμετωπίζει κοινωνικά αγαθά σαν εμπόρευμα.

Μαζί με τους εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ δημιουρ-
γούμε ανθρώπινη ασπίδα, για την προστασία του
δημόσιου νερού».
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Σε έκδοση ψηφίσματος για τον ΧΥΤΑ
προχώρησε η Γενική Συνέλευση της
Ο.Μ ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ-

ΦΥΛΗΣ, ζητώντας να πάρουν όλοι το
μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί!:

Παραθέτουμε το σχετικό ψήφισμα 
‘’Εδώ και πάνω από 50 χρόνια, Φυλή και

Άνω Λιόσια αποτελούν το βασικό σκουπιδό-
τοπο της Αττικής. Έχουν φορτωθεί με δεκά-
δες εκατομμύρια τόνους δημοτικά σκουπίδια
και όχι μόνο. Ο Ασπρόπυργος και το Θριά-
σιο είναι από τις περιοχές με τη μεγαλύτερη
βιομηχανική συγκέντρωση, σε όλη την
Ελλάδα. Εδώ παράγονται και διακινούνται
τεράστιες ποσότητες βιομηχανικών και
επικίνδυνων αποβλήτων. Κι από πάνω, στη
χαοτική κατάσταση που επικρατεί, ανα-
πτύσσουν δραστηριότητα -άλλοτε νόμιμα,
πολλές φορές παράνομα- δεκάδες επιχειρή-
σεις συλλογής, μεταφοράς και «επεξερ-
γασίας» όλων των ειδών των αποβλήτων.
Καθεστώς αποτελεί η ανεξέλεγκτη διάθεση
επικίνδυνων αποβλήτων, σε ρέματα, σε
χωράφια και σε «μαντρωμένες» ιδιωτικές
χωματερές.

Δεν έχει την παραμικρή δόση υπερβολής
ο ισχυρισμός ότι, η λειτουργία της Αττικής
στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στη συνειδητή
καταστροφή της περιοχής των δήμων της
Φυλής, του Ασπροπύργου και της Ελευ-
σίνας. Η επιλογή αυτή συμπαρασύρει σε μια
συνεχιζόμενη και διαρκή υποβάθμιση ολόκ-
ληρη τη Δυτική Αττική και τη Δυτική Αθήνα,
που βιώνουν κι αυτές με οδυνηρό τρόπο τις
συνέπειές της. Τώρα, οι θάνατοι από
καρκίνους και οι σοβαρές βλάβες στη υγεία
χτυπούν πολύ συχνά τους κατοίκους, με πιο
πρόσφατο κρούσμα τη βαριά δυσοσμία των
τελευταίων μηνών. Ας το αναγνωρίσουν όλοι
κάποια στιγμή: πρόκειται για μια επιλογή
βαθύτατης κοινωνικής διάκρισης και
διαχωρισμού, που καταπατά κάθε έννοια
ισότιμης μεταχείρισης του πληθυσμού. Δεν
υπάρχει μεγαλύτερη ντροπή από το να
συντηρείται η κατάσταση αυτή, στην
μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, στην
αρχή του 21ου αιώνα.

Είχαμε την ελπίδα ότι, μετά από τόσες
δεκαετίες, δε θα χρειαζόταν να μιλήσουμε
για τα αυτονόητα. Και όμως, στην πράξη, δε
φαίνεται να υπάρχει η διάθεση για να αλλά-

ξουν πολλά:
Το νέο εθνικό σχέδιο για τη διαχείριση των

επικίνδυνων αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), που
οδεύει για επικύρωση, επιφυλάσσει για τη
Φυλή, τον Ασπρόπυργο και το Θριάσιο, όχι
μόνο εγκαταστάσεις διαχείρισης, αλλά και
χώρους ταφής επικίνδυνων αποβλήτων
(ΧΥΤΕΑ).

Ο νέος περιφερειακός σχεδιασμός
διαχείρισης αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Αττι-
κής, ο οποίος την περίοδο αυτή ολοκ-
ληρώνεται, μόνο στα χαρτιά υποστηρίζει την
έμφαση στην ανακύκλωση και την αποκεν-
τρωμένη διαχείριση των αποβλήτων.

Η «καρδιά» του νέου ΠΕΣΔΑ, στην
πράξη, εξακολουθεί να είναι η εγκατάσταση
(ΟΕΔΑ) της Φυλής. Εκεί η περιφέρεια Αττι-
κής και ο ΕΔΣΝΑ φρόντισαν να ανανεωθούν
οι άδειες περιβαλλοντικών όρων και λειτο-
υργίας, η σύμβαση εκμίσθωσης του «πανελ-
λαδικού» αποτεφρωτήρα υγειονομικών
αποβλήτων και η σύμβαση διαχείρισης του
εργοστασίου επεξεργασίας σύμμεικτων
σκουπιδιών (ΕΜΑΚ). Για το ΕΜΑΚ, μάλιστα,
προβλέπεται «εκσυγχρονισμός»(;) και επέκ-
ταση της δυναμικότητάς του από 250.000,
σε 450.000 τόνους/έτος!!! 

Παράλληλα, μέσα στην ΟΕΔΑ Φυλής, η
εταιρεία WATT ΑΕ επιδιώκει να κατασκευά-
σει νέα μονάδα επεξεργασία σκουπιδιών,
δυναμικότητας 100.000 τόνων/έτος. Ακόμη

και τα (ιδιωτικά) κέντρα διαλογής ανακ-
υκλώσιμων υλικών (ΚΔΑΥ), πλην ενός, στην
ίδια περιοχή βρίσκονται. Στις άλλες περιοχές
της Αττικής, υπάρχει μια ομολογημένη αντίθ-
εση στο να κατασκευαστούν οι αναγκαίες
υποδομές διαχείρισης αποβλήτων. Από τις
δημοτικές εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και
κομποστοποίησης, μέχρι τις μονάδες επεξε-
ργασίας των υπολειμματικών σύμμεικτων
και τους νέους χώρους υγειονομικής ταφής
(ΧΥΤΥ), χωρίς τους οποίους ο ΧΥΤΑ Φυλής,
όχι μόνο δεν θα κλείσει, αλλά κινδυνεύει και
να επεκταθεί.

Δεν αντέχουμε άλλο! – Πεθαίνουμε καθ-
ημερινά!

Χρειαζόμαστε ανάσες ζωής και όχι νέα
βάρη!

Απαλλάξτε μας από το βάρος της διαχείρ-
ισης των αποβλήτων όλης της Αττικής!

Πάρτε όλοι το μερίδιο της ευθύνης που
σας αναλογεί!

Δείξτε την αλληλεγγύη που πρέπει να
χαρακτηρίζει τις σύγχρονες κοινωνίες!

Όσοι έχουν την ευθύνη των οριστικών
αποφάσεων, στην κυβέρνηση και στην περ-

ιφέρεια, οφείλουν να στηρίξουν με πράξεις
όσα έχουμε διακηρύξει στο πρόγραμμα του
ΣΥΡΙΖΑ για την διαχείριση των απορριμμά-
των και στα προεκλογικά προγράμματα της
Δύναμης Ζωής και της Ριζοσπαστικής
Κίνησης Φυλής.

Το εθνικό σχέδιο για τα επικίνδυνα απόβ-
λητα χρειάζεται ουσιαστικές αλλαγές, πριν
την επικύρωσή του. Πολύ περισσότερες
αλλαγές χρειάζεται το περιφερειακό σχέδιο
διαχείρισης των αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της
Αττικής, το οποίο δεν πρέπει να φτάσει, με
τη σημερινή του μορφή, στο περιφερειακό
συμβούλιο για ψήφιση. Ό,τι πρέπει να γίνει
έχει περιγραφεί με τον πιο απλό και σαφή
τρόπο:

Να αποσυρθεί το συγκεντρωτικό σχέδιο
αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ.

Να αναμορφωθεί ριζικά, με στόχο το
δημόσιο χαρακτήρα της διαχείρισης, την
αποκέντρωση, την πρόληψη, την προδιαλο-
γή και την ανακύκλωση των υλικών. Και,
φυσικά, με τη διασφάλιση της αναγκαίας
χρηματοδότησης.

Όλες οι περιοχές να αναλάβουν το φορτίο
που τους αναλογεί. Οι αναγκαίες υποδομές
διαχείρισης να περιγραφούν συγκεκριμένα
και να δρομολογηθεί άμεσα η κατασκευή
τους.

Να διασφαλιστεί ότι η Φυλή θα πάψει να
είναι προορισμός διαχείρισης και ταφής
αποβλήτων. Να ξεκινήσει, άμεσα, η περι-
βαλλοντική αποκατάσταση της ευρύτερης
περιοχής και η ανάδειξη των αρχαιοτήτων
της.

Ένας σχεδιασμός, στη βάση των παρ-
απάνω κατευθύνσεων, προϋποθέτει:

Ο ΧΥΤΑ Φυλής να κλείσει οριστικά με
την πλήρωση των κυττάρων της Β΄
Φάσης .

Την απομάκρυνση του αποτεφρωτήρα
υγειονομικών-νοσοκομειακών αποβλή-
των.

Καμιά επέκταση δραστηριοτήτων και
δυναμικότητας του ΕΜΑΚ Φυλής.

Καμία νέα δραστηριότητα διαχείρισης
αποβλήτων, στην ευρύτερη περιοχή,
όπως αυτές που σχεδιάζουν η εταιρεία
WATT ΑΕ και ο δήμος Αθήνας.

Να γίνει χωρίς άλλη καθυστέρηση η
επιδημιολογική μελέτη των επιπτώσεων
της λειτουργίας της εγκατάστασης της
Φυλής.’’

Νέες επιβαρύνσεις για χιλιάδες αυτοαπασχο-
λούμενους, προβλέπει μεταξύ άλλων το
νομοσχέδιο για τα προαπαιτούμενα που έφερε

η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ στη βουλή με συνοπτικές
διαδικασίες. Μαζί με το έγκλημα της παράδοσης στο
κεφάλαιο όλων των βασικών κοινωνικών αγαθών ( ηλεκ-

τρικό ρεύμα, αέριο, νερό, αστικές συγκοινωνίες κλπ),
καταργεί και αρκετές από τις διατάξεις του αντιασφαλι-
στικού νόμου που υποτίθεται ότι ευνοούσαν ορισμένες
κατηγορίες ασφαλισμένων.

Με το σημερινό νομοσχέδιο:
• Αυξάνει το ποσό της εξαγοράς ετών ασφάλισης.

• Αυξάνει τις ασφαλιστικές εισφορές των ιδιοκτητών
μικρών τουριστικών καταλυμάτων.

• Καταργεί ακόμα και τη σταδιακή αύξηση των εισφο-
ρών που είχε η ίδια η κυβέρνηση θεσπίσει για ορισμένες
κατηγορίες των αυτοαπασχολούμενων και των αγροτών.

Η κυβέρνηση συνεχίζει ακάθεκτη στη υλοποίηση των
αντιλαϊκών μέτρων για το «κλείσιμο» της πρώτης
αξιολόγησης με συνοπτικές διαδικασίες (μέσω υπουρ-
γικών αποφάσεων). 

