
ΣΣττηη  ««φφάάκκαα»»  εεππιικκίίννδδυυννηη  οομμάάδδαα  
μμεε  ππεεδδίίοο  δδρράάσσηηςς  ττιιςς  ΑΑχχααρρννέέςς,,  

τταα  ΆΆννωω  ΛΛιιόόσσιιαα  κκααιι  ττοο  ΚΚααμμααττεερρόό  
Μετά από διάπραξη

ληστειών σε
καταστήματα και
σούπερ μάρκετ,

τον προηγούμενο μήνα,
είχαν πυροβολήσει 

εναντίον υπαλλήλων 
και αστυνομικών 

ΧΧρριισσττοουυγγεεννννιιάάττιικκοοςς
μμπποοννααμμάάςς  

ΧΧρρήήσσττοουυ  ΠΠααπππποούύ
για  την ανέγερση 

του Αγίου Νεκταρίου 

ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΩΝ 
ΜΜέέττρραα  ππρρόόλληηψψηηςς  

κκααιι  ππρροοσστταασσίίααςς  λλααμμββάάννεειι  
οο  Δήμος Χαϊδαρίου 

ΕΕππίί  πποοδδόόςς  σσυυννεεχχίίζζεειι  νναα  ββρρίίσσκκεεττααιι
η Πολιτική Προστασία του Δήμου Αχαρνών 

Έως 16 Ιανουαρίου 
οι αιτήσεις 

επιχορήγησης 
επιχειρήσεων για 

πρόσληψη ανέργων

Γ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
Η Δημοτική αρχή θα 

επεξεργαστεί από κοινού με το
Εργατικό Κέντρο σχέδιο 

που αφορά τη μείωση της 
ανεργίας, τις εργασιακές σχέσεις
και τις επενδύσεις στην περιοχή

ΒΒΡΡΕΕΘΘΗΗΚΚΑΑΝΝ  ΟΟΙΙ  ΛΛΗΗΣΣΤΤΕΕΣΣ  ΜΜΕΕ  ΤΤΙΙΣΣ  ΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΙΙΕΕΣΣ
ΠΠΟΟΥΥ  ΕΕΞΞΑΑΠΠΑΑΤΤΟΟΥΥΣΣΑΑΝΝ  ΕΕΜΜΠΠΟΟΡΡΟΟΥΥΣΣ

ΣΣΤΤΗΗ  ΔΔΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗ  
Τους έπειθαν να μεταφέρουν τα εμπορεύματα σε καταυλισμό στο

Ζεφύρι, χωρίς να καταβάλλουν το ανάλογο χρηματικό ποσό.
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Η έκθεση εγκαινιάζεται το Σάββατο 14 Ιανουαρίου &
ώρα 18:30, στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ελευσίνας

«Λεωνίδας Κανελλόπουλος»

EEuurroossttaatt::
ΣΣττοο  2233,,11%%  ηη  ααννεερργγίίαα

σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  ττοονν
ΣΣεεππττέέμμββρριιοο
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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

2-θριάσιο Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2017

Ασπρόπυργος

Χατζή Μαρία Ι. Θεμιστοκλέους 49,2105575331

Ελευσίνα
ΣΤΥΛΙΑΡΑ ΕΛΕΝΗ

ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 88, 210 55 41 216

Μάνδρα
Ροκάς Δημήτριος Π. Σαλαμίνος 7 & Αλαμάνας, 

2105541344

Αχαρνές
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΛΑΖΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΕ 
Φιλαδελφείας 64, 2102467050

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια
Λιόση Ιωάννα Ι. 

Πίνδου 13, 2102472223

Χαϊδάρι
Μανίκαρος Ιωάννης Δ. 

Καραϊσκάκη 82, 2105985845

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Παγετός και συννεφιά .
Η θερμοκρασία θα φτάσει  
στους 4 βαθμούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αμμώνιος όσιος, Γρηγόριος Επίσκοπος Νύσσης,
Δομετιανός Επίσκοπος Μελιτηνής, Θεοσέβια ,

Αγ. Γρηγορ. Νύσση, Μαρκιανός 

ΣΣττηη  ««φφάάκκαα»»  εεππιικκίίννδδυυννηη  οομμάάδδαα  
μμεε  ππεεδδίίοο  δδρράάσσηηςς  ττιιςς  ΑΑχχααρρννέέςς  κκααιι  τταα  ΆΆννωω  ΛΛιιόόσσιιαα  

Στην εξάρθρωση επικίνδυνης εγ-
κληματικής ομάδας με δράση σε
Αχαρνές, Άνω Λιόσια, Καματερό,

Ίλιον κι άλλες περιοχές, τα μέλη της οποίας
διέπρατταν ένοπλες ληστείες σε καταστήμα-
τα, μη διστάζοντας σε πολλές περιπτώσεις να
πυροβολήσουν κατά αστυνομικών και υπαλ-
λήλων οδηγήθηκε το τμήμα Δίωξης Εγκλημά-
των κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφά-
λειας Αττικής.

