
ΠΠααρρααββααττιικκόόττηητταα,,
ννααρρκκωωττιικκάά  κκααιι  άάββααττοο

στο επίκεντρο της 
επίσκεψης της

Φώφης Γεννηματά στην
Αστυνομική Διεύθυνση

Δυτικής Αττικής

Ενημερωμένη και για τα 
οικονομικά θέματα των Αχαρνών

η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ 

ΗΗ  δδηημμοοκκρρααττίίαα  δδεενν  εεκκφφοοββίίζζεεττααιι,,  
δδεενν  εεκκββιιάάζζεεττααιι,,  

δδεενν  λλεειιττοουυρργγεείί  υυππόό  ττοονν  φφόόββοο
ααππεειιλλώώνν  κκααιι  ττρρααμμπποουυκκιισσμμώώνν

Καταδίκασαν τους βανδαλισμούς 
στο δημαρχείο Ελευσίνας 

ο Αντιπεριφερειάρχης Γ. Βασιλείου 
και ο δημάρχος Γ. Τσουκαλάς 

ΔΔηημμιιοουυρργγεείίττααιι  εειιδδιικκόόςς
λλοογγααρριιαασσμμόόςς  

γγιιαα  ττηηνν  ΚΚοοιιννωωφφεελλήή  ΕΕρργγαασσίίαα
σσττοουυςς  δδήήμμοουυςς

Ο πρόεδρος του Ταμείου
Παρακαταθηκών, 

Κων/νος Βαρλαμίτης, 
θα υπογράψει σύμβαση

με τους εκπροσώπους των
24 από τους 51 Δήμους-
θύλακες υψηλής ανεργίας 

ΝΝέέαα  δδιιααννοομμήή  ττρροοφφίίμμωωνν  ααππόό  ττοο  ΝΝέέαα  δδιιααννοομμήή  ττρροοφφίίμμωωνν  ααππόό  ττοο  
ΚΚοοιιννωωννιικκόό  ΚΚααττάάσσττηημμαα  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυΚΚοοιιννωωννιικκόό  ΚΚααττάάσσττηημμαα  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ

ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  ««ΟΟ  ΠΠλληησσίίοονν»»,,  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  ««ΟΟ  ΠΠλληησσίίοονν»»,,  
μμεε  ττηη  χχοορρηηγγίίαα  ττωωνν  ““ΕΕΛΛ..ΠΠΕΕ..””μμεε  ττηη  χχοορρηηγγίίαα  ττωωνν  ““ΕΕΛΛ..ΠΠΕΕ..””

Παρών ο δήμαρχος, Ν. Μελετίου, ο οποίος
ευχαρίστησε τους εκπροσώπους της Εταιρικής

Κοινωνικής Ευθύνης, για τη βοήθειά τους 
στις δομές αλληλλεγγύης της πόλης 

ΕΕγγκκααίίννιιαα  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ΕΕγγκκααίίννιιαα  λλεειιττοουυρργγίίααςς  
ττοουυ  ΠΠααιιδδιικκοούύ  ΣΣττααθθμμοούύ  ττοουυ  ΠΠααιιδδιικκοούύ  ΣΣττααθθμμοούύ  
σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ΑΑγγρριιλλέέζζααςςσσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ΑΑγγρριιλλέέζζααςς

Μεγάλη πυρκαγιά
σε βιομηχανία 

χρωμάτων 
στη Μάνδρα

Νέες λεηλασίες
στο πάρκο έξω από το Δαφνί
Ξηλώνουν, φωτιστικά, καλωδιώσεις και τα πωλούν για χαλκό  
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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

2-θριάσιο Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016

Ασπρόπυργος
ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ

ΟΕ Αχαρνών 7, 2105576029

Ελευσίνα
Θεοτόκης Αλέξανδρος 

Βενιζέλου Ελευθερίου 61, 2105548498

Μάνδρα
Μαρτζέλης Χρήστος Ι.

Στρατηγού Ρόκκα  56, 2105555550

Αχαρνές
Φίτσιου Ιωάννα Χ. Βενιζέλου Ελευθερίου

59 & Ιωλκού, 2102448143

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια
Σταμοπούλου Ειρήνη Ι. Θεοφίλου 24

& Τσαρούχη Ιωάννη, 2102472352

Χαϊδάρι
Μανίκαρος Ιωάννης Δ.) Καραϊσκάκη 82, 

Χαϊδάρι, 2105985845

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Συννεφιά και υγρασία     
Άνεμοι: Noτιοανατολικοί έως 5 μποφόρ 

Η Θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 βαθμούς Κελσίου

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

6,10,14,18,22,26,30

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Δημήτριος,  Μίμης, Τζίμης, Δήμητρα, Μιμή, 

Κυπαρισσία, Παρεσίνα, Παρεσσία, 
Παρέσια, Παρέσσα

Mε μηνύματά τους ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Γ.
Βασιλείου και ο δήμαρχος Ελευσίνας, Γ. Τσουκαλάς καταδίκασαν
τις ενέργειες βανδαλισμών στο κτήριο του Δημαρχιακού μεγάρου
Ελευσίνας, που συνέβησαν λίγες ώρες πριν την επίσκεψη του
Κυριάκου Μητσοτάκη στην πόλη.  

Γιώργος Τσουκαλάς: «Η επίθεση αγνώστων στο δημαρχείο
της πόλης μας και οι βανδαλισμοί που προκάλεσαν με αφορμή
την επίσκεψη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης απο-
τελεί αντίληψη βαθιά αντιδημοκρατική και ολοκληρωτική. 

Αποτελεί δικαίωμα και υποχρέωση κάθε πολιτικού άνδρα κάθε
πολιτικής συλλογικότητας η επαφή, ο διάλογος, η προβολή των
πολιτικών θέσεων που υιοθετεί.

Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται, δεν εκβιάζεται, δεν λειτουργεί
υπό τον φόβο απειλών και τραμπουκισμών».

Γ. Βασιλείου: «Η Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής θεωρεί απα-
ράδεκτες τις ενέργειες φθοράς δημόσιας περιουσίας στην Ελευ-
σίνα και αποτροπιασμό για τις ασχήμιες που αρνούνται ουσια-
στικά τον δημοκρατικό αγώνα και τις δημοκρατικές αξίες.

Η σημερινή περιοδεία του αρχηγού της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης στην Ελευσίνα δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για
ασχήμιες και προσβολές που τελικά στιγματίζουν αρνητικά την
ίδια την έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. 

Η Δημοκρατία δεν εκβιάζεται. Υπάρχει μια ευρεία σειρά επιλογών
δημοκρατικού αγώνα και δημοκρατικής πάλης που μπορεί κάθε
μεμονωμένος πολίτης και κάθε συλλογικότητα να χρησιμοποιήσει
προκειμένου να προβάλει διαφωνίες, πολιτικές απόψεις και
επιχειρήματα. Η καταστροφή δημόσιας περιουσίας και οι ασχή-
μιες όχι μόνο δεν προάγουν τον δημοκρατικό αγώνα αλλά υπο-
βαθμίζουν και απαξιώνουν την αναγκαία πολιτική αντιπαράθε-
ση».

Μεγάλη πυρκαγιά σε βιομηχανία 
χρωμάτων στη Μάνδρα

Ολονύκτια μάχη με τις φλόγες, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την  πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 00:56 τα ξημερώματα
της Δευτέρας σε βιομηχανία συγκολλητικών ουσιών - μονωτικών υλικών και χρωμάτων, στη θέση Ξηροπήγαδο, του Δήμου
Μάνδρας-Ειδυλλίας, έδωσαν 20 πυροσβέστες.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στις αποθήκες της "Ατλακόλ" και άμεσα ενημερώθηκαν οι πυροσβέστες
που έφτασαν στο σημείο. 
Λιγο μετά τις  03:30 κατάφεραν να την θέσουν υπο μερικό έλεγχο, αλλά οι φλόγες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στον αποθηκευτικό
χώρο της επιχείρησης. Τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά διερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής.

ΗΗ  δδηημμοοκκρρααττίίαα  δδεενν  εεκκφφοοββίίζζεεττααιι,,  
δδεενν  εεκκββιιάάζζεεττααιι,,  δδεενν  λλεειιττοουυρργγεείί  υυππόό  ττοονν  φφόόββοο

ααππεειιλλώώνν  κκααιι  ττρρααμμπποουυκκιισσμμώώνν
Καταδίκασαν τους βανδαλισμούς στο δημαρχείο Ελευσίνας 

ο Αντιπεριφερειάρχης Γ. Βασιλείου και ο δημάρχος Γ. Τσουκαλάς 

ΜΜεε  ααννττιιπποολλεεμμιικκάά  σσυυννθθήήμμαατταα  ηη  πποορρεείίαα  ααλλλληηλλεεγγγγύύηηςς  γγιιαα  ττοουυςς  ππρρόόσσφφυυγγεεςς
Στην πορεία συμμετείχαν εκτός των άλλων πρόσφυγες από

τον Σκαραμαγκά,τον Ελαιώνα και την Ελευσίνα 

Με συνθήματα κατά του πολέμου και των βομβαρδισμών στην Συρία ολοκληρώθη-
κε η  πορεία αλληλεγγύης στους πρόσφυγες. Στην  συγκέντρωση εκτός από
αντιρατσιστικές οργανώσεις συμμετείχαν πρόσφυγες από το Λαύριο, τον

Ελαιώνα, την Ελευσίνα και τον Σκαραμαγκά.
Η αντιπολεμική συγκέντρωση αλληλεγγύης  πραγματοποιήθηκε  χωρίς επεισόδια στα

Προπύλαια από νωρίς το απόγευμα, ενώ οι συγκεντρωμένοι  διέσχισαν την οδό Πανεπι-
στημίου και κατευθυνόμενοι προς το Σύνταγμα πραγματοποίησαν μια ολιγόλεπτη  στάση
μπροστά στη Βουλή, αλλά και τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης φωνάζοντας συνθήματα
για  ανοιχτά σύνορα, ανοιχτά σχολεία για τα παιδιά των προσφύγων, ίσα δικαιώματα, προ-
στασία αλλά και τερματισμό του πολέμου στην περιοχή. 
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Ηπαραβατικότητα,
τα ναρκωτικά και
η οικονομική

κατάσταση του δήμου
Αχαρνών βρέθηκαν στο
επίκεντρο της πολύωρης
επίσκεψης της προέδρου
του ΠΑΣΟΚ και επικεφα-

λής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Φώφης Γεννηματά
στο δήμο Αχαρνών.

Επικεφαλής πολυμελούς κλιμακίου και συνοδευόμενη
από τη βουλευτή Περιφέρειας Αττικής Εύη Χριστοφιλο-
πούλου, η κυρία Γεννηματά ξεναγήθηκε στο Κέντρο
Διημέρευσης Ατόμων με ειδικές ανάγκες ΑΡΩΓΗ, επισκέφ-
θηκε την κεντρική πλατεία του Αγίου Βλασίου και κατέληξε
στο δημαρχείο Αχαρνών, όπου συναντήθηκε με τους φορ-
είς της πόλης.

Σημείο αιχμής στην επίσκεψη της προέδρου του ΠΑΣΟΚ
και επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Φώφης
Γεννηματά στις Αχαρνές αποτέλεσε βεβαια η εγκληματικότ-
ητα στην περιοχή και, προς τούτο άλλωστε, προκρίθηκε,
ως καίριας σημασίας, η μετάβασή της στην Αστυνομική
Διεύθυνση Δυτικής Αττικής.