Όλα τα μέτρα είναι κομμένα και ραμμένα για την ανά-
καμψη του μεγάλου κεφαλαίου σε βάρος των λαϊκών
στρωμάτων. Καμιά αναμονή. 

Τώρα χρειάζεται οργάνωση του αγώνα μας, ενάντια
στη νέα επίθεση που έρχεται.

• Υψώνουμε τοίχος στην πολιτική που μας εξοντώνει.
• Παλεύουμε για την ανάκτηση των απωλειών μας των

τελευταίων χρόνων.
• Δυναμώνουμε το σωματείο μας τον Σ.Ε.Β.Α. ,

παλεύοντας μέσα από αυτό να δυναμώσει η αντίσταση
και η αλληλεγγύη. 

Μπροστά στη νέα λαίλαπα κανένας συνάδελφος δεν
πρέπει να είναι μόνος.

Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Β.Α.

Σε έκδοση ψηφίσματος για τον ΧΥΤΑ προχώρησε η Γενική Συνέλευση της Ο.Μ ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ-ΦΥΛΗΣ:

«ΧΧΡΡΕΕΙΙΑΑΖΖΟΟΜΜΑΑΣΣΤΤΕΕ  ΑΑΝΝΑΑΣΣΕΕΣΣ  ΖΖΩΩΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΟΟΧΧΙΙ  ΝΝΕΕΑΑ  ΒΒΑΑΡΡΗΗ»

ΣΣΣΣύύύύννννδδδδεεεεσσσσμμμμοοοοςςςς    ΕΕΕΕππππααααγγγγγγγγεεεελλλλμμμμααααττττιιιιώώώώνννν    ΒΒΒΒιιιιοοοοττττεεεεχχχχννννώώώώνννν    
&&&&    ΕΕΕΕμμμμππππόόόόρρρρωωωωνννν    ΑΑΑΑχχχχααααρρρρννννώώώώνννν::::    

ΛΛΛΛααααίίίίλλλλααααππππαααα    μμμμέέέέττττρρρρωωωωνννν    ττττοοοο    ννννοοοομμμμοοοοσσσσχχχχέέέέδδδδιιιιοοοο!!!!
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ΠΠάλευε επί πολλούς μήνες με την ασθένειά
του και τελικά νικήθηκε το πρωί της
Τετάρτης 28 Σεπτεμβρίου, σκορπώντας

απέραντη θλίψη στην οικογένεια και τους συγγενείς
του. Ο Δημήτρης Τσίγκος, πρώην πρόεδρος της
δευτεροβάθμιας σχολικής επιτροπής δήμου Φυλής
και δημοτικός σύμβουλος, έχασε τη μάχη με τη ζωή
στα 59 του χρόνια. 

Άνθρωπος χαμηλών τόνων και μάχιμος εκπαι-
δευτικός, ο Δημήτρης αγωνιζόταν για τη δημόσια
Παιδεία ενώ, ακόμα και ως λυκειάρχης, είχε ανα-
πτύξει μια ιδιαίτερη σχέση με τα παιδιά, γεμάτη
οικειότητα.

Με βαθιά θλίψη το τελευταίο αντίο»
του Δημοτικού Συμβουλίου Φυλής
στον πρόωρα χαμένο συνάδελφο 

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε βαθιά
θλίψη στους συναδέλφους του Δημοτικού
Συμβουλίου, αλλά και στους εργαζόμενους του
Δήμου Φυλής. Σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου Φυλής, που συγκλήθηκε το
μεσημέρι της Τετάρτης 28 Σεπτεμβρίου, προκει-
μένου να αποτίσει φόρο τιμής στον πρόωρα
χαμένο Δημήτρη Τσίγκο, ο Δήμαρχος και στενός
φίλος του εκλιπόντος, Χρήστος Παππούς, εξέφρ-
ασε την βαθιά του λύπη.
«Σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Τσίγκος,

μέχρι και πρότινος Αναπληρωτής Δημάρχου για
θέματα Παιδείας και Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, Διευθυντής στο 1ο Λύκειο Άνω
Λιοσίων, φίλος, καθηγητής μας και ένας πολύ
καλός συνάδελφος», τόνισε ο Δήμαρχος, βαθιά
συγκινημένος. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα Ψήφι-
σμα και τήρησε στη μνήμη του εκλιπόντος, ενός
λεπτού σιγή. Η κηδεία του Δημήτρη Τσίγκου έγινε
δημοσία δαπάνη κι η εξόδιος ακολουθία τελέσθηκε
στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελέν-
ης, στα Άνω Λιόσια, στις 4 εχθές το απόγευμα .  

Δωρεάν παιδιατρική περίθαλψη
και διαγνωστικό έλεγχο, από το 
Δήμο Αγ. Αναργύρων- Καματερού

Ο
Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού, σε
συνεργασία με τους ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ,
διοργανώνουν, διήμερη δράση δωρεάν ιατρ-

ικών εξετάσεων για μαθητές του Δήμου.
Οι εξετάσεις θα περιλαμβάνουν:
δωρεάν παιδιατρική περίθαλψη, διαγνωστικό έλεγχο,

οδοντιατρικό έλεγχο
έλεγχο σπονδυλικής στήλης για σκολίωση, κύφωση

κ.λπ.
υπογραφή Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)
προληπτική φροντίδα και αγωγή υγείας
εμβολιαστική κάλυψη σε ανασφάλιστα παιδιά.

H Κινητή Παιδια-
τρική και Οδοντια-
τρική Μονάδα
«ΛΗΤΩ» που
δημιούργησαν οι
Γιατροί του
Κόσμου, θα επισκε-
φτεί το Δήμο και
συγκεκριμένα θα
βρίσκεται:

το Σάββατο
8/10/2016 στο 1ο
Δημοτικό Αγ. Ανα-
ργύρων (Αγ. Ανα-
ργύρων 45), από
09:00 έως 14:00

την Κυριακή
9/10/2016 στο 2ο

Δημοτικό Καματερού (Γρ. Λαμπράκη), από 09:00 έως
14:00.

Στα πλαίσια της δράσης και τις δυο μέρες θα πραγμα-
τοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία, για την ενίσχυση της τρά-
πεζας αίματος της ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ, σε συνεργασία με
το «ΘΡΙΑΣΙΟ» Νοσοκομείο.

Συγχρόνως θα γίνεται συγκέντρωση τροφίμων και
φαρμάκων για τις ανάγκες δημοτών.

ΈΈχχαασσεε  ττηη  μμάάχχηη  μμεε  ττηη  ζζωωήή  οο  μμάάχχιιμμοοςς  εεκκππααιιδδεευυττιικκόόςςΈΈχχαασσεε  ττηη  μμάάχχηη  μμεε  ττηη  ζζωωήή  οο  μμάάχχιιμμοοςς  εεκκππααιιδδεευυττιικκόόςς
κκααιι  δδηημμοοττιικκόόςς  σσύύμμββοουυλλοοςς  ΔΔηημμήήττρρηηςς  ΤΤσσίίγγκκοοςςκκααιι  δδηημμοοττιικκόόςς  σσύύμμββοουυλλοοςς  ΔΔηημμήήττρρηηςς  ΤΤσσίίγγκκοοςς

1.000.000 € από τους ΚΑΠ 2016 στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Με απόφαση, που υπογράφεται από τον Υφυπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Γιάννη Μπαλάφα, αποδίδεται, από τον λογαριασμό του Υπουργείου, που τηρείται στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο, «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», ποσό

1.000.000,00 €, στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), για την κάλ-
υψη λειτουργικών δαπανών τρέχοντος έτους, με ανάλογη μείωση των αποδιδόμενων στους Δήμους, ΚΑΠ
έτους 2016. Το ανωτέρω ποσό θα διατεθεί στην εν λόγω Εταιρεία, με χρηματική εντολή του Υπουργείου
προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

ΕΝ.Π.Ε.: "Δέσμευση ότι δεν θα επανέλθει 
το θέμα των Διοικητικών Γραμματέων"

Να δεσμευτεί ότι αποσύρει οριστικά και δεν πρόκειται να επαναφέρει
στο μέλλον την πρόταση για διορισμό Διοικητικών Γραμματέων στις
Περιφέρειες, καλεί την Κυβέρνηση το Διοικητικό Συμβούλιο της

Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ).
Στη χθεσινή του συνεδρίαση, το Δ.Σ. της ΕΝ.Π.Ε. ομόφωνα ετάχθη εναν-

τίον των προωθούμενων ρυθμίσεων από την κυβέρνηση και αποφάσισε
- Να ζητήσει συνάντηση με το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας του Υπουρ-

γείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και ειδικότερα τον Υπο-
υργό κ. Π. Κουρουμπλή, τον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Χρ. Βερναρδάκη και τον Υφυπουργό κ. Ι. Μπαλάφα.

- Να ακολουθήσει κοινή στάση με το Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), στο πλαίσιο της
οποίας να εξεταστεί κάθε πρόσφορο μέσο κλιμάκωσης των αντιδράσεων της Αυτοδιοίκησης στην περίπτωση που
η κυβέρνηση δεν αναλάβει ρητή δέσμευση για τον απόλυτο σεβασμό της αυτοτέλειας της Αυτοδιοίκησης α’ και β’
βαθμού.

Στην απόφασή του το Δ.Σ. της ΕΝ.Π.Ε. επισημαίνει μεταξύ άλλων:
«Η πρόταση της κυβέρνησης για τον διορισμό Διοικητικών Γραμματέων και Αναπληρωτών Διοικητικών Γραμμα-

τέων στην Αυτοδιοίκηση αποτελεί συνέχεια μιας σειράς από νομοθετικές πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις που
έρχονται στο φως τους τελευταίους μήνες και έχουν θέσει κυριολεκτικά στο στόχαστρο την Τοπική Αυτοδιοίκηση:
Από την αιφνιδιαστική σύσταση των νέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων τη στιγμή που βρισκόταν σε εξέλιξη ο διά-
λογος για τον νέο καταστατικό Χάρτη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έως την ενδυνάμωση των κάθε είδους μη
θεσμικών φορέων σε βάρος των θεσμικών οργάνων των ΟΤΑ, όπως αυτή σκιαγραφείται μέσα από την εισήγηση
του Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΣΔΑ που αποτελεί και την πρόταση της Κυβέρνησης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Φαίνεται ότι κάποιοι φιλοδοξούν να απορυθμίσουν και να οδηγήσουν σε διοικητική παράλυση την Τοπική Αυτο-
διοίκηση, δημιουργώντας, στην ουσία, τουλάχιστον δύο πόλους εξουσίας στο εσωτερικό του κάθε ΟΤΑ και απο-
ξενώνοντας τα αιρετά όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από καθήκοντα που είναι συνυφασμένα με την άμεση
λαϊκή τους νομιμοποίηση και για τα οποία έχουν λάβει εντολή άσκησης από την ίδια την τοπική κοινωνία. Οι φυγό-
κεντρες τάσεις στη λήψη και εκτέλεση των αποφάσεων και τα προβλήματα συντονισμού των οργάνων διοίκησης, οι
επικαλύψεις και η σύγχυση οργάνων και αρμοδιοτήτων που δημιουργούνται με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις θέτουν
σε κίνδυνο τη λειτουργία των ΟΤΑ και την εκπλήρωση της συνταγματικής τους αποστολής.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν επιτρέπει σε κανέναν να τη μετατρέψει σε πεδίο πειραματισμού, και μεταφοράς των
παθογενειών και των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων της κεντρικής διοίκησης».



Αισχύλειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Ελευσίνας 
ΑΑννααμμννηησσττιικκάά  ββρρααββεείίαα  σσττοουυςς  μμιικκρροούύςς  μμααθθηηττέέςς
πποουυ  σσυυμμμμεεττεείίχχαανν  σσττηηνν  ΚΚααλλοοκκααιιρριιννήή  ΕΕκκσσττρρααττεείίαα  
22001166  ΄́́́ΓΓίίννεε  κκααιι  σσυυ  εερρεευυννηηττήήςς  ττοουυ  κκόόσσμμοουυ΄́́́

Μέσα σε γιορτινό κλίμα και με επισημότητα εορτάστηκε στις 15 Σεπτεμβρίου το
απόγευμα, στην Αισχύλειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Ελευσίνας η ολοκλήρωση
της Καλοκαιρινής Εκστρατείας 2016 ΄΄Γίνε και συ ερευνητής του κόσμου΄΄. Το

πρόγραμμα διοργάνωσε η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, με την υποστήριξη του
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος  που είναι και ο αποκλειστικός χορηγός.  Η βιβλιοθήκη
υποδέχτηκε τα παιδιά που συμμετείχαν στην Καλοκαιρινή Εκστρατεία ανάγνωσης και
δημιουργικότητας .  Στήθηκε μικρή έκθεση με τα έργα τους και ζωντάνεψαν αναμνήσεις,
σκέψεις και συναισθήματα από τις καλοκαιρινές τους δραστηριότητες.

Την εκδήλωση κάλυψε τηλεοπτικό συνεργείο, ενώ στα παιδιά δόθηκαν αναμνηστικά
και βραβεία υποτροφίας για καλλιτεχνική μαθητεία στα τμήματα του Ν.Π.Δ.Δ.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α . Μέσα από  όλη αυτή  τη δράση, τα παιδιά καλλιέργησαν την αγάπη τους
για τα βιβλία, απέκτησαν αναγνωστικές εμπειρίες, ανέπτυξαν την αισθητική τους
αντίληψη και λειτούργησαν μέσα σε συνεργατικά πλαίσια μάθησης.

Οι δράσεις αυτές της Αισχυλείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ελευσίνας, με τις 674
συμμετοχές παιδιών κατά την καλοκαιρινή περίοδο, στοχεύουν στην διαμόρφωση
δυναμικής, που ωθεί στη μάθηση με την ανάγνωση και την διεύρυνση της φαντασίας
τους  για την εξερεύνηση του κόσμου.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συντελεστές του προγράμματος, τα παιδιά που
συμμετείχαν με κέφι και μεράκι, τους γονείς και ιδιαίτερα την κα Βίκυ Παπαϊωάννου που
τα ταξίδεψε  με αγάπη και φροντίδα.  

Οι υπηρεσίες μας θα παρέχουν κάθε υποστήριξη σε παρόμοιες δράσεις. 
Ευχόμαστε  καλή σχολική χρονιά, γεμάτη από κάθε είδους εξερευνήσεις.

Η Πρόεδρος του
Ν.Π.Δ.Δ.   Π.Α.Κ.Π.Π.Α.

Μαρία  Βασιλείου
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ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΔΔωωρρεεάάνν  εεξξεεττάάσσεειιςς  ααππόό  ττηηνν  ΑΑννττιικκααρρκκιιννιικκήή  ΑΑχχααρρννώώνν

ΜΜε τον καλύτερο τρόπο ξεκινάει τις δρά-
σεις του το Παράρτημα Αχαρνών της
Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας,

καθώς το προσεχές χρονικό διάστημα θα προσφ-
έρει δωρεάν εξετάσεις test-pap και με ελάχιστο
κόστος ψηφιακές μαστογραφίες σε συμπολίτισσές
μας.

Πιο συγκεκριμένα οι εξετάσεις test-pap θα πραγ-
ματοποιούνται κάθε μήνα, αρχίζοντας από τις 17
Οκτωβρίου, ενώ οι ψηφιακές μαστογραφίες στις
18 Οκτωβρίου και 8 Νοεμβρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απε-
υθύνεστε στο τηλέφωνο 2102467871.

Σε δηλώσεις του, ο Πρόεδρος του Παραρτήματος, κ. Παναγιώτης Καζανάς, τόνισε τα εξής: «Δεν μπορώ
παρά να είμαι χαρούμενος που ξεκινάμε δυναμικά τη νέα σεζόν. Εύχομαι να προσελκύσουμε όσο το
δυνατόν περισσότερες γυναίκες και κυρίως αυτές που αδυνατούν να κάνουν προληπτικές εξετάσεις, λόγω
της σημερινής κατάστασης. Σκοπός μας είναι να περάσουμε το μήνυμα της πρόληψης και της έγκαιρης
διάγνωσης σε όλους τους συμπολίτες μας.»

ΗΗ  ΏΏρραα  ττοουυ  ΔΔηημμόόττηη  
σσττοο  ΔΔηημμααρρχχεείίοο  ΜΜεεγγάάρρωωνν  

ττηηνν  ΤΤρρίίττηη  44//1100//22001166

Την Τρίτη 4η  Οκτωβρίου 2016, ώρα 7,45 μ.μ. στην
αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
στο Δημαρχείο Μεγάρων,  ο Πρόεδρος του Δημοτι-

κού Συμβουλίου κ. Γιώργος Δ. Μιχάλαρος, προσκαλεί
όλους τους ενδιαφερόμενους συμπολίτες στην διαδικασία
της “Ώρας του Δημότη”.

Εκεί θα βρίσκονται  ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρ-
ης Σταμούλης, οι Αντιδήμαρχοι και οι Πρόεδροι των
Δημοτικών Νομικών Προσώπων (ΔΗΚΕΔΗΜΕ και
ΗΡΟΔΩΡΟΥ), για να ακούσουν τους πολίτες και να δοθ-
ούν απαντήσεις άμεσα στους ενδιαφερόμενους  αν αυτό
είναι εφικτό κι αν όχι τα θέματα να καταγραφούν και θα
γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες και παράλληλα θα ενημε-
ρωθούν οι πολίτες.

Την  όλη διαδικασία θα συντονίσει ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γιώργος Μιχάλαρος.



8-θριάσιο Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2016

Μ
ε αφορμή το
αναπτυξ ιακό
φ ό ρ ο υ μ ,
«Βιομηχανία,
Ναυπηγοεπισ-

κευή και Ανάπτυξη», μία πρω-
τοβουλία για τις επιχειρήσεις
και την ανάπτυξη στην Ελλάδα,
που διοργανώθηκε από την "A-
Energy Investments", σε συνε-
ργασία με το Ε.Β.Ε.Π. και τον
Σ.Β.Α.Π. την Τετάρτη 28
Σεπτεμβρίου 2016 και έλαβε
χώρα στο Μέγαρο του
Ε.Β.Ε.Π., ο Πρόεδρος του
Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Πειραιώς, κ. Β.
Κορκίδης, παρουσίασε τις δρά-
σεις του Επιμελητηρίου για την
οικονομική ανάπτυξη της εμπο-
ρικής, βιομηχανικής, ναυπηγοε-
πισκευαστικής, εφοδιαστικής
και κάθε λιμενικής και ναυτιλια-
κής δραστηριότητας της ευρύτε-
ρης περιοχής του Πειραιά. Στην
έναρξη της εκδήλωσης
απηύθυναν χαιρετισμό  η Υφυ-
πουργός Βιομηχανίας, κα Θ.
Τζάκρη, ο Γεν. Γραμματέας
Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής
και Ναυτιλιακών Επενδύσεων,
κ. Χ. Λαμπρίδης και ο   Αντιπρ-
όεδρος του Σ.Β.Α.Π., κ. Ν. Καρ-
αγεωργίου.

Παρατίθενται βασικά σημεία
της ομιλίας του κ. Β. Κορκίδη:

«Ο κλάδος της μεταποιητικής
βιομηχανίας, συνολικά από 141
μεγάλες εταιρείες (άνω των 250
εργαζομένων) που λειτουρ-
γούσαν το 2008, αριθμούσε,
μόλις 106, στα τέλη του 2015.
Δηλαδή, 35 λιγότερες, μαζί με
τις οποίες εξαφανίστηκαν πάνω
από 3.000 θέσεις εργασίας και
2,9 δισ. ευρώ παραγόμενης
αξίας για την οικονομία, σύμφ-
ωνα με εκτιμήσεις της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής. Ατέλειωτες

αναλύσεις έχουν χαρτογραφή-
σει τα αίτια της μεγάλης «αποε-
πένδυσης» που έχει αφήσει και
εξακολουθεί να αφήνει πίσω
της η ύφεση στην ελληνική
οικονομία. Γι’ αυτό και δεν θα
ήθελα να επιχειρήσω, να τα
επαναλάβω, μίας και είναι ήδη
γνωστά σε όλους μας. Εξάλλου,
είναι πλέον φανερό, ότι η
επιβίωση και η ανάκαμψη της
ελληνικής οικονομίας εξα-
ρτώνται σε μεγάλο βαθμό από
την μεγέθυνση του ιδιωτικού
τομέα και τη βελτίωση της αντα-
γωνιστικότητάς  του. Βασικός
πυλώνας σε αυτή την πορεία
είναι η Βιομηχανία, αφού πρέ-
πει να αποτελέσει οργανικό
κομμάτι του νέου παραγωγικού
υποδείγματος που χρειαζόμα-
στε για την ανασυγκρότηση της
χώρας.