Ειδικότερα, από τις αρχές του 2016 διαπι-
στώθηκε η δράση εγκληματικής ομάδας η ο-
ποία διέπραττε συστηματικά ένοπλες
ληστείες σε καταστήματα, κυρίως σούπερ
μάρκετ, χρησιμοποιώντας οπλισμό και υλικά
κάλυψης των χαρακτηριστικών τους (καπέ-
λα, γυαλιά ηλίου, γάντια κλπ) ενώ για τη δια-
φυγή τους χρησιμοποιούσαν κλεμμένα αυ-
τοκίνητα ή μοτοσυκλέτες.

Τις προηγούμενες ημέρες συνελήφθησαν δυο από τα μέλη
της εγκληματικής οργάνωσης, σεσημασμένοι κατά το παρε-
λθόν για σοβαρά αδικήματα. Σε βάρος τoυς σχηματίσθηκε
ποινική δικογραφία – κακουργηματικού χαρακτήρα – για τα α-
δικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική ο-
ργάνωση, της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της ληστείας
καθώς και για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επιπλέον δύο 34χρονοι
ημεδαποί, οι οποίοι αποτελούν μέλη της ίδιας εγκληματικής ο-
μάδας. Είχαν συλληφθεί στις 25 Ιουνίου 2016, μετά από
ληστεία σε σούπερ μάρκετ στις Αχαρνές και βρίσκονται έγ-
κλειστοι σε καταστήματα κράτησης.

Από την μέχρι στιγμής έρευνα διακριβώθηκε ότι η παρα-
πάνω εγκληματική ομάδα:

είχε ως πεδίο δράσης κυρίως τις περιοχές του Παλαιού Φα-
λήρου, Αγίου Δημητρίου, Αμαρουσίου, Νέας Ιωνίας, Αλίμου,
Αχαρνών, Καματερού, Άνω Λιοσίων, Ιλίου, Περιστερίου, Νέας
Χαλκηδόνας και Πεύκης και έχει διαπράξει – με διαφορετική
κάθε φορά σύνθεση – είκοσι (20) συνολικά ένοπλες ληστείες

και συγκεκριμένα δεκαοκτώ (18) ληστείες σε Σούπερ Μάρκετ
και δυο ληστείες σε Ταχυδρομικό κατάστημα και κατάστημα
κινητής τηλεφωνίας 

Επιπλέον, την 12 Μάρτιου 2016, μετά από διάπραξη
ληστείας σε Σούπερ Μάρκετ στο Μαρούσι, πυροβόλησαν κα-
τά των αστυνομικών που τους καταδίωκαν,την 25 Ιουνίου
2016, μετά από διάπραξη ληστείας σε Σούπερ Μάρκετ στις
Αχαρνές και στο πλαίσιο των αναζητήσεων για τον εντοπισμό
των δραστών, αστυνομικοί συνέλαβαν δύο από τους δρά-
στες, ενώ τρίτος δράστης πυροβόλησε κατά των αστυνο-
μικών με ανθρωποκτόνο πρόθεση, προκειμένου να διαφύγει,

την 28 Αυγούστου 2016, μετά από διάπραξη ληστείας σε
Σούπερ Μάρκετ στη Νέα Χαλκηδόνα, ένας εκ των δραστών
πυροβόλησε και τραυμάτισε υπάλληλο του καταστήματος
που προσπάθησε να τον ακινητοποιήσει,

την 9 Δεκεμβρίου 2016, μετά από διάπραξη ληστείας σε
κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στην Πεύκη και κατά τη δια-
φυγή τους, πυροβόλησαν με αυτόματο υποπολυβόλο σε
βάρος αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ που τους καταδίωκαν.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα ο
οποίος τους παρέπεμψε για κυρία ανάκριση.

Μια ιδιαίτερα ευχάρι-
στη έκπληξη ε-
πιφύλαξε ο Δήμα-

ρχος Φυλής Χρήστος Παπ-
πούς, στην Χριστουγεννιάτικη
γιορτή του ιερού Ναού του
Αγίου Νεκταρίου, που πραγμα-
τοποιήθηκε το απόγευμα της
Κυριακής 8 Ιανουαρίου. 