Κατά τη συνομιλία της με τον Αστυνομικό Διευθυντή,
ταξίαρχο Δημήτριο Σωτηρόπουλο, η κυρία Γεννηματά υπο-
γράμμισε ότι δε μπορεί να υπάρχει άβατο σε μια περιοχή,
ούτε κανείς δικαιούται να κλείνει τα μάτια στην παραβα-
τικότητα γιατί δε μπορεί να διεισδύσει σε μια περιοχή και
επεσήμανε ότι πολλά πράγματα ξεκινούν από το τι μπορεί
να κάνει η αστυνομία. «Για αυτό εμείς είμαστε εδώ για να
σας βοηθήσουμε και να σας στηρίξουμε με όσες δυνάμεις
διαθέτουμε» σημείωσε.

Από την πλευρά του, ο ταξίαρχος κ. Σωτηρόπουλος τόνι-
σε ότι αστυνομικές δυνάμεις περιπολούν όλο το 24ωρο, με
εξαίρεση «δυσπρόσιτα» σημεία και πρόσθεσε πως το
γεγονός ότι οι παραβατικοί ξεκινούν από την ευρύτερη
περιοχή δε σημαίνει ότι δρουν μόνο στη Δυτική Αττική αλλά
και αλλού.

«Δεν περιμένουμε ότι η αστυνομία μπορεί να παίξει το
ρόλο του «Σούπερμαν» αλλά καταλαβαίνετε πόσο
δύσκολη είναι για τους κατοίκους αυτή η κατάσταση»

σημείωσε η βουλευτής Περιφέρειας Αττικής Εύη Χριστοφι-
λοπούλου και έθεσε το θέμα των ληστειών και του
ΚΑΠΟΤΑ.

Παράλληλα, ο Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής Αττικής
αναφέρθηκε στις μεγάλες επιτυχίες που είχε η αστυνομία
στην εξάρθρωση εγκληματικών ομάδων και αναγνώρισε
ότι υπάρχουν προβλήματα καθώς πρόκειται για ιδιόμορφη
κοινωνία.

Λίγο αργότερα, σε δηλώσεις της  η κυρία Γεννηματά
εξέφρασε και πάλι τη στήριξή της στην ελληνική αστυνομία,
υπογράμμισε ωστόσο  ότι η περιοχή πρέπει να βγει από το
φαύλο – κύκλο του κοινωνικού αποκλεισμού

Από την πλευρά του, ο πρώην δήμαρχος Αχαρνών
Σωτήρης Ντούρος ζήτησε να χτυπηθούν οι δυο θύλακες
της εγκληματικότητας στην περιοχή (Αυλίζα και ΚΑΠΟΤΑ)
γιατί, «αλλιώς δε θα γίνει τίποτα» και επεσήμανε ότι εκείνο
που χρειάζεται πρωτίστως για την πάταξη της εγκλημα-
τικότητας είναι η πολιτική βούληση, κάτι με οποίο
συμφώνησε και η Φώφη Γεννηματά.

ΠΠααρρααββααττιικκόόττηητταα,,  ννααρρκκωωττιικκάά  κκααιι  άάββααττοο
στο επίκεντρο της επίσκεψης Φώφης Γεννηματά
στην Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Αττικής

Ενημερωμένη και για τα οικονομικά θέματα των
Αχαρνών η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ 

Νέες λεηλασίες
στο πάρκο έξω από το Δαφνί

Ξηλώνουν, φωτιστικά, καλωδιώσεις 
και τα πωλούν για χαλκό  

Δεν είναι η πρώτη φορά που το πάρκο έξω από
το ΨΝΑ Δαφνίου, γίνεται στόχος "ανακ-
υκλωτών" για εξοικονόμηση εύκολου κέρδους.   

Τις προηγούμενες ημέρες συνελήφθη από περι-
πολία του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος 54χρονος
Έλληνας, την ώρα που ξήλωνε μεταλλικά κολονάκια
δημοτικού φωτισμού, αφού προηγουμένως είχε
αφαιρέσει και τα εσωτερικά τους καλώδια. 
Όπως διαπιστώθηκε, σκοπό είχε το λιώσιμο των

καλωδίων και την πώληση του χαλκού που περιέχε-
ται, καθώς επίσης και την πώληση των μικρών
στύλων ηλεκτροφωτισμού για παλιοσίδερα. 
Ακολούθησε η διαδικασία του Αυτοφώρου και ο δρά-
στης οδηγήθηκε αρμοδίως. 
Τα μεταλλικά φωτιστικά και το υπόλοιπο ηλεκτρολο-

γικό υλικό κατασχέθηκαν και αναμένεται εντός των
ημερών να επιστραφούν στο Δήμο. 

Στο παρελθόν  ανάλογα περιστατικά σημειώθηκαν
στον ίδιο χώρο, όταν λεηλατήθηκαν καλωδιώσεις,
ποτιστικά συστήματα και πίνακες ρεύματος, αξίας
40.000 ευρώ περίπου.

Ψηφίστηκε στην Βουλή επί της αρχής το σχέδιο νόμου για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία. 

OOιι  ΟΟΤΤΑΑ  ΑΑ’’  κκααιι  ΒΒ’’  ΒΒααθθμμοούύ  θθαα  μμπποορροούύνν  νναα  ππααρρααχχωωρροούύνν  ττηη  χχρρήήσσηη  κκιιννηηττήήςς  
κκααιι  αακκίίννηηττηηςς  ππεερριιοουυσσίίααςς  ττοουυςς  σσεε  ΦΦοορρεείίςς    ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς  ΑΑλλλληηλλέέγγγγυυααςς  ΟΟιικκοοννοομμίίααςς  
γγιιαα  ττηηνν  εεννίίσσχχυυσσηη  δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν  σσυυλλλλοογγιικκήήςς  ωωφφέέλλεειιααςς

Ψηφίστηκε στην Βουλή επί της αρχής
το σχέδιο νόμου για την Κοινωνική
Αλληλέγγυα Οικονομία. Υπέρ

τάχθηκαν όλα τα κόμματα πλην του ΚΚΕ και
της Χρυσής Αυγής.

Πρόκειται για ένα σημαντικό εργαλείο για την
ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στην
Ελλάδα που υπολείπεται κατά πολύ των υπο-
λοίπων ανεπτυγμένων χωρών και κυρίως για
τους δήμους.

Το νομοσχέδιο ορίζει τους Φορείς Αλληλέγ-
γυας Οικονομίας που πρέπει να είναι εγγεγρ-
αμμένοι και αναγνωρισμένοι σε ειδικό μητρώο και έχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
που αφαιρούν ουσιαστικά το επιχειρηματικό κέρδος.

Είναι εταιρείες με κοινωφελή σκοπό. Εχουν δημοκρατική δομή και με μία ψήφο ανά
άτομο, προβλέπουν ίση αμοιβή για ισόχρονη εργασία, προάγουν την κοινωνική καινο-
τομία, το 35% των κερδών πηγαίνει στους εργαζόμενους, το 10% τουλάχιστον σε δράσεις
κοινής ωφέλειας και το υπόλοιπο σε νέες θέσεις απασχόλησης ενώ διαθέτουν και μητρώο
εθελοντών που μπορεί να λειτουργήσει ως προθάλαμος κατάρτισης.

Οι φορείς  Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση

από το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας, το Εθνικό Ταμείο Επιχειρ-
ηματικότητας και Ανάπτυξης και σε προγράμματα του ΟΑΕΔ.

Σημαντικό είναι ότι οι ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού καθώς και τα ΝΠΔΔ
τους μπορούν να παραχωρούν τη χρήση κινητής και ακίνητης περ-
ιουσίας τους σε Φορείς  Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας για
την ενίσχυση δραστηριοτήτων κοινωνικής και συλλογικής ωφέλει-
ας.

Οι Φορείς  Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας μπορούν να
συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις για την μελέτη και εκτέλε-
ση έργων και προγραμμάτων κοινωνικής ωφέλειας μιας περιοχής.

Οι συμβαλλόμενοι φορείς μπορούν να χρηματοδοτούνται από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέσω συγχρηματοδοτούμε-

νων προγραμμάτων της Ε.Ε. και από τους προϋπολογισμούς των συμβαλλόμενων
φορέων.

Ετσι δημιουργείται ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικο-
νομίας σε τοπικό επίπεδο με κύριο αποτέλεσμα την καταπολέμηση της ανεργίας. Οι δήμοι
μπορούν είτε να συμμετάσχουν υπό όρους, είτε να οργανώσουν Φορείς  Κοινωνικής
Αλληλέγγυας Οικονομίας από το μητρώο των ανέργων και των ευάλωτων ομάδων που
διαθέτουν και να συνάψουν μαζί τους προγραμματικές συμβάσεις για να εξυπηρετήσουν
τοπικές κοινωνικές ανάγκες.



4-θριάσιο Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016

ΕΕννττοοππίίσσττηηκκαανν  σστταα  ΆΆννωω  ΛΛιιόόσσιιαα  44  ααννήήλλιικκοοιι
δδιιααρρρρήήκκττεεςς  οοιικκεειιώώνν  σσττοο  ΧΧααϊϊδδάάρριι  

Συ ν ε λ ή φ -
θ η σ α ν
τέσσερις

ανήλικοι διαρρήκ-
τες οικειών στο
Χαϊδάρι , οι οποίοι
μάλιστα όταν έβρ-
ισκαν τα κλειδιά
αυτοκινήτων των
ιδιοκτητών ,
αποχωρούσαν με
αυτά.

Οι δράστες, εντοπίστηκαν σε αστυνομικό έλεγχο που έγινε στην περ-
ιοχή των Άνω Λιοσίων , να κατέχουν μέρος των κλοπιμαίων, που είχαν
αρπάξει από ένα διαμέρισμα ισογείου στο Χαϊδάρι, οδηγώντας άλλο
αυτοκίνητο. Πρόκειται για τέσσερις ανήλικους τσιγγάνους, κατοίκους Άνω
Λιοσίων, ηλικίας 15-17 ετών. Της υπόθεσης επιλήφθηκε το Τ.Α. Χαϊδα-
ρίου, διενεργήθηκε προανάκριση και σχηματίστηκε δικογραφία σε βαθμό
κακουργήματος είσως βάρος των κατηγορουμένων. Ο ένας εκ των κατ-
ηγορουμένων ήταν δραπέτης από φυλακές ανηλίκων και οδηγήθηκε
πίσω στις φυλακές. Οι άλλοι τρεις τσιγγάνοι, αφέθηκαν προσωρινά
ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και αναμένουν την τακτική δικάσιμο.

Τα κλοπιμαία που βρέθηκαν αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη τους, ενώ και
το αυτοκίνητο από την τελευταία τους ληστεία βρέθηκε μετά από δυο
ημέρες στην περιοχή του Ζεφυρίου με μικροφθορές και επεστράφη στον
κάτοχό του.