Σε αυτή τη συγκυρία, δεν
ωφελεί να ψάχνουμε για το τι
έφταιξε, αλλά πως θα
προχωρήσουμε μπροστά. Άρα,
το ζητούμενο είναι να εκμεταλ-
λευτούμε τις ευκαιρίες που
αναδύονται, με σκοπό να
προωθήσουμε νέες προοπτικές
και καινοτόμες δραστηριότητες,
που μπορούν να συνεισφέρουν
στην εξέλιξη της εμπορικής,
βιομηχανικής και ναυπηγοεπισ-
κευαστικής επιχειρηματικότητας
του Πειραιά, αλλά και εν γένει
στην εθνική μας οικονομία.
Προσπαθώντας να συμβάλλει
αποτελεσματικά σε αυτή την
κατεύθυνση, το Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πει-
ραιώς, αναλαμβάνει συνεχώς
σχετικές πρωτοβουλίες, δρομο-
λογώντας μία σειρά
αντίστοιχων ενεργειών. Ειδικό-
τερα:
➢ Tη δημιουργία ενός νέου,

εξειδικευμένου Τμήματος στο

Επιμελητήριο για τις ναυτιλια-
κές εργασίες και την αναβίωση
της ναυπηγοεπισκευαστικής
δραστηριότητας, λόγω και της
ιδιαιτερότητάς του να εκπροσω-
πεί μεγάλο αριθμό 814 επιχει-
ρήσεων, επικουρικών στην
ελληνική ακτοπλοΐα και πον-
τοπόρο ναυτιλία. 
➢ Την καθιέρωση της Επισ-

κευαστικής Ζώνης του Περάμα-
τος σε εξειδικευμένο Κέντρο
μετατροπής και επισκευής
πλοίων, που μεταφέρουν
φυσικό αέριο, καθώς και εγκα-
τάστασης συστημάτων LNG,
ως καύσιμο πρόωσης των
πλοίων.
➢ Την προώθηση της πρω-

τοβουλίας, που κατέληξε σε
Απόφαση του Υπουργείου
Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού για τη σύσταση ομά-
δας εργασίας, που θα
συμπληρώσει και θα αναμορ-
φώσει το υφιστάμενο θεσμικό
πλαίσιο εκτέλεσης των εργα-
σιών ναυπήγησης, επισκευής
και συντήρησης πλοίων, προε-
τοιμάζοντας παράλληλα τη
σύσταση αντίστοιχης Ειδικής
Γραμματείας.

➢ Το συντονισμό των προ-
σπαθειών για τη δημιουργία
ενός μεγάλου ναυτιλιακού
Cluster, στο πλαίσιο και της τρι-
μερούς συνεργασίας μας με το
Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος
και την Ένωση Ελλήνων Εφοπ-
λιστών.
➢ Την ανάγκη αναβάθμισης

και εκσυγχρονισμού της υπηρ-
εσίας έκδοσης αδειών επισκε-
υής πλοίων, σε συνδυασμό με
το αίτημα άσκησης της εν λόγω

δραστηριότητας από το
Ε.Β.Ε.Π. 
➢ Την επιτυχή ολοκλήρωση

δυο Προγραμμάτων κατάρτι-
σης/πιστοποίησης του ΕΣΠΑ
2007-2013 για 4.000 άτομα,
κυρίως της Ναυπηγοεπισκευής,
με στόχο την αύξηση της
απασχόλησης στην περιοχή.
Έχουν ήδη κατατεθεί για τη
περίοδο 2016-20, άλλες δύο
αντίστοιχες προτάσεις για τους
εργαζόμενους στη βιομηχανία
και την επεξεργασία μετάλλου
για τις περιοχές ευθύνης του
Ε.Β.Ε.Π. από το Λαύριο έως
την Ελευσίνα.
➢ Την υπογραφή πρωτοκόλ-

λου συνεργασίας, μεταξύ του
Ε.Β.Ε.Π. και του Εμπορικού
Επιμελητηρίου Αμβούργου,
που περιλαμβάνει την παροχή
αναβαθμισμένων υπηρεσιών
στις επιχειρήσεις μέλη μας, με
τη δημιουργία και  παραρτήμα-
τος  στο χώρο μας, καθώς και
την επαγγελματική κατάρτιση
σε εργοδότες και εργαζόμενους.
Κατ’ επέκταση, μετά τις ουσια-
στικές επαφές που είχαμε στο
Αμβούργο, με το Γερμανικό
Ομοσπονδιακό Υπουργείο

Οικονομικής Συνεργασίας &
Ανάπτυξης, το Εμπορικό Επι-
μελητήριο του Αμβούργου και
τον Οργανισμό Λιμένος
Αμβούργου, πιστεύω ότι,
πετύχαμε έναν ανοιχτό δίαυλο
επικοινωνίας με τους Γερμα-
νούς ομολόγους μας και ανα-
πτύξαμε μία από κοινού ανταλ-
λαγή απόψεων για τη δημιο-
υργία συνεργιών.
➢ Την υποστήριξή μας στους

Έλληνες κατασκευαστές ναυτι-

λιακού εξοπλισμού "HEMEX-
PO" και τη  Διεθνή Ναυτική και
Βιομηχανική Ένωση "WIMA",
προωθώντας την εξωστρέφεια
του κλάδου, αφού και στην
απαιτητική Διεθνή Έκθεση ναυ-
τιλιακού εξοπλισμού "SMM
HAMBURG 2016", απέδειξαν
πως, παρά τις δυσκολίες των
καιρών μας, υπάρχει μία Ελλά-
δα που προσπαθεί, εργάζεται
και κερδίζει πρόσβαση στις
δύσκολες διεθνείς αγορές.

Ολοκληρώνοντας, με γνώμο-
να το όραμά μας, να εξελιχθεί
το λιμάνι και η ευρύτερη περ-
ιοχή του Πειραιά στο μεγαλύτε-
ρο Σταθμό Ναυπηγοεπισκευής,
ναυτιλιακών υπηρεσιών και
εφοδιασμού πλοίων στη Μεσό-
γειο, σε Κέντρο "Logistics",
αλλά και σε ένα παγκόσμιο
κόμβο εμπορευματοκιβωτίων,
θαλάσσιων μεταφορών και δια-
μετακομιστικού εμπορίου, σας
ενημερώνω, ότι το Ε.Β.Ε.Π.
υπέγραψε τη Δευτέρα 26/9,
σύμβαση με την εταιρεία που
υλοποίησε τη μελέτη των clus-
ters για την Ε.Ε., με στόχο όλες
οι επιχειρήσεις υποστήριξης
της ναυτιλίας, που δραστηριο-

ποιούνται σε συστάδες, να
ενταχθούν στο ΕΣΠΑ. Tην πρό-
ταση επεξεργάζονται ήδη οι
συνεργάτες του γραφείου της
Υφυπουργού Βιομηχανίας,
ώστε να κατατεθεί άμεσα και να
συμπεριληφθεί στην Επιτροπή
Παρακολούθησης για εξειδίκευ-
ση του ΕΣΠΑ, στις 13 Οκτω-
βρίου. Στην παρούσα συγκυρία,
αυτή την πρωτοβουλία δύναται
να δρομολογήσει το Ε.Β.Ε.Π.
και το πράττει».

««ΔΔΡΡΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕ..ΒΒ..ΕΕ..ΠΠ..  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΗΗ  
ΤΤΗΗΣΣ  ΝΝΑΑΥΥΠΠΗΗΓΓΟΟΕΕΠΠΙΙΣΣΚΚΕΕΥΥΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΒΒΙΙΟΟΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙΙΑΑΣΣ»»
Έχουν κατατεθεί, για την περίοδο 2016-20, δύο προτάσεις κατάρτισης για τους εργαζόμενους 

στη βιομηχανία και την επεξεργασία μετάλλου στις περιοχές από το Λαύριο έως την Ελευσίνα.
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Απίστευτη επίθεση κατά των δημοσίων υπαλλή-
λων εξαπέλυσε η αναπληρώτρια υπουργός
Παιδείας Θεανώ Φωτίου. 

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της σε εκδήλωση του
ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Σμύρνη, η κυρία Φωτίου, πριν μερικές
ημέρες, έβαλε κατά των δημοσίων υπαλλήλων λέγοντας
ότι  «δεν κάνουν τίποτα και υπονομεύουν την κυβέρν-
ηση». 

Ανέφερε, μάλιστα, ότι μόνο το 25% στο υπουργείο της
είναι νέοι «άνθρωποι που ξέρουν γράμματα και με
βοηθούν». Ένα ακόμη 25% που είναι διευθυντικά στε-
λέχη, τους κατηγορεί ότι την υπονομεύουν.

Κάποιοι μάλιστα, όπως λέει, στέλνουν από μόνοι τους

εγκυκλίους για τις οποίες και η ίδια εκ των υστέρων,
απορεί… «Αν δεν είχα νομικούς συμβούλους δίπλα
μου, για αυτά που μου φέρνουν να υπογράψω θα
πήγαινα φυλακή», προσθέτει.

Με αφορμή αυτές τις δηλώσεις της κυρίας Φωτίου οι
υπάλληλοι του υπουργείου που προΐσταται, έκαναν
στάση εργασίας, εκφράζοντας την απογοήτευση τους
από τις δηλώσεις της αναπληρώτριας υπουργού
Εργασίας, Θεανώς Φωτίου.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρουν οι εργαζόμενοι του
υπουργείου η κ. Φωτίου, ουσιαστικά είπε ότι: «δεν
κάνουν τίποτα οι δημόσιοι υπάλληλοι στα υπουργεία και
οτι στο υπουργείο που μας ξέρει έναν-έναν, το 15%
δουλεύουμε και οι υπόλοιποι την υπονομεύουν».

Οι εργαζόμενοι απάντησαν με τρίωρη στάση εργασίας
από την έναρξη του ωραρίου έως και τις 10 το πρωί και

συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο
Εργασίας αντιδρώντας σε δηλώσεις της αναπληρώτρ-
ιας υπουργού Εργασίας.

Οι εργαζόμενοι του υπουργείου Εργασίας εξέφρασαν,
γι αυτήν τη δήλωση, την έντονη δυσαρέσκειά τους
κάνοντας λόγο για αυταρχικές συμπεριφορές, αναίτιες
επιθέσεις και προσβολές, κατηγορώντας την κυρία
Φωτίου ότι λασπολογεί καλώντας την, να κατονομάσει
αυτούς που την υπονομεύουν.

Ο πρόεδρος των εργαζομένων της Γενικής Γραμμα-
τείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γιάννης Μαστρογιαννό-
πουλος δήλωσε στο ΑΠΕ: «Δεν δεχόμαστε την συλλή-
βδην απαξίωση των υπαλλήλων και του δυναμικού του
υπουργείου και καλώ την κυρία Φωτίου να ανασκευάσει
τις δηλώσεις της που θίγουν τους 1.100 εργαζομένους
του υπουργείου».

ΕΕΟΟΡΡΤΤΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΚΚΔΔΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗ  
ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΓΓ  ΄́  ΗΗΛΛΙΙΚΚΙΙΑΑ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ

ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ  ΣΣΤΤΙΙΣΣ  99  //1100  

ΗΣυντονιστική Επιτροπή των μελών ΚΑΠΗ σε συνερ-
γασία με το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του

Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. του Δήμου Ελευσίνας  θα πραγματο-
ποιήσουν εκδήλωση στις 9 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 12:30
μ.μ. για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ηλικιωμένων
στο κοσμικό κέντρο « ΠΑΝΟΡΑΜΑ ».

Κόστος συμμετοχής: 5€/άτομο 
Προσκλήσεις θα μπορείτε να   προμηθευτείτε από τα

παραρτήματα ΚΑΠΗ και τα μέλη της Συντονιστικής Επιτρο-
πής 

Για την εξυπηρέτηση των μελών και την μεταφορά τους
στο κέντρο ΄΄Πανόραμα΄΄ πούλμαν  θα αναχωρήσουν  από
τον φούρνο του Μπάρδη στις  11:50 π.μ,  θα περάσουν από
την Πλάστιγγα στις 12.00,  από  τους Δώδεκα Αποστόλους
στις 12.10 και από την Μαγούλα στις 12.20.