Ο Δήμαρχος που παρακο-
λούθησε την υπέροχη γιορτή η
οποία  στο πνεύμα των ημερών
(δεύτερη μέρα των Χριστουγέν-
νων με το πάτριο Ημερολόγιο)
περιλάμβανε βυζαντινούς
Ύμνους, παραδοσιακά Κάλαν-
τα αλλά κι ένα ευφάνταστο θεα-
τρικό δρώμενο με τον αληθινό
ασκητικό Άγιο Βασίλη, άφησε
για το τέλος, μια ιδιαίτερα
ευχάριστη είδηση! 

Έτσι κατά το σύντομο χαιρετισμό του κι έχοντας στο πλε-
υρό του τον εφημέριο της ενορίας πατέρα Μηνά, απευθυνό-
μενος στον κόσμο αλλά και στον Μητροπολίτη κ.κ. Αθη-
ναγόρα, ανακοίνωσε πως ο Δήμος θα στηρίξει ολόπλευρα
την ανέγερση του Ιερού Ναού. 

Τα εύσημα στα παιδιά αλλά και στους μεγάλους που στόλι-
σαν με την παρουσία τους τη γιορτή, απευθύνοντας παράλ-
ληλα τις θερμές ευχές του, έδωσε εν συνεχεία και ο σεβασμι-

ότατος Μητροπολίτης κ.κ. Αθηναγόρας τον οποίο περίμενε
και μια δεύτερη έκπληξη, καθώς ο “Άγιος Βασίλης” του  θεα-
τρικού του πρόσφερε ως δώρο ένα υπέροχο χειροποίητο
“σοκολατόσπιτο”. 

Όσο για τους πρωταγωνιστές της εκδήλωσης που ήταν τα
παιδιά, έφυγαν κι εκείνα ευχαριστημένα, αφού ο δίκαιος α-
γαπημένος τους Άγιος Βασίλης όχι μόνο δεν τα ξέχασε, αλλά
τα αποζημίωσε για την ομολογουμένως εξαίσια παρουσία το-
υς στην γιορτή, με πολλά και όμορφα δώρα. 

ΧΧρριισσττοουυγγεεννννιιάάττιικκοοςς  μμπποοννααμμάάςς
ΧΧρρήήσσττοουυ  ΠΠααπππποούύ

για  την ανέγερση του Αγίου Νεκταρίου 
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Ως υποψήφιοι αγοραστές σε πωλήσεις
εμπορευμάτων και αντικειμένων, που
είχαν αναρτηθεί σε ηλεκτρονικές αγγελίες

του διαδικτύου, εμφανίζονταν τα μέλη εγκληματικής
ομάδας, η οποία εξαρθρώθηκε από την Υπο-
διεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής σε συνερ-
γασία με την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πύργου.

Ειδικότερα, συνελήφθησαν στο Καματερό, μετά
από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, τρία
άτομα, 23 και 37 ετών, καθώς και ένας ανήλικος. Σε
βάρος τους σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για
τα αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε
εγκληματική οργάνωση, της πλαστογραφίας και
της απάτης.

Δρούσαν από τις αρχές του 2016
Από τις αρχές του 2016, οι δράστες είχαν συστή-

σει εγκληματική ομάδα και προσποιούμενοι τους
υποψήφιους αγοραστές εξαπατούσαν ανυποψία

στους εμπόρους.
Συγκεκριμένα, εντόπιζαν ηλεκτρονικές αγγελίες

πώλησης ελαιολάδου και διαφόρων αντικειμένων,
ενώ στη συνέχεια επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με
τους πωλητές προκειμένου να καθορίσουν σημείο
συνάντησης. 

Αργότερα, είτε με την υπόσχεση άμεσης εξόφλ-
ησης, είτε με την αποστολή πλαστού αποδεικτικού
τραπεζικής κατάθεσης, τους έπειθαν να μεταφέρ-
ουν τα εμπορεύματα σε καταυλισμό στο Ζεφύρι,
χωρίς να καταβάλλουν το αντίστοιχο χρηματικό
ποσό. Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχουν εξιχνια-
στεί εννέα περιπτώσεις, στις οποίες οι δράστες
ακολούθησαν τη συγκεκριμένη μεθοδολογία.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών Αθηνών, ο οποίος τους παρέ-
πεμψε σε τακτικό ανακριτή, ενώ συνεχίζεται η έρευ-
να για την ταυτοποίηση και άλλων παρόμοιων περ-
ιπτώσεων.

ΒΒΡΡΕΕΘΘΗΗΚΚΑΑΝΝ  ΟΟΙΙ  ΛΛΗΗΣΣΤΤΕΕΣΣ  ΜΜΕΕ  ΤΤΙΙΣΣ  ΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΙΙΕΕΣΣ
ΠΠΟΟΥΥ  ΕΕΞΞΑΑΠΠΑΑΤΤΟΟΥΥΣΣΑΑΝΝ  ΕΕΜΜΠΠΟΟΡΡΟΟΥΥΣΣ

ΣΣΤΤΗΗ  ΔΔΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗ  
Τους έπειθαν να μεταφέρουν τα εμπορεύματα σε καταυλισμό στο

Ζεφύρι, χωρίς να καταβάλλουν το ανάλογο χρηματικό ποσό.