Με σχεδόν διπλάσιο κόστος κατασκευής και λειτο-
υργίας σε σχέση με αντίστοιχες Μονάδες Επεξερ-
γασίας Απορριμμάτων που θα γίνουν στην υπό-

λοιπη Ελλάδα, με τεχνολογίες που δαιμονοποιούσε και σε περ-
ιοχή που θεωρούσε περιβαλλοντικά παντελώς ακατάλληλη,
προχωρά εν τέλει η διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής την
κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Γραμ-
ματικό.

Αυτά προκύπτουν από τη με αρ. 483/2016 απόφαση (επι-
συνάπτεται) της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ειδικού Διαβαθμι-
δικού Συνδέσμου Νομού Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η
προμελέτη για την κατασκευή Μονάδας στο Γραμματικό, που
θα διαχειρίζεται 80.000 τόνους απορριμμάτων ετησίως (60.000
σύμμεικτα και 20.000 βιοαπόβλητα). 

Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία της προμελέτης, το
κόστος κατασκευής της Μονάδας θα εκτοξευτεί στα 60 εκ. € και
το κόστος λειτουργίας στα 57,5 ευρώ / τόνο με τη διαφορά σε
σύγκριση με άλλα, παρεμφερή έργα διαχείρισης απορριμμάτων
να προκαλεί ίλιγγο :

• Η κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Απορρ-
ιμμάτων στην Ήπειρο δυναμικότητας 150.000 τόνων θα
κοστίσει 50 εκ. € και το κόστος λειτουργίας της θα ανέλθει
στα 39 €/ τόνο. 

• Το κόστος κατασκευής των τεσσάρων Μονάδων
Επεξεργασίας Απορριμμάτων στην Αττική μέσω ΣΔΙΤ,
που ακυρώθηκαν, ήταν 435 εκ. € με δυναμικότητα 1,35 εκ.
τόνων ετησίως. 

Σε σύγκριση δηλαδή με τις παραπάνω μονάδες το κατασκε-
υαστικό κόστος είναι φουσκωμένο κατά 100 % και το κόστος λει-
τουργίας κατά 50 %, το δε κόστος λειτουργίας σε σύγκριση με
αυτό που ισχύει σήμερα (εάν αφαιρεθούν οι δαπάνες για αντι-
σταθμιστικά οφέλη) είναι αυξημένο σχεδόν κατά 200 %!!! (βλ.
συνημμένα γραφήματα)

Το συγκεκριμένο μάλιστα κόστος θα βαρύνει υπέρογκα τους
ήδη εξουθενωμένους από την υπερφορολόγηση, την ανεργία,
την υπανάπτυξη, οικογενειακούς προϋπολογισμούς των 5 εκ.
πολιτών της Αττικής, καθώς θα δουν από την έναρξη λειτο-
υργίας των μονάδων να αυξάνονται κατακόρυφα τα δημοτικά
τέλη για τη διαχείριση των αποβλήτων τους.

Το ιδιαιτέρως αξιοπερίεργο ωστόσο της συγκεκριμένης

υπόθεσης είναι η τιμή ασανσέρ της Μονάδας. Και
τούτο διότι το κόστος κατασκευής της λίγο καιρό πριν
είχε αποτιμηθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή του
ΕΔΣΝΑ με την 364/2016 απόφαση (επισυνάπτεται),
στα 40 εκ. €. Μέσα όμως σε έξι μήνες η τιμή της
πήρε την ανιούσα κατά 20 εκ. €, χωρίς να υπάρχει
καμία απολύτως λογικοφανής αιτιολόγηση για αυτή
την εξόφθαλμη προς τα πάνω διαφοροποίηση.

Επισημαίνεται ότι το συγκεκριμένο έργο θα γίνει
σε χωροθέτηση και σύμφωνα με εγκρίσεις, που
βασίζονται στον παλιό Περιφερειακό Σχεδιασμό
Διαχείρισης Αποβλήτων, - δεν πρόκειται δηλαδή για
νέο έργο, αλλά για συνέχεια του προηγούμενου σχε-
διασμού - απλά μειώθηκε κατά τι η δυναμικότητα και
αυξήθηκε το κόστος - και για την χρηματοδότηση του
θα υποβληθεί πρόταση στο ΕΣΠΑ 2014-2020.
Μόνο που σε αντίθεση με τα έργα ΣΔΙΤ, που για να
υλοποιηθούν δεν χρειάζεται να απορροφήσουν από
το ΕΣΠΑ παρά το μισό σχεδόν του κόστους κατασ-
κευής τους (το υπόλοιπο μισό το καλύπτει ο ιδιώτης),
το συγκεκριμένο, όπως και όλα όσα θα γίνουν στην
Αττική, θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί στο σύνολο
του από κοινοτικούς πόρους, που όπως είναι γνω-
στό δεν επαρκούν για να χρηματοδοτήσουν το
σύνολο των προγραμματισμένων δράσεων διαχείρ-
ισης αποβλήτων στην Ελλάδα.

Εκτός όμως από τις σοβαρές οικονομικές παρα-
μέτρους του έργου, εγείρονται για ακόμη μια φορά
μείζονα ζητήματα ηθικής τάξεως για τη διοίκηση της
Περιφέρειας Αττικής, αφού άλλα έλεγε πριν λίγο καιρό, άλλα
υποσχόταν και άλλα κάνει.

Υπενθυμίζεται ότι προεκλογικά και μετεκλογικά η κα Δούρου
είχε χαρακτηρίσει τα έργα διαχείρισης απορριμμάτων στο Γραμ-
ματικό ως περιβαλλοντικό έγκλημα που θα σταματούσε, ενώ
ως προς τις τεχνολογίες η παράταξή της είχε πολλές φορές αντι-
ταχθεί σε επιλογές που θα οδηγούσαν σε καύση των αποβλή-
των.

Εν τέλει το έργο διαχείρισης απορριμμάτων στο Γραμματικό
θα γίνει «πρώτο και καλύτερο», ενώ η τεχνολογία που προ-
κρίθηκε να επιλεγεί (για τους 60.000 τόνους) είναι αυτή της μετα-
τροπής των εισερχομένων απορριμμάτων σε δευτερογενές
καύσιμο (SRF) που θα χρησιμοποιηθεί ως καύσιμη ύλη σε

βιομηχανίες παραγωγής τσιμέντου. Κάθε άλλο σχόλιο περιτ-
τεύει …

«Στην κοινωνία μας αυτούς που λένε άλλα και κάνουν άλλα,
χωρίς να αναγνωρίζουν το λάθος τους ή να ζητάνε συγγνώμη,
τους λένε δημαγωγούς ή ψεύτες και παύουν κάποια στιγμή να
τους πιστεύουν και να τους εμπιστεύονται. Στην πολιτική μάθα-
με πρόσφατα από τη διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής - που
ακολουθεί απ’ ότι φαίνεται κατά γράμμα τις πρακτικές της
κυβέρνησής της - ότι αυτό λέγεται νέο ηθικό υπόδειγμα
άσκησης διοίκησης. Όσο ζει κανείς μαθαίνει» δήλωσε σχετικά ο
Γιάννης Σγουρός και πρόσθεσε «Τελικά η κα Δούρου έστω και
με καθυστέρηση επιβεβαιώθηκε.  Όντως οι αντιμνημονιακοί
μαζεύουν διαφορετικά τα σκουπίδια σε σχέση με τους μνημο-
νιακούς. Στερνή μου γνώση να σ’ είχα πρώτα».

Γ. Σγουρός : Σκανδαλώδεις υπερκοστολογήσεις και «πισωγυρίσματα» από την 
Περιφέρεια Αττικής για τη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Γραμματικό
- 100 % πάνω το κόστος κατασκευής και 200 % πάνω το κόστος λειτουργίας σε σχέση με το υφιστάμενο κόστος διαχείρισης - 100 % πάνω το κόστος κατασκευής και 200 % πάνω το κόστος λειτουργίας σε σχέση με το υφιστάμενο κόστος διαχείρισης 

Ξεκίνησαν τα δρομολόγια Ξεκίνησαν τα δρομολόγια 
που θα εξυπηρετούν τους μαθητές του 3ουπου θα εξυπηρετούν τους μαθητές του 3ου

Γυμνασίου και του 3ου Λυκείου Άνω Λιοσίων Γυμνασίου και του 3ου Λυκείου Άνω Λιοσίων 

Ξεκίνησαν τα δρομολό-
για που θα εξυπηρε-
τούν και τους μαθητές

3ου Γυμνασίου και 3ου
Λυκείου..

Με ανάρτηση στο facebook
η Πρόεδρος του 3ου
Γυμνασίου ενημερώνει για το
πως θα μπορούν να εξυπηρε-
τούνται τα παιδιά του σχολείου με το
πούλμαν. Το πούλμαν ήταν σχεδιασμένο να
ξεκινήσει τα δρομολόγια στις 10 Οκτωβρίου
, ξεπερνώντας όμως  οι αρμόδιοι τα όποια
εμπόδια βρέθηκαν, ξεκίνησαν τα δρομολό-
για τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου. 

Ακολουθεί η σχετική ανάρτηση:

Τη ΔΕΥΤΕΡΑ το ΠΟΥΛΜΑΝ θα ξεκινήσει
δοκιμαστικά 8:00 το πρωί :

1η στάση απο την Μεγ. Κωνσταντίνου κ
Ζήνωνος πισω απο τον Άγιο Δημήτριο (επι
της Μεγ. Κων/νου)

2η στάση Στην είσοδο του οικισμού Γεν-
νηματά (στις μπλε ταμπέλες στη γωνία)

3η στάση Βυζαντίου (πριν τη Φυλης)
4η στάςη στην Μακρυγιαννη (πριν την

Πηνειού στη σταςη)
5η στάση στον

Μορνο (επι της Καρ-
αϊσκάκη)

6η στάση Μενεξε-
δων (στην μικρη
πλατεία,στο τρίγω-
νο)

7η στάση Παναγιά
Κανάλα (έξω απο την εκκλησία)& θα αφήνει
τα παιδιά επι της Φυλης είτε έξω απο το
σουπερμάρκετ είτε στο βενζινάδικο πάντως
δυο στενά δίπλα απο το σχολειο. Θα
γυρίζουν με το πούλμαν το μεσημέρι ακολο-
υθώντας την αναλογη διαδρομή κ σταςεις.

Ας ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και παρ-
ακαλώ  ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ να είναι στην ωρα
τους γιατί ούτε να περιμένει μπορει το
πούλμαν ουτε έχει επόμενο. Αν δεν βλέπει
μαθητές να περιμένουν στις στάσεις εννο-
είται οτι δεν θα σταματά ουτε θα περιμένει

Για αρχή ΟΛΑ τα παιδια να ειναι 8:00 στη
στάση (Ισχύει για όλες τις στάσεις) .

Το πούλμαν θα συνεχίσει για το 3ο Λύκειο
επομένως όσοι έχετε παιδια στο Λυκείο
ενημερώστε τα σχετικά.
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ΥΠΕΣΔΑ:
Κατανομή 14,2 εκατ. 
στις Περιφέρειες 
από τους ΚΑΠ 

Την κατανομή στις Περιφέρειες της
Χώρας ποσού 14,2 εκατ. ευρώ,
από τον λογαριασμό του Υπουρ-

γείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης που τηρείται στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο
«Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερ-
ειών», ως ένατη και δέκατη τακτική επιχο-
ρήγηση του έτους 2016 προς κάλυψη
δαπανών τους, συμπεριλαμβανομένων
και αυτών για την καταβολή αντιμισθίας
στα αιρετά όργανά τους, αποφάσισε το
υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότητης.