HH  ΣΣΥΥΝΝΤΤΟΟΝΝΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ  ΜΜΕΕΛΛΩΩΝΝ                
ΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΣΣ    ΤΤΟΟΥΥ  ΝΝΠΠΔΔΔΔ  ΠΠΑΑΚΚΠΠΠΠΑΑ

ΒΒΑΑΣΣΙΙΛΛΕΕΙΙΟΟΥΥ  ΜΜΑΑΡΡΙΙΑΑ      

ΘΘεεααννώώ  ΦΦωωττίίοουυ::  ΑΑμμόόρρφφωωττοοιι  κκααιι  ττεεμμππέέλληηδδεεςς  
οοιι  δδηημμόόσσιιοοιι  υυππάάλλλληηλλοοιι  
- Με στάση εργασίας απαντησαν οι εργαζόμενοι 

ΠΠααρράάτταασσηη  1155  ηημμεερρώώνν  
για το Πόθεν Εσχες των αιρετών

Κατατέθηκε η υπ’ αριθ.686/119 τροπολογία στο
Σχέδιο Νόμου: “Επείγουσες ρυθμίσεις των
Υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος και

Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημο-
σιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρ-
υθμίσεων” με την οποία αντικαθίσταται η παρ.6 του
άρθρου 66 του Ν.4409/16 και παρατείνεται για 15 ημέρ-
ες η προθεσμία υποβολής δηλώσεων περιουσιακής
κατάστασης κατ΄ εξαίρεση και ειδικώς για την υποβολή
του έτους 2016 (χρήση 2015), η οποία προτείνεται να
αρχίσει στις 15.10.2016 αντί της 01.10.2016 και να λήξει
στις 15.01.2017 αντί της 31.12.2016.

Ποιοί υποχρεούνται να υποβάλουν δηλώσεις
κατά το νόμο 3213/2003

Οι Δήμαρχοι, οι Αντιδήμαρχοι, οι Πρόεδροι και τα
μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά, των επιτροπών των
Δήμων, οι Πρόεδροι και τα μέλη, των δημοτικών
συμβουλίων, οι Πρόεδροι, οι διευθύνοντες σύμβουλοι
και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων και οι Γενικοί
Διευθυντές των δημοτικών νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου, των αμιγών ή μεικτών δημοτικών
επιχειρήσεων των ανωτέρω Ο.Τ.Α. και των συνδέσμων
δήμων, καθώς και οι προϊστάμενοι των γενικών διε-
υθύνσεων και διευθύνσεων των Δήμων. 

ι. Οι Πρόεδροι, οι Αντιπρόεδροι, οι Διοικητές, οι Υπο-
διοικητές, τα εκτελεστικά μέλη, οι διευθύνοντες ή εντε-
ταλμένοι σύμβουλοι και οι Γενικοί Διευθυντές νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου, δημοσίων επιχειρήσεων,
δημοσίων οργανισμών, καθώς και νομικών προσώπων
ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν στο κράτος ή επιχο-

ρηγούνται,
τακτικώς, από
κ ρ α τ ι κ ο ύ ς
πόρους κατά
50% τουλάχι-
στον του ετή-
σιου προϋπο-
λογισμού τους
ή τη διοίκηση
των οποίων
ορίζει άμεσα ή

έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος. 

ια. Οι Πρόεδροι, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη
όλων των επιτροπών διαγωνισμών προμηθειών και
παροχής υπηρεσιών των κρατικών υπηρεσιών, συμπε-
ριλαμβανομένων και των ενόπλων δυνάμεων, των
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των νομικών
προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν στο κράτος
ή επιχορηγούνται, τακτικώς, από κρατικούς πόρους
κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού
τους ή τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα
το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, των
δημόσιων επιχειρήσεων και των δημόσιων οργανι-
σμών, εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν πενήν-
τα χιλιάδων (150.000) ευρώ ανά διαγωνισμό, καθώς
επίσης ο Γενικός Διευθυντής και Διευθυντές της Γενικής
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών και οι κατέχοντες
θέσεις προϊσταμένων οποιουδήποτε οργανωτικού επι-
πέδου οργανικών μονάδων προμηθειών στο Δημόσιο
και στα ανωτέρω νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτι-
κού δικαίου, στις δημόσιες επιχειρήσεις και τους δημό-
σιους οργανισμούς. 

Την ίδια υποχρέωση υπέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη
όλων των επιτροπών διαγωνισμού έργων των ανωτέρω
φορέων, οι οποίοι διέπονται από τις διατάξεις του ν.
1418/1984 (Α' 23) και του π.δ. 609/1985 (Α' 223), εφό-
σον ο προϋπολογισμός του έργου υπερβαίνει τις
τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ.
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Αυστηρή επιστολή Ιερώνυμου σε Τσίπρα καιΑυστηρή επιστολή Ιερώνυμου σε Τσίπρα και
αρχηγούς με αιχμές για τον Φίληαρχηγούς με αιχμές για τον Φίλη

Αυστηρή κριτική στον υπουργό Παιδείας για τη συμπεριφορά του απέναντι στην Εκκλησία ασκεί ο
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος, σε επιστολή του με αποδέκτες τον Αλέξη Τσίπρα και τους αρχηγούς
των κομμάτων. Το κείμενο της επιστολής 21 σελίδων, είναι πανομοιότυπο και το αρχιεπισκοπικό γράμ-

μα εδράζεται σε δύο σκέλη:
Στο πρώτο ο Αρχιεπίσκοπος εκφράζει τη δυσφορία του για τις δηλώσεις και τις απόψεις που διατύπωσε ο

Νίκος Φίλης για τον ρόλο της Εκκλησίας, ενώ στο δεύτερο σκέλος της επιστολής γίνεται κριτική με πολλά και
ιδιαίτερα αναλυτικά παραδείγματα στο νέο πρόγραμμα σπουδών των Θρησκευτικών.

ΑΑννττιιππεερριιφφεερρεειιάάρρχχηηςς
  ΔΔυυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς::

«Η εεξξέέτταασσηη  ττηηςς  σσχχέέσσηηςς  μμααςς  μμεε
τταα  ζζώώαα  κκααιι  ηη  ππρροοώώθθηησσηη  ττηηςς

σσυυμμββίίωωσσηηςς  μμααζζίί  ττοουυςς,,  ααπποοττεελλεείί  ήή
θθαα  έέππρρεεππεε  νναα  ααπποοττεελλεείί  έένναα

σσττοοιιχχεείίοο  ττοουυ  πποολλιιττιισσμμοούύ  μμααςς,,  
ττοο  μμόόννοο  πποουυ  εεγγγγυυάάττααιι  κκααιι  ττηηνν

αασσφφάάλλεειιαα  ττωωνν  κκααττοοίίκκωωνν  
κκααιι  ττηη  δδηημμόόσσιιαα  υυγγεείίαα»»..

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττι-
κής, κ. Γ. Βασιλείου, δήλωσε χαρακ-
τηριστικά: 

«Το θέμα της αντιμετώπισης των
αδέσποτων ζώων πρέπει να αντιμε-
τωπιστεί μέσα από την προώθηση
της φιλοζωίας και τη λήψη των κατάλ-
ληλων μέτρων για την αντιμετώπιση 

της ανασφάλειας που προκαλούν
τα αδέσποτα σε κατοίκους της περ-
ιοχής. 

Η σημερινή συνάντηση ήταν το
πρώτο βήμα έτσι ώστε όλοι οι
εμπλεκόμενοι φορείς στη Δυτική Αττι-
κή αλλά και όσοι μπορούν να συμβά-
λουν με τεχνογνωσία και εθελοντική
δράση να συνεργαστούμε για να
πάμε τα πράγματα δυο βήματα παρ-
απέρα με υλοποίηση συγκεκριμένων
δράσεων, όπως η λειτουργία διαδ-
ημοτικού κυνοκομείου. 

Σε κάθε περίπτωση πάντως, εμείς
πιστεύουμε πως η εξέταση της σχέ-
σης μας με τα ζώα και η προώθηση
της συμβίωσης μαζί τους, αποτελεί ή
θα έπρεπε να αποτελεί ένα στοιχείο
του πολιτισμού μας, το μόνο που
εγγυάται και την ασφάλεια των
κατοίκων και τη δημόσια υγεία».

Η συνέχεια από σελ. 3 ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
- Βαριά τα πρόστιμα από τη χρήση των   
παράδρομων, λένε οι επαγγελματίες οδηγοί

Τη διαμαρτυρία τους για τη διάταξη που προβλέπει βαριά πρόστιμα για οχή-
ματα άνω των 3,5 τόνων, τα οποία χρησιμοποιούν παράδρομους, αντί των
εθνικών οδών προκειμένου να αποφύγουν τα διόδια, εξέφρασαν σε κοινή

συνέντευξη τύπου ιδιοκτήτες και οδηγοί φορτηγών και λεωφορείων.
Στη συνέντευξη πήραν μέρος εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνδι-

κάτων Εργατοϋπαλλήλων Μεταφοράς, του Συνδέσμου Μεταφορέων Θεσσαλονίκης,
του Σωματίου Φορτηγών Αυτοκινητιστών Θεσσαλονίκης και του Επαγγελματικού
Επιμελητηρίου.

Οι αυτοκινητιστές ζήτησαν
να αρθεί πίσω το μέτρο, ή σε
διαφορετική περίπτωση να
υπάρξει σημαντική μείωση
του κόστους των διοδίων. 

«Η διαδρομή από τη Θεσ-
σαλονίκη ως την Αθήνα για
ένα φορτηγό κοστίζει 210
ευρώ για διόδια, δεν είναι

δυνατόν αυτό το κόστος να το επιβαρύνονται μεροκαματιάρηδες» τόνισε ο εργα-
σιακός σύμβουλος της ΠΟΣΕΜ Μιχάλης Παπαδόπουλος.

Ο κ. Παπαδόπουλος υπογράμμισε ότι τα πρόστιμα που προβλέπονται για τη
χρήση παράδρομων είναι χίλια ευρώ για τον οδηγό και χίλια ευρώ για τον ιδιοκτήτη,
ενώ στην περίπτωση που ο οδηγός είναι και ιδιοκτήτης του οχήματος αυτό ορίζεται
στα δύο χιλιάδες ευρώ. 

Ανέφερε ότι προς το παρόν γίνονται ακόμη συστάσεις, αλλά σύντομα αυτά τα
πρόστιμα θα επιβληθούν. Τόνισε, ότι σύμφωνα με τον νόμο, που ψηφίστηκε τον
Αύγουστο, ακόμη και η χρήση παλιών εθνικών οδών που γειτνιάζουν σε νέες εθνικές
οδούς, ορίζεται να γίνεται μόνο με χρήση ειδικής άδειας κατά περίπτωση και πιθα-
νολόγησε ότι το μέτρο αυτό αποσκοπεί στο να δοθεί «προίκα» σε ιδιωτικές εταιρίες
είσπραξης διοδίων, εν όψει και της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού.