ΕΕΕΕγγγγκκκκααααίίίίννννιιιιαααα    λλλλεεεειιιιττττοοοουυυυρρρργγγγίίίίααααςςςς    
ττοουυ  ΠΠααιιδδιικκοούύ  ΣΣττααθθμμοούύ  
σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ΑΑγγρριιλλέέζζααςς
Με τις ευλογίες του Σεβασμιότατου

Μητροπολίτη Ιλίου Αχαρνών και
Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρα και

την παρουσία του Δημάρχου Αχαρνών κ. Γιάν-
νη Κασσαβού, πραγματοποιήθηκαν τα
εγκαίνια λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού
στην περιοχή Αγριλέζας.

Ο Παιδικός Σταθμός λειτούργησε φέτος για
πρώτη φορά και φιλοξενεί πάνω από 40 παι-
διά προσχολικής ηλικίας.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Δημοτικής
Φροντίδας Αχαρνών (ΔΗ.Φ.Α.) κ. Γιώργος
Δασκαλάκης, η μετατροπή ενός άδειου κτιρίου
σε Παιδικό Σταθμό, ήταν μια δύσκολη και
επίπονη διαδικασία, που απαιτούσε την προ-
σήλωση και την αφοσίωση της Διοίκησης και
του προσωπικού της ΔΗΦΑ, καθώς επίσης
του Δημάρχου Αχαρνών και των Υπηρεσιών
του Δήμου Αχαρνών. 

Ενώ, όπως τόνισε, τα εγκαίνια λειτουργίας
του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού είναι ένα
γεγονός που μας γεμίζει όλους με χαρά.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασ-
σαβός εξέφρασε την ικανοποίησή του που ο
Δήμος Αχαρνών είναι σε θέση να προσφέρει
μια σημαντική κοινωνική παροχή προς τους
γονείς, και κυρίως να προσφέρει έναν ασφαλή
χώρο κοινωνικοποίησης και εκπαίδευσης των
παιδιών στην πιο τρυφερή τους ηλικία,
δηλώνοντας χαρακτηριστικά:

"Για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα, που
όλοι σήμερα χαιρόμαστε να βλέπουμε, εργα-
στήκαμε μεθοδικά και με ιδιαίτερο ζήλο, έχον

τας σαν προτεραιότητα την παροχή αξιόπι-
στων κοινωνικών παροχών και τη δημιουργία
ενός ασφαλούς και λειτουργικού χώρου για τα
παιδιά των συμπολιτών μας. 

Η υποδομή, ο εξοπλισμός και κυρίως το
προσωπικό του Παιδικού Σταθμού μας δίνουν
τη δυνατότητα να παρέχουμε υπηρεσίες
υψηλών προδιαγραφών στους δημότες μας.

Υπηρεσίες που αρμόζουν στους εργαζόμε-
νους ανθρώπους και τους ανθρώπους του
μόχθου, που ανεβαίνουν καθημερινά τον δικό
τους "Γολγοθά". 

Καθήκον μας είναι, να συνεχίσουμε ακούρ-
αστοι και με το ίδιο σθένος να προσφέρουμε
στους συμπολίτες μας αυτά που δικαιούνται:
δηλαδή, μια ανθρώπινη και σύγχρονη πόλη
που έχει σαν προτεραιότητα τον άνθρωπο.

Η ευχή όλων μας είναι, ο Παιδικός
Σταθμός, τη λειτουργία του οποίου εγκαινιάσα-
με, να γίνει ένα πρόσφορο πεδίο καλλιέργειας 

και εκπαίδευσης των παιδιών των συμπο-
λιτών μας, να χαρίσει όμορφες και ξέγνοιαστες
στιγμές και να δημιουργήσει ωραίες αναμνή-
σεις στα παιδιά"

Στην εκδήλωση εγκαινίων λειτουργίας του
Παιδικού Σταθμού στην περιοχή Αγριλέζας
παραβρέθηκαν οι βουλευτές της Περιφέρειας
Αττικής, κ.κ. Γιάννης Δέδες, Πάνος Σκουρολιά-
κος και Κωνσταντίνος Κατσίκης.

Οι Αντιδήμαρχοι Αχαρνών, Διοικητικών
Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού κ.
Γιώργος Σταύρου και Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης κ. Θοδωρής Συρανίδης.

Ο Αντιπρόεδρος της ΔΗΦΑ κ. Κώστας
Σασαρίδης, η πρόεδρος της ΔΗΚΕΑ κα Μαρία
Ναυροζίδου, ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτρ-
οπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κ. Κώστας
Καρυδάκης και η πρόεδρος της Σχολικής Επι-
τροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κ. Γεω-
ργία Ευθυμιάδου.

Επίσης, ο Εντεταλμένος σύμβουλος της
Περιφέρειας Αττικής για θέματα Αθλητισμού κ.
Σπύρος Πάντζας, o Περιφερειακός Σύμβουλος
κ. Γιάννης Σμέρος καθώς επίσης, ο πρώην
Δήμαρχος Αχαρνών κ. Σωτήρης Ντούρος, οι
Δημοτικοί Σύμβουλοι Αχαρνών κ.κ. Δημήτρης
Γιαννακόπουλος και Παναγιώτης Αναγνωστό-
πουλος, η πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας
Αχαρνών κα. Γεωργία Κατή και ο Αντιπρόεδρ-
ος του Πνευματικού Κέντρου Θρακομακεδό-
νων κ. Ανδρέας Παπαματθαίου.

Στην εκδήλωση εγκαινίων λειτουργίας του
Παιδικού Σταθμού στην περιοχή Αγριλέζας
παραβρέθηκε, η εκπρόσωπος του Μη Κυβε-
ρνητικού Σωματείου "Δεσμός" κα Κατερίνα
Ματιάτου και ο εκπρόσωπος του φιλανθρωπι-
κού Ιδρύματος "Καπετάν Βασίλης" κ. Βασίλης
Δραγάνης, σωματεία τα οποία προσέφεραν
μέρος του υλικοτεχνικού εξοπλισμού του Παι-
δικού Σταθμού.

ΝΝέέαα  δδιιααννοομμήή  ττρροοφφίίμμωωνν  ααππόό  ττοο  ΚΚοοιιννωωννιικκόό  ΚΚααττάάσσττηημμαα  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυΝΝέέαα  δδιιααννοομμήή  ττρροοφφίίμμωωνν  ααππόό  ττοο  ΚΚοοιιννωωννιικκόό  ΚΚααττάάσσττηημμαα  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  ««ΟΟ  ΠΠλληησσίίοονν»»,,  μμεε  ττηη  χχοορρηηγγίίαα  ττωωνν  ““ΕΕΛΛ..ΠΠΕΕ..””ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  ««ΟΟ  ΠΠλληησσίίοονν»»,,  μμεε  ττηη  χχοορρηηγγίίαα  ττωωνν  ““ΕΕΛΛ..ΠΠΕΕ..””

• Παρών ο δήμαρχος, Ν. Μελετίου, ο οποίος ευχαρίστησε 
τους εκπροσώπους της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, για τη βοήθειά 

τους στις δομές αλληλλεγγύης της πόλης 

Την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε,
δωρεάν διανομή τροφίμων στους ωφελούμενους,
του  Δημοτικού Κοινωνικού Καταστήματος Αλληλεγ-

γύης «Ο Πλησίον», σε συνεργασία με τα “Ελληνικά Πετρέ-
λαια”, Εταιρεία που βρίσκεται, από την αρχή, δίπλα στην
πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής, ως μέγας χορηγός.
Πάνω από 400 οικογένειες εξυπηρετεί, το Κοινωνικό Κατά-
στημα Αλληλεγγύης «Ο Πλησίον», μοιράζοντάς τους
προϊόντα όπως, όσπρια, φακές, φασόλια,  ζυμαρικά, λάδι,
κ.α. Αξίζει να σημειωθεί ότι, τα ΕΛ.ΠΕ. καλύπτουν το
μεγαλύτερο μέρος των τροφίμων που διατίθενται για διανο-
μή. 

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, κ. Νικόλαος Μελετίου ευχαρίστησε
θερμά τους εκπροσώπους Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των
ΕΛ.ΠΕ. κ.κ. Γεωργία Δημητροπούλου και Κυριακή Πουλοπούλου, οι
οποίες ήταν παρούσες στη διανομή τροφίμων. Υπογράμμισε
επίσης το γεγονός ότι τα “ΕΛ.ΠΕ.”, με κάθε τρόπο, βοηθούν τις Κοι-
νωνικές Δομές του Δήμου Ασπροπύργου και ενισχύουν σταθερά
την κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή.    



ΔΔηημμιιοουυρργγεείίττααιι  εειιδδιικκόόςς  λλοογγααρριιαασσμμόόςς  
γγιιαα  ττηηνν  ΚΚοοιιννωωφφεελλήή  ΕΕρργγαασσίίαα  σσττοουυςς  δδήήμμοουυςς

ΣΣήμερα 26 Οκτωβρίου 2016
και ώρα 12:00, στην Κεν-
τρική Υπηρεσία του

Ταμείου Παρακαταθηκών &
Δανείων, η Αναπληρώτρια Υπο-
υργός Εργασίας, Ράνια Αντωνο-
πούλου, θα απευθύνει χαιρετισμό
στην εκδήλωση που θα πραγματο-
ποιηθεί για τη σύσταση καταπιστευ-
τικού λογαριασμού, μεταξύ του
Ταμείου και των δικαιούχων Ο.Τ.Α
του προγράμματος «Προώθηση της
απασχόλησης μέσω προγραμμά-
των κοινωφελούς χαρακτήρα». Ο
πρόεδρος του Ταμείου, Κωνσταν-
τίνος Βαρλαμίτης, θα υπογράψει
σύμβαση με τους εκπροσώπους
των 24 από τους 51 Δήμους-θύλα-
κες υψηλής μακροχρόνιας ανεργίας
για τη δημιουργία καταπιστευτικού
λογαριασμού, μέσω του οποίου θα επιχορηγούνται οι ΟΤΑ για την εκτέλεση των έργων
που θα υλοποιήσουν στο πλαίσιο των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας. Την
ερχόμενη Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2016, θα ακολουθήσει η υπογραφή αντίστοιχης
σύμβασης του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων με τους εκπροσώπους από τους
υπόλοιπους 27 Δήμους-θύλακες υψηλής μακροχρόνιας ανεργίας. «Η σύσταση αυτού
του ειδικού λογαριασμού δίνει τη δυνατότητα σε Δήμους με υψηλή μακροχρόνια ανε-
ργία αλλά και πενιχρούς πόρους να υλοποιήσουν έργα, με αντίκτυπο στην τοπική κοι-
νωνία. Η νέα γενιά προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας σχεδιάστηκε με επίκεντρο
τον άνεργο και τις πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Τα νέα προγράμματα
δεν εξασφαλίζουν μόνο στους ανέργους 8μηνη εργασία με πλήρη ασφαλιστικά
δικαιώματα, αλλά για πρώτη φορά δίνουν τη δυνατότητα στον άνεργο να βελτιώσει το
βιογραφικό του, στην προσπάθεια επανένταξής του στην αγορά εργασίας», δήλωσε η
κ. Αντωνοπούλου.

6-θριάσιο Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016

Το SOLIDUS κάνει 
την επίσημη εμφάνισή του

στις 29 Οκτωβρίου

Η
κατασκευή από σίδερο και πέτρα που
στήθηκε στην πλατεία νεολαίας, με την
ιδέα της εικαστικού Θεοδώρας Κώτση -

Φελίτσι και τη συμμετοχή δεκάδων μαθητών και
πολιτών, κάνει την επίσημη εμφάνισή της το Σάβ-
βατο 29 Οκτωβρίου 2016. Στις 11:00 το πρωί θα
γίνουν τα εγκαίνιά της στην αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων του 1ου - 3ου Γυμνασίου Ελευσίνας
(Αθηνάς 21). 

Η σιδηροκατασκευή που θα σχηματίζει τη λέξη
solidus, διαστάσεων 2 μ. Χ 11 μ., και που θα
γεμίσει με πέτρες (θα ζυγίζει έτσι 8.000 κιλά) έχει
την πρόθεση να αναδείξει την καταγωγή της λέξης
αλληλεγγύη ( solidarity) από την ύλη (solidus). 

Τα υλικά της εικαστικής παρέμβασης είναι στενά
δεμένα με την σύγχρονη βιομηχανική ιστορία της
πόλης και της γης της Ελευσίνας.

Η συμμετοχή των φορέων, των πολιτών και
μαθητών που θα κληθούν να «βάλουν» τη δική
τους πέτρα στην κατασκευή έχει σαν στόχο να ανα-
δείξει την ανάγκη συμμετοχής σαν ένα τρόπο
παρέμβασης της κοινωνίας στους δύσκολους
σημερινούς καιρούς της κρίσης. 

Το Τμήμα Κοινωνικής
Πολιτικής του Ν.Π.Δ.Δ.
Π.Α.Κ.Π.Π.Α  του

Δήμου Ελευσίνας το Σάββατο
22 0κτωβρίου 2016,  τιμώντας
την Τρίτη Ηλικία διοργάνωσε
στην πόλη μας με μεγάλη επιτ-
υχία για τέταρτη χρονιά το  φεστι-
βάλ χορωδιών ΚΑΠΗ που απο-
τελεί πλέον θεσμό. Το χώρο της
Ελαιουργικής πλημμύρησαν,
χαρούμενα και γελαστά πρόσω-
πα με τα ίχνη του προσωπικού τους αγώνα για την ζωή, και με περισσή ζωντάνια  τραγούδησαν και χάρηκαν. Διακόσιοι  χορωδοί με
τους μαέστρους τους από τις χορωδίες ΚΑΠΗ της ευρύτερης περιοχή μας, Αυλώνας, Άγιων Ανάργυρων, Μάνδρας – Ειδυλίας,
Σαλαμίνας, Μεγάρων – Νέας Περάμου και Ελευσίνας. Την εκδήλωση χαιρέτησε η πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ  Π.Α.Κ.Π.Π.Α. με τους στίχο-
υς του μεγάλου μας ποιητή Γιάννη Ρίτσου << Τραγουδάμε όχι για να ξεχωρίσουμε απ  ́τον κόσμο αλλά για να σμίξουμε τον κόσμο

>>. Συνεχάρη όλους τους χορω-
δούς, τους διοργανωτές και τους
συμμετέχοντες. Ευχαρίστησε για
την παρουσία τους, τον περιφερει-
ακό σύμβουλο κο Φαρμάκη
Ταξιάρχη, τους διοικητικούς
συμβούλους του Π.Α.Κ.Π.Π.Α. , και
τους εκπροσώπους των γειτονικών
Δήμων ,  για τα μηνύματα υπο-
στήριξης στην πόλη μας για την
επιλογή της ως πολιτιστική πρω-
τεύουσα 2021, καθώς και   τα μέλη
της Συντονιστικής Επιτροπής
ΚΑΠΗ  Ελευσίνας. Επίσης ευχα-
ρίστησε τα  μέλη του συλλόγου
Εθελοντών Θριασίου πεδίου και
τον αντιπροέδρο κ. Θεόφιλο
Δολιανίτη για την υποστήριξη τους.
Απονεμήθηκαν αναμνηστικές πλα-

κέτες στις χορωδίες,  που συμμετείχαν και έπαινοι, σε όλα τα μέλη των χορωδιών, μικρό δείγμα αναγνώρισης και τιμής για την προ-
σπάθεια τους , την συνεργασία τους και την παρουσία τους στο ομαδικό τραγούδι. Μετά το πέρας της εκδήλωσης ακολούθησε μικρό
κέρασμα  σε όσους παρευρέθησαν στην εκδήλωση.

ΜΜεε  μμεεγγάάλληη  εεππιιττυυχχίίαα,,  γγιιαα  ττέέττααρρττηη  χχρροοννιιάά,,  ττοοΜΜεε  μμεεγγάάλληη  εεππιιττυυχχίίαα,,  γγιιαα  ττέέττααρρττηη  χχρροοννιιάά,,  ττοο
φφεεσσττιιββάάλλ  χχοορρωωδδιιώώνν  ΚΚΑΑΠΠΗΗ  πποουυ  φφεεσσττιιββάάλλ  χχοορρωωδδιιώώνν  ΚΚΑΑΠΠΗΗ  πποουυ  
Aποτελεί πλέον θεσμό στον δήμο Ελευσίνας 
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Μεγάλος νικητής η ΑΡΩΓΗ 
στον ποδοσφαιρικό αγώνα υποστήριξης

ΕΕΩΩΣΣ  ΤΤΙΙΣΣ  3311  ΔΔΕΕΚΚΕΕΜΜΒΒΡΡΙΙΟΟΥΥ

ΔΔήήλλωωσσηη  κκυυψψεελλώώνν  ααππόό  ττοουυςς
μμεελλιισσσσοοκκόόμμοουυςς  ττηηςς  ΔΔυυττιικκήήςς  

ΑΑττττιικκήήςς    ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  
νναα  εεννττααχχθθοούύνν  σστταα  εεππιιδδοοττοούύμμεενναα

ππρροογγρράάμμμμαατταα  

ΣΣτταα  ππλλααίίσσιιαα  υυλλοοπποοίίηησσηηςς  ττοουυ  ννέέοουυ  ττρριιεε--
ττοούύςς  ππρροογγρράάμμμμααττοοςς  μμεελλιισσσσοοκκοομμίίααςς
22001177--22001199,,  θθαα  θθέέλλααμμεε  νναα  σσααςς  εεννηημμεε--

ρρώώσσοουυμμεε  όόττιι  οοιι  μμεελλιισσσσοοκκόόμμοοιι  πποουυ  έέχχοουυνν  ωωςς
έέδδρραα  ττηη  ΔΔυυττιικκήή  ΑΑττττιικκήή,,  οοφφεείίλλοουυνν  νναα  ππρροοσσέέλλθθ--
οουυνν  σσττοο  ΤΤμμήήμμαα  ΦΦυυττιικκήήςς  κκααιι  ΖΖωωιικκήήςς  ΠΠααρρααγγωωγγήήςς
ττηηςς  ΔΔιιεεύύθθυυννσσηηςς  ΑΑγγρροοττιικκήήςς  ΟΟιικκοοννοομμίίααςς  κκααιι
ΚΚττηηννιιααττρριικκήήςς  ((22οοςς  όόρροοφφοοςς,,  ΕΕλλ..  ΒΒεεννιιζζέέλλοουυ  8822,,
ΕΕλλεευυσσίίνναα))  ττοο  ααρργγόόττεερροο  μμέέχχρριι  ττιιςς  3311//1122//22001166  κκααιι
νναα  δδηηλλώώσσοουυνν  ττοονν  ααρριιθθμμόό  ττωωνν  έέττοοιιμμωωνν
κκυυψψεελλώώνν  γγιιαα  δδιιααχχεείίμμαασσηη,,  δδιιααφφοορρεεττιικκάά  θθαα
ααπποοκκλλεείίοοννττααιι  ααππόό  όόλλαα  τταα  εεππιιδδοοττοούύμμεενναα  ππρροο--
γγρράάμμμμαατταα  ττηηςς  ΜΜεελλιισσσσοοκκοομμίίααςς..

ΕΕίίμμαασσττεε  σσττηη  δδιιάάθθεεσσήή  σσααςς  γγιιαα  οοπποοιιααδδήήπποοττεε
ππλληηρροοφφοορρίίαα  ήή  δδιιεευυκκρρίίννιισσηη..

ΟΟ  ΑΑννττιιππεερριιφφεερρεειιάάρρχχηηςς  
ΔΔυυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς  

ΙΙωωάάννννηηςς  ΒΒαασσιιλλεείίοουυ  

Το πρώτο βήμα για την αναβάθμιση του κέν-
τρου της πόλης ήταν η πεζοδρόμηση της
Νικολαϊδου,  έργο- ορόσημο επί εποχής

Αμπατζόγλου, που είχε προκαλέσει και ποικίλλες
αντιδράσεις κυρίως από πλευράς των καταστηματα-
ρχών. 

Μετά ήρθε  ο φωτισμός του Αρχαιολογικού Χώρου
και τώρα παραγματοποιείται  το γκρέμισμα του Μάν-
γκο και η επέκταση του αρχαιολογικού χώρου. 

Αν σε αυτά προστεθεί και η σχεδιαζόμενη ανακα-
τασκευή της πλατείας Ηρώων θα μπορούμε να μιλά-
με για μια συνολική αναβάθμιση αυτού που λέμε
ιστορικό κέντρο της πόλης

Ο Δήμαρχος της πόλης Γ. Τσουκαλάς δήλωσε:΄΄Για
να αντιληφθούμε τον χαμένο πολιτικό χρόνο στα
δημόσια πράγματα τις παρενέργειες που προκαλεί
και τις ματαιώσεις που δημιουργεί αξίζει να
σημειώσουμε πως η απόφαση για τον γκρέμισμα του
πρώην ΜΑΝΓΚΟ είχε ληφθεί σε σύσκεψη στην
οποία συμμετείχε ως γενική γραμματέας του Υπ.
Πολιτισμού η κα Μενδώνη. Χρόνια πριν λοιπόν.

Κι αν τελικά φτάνουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα
είναι γιατί το θέμα ποτέ δεν ξεχάστηκε αλλά παρέμε-
νε ενεργό κυρίως ως ένα αίτημα αναβάθμισης του
αρχαιολογικού χώρου και της ευρύτερης περιοχής σε
τελική ανάλυση ως αίτημα λογικής΄΄.

ΑΑΡΡΧΧΙΙΣΣΕΕ  ΗΗ  ΚΚΑΑΤΤΕΕΔΔΑΑΦΦΙΙΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΡΡΩΩΗΗΝΝ  ΜΜΑΑΝΝΓΓΚΚΟΟ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ  
Αποτελούσε αίτημα χρόνων για την αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου Αποτελούσε αίτημα χρόνων για την αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου 

To Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών "ΑΡΩΓΗ", ήταν
ο μεγάλος νικητής του ποδοσφαιρικού αγώνα υποστήριξης, που πραγ-
ματοποιήθηκε τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου στο γήπεδο του Αχαρναϊκού,

μεταξύ της ομάδας του ΠΣΑΠ με επίλεκτους ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ομάδας
που κατέκτησε το Euro 2004 και του Αχαρναϊκού.