«Μέχρι τώρα δεν ήταν επικίνδυνοι αυτοί οι παράδρομοι και τώρα ξαφνικά μέσα
στον Αύγουστο βγήκε η απόφαση αυτή, που άραγε αποσκοπεί; Να μη χάνονται χρή-
ματα από τους ιδιώτες που εκμεταλλεύονται τα διόδια στις εθνικές οδούς;» είπε ο κ.
Παπαδόπουλος. 

Πρόσθεσε ότι τα φορτηγά και τα μεγάλα οχήματα πληρώνουν κανονικά τα τέλη
κυκλοφορίας που τους αντιστοιχούν, την ασφάλιση τους και ότι προβλέπεται από τη
νομοθεσία και συνεπώς «δε μπορεί να μπαίνουν τέτοιοι περιορισμοί στην κίνηση
τους».

Οι αυτοκινητιστές σχεδιάζουν μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου πορεία
με τα φορτηγά τους από τη Θεσσαλονίκη ως την Κατερίνη και επίδοση στην
«Εγνατία Οδός Α.Ε.» και στην «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε.» σχετικών ψηφισμά-
των διαμαρτυρίας.
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ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ
Bloomberg: Δεν πείθονται ακόμα οι επενδυτές 
για τις μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα

Δεν πείθονται ακόμη οι επενδυτές από το story της ελληνι-
κής ανάκαμψης και την πορεία των μεταρρυθμίσεων και
περιμένουν πρώτα να μπει η Ελλάδα στο πρόγραμμα

ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ και μετά να επενδύσουν.
«Αν και υπάρχει η ελκυστική αποτίμηση ελάχιστοι είναι αυτοί που

πιστεύουν ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση μπορεί να φέρει αποτε-
λέσματα» αναφέρει σε δηλώσεις στο πρακτορείο Bloomberg ο
Michel Danechi, της Duet Asset Management, ο οποίος βοηθά στη
διαχείριση 1,5 δισ δολ. σε περιουσιακά στοιχεία στις αναδυόμενες
αγορές στο Duet.

Στο δημοσίευμα του διεθνούς πρακτορείου, με τίτλο «Απηυδυσμένοι επενδυτές περιμένουν πρώτα τον Ντράγκι να
αγοράσει Ελλάδα, πριν το κάνουν οι ίδιοι» γίνεται αναφορά στην παρουσίαση στο Λονδίνο, στο πλαίσιο του 11th Greek
Roadshow, μιας λίστας με τους λόγους γιατί οι αποτιμήσεις σε περιουσιακά στοιχεία της χώρας τα καθιστούν ελκυστι-
κά και στην απάντηση που έδωσαν οι επενδυτές που συμμετείχαν ότι «αν κάνετε αυτά που είναι απαραίτητα τότε θα
επενδύσουμε.»

«Εάν η Ελλάδα ενταχθεί στο πρόγραμμα QE τότε η διάθεση θα αλλάξει αυτόματα 
προς το θετικό» αναφέρει ο Michel Danechi.

Στο ίδιο δημοσίευμα επισημαίνεται το γεγονός ότι οι ελληνικές μετοχές έχουν χάσει φέτος 11% της αξίας τους μετά
από τις σημαντικές απώλειες που είχαν υποστεί και το 2015 ενώ η απόδοση του  10ετούς κρατικού ομολόγου έχει
παραμείνει στο 8%, μακράν η μεγαλύτερη στην Ευρωζώνη, και παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση κατάφερε να συνά-
ψει συμφωνία με τους δανειστές για την ολοκλήρωση της τελευταίας αξιολόγησης του προγράμματος προσαρμογής
τον τελευταίο Ιούνιο.

Σημειώνεται, επίσης ότι παρά το γεγονός ότι η ροή θετικών ειδήσεων αυξήθηκε αυτή την εβδομάδα (η ψήφιση των
προαπαιτούμενων, η εκτέλεση του προϋπολογισμού εντός στόχων, η αύξηση των καταθέσεων, η παρέμβαση Τσίπρα
για να ξεμπλοκάρει η ιδιωτικοποίηση του ΔΕΣΦΑ) οι επενδυτές επειδή έχουν καεί στο παρελθόν από τις λανθασμένες
προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί παραμένουν επιφυλακτικοί.

ΚΚααττααρρρρέέεειι  ηη  ααννττααγγωωννιισσττιικκόόττηητταα  ττηηςς  εελλλληηννιικκήήςς  οοιικκοοννοομμίίααςς  
-Στην 86η θέση μεταξύ 138 χωρών

Επιδεινώνεται η θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο οικονο-
μικό χάρτη ανταγωνιστικότητας, καθώς το 2015 έχασε
πέντε θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη. Σύμφωνα με την

έκθεση  “Global Competitiveness Report 2016 - 2017” του World
Economic Forum, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 86η θέση μεταξύ
138 κρατών στον κόσμο από την 81η μεταξύ 140 κρατών, που
κατείχε στην προηγούμενη αξιολόγηση (“Global Competitiveness
Report 2015 - 2016”).

Από την  έκθεση, τα δεδομένα της οποίας αναλύει ο Σύνδεσμος
Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας,
προκύπτει ότι η χώρα, με βαθμολογία 4,00 (με ανώτερη αξιολόγ-
ηση το 7), έχει να διανύσει μακρύ δρόμο για να προσεγγίσει επιδό-
σεις αντίστοιχες, για παράδειγμα, με αυτές της “πρωταθλήτριας”

κόσμου στην ανταγωνιστικότητα -για 8η συνεχόμενη χρονιά- Ελβετίας (βαθμολογία 5,81).
Ισχυρές επιδόσεις σε όλους τους επιμέρους τομείς, συνεχίζει να πετυχαίνει διαχρονικά η Σιγκαπούρη (5,72), που

κατατάσσεται -επίσης για 8η φορά- στη 2η θέση της λίστας με τις πιο ανταγωνιστικές οικονομίες του πλανήτη.
Στο Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας 2016 - 2017 του World Economic Forum, την 3η θέση καταλαμβάνουν

οι ΗΠΑ (με βαθμολογία 5,70), ενώ από την 4η μέχρι και την 7η θέση στην κατάταξη της λίστας με τις πιο ανταγωνι-
στικές οικονομίες του πλανήτη καταλαμβάνουν ευρωπαϊκές χώρες, η Ολλανδία (5,57), η Γερμανία (5,57), η Σουηδία
(5,53) και η Μεγάλη Βρετανία (5,49). Ιαπωνία (5,48) και Χονγκ Κονγκ (με βαθμολογία 5,48) ακολουθούν, ενώ η Φιν-
λανδία (5,44) συμπληρώνει τη δεκάδα των πρωταθλητών κόσμου στην ανταγωνιστικότητα.

««ΠΠααγγώώννεειι»»  ηη  έέκκδδοοσσηη  
εεππιικκοουυρριικκώώνν  σσυυννττάάξξεεωωνν  ττοουυ  ΙΙΚΚΑΑ

ΣΣττοονν......  ππάάγγοο  μμέέχχρριι  ννεεωωττέέρρααςς  ππααρρααμμέέννεειι  ηη  έέκκδδοοσσηη  εεππιικκοουυρρ--
ιικκώώνν  σσυυννττάάξξεεωωνν  γγιιαα  ααιιττήήσσεειιςς  πποουυ  έέχχοουυνν  εεππιιββλληηθθεείί  ααππόό  ττηηνν
11ηη  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  ττοουυ  22001155  κκααιι  εεφφεεξξήήςς,,  κκααθθώώςς  εεκκκκρρεεμμεείί  ηη

έέκκδδοοσσηη  ττηηςς  ααππααιιττοούύμμεεννηηςς  εεγγκκυυκκλλίίοουυ  πποουυ  θθαα  κκααθθοορρίίζζεειι  ττοονν  ννέέοο
ττρρόόπποο  υυπποολλοογγιισσμμοούύ  ττοουυςς..  

ΤΤηηνν  ααππόόφφαασσηη  ααυυττήή  κκοοιιννοοπποοιιεείί  ππρροοςς  ττοο  ΙΙΚΚΑΑ  ττοο  ΕΕννιιααίίοο  ΤΤααμμεείίοο  ΕΕππιι--
κκοουυρριικκήήςς  ΑΑσσφφάάλλιισσηηςς  ((ΕΕΤΤΕΕΑΑ)),,  εεννώώ  ππααρράάλλλληηλλαα  γγννωωσσττοοπποοιιεείί  ππωωςς  τταα
εεννηημμεερρωωττιικκάά  σσηημμεειιώώμμαατταα  ππρροοςς  ττοουυςς  σσυυννττααξξιιοούύχχοουυςς,,  μμεε  τταα  οοπποοίίαα  θθαα
γγννωωσσττοοπποοιιεείίττααιι  ππώώςς  έέγγιιννεε  οο  εεππααννυυπποολλοογγιισσμμόόςς  κκααιι  ππώώςς  κκααθθοορρίίζζεεττααιι,,
ππλλέέοονν,,  ττοο  ννέέοο  πποοσσόόνν  ττηηςς  εεππιικκοουυρριικκήήςς  σσύύννττααξξηηςς,,  θθαα  ααπποοσσττααλλοούύνν,,
ττεελλιικκάά,,  ττοονν  ΝΝοοέέμμββρριιοο..  

ΑΑνν  κκααιι  ηη  ππλλεειιοοννόόττηητταα  ττωωνν  ααιιττήήσσεεωωνν  σσυυννττααξξιιοοδδόόττηησσηηςς  πποουυ  εεξξεεττάά--
ζζοουυνν  οοιι  ααρρμμόόδδιιεεςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  ττοουυ  ΕΕΤΤΕΕΑΑ  ααφφοορροούύνν,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν
ΚΚααθθηημμεερριιννήή,,  ππααρρεελλθθόόνντταα  ττοουυ  22001155  έέττηη,,  ηη  μμηη  έέκκδδοοσσηη  ττηηςς  ααννααγγκκααίίααςς
εεγγκκυυκκλλίίοουυ  οοδδηηγγεείί  σσττοο  ππάάγγωωμμαα  ττηηςς  όόπποοιιααςς  δδιιααδδιικκαασσίίααςς  γγιιαα  ττηηνν  έέκκδδοο--
σσηη  σσυυννττααξξιιοοδδοοττιικκώώνν  ααπποοφφάάσσεεωωνν  πποουυ  έέχχοουυνν  κκααττααττεεθθεείί  ααππόό  ττηηνν  11ηη
ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  ττοουυ  22001155  κκααιι  μμεεττάά..

ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  ττηηνν  ππρρόόσσφφααττηη  αασσφφααλλιισσττιικκήή  μμεεττααρρρρύύθθμμιισσηη  γγιιαα
αασσφφααλλιισσμμέέννοουυςς  έέωωςς  3311//1122//22001133,,  οοιι  οοπποοίίοοιι  κκααττααθθέέττοουυνν  ααίίττηησσηη
σσυυννττααξξιιοοδδόόττηησσηηςς  ααππόό  ττηηνν  11//11//22001155  κκααιι  μμεεττάά,,  ττοο  πποοσσόόνν  ττηηςς  εεππιικκοο--
υυρριικκήήςς  σσύύννττααξξηηςς  ααπποοττεελλεείίττααιι  ααππόό  ττοο  άάθθρροοιισσμμαα  δδύύοο  ττμμηημμάάττωωνν::

••  ΤΤοουυ  ττμμήήμμααττοοςς  ττηηςς  σσύύννττααξξηηςς  πποουυ  ααννττιισσττοοιιχχεείί  σσττοονν  χχρρόόννοο  αασσφφάά--
λλιισσηηςς  έέωωςς  3311//1122//22001144..  ΥΥπποολλοογγίίζζεεττααιι  μμεε  ββάάσσηη  πποοσσοοσσττόό  ααννααππλλήήρρωω--
σσηηςς,,  ττοο  οοπποοίίοο  γγιιαα  κκάάθθεε  χχρρόόννοο  αασσφφάάλλιισσηηςς,,  ααννττιισσττοοιιχχεείί  σσεε  πποοσσοοσσττόό
00,,4455%%,,  ααννάάλλοογγαα  μμεε  ττιιςς  σσυυννττάάξξιιμμεεςς  ααπποοδδοοχχέέςς  ττοουυ  κκάάθθεε  αασσφφααλλιισσμμέέ--
ννοουυ,,  όόππωωςς  ααυυττέέςς  υυπποολλοογγίίζζοοννττααιι  γγιιαα  ττηηνν  έέκκδδοοσσηη  ττηηςς  κκύύρριιααςς  σσύύννττααξξ--
ηηςς..

••  ΤΤοουυ  ττμμήήμμααττοοςς  ττηηςς  σσύύννττααξξηηςς  πποουυ  ααννττιισσττοοιιχχεείί  σσττοονν  χχρρόόννοο  αασσφφάά--
λλιισσηηςς  ααππόό  11//11//22001155  κκααιι  μμεεττάά..  ΥΥπποολλοογγίίζζεεττααιι  μμεε  ββάάσσηη  τταα  δδηημμοογγρρααφφιι--
κκάά  δδεεδδοομμέένναα,,  πποουυ  ππρροοκκύύππττοουυνν  ααππόό  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννοουυςς  ππίίνναακκεεςς
θθννηησσιιμμόόττηηττααςς  κκααιι  ααππόό  έένναα  ππλλαασσμμααττιικκόό  πποοσσοοσσττόό  εεππιισσττρροοφφήήςς..  ΤΤοο
πποοσσοοσσττόό  ααυυττόό  θθαα  εεφφααρρμμόόζζεεττααιι  σσττιιςς  σσυυννοολλιικκάά  κκααττααββλληηθθεείίσσεεςς  εειισσφφ--
οορρέέςς  κκααιι  θθαα  ππρροοκκύύππττεειι  ααππόό  ττηηνν  πποοσσοοσσττιιααίίαα  μμεεττααββοολλήή  ττωωνν  σσυυννττάάξξιι--
μμωωνν  ααπποοδδοοχχώώνν  ττωωνν  αασσφφααλλιισσμμέέννωωνν..

ΣΣττοο  ίίδδιιοο  έέγγγγρρααφφοο  ααννααφφέέρρεεττααιι  όόττιι  οοιι  ππεερρίίπποουυ  224400..000000  σσυυνντταα--
ξξιιοούύχχοοιι  πποουυ  υυππέέσσττηησσαανν  μμεείίωωσσηη,,  έέωωςς  κκααιι  5500%%  σσεε  κκάάπποοιιεεςς  ππεερριι--
ππττώώσσεειιςς,,  σσττηηνν  εεππιικκοουυρριικκήή  ττοουυςς  σσύύννττααξξηη,,  θθαα  ππλληηρροοφφοορρηηθθοούύνν  ααννααλλ--
υυττιικκάά  γγιιαα  ααυυττέέςς,,  μμεε  εεννηημμεερρωωττιικκάά  σσηημμεειιώώμμαατταα,,  ττεελλιικκάά,,  σσττιιςς  ππλληηρρωω--
μμέέςς  ττοουυ  ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ..
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ΓΓΑΑΜΜΟΟΣΣ
Ο ΓΥΡΙΧΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΤΣΕΛΙΚΙΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΪΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΣΑΜΟΥΡΚΑΣΙΔΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΦΟΥΣΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.

ΓΓΑΑΜΜΟΟΣΣ

Ο ΒΑΡΓΙΑΜΗΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΟΥΣΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΓΚΛΟΡΙΑ ΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΠΕΘΑΝΗ  

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ
ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ. 

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
δδρροομμοοιι  88  &&  1100  μμέέττρρωωνν,,

μμεεγγάάλληη  ππλλααττεείίαα    &&
εεκκκκλληησσίίαα  μμέέσσαα  σσττοο

χχωωρριιόό..
ΜΜεε  φφωωςς  κκααιι  ννεερρόό  δδιικκήήςς

μμααςς  γγεεώώττρρηησσηηςς..

ΕΕΔΔΩΩ!!!!!!  ΠΠωωλλοούύννττααιι  οοιικκόό--
ππεεδδαα  άάρρττιιαα  κκααιι    οοιικκοοδδοο--

μμήήσσιιμμαα  εεννόόςς  κκααιι  δδυυοο
σσττρρεεμμμμάάττωωνν  μμεε  άάδδεειιαα
οοιικκοοδδοομμήήςς  σσεε  κκααττααππ--

λληηκκττιικκέέςς  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  εεππιικκοοιι--
ννωωννίίααςς::  66997777008833115577

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
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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) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η  εταιρία ΑΛΦΑ ΩΜΕΓΑ Α.Ε. στον Ασπρόπυργο, που δραστηριοποιείται  στον
χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) του φαρμάκου ,  

ζητά να προσλάβει  υπάλληλο αποθήκης με σχετική εργασιακή εμπειρία για
πενθήμερη εργασία. Παρακαλείσθε οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλετε το

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

Αρβανίτικη Πολιτιστική Βραδιά στα Βίλια
Αρβανίτικη Πολιτιστική Βραδιά στα Βίλια με Ομιλίες, Θέατρο, 

Τραγούδι και Μουσική
Ομιλητές: Πέτρος Φιλίππου, Αντιπεριφερειάρχης Αν. Αττικής

Μάχη Οικονόμου: Δρ Κοιν. Ανθρωπολογίας - Ακαδημία Αθηνών
Συντονισμός: Έλενα Μπότση: Δρ Κοινωνιογλωσσολογίας

Θεατρικό Μονόπρακτο: «Δύο Αρβανίτισσες μιας άλλης εποχής» 
Παίζουν: Κούλα Καραΐσκου, Κική Μακρυνόρη

Αρβανίτικο Τραγούδι: Κούλα Καραΐσκου, Ζηνοβία Μπότση,
Έλενα Μπότση. Μουσική: Άρης Μακρυνόρης, Γιάννης Μεϊντάνης, 

Νίκος Χρονέας. Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2016, ώρα 8μ.μ. 
Ξενοδοχείο ‘Βερόρι’ – Αίθουσα Εκδηλώσεων
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρικό
κατάστημα (Οδός Παγκάλου)
300τμ + 100τμ βοηθητικός
χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.16)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
100ΤΜ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΩ
ΦΟΥΣΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΖΑΤΖΙΔΗ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6988502748

ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ
ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ (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 
Ενοικιάζεται διαμέρισμα στο κέντρο του
Ασπροπύργου 93τμ, έτος κατασκευής
2008, 1ου ορόφου, 2 κρεβατοκάμαρες,2
μπάνια, ηλιακός θερμοσίφωνας, αυτό-
νομη θέρμανση, αποθηκευτικός χώρος,
πάρκινγκ, τιμή 400€     τηλ.6971755667
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
105571925 & 6949073467

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΦΕ ΝΤΙ
ΤΟΡΕ ΕΝΑΝΤΙ ΝΑΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ (ΟΠΙΣΘΕΝ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ) ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΤΗΛ: 6977426279

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ κεντρο,
διαμέρισμα 93 τ.μ., 1ου, γω-
νιακό, 2 υ/δ, κατασκευή '08,
μπάνιο, wc, αυτόνομη θέρ-
μανση, ηλιακός, πάρκιν πιλο-
τής, αποθήκη, χωρίς
κοινόχρηστα, άριστη κατά-
σταση, Ενοικιάζεται στο κέν-
τρο του Ασπρόπυργου δια-
μέρισμα 93 τμ, σε άριστη κα-
τάσταση ,κατασκευή 2008 ,1
ος όροφος ,2 κρεβατοκάμαρ-
ες,1 μπάνιο και 1 wc με ντου-
ζιέρα,ηλιακός θερμοσίφω-
νας,αυτόνομη θέρμανση,πα-
ρκιν στην πιλωτή,αποθηκευ-
τικός χώρος. Τιμη 400 e. 

6971755667

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ μονοκατοικία
65 τ.μ., 1ου, διαμπερής, 1 υ/δ,
μπάνιο, ενιαίο σαλόνι κουζίνα, α-
περιόριστη θέα, ελεύθερη, καλή
κατάσταση, κοντά στον Σκλα-
βενίτη, με θερμοσίφωνα χωρίς θ-
έρμανση, 2 ενοίκια μπροστά, ά-
μεσα διαθέσιμο, τιμή 200€ ,
6944915800, 10:00-19:00

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ μονοκατοικία
80 τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, κατασκευή
'65, μπάνιο, ανοικτό πάρκιν, κή-
πος 170 τ.μ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 245τμ, τιμή 370€-
2111041100

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣδιαμέρισμα 54
τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή '76,
μπάνιο, κεντρική θέρμανση, κλι-
ματισμός, ανακαινισμένο, ανα-
καίνιση '15, τιμή 250€, συζητή-
σιμη 6932208258

Ενοικιάζεται πλήρως επιπ-
λωμένο οροφοδιαμέρισμα
90 τμ στη Μάνδρα, πλησίον
της κεντρικής πλατείας, σε
διώροφη οικοδομή, επί οικο-
πέδου 500 τμ, με κήπο.
Ενοίκιο:450 ευρώ. Είναι σε
άριστη κατάσταση, διαθέτει
αυτόνομη θέρμανση, κλιματι-
σμό και θέση σταθμεύσεως.
Τηλ επικοινωνίας: 210-
5555391, 6937895583

Ενοικιάζεται στην Ελευσίνα
4αρι διαμέρισμα με αυτό-
νομη θέρμανση, στην οδό
Κοντούλη , πλησίον Δημοτι-
κού πάγκινγκ Τηλ.
2105542610 ( 4.10.14)