Ο ποδοσφαιρικός αγώνας υποστήριξης της ΑΡΩΓΗΣ διοργανώθηκε, από τον
Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών, με τη συνεργασία του
Δήμου Αχαρνών, της Αστυνομικής Ακαδημίας, της ΠΑΕ Αχαρναϊκός και του Κέντρ-
ου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών "ΑΡΩΓΗ" και τα έσοδα δια-
τέθηκαν στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων της ΑΡΩΓΗΣ για την ενίσχυση των
σκοπών του κέντρου.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός ευχαρίστησε όλους όσους βοήθη-
σαν στην διοργάνωση του αγώνα, τονίζοντας ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό οι κοι-
νωνικές δομές όπως αυτή της ΑΡΩΓΗΣ να "απολαμβάνουν" της υποστήριξης και
της αλληλεγγύης φορέων και πολιτών δηλώνοντας σχετικά:

"Οι άνθρωποι που έχουν τιμήσει την Εθνική Ομάδα
Ποδοσφαίρου καθώς και τα "δικά μας" παιδιά από την
αγαπημένη ομάδα της πόλης μας τον Αχαρναϊκό,
τίμησαν με την παρουσία τους τον Δήμο Αχαρνών και
βοήθησαν για έναν υγιή σκοπό, αποδεικνύοντας ότι
έκτος από ποδοσφαιρικά ινδάλματα είναι και πρεσβευ-
τές σημαντικών ανθρώπινων αξιών".

Για την ιστορία, ο ποδοσφαιρικός αγώνας έληξε με
σκορ 6-2 υπέρ της ομάδας του ΠΣΑΠ αποδεικνύοντας
ότι οι μεγάλες μορφές του Ελληνικού Ποδοσφαίρου
διατηρούν το ταλέντο τους ακόμη και αν έχουν περάσει
αρκετά χρόνια από τότε που ήταν στην "ενεργό
δράση".
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Σύσκεψη Κυρ. Μητσοτάκη - Απ. Κατσιφάρα 
για τον αυτοκινητόδρομο Πάτρας - Πύργου

Σύσκεψη για το ζήτημα του έργου
του νέου αυτοκινητοδρόμου
Πάτρας – Πύργου πραγματο-

ποίησε τη Δευτέρα ο πρόεδρος της Νέας
Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης με
τον περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Από-
στολο Κατσιφάρα.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν, επίσης, ο
υπεύθυνος του Τομέα Υποδομών, Μετα-
φορών και Δικτύων της Νέας Δημοκρ-
ατίας, βουλευτής Σερρών, Κώστας Καρα-
μανλής, ο βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας
Κατσανιώτης, καθώς και εκπρόσωποι της
διαπαραταξιακής αντιπροσωπείας της
περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η
Ν.Δ., «από την πρώτη στιγμή, η Νέα
Δημοκρατία στηλίτευσε την πρακτική της 

κατάτμησης του έργου σε οκτώ τμήμα-
τα από την κυβέρνηση και το υπουργείο
Υποδομών, μια διαδικασία που θέτει την
υλοποίηση του έργου σε μεγάλο
κίνδυνο».

Η Ν.Δ. διερωτάται «αν έχει βρει ο κ.
Σπίρτζης χρηματοδότηση από ευρωπαϊ-
κούς πόρους για το παραπάνω έργο» και
τονίζει ότι «για το σύνολο του έργου η
προηγούμενη κυβέρνηση είχε εξασφ-
αλίσει τη χρηματοδότηση».

«Η Νέα Δημοκρατία δεσμεύεται ότι θα
υλοποιήσει το συγκεκριμένο έργο – που
λειτουργεί ως συνέχεια της Ολυμπίας
Οδού – αφού αποτελεί μέγιστη προτεραι-
ότητα για την ευρύτερη ανάπτυξη της
Δυτικής Ελλάδας και των Ιονίων Νήσων»
καταλήγει η Πειραιώς.

Ειδική εξόρμηση των Τμημάτων Τροχαίας
στις περιοχές Αιγάλεω και Κορυδαλλού,
για την καταπολέμηση αυτοσχέδιων αγώνων

Στο πλαίσιο στοχε-
υμένων δράσεων
και τροχονο-

μικών ελέγχων της
Διεύθυνσης Τροχαίας
Αττικής για την αντι-
μετώπιση των αυτοσχέ-
διων αγώνων, καθώς και
λοιπών επικίνδυνων
παραβάσεων που
οδηγούν ευθέως στο

τροχαίο ατύχημα, βραδινές ώρες της 20ης Οκτωβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε ειδι-
κή εξόρμηση στην περιοχή των Τμημάτων Τροχαίας Αιγάλεω και Κορυδαλλού, με τη
συνδρομή των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.),
καθώς και αστυνομικών δυνάμεων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής και της Διεύθυ-
νσης Άμεσης Δράσης Αττικής. Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω ελέγχων, συνελήφθη

σαν συνολικά δώδεκαοδηγοί εκ των οποίων 8 ημεδαποί και 4 αλλοδαποί, για
στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης.

Συνολικά διενεργήθηκαν 358 τροχονομικοί έλεγχοι και βεβαιώθηκαν -161- παραβ
άσεις επισείουσες διοικητικά πρόστιμα, εκ των οποίων οι -20- επιφέρουν και επι-

πρόσθετες ποινικές κυρώσεις (18- σε βαθμό πλημμελήματος και 2- σε βαθμό
πταίσματος) ως εξής:

Οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος: 2
Μη χρήση προστατευτικού κράνους:31
Στέρηση άδειας οδήγησης: 18
Στέρηση ασφαλιστηρίου συμβολαίου: 2
Επικίνδυνοι ελιγμοί: 4
Πρόκληση θορύβου: 19
Χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας: 8
Λοιπές τροχαίες παραβάσεις: 77
Επιπρόσθετα, ακινητοποιήθηκαν και μεταφέρθηκαν -19- οχήματα ενώ ακόμη αφαι-

ρέθηκαν: Άδειες ικανότητας οδήγησης: 38
Άδειες κυκλοφορίας: 35, Πινακίδες κυκλοφορίας:27
Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίσθηκαν δικογραφίες οι οποίες και θα υποβ-

ληθούν αρμοδίως στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.
Οι έλεγχοι θα συνεχισθούν και σε άλλες περιοχές της Αττικής που παρουσιάζουν

αυξημένη παραβατικότητα.

Δήμοι: Πρόστιμα μέχρι 500 ευρώ Δήμοι: Πρόστιμα μέχρι 500 ευρώ 
σε πολίτες για την ανακύκλωσησε πολίτες για την ανακύκλωση

Τη δυνατότητα στους Δήμους να επιβάλουν πρόστιμο μέχρι και
500 ευρώ σε πολίτες που δεν υλοποιούν το πρόγραμμα
ανακύκλωσης το οποίο έχει αποφασιστεί από την εκάστοτε

δημοτική αρχή, δίνει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος,
το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 7 του νομοσχεδίου υπογραμμίζεται: «Με
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του ΟΤΑ Α’ Βαθμού, που δημο-
σιεύεται στην ΕτΚ, μπορούν να εξειδικεύονται τα μέτρα και να προβλέπε-
ται η επιβολή προστίμου από 20 έως 500 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα

και τη συχνότητα της παράβασης, σε βάρος του καταναλωτή ή του τελικού χρήστη που δεν συμμορ-
φώνεται με τα μέτρα αυτά».

Το σχέδιο νόμου για την ανακύκλωση αλλάζει ριζικά το τοπίο στον τομέα, ενώ αναβαθμίζει και το ρόλο
του Εθνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. Μάλιστα δίνει τη δυνατότητα στον Οργανισμό να επιβάλει πρό-
στιμα, να αφαιρεί άδειες από συστήματα ανακύκλωσης που έχουν προβλήματα με το νόμο και να ασχο-
λείται με υποθέσεις παράνομης διακίνησης αποβλήτων.

Κάποια από τα βασικά στοιχεία που εισάγονται με την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση είναι:
— Καθιερώνεται η χωριστή συλλογή χαρτιού, μετάλλων, πλαστικών και γυαλιού
— Τίθενται οι όροι και προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας από

τους ΟΤΑ Α  ́Βαθμού, καθώς και το πλαίσιο συνεργασίας των ΟΤΑ Α  ́Βαθμού και κοινωνικών φορέων με
φορείς ΣΕΔ.

— Θεσπίζονται όροι που αποσκοπούν στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των φορέων ΣΕΔ, στη δια-
φάνεια τον καλύτερο έλεγχο και τον εξορθολογισμό του κόστους των υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων:

— Τίθεται η απαγόρευση οι φορείς των συλλογικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΣΕΔ) να
εκτελούν εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης (συλλογής και μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας),
εκτός εάν έχει για το σκοπό αυτό δοθεί σχετική έγκριση από τον ΕΟΑΝ.

— Εισάγονται όρια στα διοικητικά κόστη των φορέων ΣΣΕΔ.
— Θεσπίζεται το ασυμβίβαστο της ιδιότητας του μετόχου ή εταίρου φορέα ΣΣΕΔ, με την ιδιότητα του

μετόχου, του μέλους οργάνου διοίκησης ή του υπαλλήλου επιχείρησης η οποία εκτελεί εργασίες επεξερ-
γασίας ή συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων.

— Εξειδικεύονται τα θέματα ελέγχων και συστηματικής παρακολούθηση των φορέων ΣΕΔ από τον
ΕΟΑΝ, και συνολικότερα του ελέγχου και της παρακολούθησης της επίτευξης των στόχων της ανακύκλω-
σης και τροποποιείται η οργανωτική διάρθρωση του ΕΟΑΝ.

— Μειώνονται τα ειδικά αποθεματικά που σχηματίζουν τα ΣΕΔ, τα οποία σύμφωνα με την προτεινό-
μενη τροποποίηση οφείλουν να χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς τους, σύμφωνα με τους όρους που
θα καθορίσει ο Ε.Ο.ΑΝ..
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ΚΕΔΕ προς Χουλιαράκη: ΚΕΔΕ προς Χουλιαράκη: 
Ζητά 5μηνη παράταση λειτουργίας κοινωνικών δομών & συμβάσεων

Να δοθεί πεντάμηνη παράτα-
ση της λειτουργίας του προ-
γράμματος των κοινωνικών

δομών κατά της φτώχειας, με εθνι-
κούς πόρους και να παραταθούν
αντίστοιχα οι συμβάσεις 

εργασίας του προσωπικού, μέχρι
την ένταξη του προγράμματος στο
νέο ΕΣΠΑ, ζητά με επιστολή του,
προς αναπληρωτή υπουργό Οικονο-
μικών Γ. Χουλιαράκη, ο Πρόεδρος
της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης.

Ειδικότερα στην επιστολή του, επι-
σημαίνει ότι «με δεδομένο ότι στις 31
Οκτωβρίου 2016 σταματά οριστικά η
χρηματοδότηση των Κοινωνικών
Δομών Αντιμετώπισης της Φτώχειας
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν-
δύσεων αλλά και τη μη ανανέωση
των συμβάσεων των εργαζομένων,
κινδυνεύουν να βρεθούν στην ανε-
ργία 800 οικογένειες και ταυτόχρονα
να δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα
σε δομές που συμβάλλουν καθοριστι-
κά στην αντιμετώπιση της φτώχειας».

Ο Γ. Πατούλης σημειώνει στην επι-
στολή πως «η ΚΕΔΕ κατόπιν και σχε-
τικής ομόφωνης απόφασης που
έλαβε σε πρόσφατη συνεδρίαση του
Διοικητικού της Συμβουλίου ζητά να
δοθεί πεντάμηνη παράταση της λει-
τουργίας του προγράμματος των κοι-
νωνικών δομών κατά της φτώχειας,
με εθνικούς πόρους και να παραταθ

ούν αντίστοιχα οι συμβάσεις
εργασίας του προσωπικού, μέχρι την
ένταξη του προγράμματος στο νέο
ΕΣΠΑ» και προσθέτει χαρακτηριστι-
κά:Σε αυτή την κρίσιμη οικονομική και
κοινωνική συγκυρία που βιώνει η
χώρα, είναι άδικο περίπου 120.000
συμπολίτες μας να στερηθούν τις
υπηρεσίες που παρέχονται από
δομές όπως τα κοινωνικά συσσίτια,
τα κοινωνικά φαρμακεία, τα κοινωνι-
κά παντοπωλεία, τα υπνωτήρια αστέ-
γων, οι τράπεζες χρόνου και τα γρα-
φεία διαμεσολάβησης. Εξίσου άδικο
είναι το εξειδικευμένο και υψηλών
προσόντων επιστημονικό προσω-
πικό τους να βρεθεί στο δρόμο. Οι
εργαζόμενοι στις κοινωνικές δομές με
τις γνώσεις και την κατάρτισή τους
αποτελούν την ατμομηχανή του προ-
γράμματος και θα πρέπει να εξασφα-
λιστεί με κάθε τρόπο η παραμονή
τους σ’ αυτές».

13:30-17:00
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Μεγάλη απήχηση βρήκε η διοργάνωση
Αρβανίτικης Πολιτιστικής Βραδιάς από
ομάδα εθελοντών κατοίκων το προη-

γούμενο Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016, στην αίθ-
ουσα εκδηλώσεων του Ξενοδοχείου ‘ΒΕΡΟΡΙ’, στις
8 το βράδυ στα Βίλια Αττικής.  Η εκδήλωση ήταν
αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας, ενώ τη διο-
ργάνωση και τον συντονισμό ανέλαβαν η Έλενα
Μπότση και η Ζηνοβία Μπότση. 

Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στον αρβανίτικο
λαϊκό πολιτισμό με έμφαση στην Αρβανίτισσα
γυναίκα και άνοιξε με πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες.
Για την ιστορία των Αρβανιτών της Δυτικής Αττικής
και κυρίως των Μεγάλων Δερβενίων μίλησε ο Αντι-
περιφερειάρχης Ανατολικής Αττικής, Αρχαιολόγος -
ιστοριοδίφης  Πέτρος Φιλίππου. Για το ρόλο της γυναίκας στις ορεινές αρβανίτικες κοινότητες του Κιθαιρώνα μίλησε η Ανδρομάχη Οικονόμου, Κοινωνική Ανθρωπολόγος του Κέντρ-
ου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών και καθηγήτρια στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. 

Το δεύτερο καλλιτεχνικό μέρος της εκδήλωσης περιελάμβανε σκετς, μουσική και αρβανίτικα τραγούδια. Το σκετς ήταν κείμενο στην αρβανίτικη γλώσσα από τη Βιλιώτισσα Δασκά-
λα τη Γιώτα Κατσαρού (απεβ. 2014). Περιελάμβανε έναν διάλογο μεταξύ δύο γυναικών, της Μαριγώς και της Κατίγκως, που απεικόνιζαν τυπικούς χαρακτήρες της χωρικής, η μία
καλοκάγαθη, και η άλλη χαιρέκακη και κουτσομπόλα, ρόλους που απέδωσαν με μοναδικό τρόπο και υποκριτική ικανότητα η Κούλα Καραΐσκου και η Κική Μακρυνόρη. 

Στη συνέχεια ακούστηκαν αρβανίτικα τραγούδια, κάποια εκ των οποίων άγνωστα και αδημοσίευτα, που ερμήνευσαν η Κούλα Καραΐσκου («Το ντιβάνι» και το τραγούδι της Γκούρ-
ας «Μπομπο το Μαριγώ») και η Ζηνοβία Μπότση (το τραγούδι του γάμου «ωρε μιρ ώρα καλή» και το σατυρικό νανούρισμα «αλουλουλουλά»), με μετάφραση των στίχων στα Ελληνι-
κά που απάγγειλε η Βιβή Βάππα. Η εκδήλωση έκλεισε με σπάνια αρβανίτικα τραγούδια («καμ νιε λούλεζ», «βρέστα», «κακομοίρι Γερμενό», «τσάιτα βου», «πούλε», «λούλε σιγκερ-
γιαννιότε») με συνοδεία μουσικής σε μοναδική εκτέλεση από τον Άρη Μακρυνόρη (ακορντεόν και τραγούδι) και τον Γιάννη Μεϊντάνη (κλαρίνο), τους οποίους αποθέωσε το κοινό και
στήθηκε χορός. 

Την εκδήλωση παρακολούθησε πλήθος κόσμου, η Δήμαρχος Γιάννα Κριεκούκη, η Αντιδήμαρχος Αγγελική Παπακωνσταντίνου, ο Ιερέας της ενορίας Βιλίων Πατήρ Χριστοφόρος
και πλήθος κόσμου, καθώς και επισκέπτες από την Αθήνα και μακρινές περιοχές που ήρθαν για το σκοπό αυτό στη γενέτειρά τους τα Βίλια. Επιθυμία για επανάληψη της εκδήλω-
σης από την ίδια πρωτοβουλία πολιτών και σε άλλα δημοτικά διαμερίσματα εκδηλώθηκε τόσο από τη Δημοτική Αρχή Μάνδρας-Ειδυλλίας, όσο και από τον Αντιπεριφερειάρχη Ανατ.
Αττικής για παρουσίαση στις περιοχές της Μεσογαίας. Οι διοργανωτές εκφράζουν τις ευχαριστίες τους στον ιδιοκτήτη του Ξενοδοχείου Πάρη Κορωναίο για τη διάθεση της αίθουσας
και στον Τέλη Μπότση για τη διάθεση της μικροφωνικής του σχολείου.

Η ΑΡΒΑΝΙΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΑ ΒΙΛΙΑ ΕΞΕΛΙΧΘΗΚΕ ΣΕ ΓΛΕΝΤΙ
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Σαρωτικοί έλεγχοι σε βενζινάδικα και βυτιοφόρα
διανομής πετρελαίου θέρμανσης 

Με εγκύκλιο του γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας,
Ευστράτιου Ζαφείρη, ξεκινούν διευρυμένοι έλεγχοι
σχετικά με την διανομή πετρελαίου θέρμανσης που

έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου δέκα μερες.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο δεδομένου ότι από 15/10/2016

ξεκίνησε η περίοδος διακίνησης και διανομής του πετρελαίου
θέρμανσης, τόσο για την προστασία του καταναλωτικού κοινού
από τυχόν ελλιπείς παραδόσεις, όσο και για την προστασία του
υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων, οι ελεκτικοί
μηχανισμοί θα πρέπει να μεριμνήσουν για τη διενέργεια
ελέγχων σε βυτιοφόρα διανομής και σε εγκαταστάσεις πωλητών
πετρελαίου θέρμανσης της περιοχής σας, καθ’ όλη την περίοδο
διάθεσης, ιδιαιτέρως δε κατά το πρώτο διάστημα, κατά το οποίο
σημειώνεται και ο μεγαλύτερος όγκος παραδόσεων. 

Παράλληλα, θα πρέπει να ενταθούν οι διενεργούμενοι έλεγχοι
στα συστήματα μέτρησης καυσίμων στα πρατήρια, ως προς τη
συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις που ορίζει νόμος καθώς
και των διατάξεων των συστημάτων εισροών εκροών. 

Τέλος, τα αποτελέσματα των ως άνω ελέγχων θα πρέπει να
κοινοποιηθούν στην Υπηρεσία ως εξής: i. έως 15/01/2017 τα
αποτελέσματα των ελέγχων που θα διενεργηθούν μέχρι
31/12/2016 και ii. έως 30/4/2017 τα αποτελέσματα των ελέγχων
που θα διενεργηθούν μέχρι 15/4/2017.

Το γραφείο Αιμοδοσίας της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος 
διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου  από τις 9:00πμ
έως 13:00μμ στο Πνευματικό Κέντρο του Ναού Αγίας Παρασκευής Μεγάρων.

Καλούνται όλοι να δώσουν το παρόν σ’ αυτή την εκστρατεία αγάπης
βοηθώντας κάποιον συνάνθρωπό μας που χρειάζεται αίμα.

Παρέμβαση του ΙΣΑ για τη συμμετοχή στα φάρμακα όσων έχασαν το ΕΚΑΣ

Τ ην παρέμβαση του υπουργού Εργασίας, ζητάει ο Ιατρικός Σύλλογος
Αθήνας (ΙΣΑ) για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που έχει ανακύψει
με την απαλλαγή από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη, όσων

χαμηλοσυνταξιούχων έχασαν το ΕΚΑΣ. 
Με επιστολή του προς τον κ. Γιώργο Κατρούγκαλο, ο ΙΣΑ σημειώνει ότι έως

τώρα «το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης δεν είναι ενημερωμέ-
νο για τη νέα αυτή τροποποίηση». Αποτέλεσμα είναι «ο γιατρός που θα συντα-
γογραφήσει να μην είναι σε θέση να κατατάξει στην σωστή κατηγορία τον
συγκεκριμένο κάθε φορά ασφαλισμένο, καθώς δεν εμφανίζεται αφενός στο
σύστημα ποιος είναι δικαιούχος του ΕΚΑΣ ή όχι και αφετέρου τα ασφαλιστικά
ταμεία δεν χορηγούν βεβαιώσεις ακόμα στους ασφαλισμένους από την οποία
να προκύπτει η περικοπή ή μη του ΕΚΑΣ, ώστε να μπορέσει να γίνει η υπα-

γωγή στην σωστή συμμετοχή της φαρμακευτικής δαπάνης, ήτοι 0% ή 10%». Για το λόγο αυτό ο ΙΣΑ ζητάει να υλο-
ποιηθεί άμεσα από την «ΗΔΙΚΑ η αυτόματη αναγνώριση των ασφαλισμένων και οι γιατροί να μην χρειασθεί να μετα-
τρέπονται σε λογιστές και να απολογούνται για ζητήματα που αφενός δεν ευθύνονται αλλά και δεν έχουν δυνατότητα
να εξασφαλιστούν ότι ο ασθενής είναι πλέον δικαιούχος του 0%, με αποτέλεσμα να μην έχουν από πλευράς τους
τρόπο αποφυγής λάθους».