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπ-

υγο διαμέρισμα 60 τμ με
ηλιακό,, αυτόνομη θέρμαν-
ση, θέση parking.
Τηλ:6937050218(4.11.14)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

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

ΜΑΝΔΡΑ
Πωλείται οικία στην Αγ. Σωτήρα 40

τμ με αυλή 1300 τμ σε άριστη κατάστα-
ση. τηλ: 210 4931056 & 6984792490

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Παραλία,
μονοκατοικία 75 τ.μ., ισόγεια,
διαμπερής, 2 υ/δ (το 1 mas-
ter), κατασκευή '63, 2 μπά-
νια, σε οικόπεδο 279 τ.μ., 3
κτισματα, αυτόνομη θέρμαν-
ση, αποθήκη 40 τ.μ., ιδιόκ-
τητη ταράτσα 75 τ.μ., κήπος
40 τ.μ., χωρίς κοινόχρηστα,
ελεύθερη, κατάλληλη και για
επαγγελματική χρήση, καλή
κατάσταση, ανακαίνιση '00,
τιμή 52.000€, συζητήσιμη ,
09:00-21:00
τηλ:6945983862

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Γκοριτσα,
θέση Θερμοκήπια, νεόδμητη
μονοκατοικία 120 τ.μ., ισο-
γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2 mas-
ter), κατασκευή '01, 2 μπά-
νια, σε οικόπεδο 180 τ.μ., αυ-
τόνομη θέρμανση, ελεύθερη,
ανακαίνιση '10, τιμή
110.000€, συζητήσιμη
τηλ:6994844465

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ μονοκα-
τοικία 120 τ.μ., διαμπερής, σε
οικόπεδο 1.520 τ.μ., τζάκι, α-
ποθήκη, πλήρως ανακαινι-
σμένο, τιμή 80.000€
τηλ:6930916701

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

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρσονι-
έρα 58 τ.μ., 1ου - 2ου - 4ου, 1 υ/δ,
κατασκευή '05, μπάνιο, επιπλω-
μένη, αυτόνομη θέρμανση, κλι-
ματισμός, πόρτα ασφαλείας, τέν-
τες, θέα θάλασσα, μεσίτες δεκτοί,
τιμή 57.000€, συζητήσιμητηλ:
6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρσονι-
έρα 31 τ.μ., 1ου - 2ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '05, μπάνιο, studio, τέν-
τες, δωμάτιο με ενιαία κουζίνα,
κλιματιστικό, τιμή 28.000€,
συζητήσιμη
τηλ:6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ημιτε-
λής μεζονέτα 162 τ.μ., 2 επίπεδα,
ισόγεια, γωνιακή, 4 υ/δ (το 1 mas-
ter), 2 μπάνια, σε οικόπεδο 183
τ.μ., πάρκιν, αποθήκη 25 τ.μ., τιμή
309.000€, συζητήσιμη
τηλ:6945466284

ΜΑΝΔΡΑ επί της οδού Ανδρο-
μάχης 9, αέρας 160 τ.μ. (120 τ.μ.)
2ος, (40 τ.μ.) 3ος, οικοδομήσιμος,
σε τριώροφη οικοδομή με πιλοτή. 
Πωλείται και χωριστά, ήσυχο
σημείο, τιμή ευκαιρίας. Τηλ.
6973315768   (7.5.14)

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

ΛΑΥΡΙΟ - ΝΕΑΠΟΛΗΣ επί
Λαυρίου - Σουνίου Θέα απε-
ριόριστη. 200μ από το λιμάνι
και τη μαρίνα. Διαμερίσματα,
54τμ - 62τμ - 74τμ - 77τμ -
80τμ - 98τμ - 110τμ - 123τμ.
Τα ισόγεια με μεγάλους κή-
πους - θέα - 1ος - 2ος - 3ος
με πολύ μεγάλα μπαλκόνια -
περιβάλλον χώρος οικοπέ-
δου με γκαζόν και φυτά. Κου-
ζίνες - ντουλάπες ιταλικές.
Αυτόνομη θέρμανση - αποθ-

ήκη - θέσεις parking. Στην
καλύτερη θέση του Λαυρίου.
Τιμές συζητήσιμες, 6944 361
391 Γεώργιος Οικονόμου.

ΩΡΩΠΟΣ
παραλία Μαρκόπουλου,
μοντέρνα μονοκατοικία με ά-
δεια οικοδομής κοντά στο
κέντρο ,50 λεπτά από την
Αθήνα ,τρία υπνοδωμάτια
,μεγάλος κήπος.
Χαμηλότερο κόστος χρήσης
με δικιά της γεώτρηση.
(Κωδ.1009). 
RE/MAX ΕΠΕΝΔΥΣΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ , 210-68.96.940

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,
ΛΥΚΕΙΟΥ. ΤΙΜΕΣ
ΠΡΟΣΙΤΕΣ .ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 
6944132114 (30.8.16)

Καθηγήτρια Φιλόλογος με
15ετή φροντιστηριακή πείρα
αναλαμβάνει υπεύθυνα την
προετοιμασία μαθητών
Γυμνασίου, Λυκείου και Πα-
νελληνίων Εξετάσεων.
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
6947310243  (2.3.15)

Προετοιμασία Μαθητών
Δημοτικού Γυμνασίου
Λυκείου
Τρυπιτσίδη Σοφία, 
Πτυχιούχος του τμήματος
Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής 
και Ψυχολογίας του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
τηλ.: 6971862201 και e-mail: 
sofi_tripitsidou@hotmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ZΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα για καφε-
τέρια στον Ασπρόπυργο όπι-
σθεν Αγ. Δημητρίου. Τηλ.
6996530 346 κ. Αντώνη.
(10.5.16)

Υπάλληλος Γραφείου
ζητείται από ανώνυμη εταιρ-
εία με έδρα τη Μαγούλα Αττι-
κής για πλήρη απασχόληση.
Αποδοχές ανάλογες πρ-

οσόντων. Αποστείλετε 
βιογραφικά στο
viografika99graf@gmail.com
(2.3.15)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
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 πε-
ριοχη 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 ε-
πικοινωνίας: 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)

Κύριος 55 ετών, δημόσιος 
υπάλληλος, με καλό 

χαρακτήρα, επιδιώκει 
γνωριμία με κυρία, ευγενική

μέχρι 55 ετών για ό,τι προκύψει. 
Τηλ. 6932851913 

ώρες 17:00 -21:00 μ.μ.

Κυρία 57 ετών (Ελληνίδα)  
ζητά την οποιαδήποτε

απασχόληση. 
Περιοχή: Μάνδρα Αττικής. 

Τηλ: 6984144657

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΖΗΤΑ 
ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΩΝ CNC

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑΒΡΩΣΗΣ
ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΜΕ

ΕΚΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΤΙΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΤΟΥ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΕΩΣ 30 ΕΤΩΝ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2105552260

E-MAIL: hiringfin@gmail.com 



Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2016 θριάσιο-15

 ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000

ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ)
2105586830
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
ΔΗΜΟΤΙΚΗ 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 ,
213 20 47 252 
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

ΙΒΙΣΚΟΣ
Στο κατάστηµά µας θα βρείτε:

αα))  ΒΒόότταανναα    ((ιιββίίσσκκοοςς,,  ααλλόόηη,,  
σσππιιρροουυλλίίνναα,,    κκλλππ))
ββ))  ΑΑρρωωμμααττιικκάά  φφυυττάά    ((μμέένντταα,,  δδυυόόσσμμοοςς,,  ρρίίγγααννηη,,  κκλλππ))
γγ))  ΑΑφφεεψψήήμμαατταα  ((ττσσάάιι,,  χχααμμοομμήήλλιι,,  φφαασσκκόόμμηηλλοο,,  κκλλππ))
δδ))  ΜΜππααχχααρριικκάά    σσεε  μμεεγγάάλληη  πποοιικκιιλλίίαα  κκάάθθεε  εείίδδοουυςς  όόππωωςς
κκάάρρυυ,,  ππιιππέέρριι,,  μμεείίγγμμαατταα  μμππααχχααρριικκώώνν  γγιιαα
ξξεεχχωωρριισσττέέςς    χχρρήήσσεειιςς  κκααιι    γγεεύύσσεειιςς  κκααιι  ααλλάάττιι
δδιιααφφόόρρωωνν  ττύύππωωνν  κκααιι  ππρροοεελλεεύύσσεεωωνν..
εε))  ΤΤοοππιικκάά  ΕΕλλλληηννιικκάά  ππρροοϊϊόόνντταα  ααππόό  δδιιάάφφοορρεεςς  ππεερριιοοχχέέςς
ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδοοςς    όόππωωςς  μμαασσττίίχχαα  ΧΧίίοουυ,,  μμέέλλιι,,  κκλλππ  κκααιι
ααννττίίσσττοοιιχχαα  ππρροο''ιι''όόνντταα..
σσττ))    ΚΚααλλλλυυννττιικκάά,,  ααφφρρόόλλοουυττρραα,,  οοδδοοννττόό--
κκρρεεμμεεςς,,    κκλλππ..  ββαασσιισσμμέένναα  σσεε  φφυυττιικκάά
ππρροοϊϊόόνντταα  όόππωωςς  ηη  μμαασσττίίχχαα,,  ηη  ααλλόόηη,,
ηη  εελλιιάά    κκ..λλ..ππ..
ζζ))  ΠΠοοττάά  ππααρρααδδοοσσιιαακκάά  γγιιαα  σσααςς  κκααιι  ττοουυςς  εεοορρ--
ττααζζοομμέέννοουυςς  φφίίλλοουυςς  σσααςς  όόππωωςς  ρραακκίί,,  ττσσίίπποουυρροο,,
μμαασσττίίχχαα..
ηη))  ΠΠααρρααδδοοσσιιαακκάά  χχεειιρροοπποοίίηητταα  εείίδδηη  ζζυυμμααρριικκώώνν
κκαατταασσκκεευυαασσμμέένναα  μμεε  ββιιοολλοογγιικκάά  υυλλκκάά..    
θθ))  ΖΖεεάάλλεευυρραα    κκααιι  ππρροο''ιι''όόνντταα  ζζέέααςς  κκααιι
πποολλλλάά  αακκόόμμαα  ππρροο''ιι''όόνντταα..
ΕΕππιισσκκεεφφθθεείίττεε  μμααςς  κκααιι  θθαα  εεκκππλλααγγεείίττεε
ααππόό  ττηηνν  πποοιικκιιλλίίαα,,  ττηηνν  πποοιιόόττηητταα  ααλλλλάά
κκααιι  γγιιαα  νναα    γγννωωρρίίσσεεττεε  ττιιςς  μμεεγγάάλλεεςς
δδυυννααττόόττηηττεεςς  ττηηςς  φφύύσσηηςς    μμέέσσαα  ααππόό  τταα
φφυυττιικκάά  μμααςς  ππρροοϊϊόόνντταα..

ΦΦυυλλήήςς  88ΑΑ  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς,,  
  ΤΤηηλλέέφφωωννοο::  221100--
55557799880011
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