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                        
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ                                            
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ            
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(Ν.Π.Δ.Δ.)      
ΕΔΡΑ: Λ. Δημοκρατίας 18 
ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 19300 Ασπρόπυργος

Ασπρόπυργος 18/10/2016    
Αρ. πρωτ. :  209

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 3ου  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου
Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Μονάδων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Ασπροπύργου», λαμβάνοντας
υπόψη:

την Κ.Υ.Α. 64321/Δ4 (ΦΕΚ
1003/30-5-2008, τ. Β) όπως τροποποι-
ήθηκε από την  ΚΥΑ
Φ2/1553/129578/Δ1/04-08-2016
(ΦΕΚ 2646Β/25-08-2016).

τις ισχύουσες διατάξεις που αφορ-
ούν την μίσθωση κυλικείων δημόσιων
σχολείων με τις τροποποιήσεις που
έχουν γίνει μέχρι σήμερα

την απόφαση Δ.Σ. Σχολικής Επιτρ-
οπής 38/16 με αρ. πρωτ. 202/18-10-
2016 για προκήρυξη δημόσιου πλειο-
δοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης
κυλικείου του 3ου Γυμνασίου και καθο-
ρισμό των όρων του διαγωνισμού.

την απόφαση Προέδρου αρ. πρωτ.
207/18-10-2016 με θέμα: «Συγκρότ-
ηση Επιτροπής διενέργειας πλειοδοτι-
κού διαγωνισμού για την εκμίσθωση
κυλικείου του 3ου Γυμνασίου Δήμου
Ασπροπύργου»

Την Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτι-
κού Διαγωνισμού Εκμίσθωσης κυλι-
κείου 3ου Γυμνασίου, αρ. πρωτ.
208/18-10-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό,

με σφραγισμένες προσφορές, για την
εκμίσθωση του Κυλικείου του 3ου
Γυμνασίου Ασπροπύργου, που εδρ-
εύει στην περιοχή «Γερμανικά» Ασπρ-
οπύργου, οδός : Νίκης.

Οι προσφορές θα κατατίθενται την
21 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και
ώρα : 12.30 έως 13.00, στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Κατα-
στήματος του Δήμου Ασπροπύργου.

Η αποσφράγιση  των  προσφορών
θα  γίνει την ίδια ημέρα 21/11/2016  και
ώρα 13.00,  στην αίθουσα συνεδριά-
σεων του Δημοτικού Καταστήματος
του Δήμου Ασπροπύργου.

Σε σχολεία Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης με αριθμό μαθητών μικρ-
ότερο των 250, η Σχολική Επιτροπή
έχει τη δυνατότητα το ελάχιστο ποσό
προσφοράς να το μειώνει μέχρι και
50%.

Στον Πλειοδοτικό Διαγωνισμό δεν
γίνονται δεκτοί:

Όσοι απασχολούνται στο Δημόσιο
ή σε Ν.Π.Δ.Δ., με οποιαδήποτε εργα-
σιακή σχέση.

Οι συνταξιούχοι.
Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο

Δημόσιο, σύμφωνα με τα άρθρα 4
(παρ. 1,2,3,4, 5,7,8&9) του Ν
3528/2007 ΦΕΚ 26 τ. Α /́9-2-07.

Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης
άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού
Σχολείου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται, για πληροφορίες, στη
Γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής,
στα τηλέφωνα 210 5582104, 210
5582105 κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.

Η Πρόεδρος
Της Σχολικής Επιτροπής

Μονάδων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης  Δήμου Ασπροπύργου

ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΣΟΥΛΑ



12-θριάσιο Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016

ΕΕοορρτταασσμμόόςς  ττηηςς  ΕΕθθννιικκήήςς  ΕΕππεεττεείίοουυ  
΄́́́2288ηη  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  11994400΄́́́  σσττοονν  ΔΔήήμμοο  ΑΑχχααρρννώώνν  

ΤΤηηνν  ΠΠέέμμππττηη  2277  κκααιι  ττηηνν
ΠΠααρραασσκκεευυήή  2288  ΟΟκκττωω--

ββρρίίοουυ  22001166  θθαα  ππρρααγγμμαα--
ττοοπποοιιηηθθοούύνν  οοιι  εεοορρτταασσττιι--

κκέέςς  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς  πποουυ  
δδιιοορργγααννώώννεειι  οο  ΔΔήήμμοοςς

ΑΑχχααρρννώώνν  γγιιαα  νναα  ττιιμμήήσσεειι
ττηηνν  ΕΕθθννιικκήή  ΕΕππέέττεειιοο  

ττοουυ  11994400..
Πρόγραμμα Εορταστικών Εκδηλώσεων

Πέμπτη 27 Οκτωβρίου  2016
19:00 "28η Οκτωβρίου Τότε και Σήμερα"

Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών - Πνευματικό Κέντρο Θρακομα-
κεδόνων (πλατεία Αριστοτέλους, Θρακομακεδόνες)  

Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2016
Δημοτική ενότητα Αχαρνών

10:00 Προσέλευση σχολείων, συλλόγων, σωματείων και οργανώσεων στον
Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου  

10:10 Προσέλευση επισήμων 
10:15 Επίσημη Δοξολογία 10:30 Μετάβαση στο μνημείο Ηρώων 

10:45 Επιμνημόσυνη Δέηση. Εκφώνηση του Πανηγυρικού της Ημέρας από
τη Χαρίκλεια  Σοκολάκη, αριστούχο Φοιτήτρια Ιατρικής.

Κατάθεση Στεφάνων
Aνάκρουση του Εθνικού  Ύμνου 

11:45 Παρέλαση στην οδό Φιλαδελφείας (Δημαρχείο)

Δημοτική ενότητα Θρακομακεδόνων
09:30 Προσέλευση σχολείων, συλλόγων, σωματείων και οργανώσεων στον

Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας

09:55 Προσέλευση επισήμων 
10:00 Επίσημη Δοξολογία και εκφώνηση του Πανηγυρικού της Ημέρας από

τη Μαρία-Βιολέτα Πλατυπόδη, αριστούχο Φοιτήτρια Νομικής
10:25 Συγκέντρωση των μαθητών, των προσκόπων και των φορέων που

θα παρελάσουν στη διασταύρωση των οδών Πρωταγόρα και Ηφαιστίωνος
10:40 Παρέλαση



Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016 θριάσιο-13  

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

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)

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..

ΕΕΔΔΩΩ!!!!!!  ΠΠωωλλοούύννττααιι  οοιικκόόππεεδδαα  άάρρττιιαα  κκααιι    οοιικκοοδδοομμήήσσιιμμαα  εεννόόςς  κκααιι  δδυυοο  
σσττρρεεμμμμάάττωωνν  μμεε  άάδδεειιαα  οοιικκοοδδοομμήήςς  σσεε  κκααττααππλληηκκττιικκέέςς  ττιιμμέέςς    μμεε  55..000000€€    ττοο  σσττρρέέμμμμαα  χχωωρρίίςς

ππρροοκκααττααββοολλήή    μμεε  άάττοοκκεεςς  δδόόσσεειιςς  110000  εευυρρώώ//μμήήνναα..  ΠΠωωλλοούύννττααιι  44  σσττρρέέμμμμαατταα  άάρρττιιαα    κκααιι  οοιικκοο--
δδοομμήήσσιιμμαα  χχττίίζζεειι  220000ττ..μμ..  μμεε  φφώώςς  κκααιι  ννεερρόό  μμέέσσαα  σσττοο  οοιικκόόππεεδδοο  μμόόννοο  33..000000€€//σσττρρέέμμμμαα..

ΤΤηηλλέέφφωωννοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::  66997777008833115577

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  
ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΤΤΟΟ  ΚΚΑΑΦΦΕΕ  ΄́́́ΝΝΤΤΙΙ  ΤΤΟΟΡΡΕΕ΄́́́

ΕΕΝΝΑΑΝΝΤΤΙΙ  ΝΝΑΑΟΟΥΥ  ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΙΙΣΣΤΤΡΡΙΙΑΑΣΣ  ((ΟΟΠΠΙΙΣΣΘΘΕΕΝΝ
ΔΔΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙΟΟΥΥ))  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ  ΤΤΗΗΛΛ::  66997777442266227799

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38 ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ 
ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΒΡΕΦΩΝ. 

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΔΗΜΟΙ.

ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ.ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 6977403342



14-θριάσιο Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016

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, αυτόνομη θέρμαν-
ση, αποθηκευτικός χώρος, πάρκιν-
γκ, 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, δια-
μέρισμα 93 τ.μ., 1ου, γωνιακό, 2
υ/δ, κατασκευή '08, μπάνιο, wc,
αυτόνομη θέρμανση, ηλιακός,
πάρκιν πιλοτής, αποθήκη,
χωρίς κοινόχρηστα, άριστη κα-
τάσταση, Ενοικιάζεται στο κέν-
τρο του Ασπρόπυργου διαμέρι-
σμα 93 τμ, σε άριστη κατάσταση
,κατασκευή 2008 ,1 ος όροφος
,2 κρεβατοκάμαρες,1 μπάνιο
και 1 wc με ντουζιέρα,ηλιακός θ-
ερμοσίφωνας,αυτόνομη θέρ-
μανση,παρκιν στην πιλωτή,α-

ποθηκευτικός 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 μονοκα-
τοικία 65 τ.μ., 1ου, διαμπε-
ρής, 1 υ/δ, μπάνιο, ενιαίο
σαλόνι κουζίνα, απεριόριστη
θέα, ελεύθερη, καλή κατά-
σταση, κοντά στον Σκλα-
βενίτη, με θερμοσίφωνα
χωρίς θέρμανση, 2 ενοίκια
μπροστά, άμεσα 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

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

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 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 ,
09:00-21:00τηλ: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 Νεόκτι-
στα, μονοκατοικία 90 τ.μ.,
3 υ/δ, κήπος 60 τ.μ., καρ-
ποφόρα δέντρα, πωλείται
λόγω ανάγκης, 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 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
τηλ:6945466284

Πωλείται οικόπεδο
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-
πακίου 400μ². Τιμή 35.000€.
Είκοσι χιλιάδες μετρητά και
1.500€ τον μήνα. Πληροφο-
ρίες 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

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

Ιδιωτικός σεκιούριτι με εμ-
πειρία, αναλαμβάνει τη
φύλαξη σε γάμους, εστιά-
σεις, βαπτίσεις με εχεμύθ-

εια και υπευθυνότητα.
Επίσης αναλαμβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπι-
τιών. Τηλ. επικοινωνίας
6980702259 κος Πανα-
γιώτης (1.10.16)

Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη μικρών παιδιών 
(βρεφονηπιοκόμος). 
Τηλ. 6936678467 (4.7.16)

Κυριος 39 ετών ζητά οποια-
δήποτε εργασία. Τηλέφωνο
επικοινωνίας
698 66 84 139 (21.6.16)

Κυρία Ελληνιδα 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 

ΜΕ ΕΚΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΤΙΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΤΟΥ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΩΣ 30 ΕΤΩΝ.

ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 

210 2615232.

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.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 80 τ.μ 
ΜΕ ΠΕΡΙΒΟΛΟ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΚΑΤΕΡΙΝΙ ΜΑΝΔΡΑΣ.

ΚΟΣΤΟΣ 100Ε. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ 
Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:2105555044 ΚΥΡΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ



Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 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

ΠΠΩΩΛΛΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ
ΤΣΙΠΟΥΡΟΚΑΖΑΝΟ. 

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ.

ΤΗΛ 210 5572282 &
6987590982



16-θριάσιο Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2016