EEuurroossttaatt::
ΣΣττοο  2233,,11%%  ηη  ααννεερργγίίαα

σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  ττοονν
ΣΣεεππττέέμμββρριιοο

Στο 23,1% διαμορφώθηκε το ποσοστό ανεργίας
στην Ελλάδα τον μήνα Σεπτέμβριο, ελαφρώς
μειωμένο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα

(23,3%) και κατά 1,6% σε σχέση με την ίδια περίοδο το
2015 (24,7%), σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε
η Eurostat.

Η Ελλάδα παραμένει στην πρώτη θέση σε ό,τι αφορά
την ανεργία, τόσο στο συνολικό ποσοστό, όσο και στην
ανεργία των νέων, η οποία διαμορφώθηκε στο 46,1%.
Ακολουθεί η Ισπανία με 19,2% και 44,4% αντίστοιχα, με
στοιχεία, όμως, του Νοεμβρίου 2016.

Τα μικρότερα ποσοστά ανεργίας τον Νοέμβριο
καταγράφηκαν στην Τσεχία (3,7%) και τη Γερμανία
(4,1%). 

Συνολικά στην Ευρώζωνη, το ποσοστό ανεργίας για
τον μήνα Νοέμβριο διαμορφώθηκε στο 9,8%, σταθερό σε
σχέση με τον Οκτώβριο του 2016 και μειωμένο από
10,5% τον Νοέμβριο του 2015.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Eurostat, πρόκειται
για το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας που καταγράφεται
στην Ευρωζώνη από τον Ιούλιο του 2009. 

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ίδιο ποσοστό
διαμορφώθηκε στο 8,3% σε σχέση με 8,4% τον
Οκτώβριο και 9% πριν από έναν χρόνο.

ΟΔήμος Χαϊδαρίου παίρνει μέτρα
αντιμετώπισης των έκτακτων
καιρικών φαινομένων, που θα

ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες.
Όπως ανακοίνωσε θα λειτουργήσουν

θερμαινόμενοι χώροι για τη φιλοξενία και 

προστασία πολιτών από τα ακραία καιρ-
ικά φαινόμενα και για όσο διαρκούν αυτά.
Οι χώροι αυτοί, στο Δήμο Χαϊδαρίου είναι
οι παρακάτω:

• ΧΑΙΔΑΡΙ 1ο ΚΑΠΗ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 5, τηλ:
2105812080, ΣΕ 24ΩΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

• ΧΑΙΔΑΡΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ,Καραϊσκάκη
138 και Επαύλεως 2 2132047200,
ΣΕ24ΩΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

• ΧΑΙΔΑΡΙ ΚΑΠΗ ΑΓ.
ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ, Μελίτας &Νικ. Καζαν-
τζάκη, τηλ: 210 5815608, τις ώρες: 08:00-
20:00

• ΧΑΙΔΑΡΙ ΚΑΠΗ ΔΑΣΟΥΣ,
Ζάππα 4 ,Τηλέφωνο: 210-5321631, τις
ώρες: 08:00-20:00

Τηλέφωνα Έκτακτης Ανάγκης:
• 2132047200 (Τηλεφωνικό Κέν-

τρο Δήμου)
• 2105818860 (Υπηρεσία Καθαρι-

ότητας)
• 2105323814 (Τεχνική Υπηρεσία)
• Αστυνομία 100
• Πυροσβεστική 199
• ΕΚΑΒ 166

Είναι αναγκαίο να τηρηθούν οι παρακά-
τω οδηγίες πρόληψης και προστασίας
από όλους τους κατοίκους του Δήμου και
ιδιαίτερα των περιοχών που αντιμε-
τωπίζουν εντονότερα προβλήματα.

Προσοχή: Να αποφεύγετε να χύνετε
νερά στο οδόστρωμα γιατί παγώνει και
υπάρχει κίνδυνος ατυχημάτων.

ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΑΑ  ΕΕΚΚΤΤΑΑΚΚΤΤΑΑ  ΚΚΑΑΙΙΡΡΙΙΚΚΑΑ  ΦΦΑΑΙΙΝΝΟΟΜΜΕΕΝΝΑΑ  
ΤΤΩΩΝΝ  ΕΕΠΠΟΟΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΩΩΝΝ  

ΜΜέέττρραα  ππρρόόλληηψψηηςς  
κκααιι  ππρροοσστταασσίίααςς  λλααμμββάάννεειι  

οο  Δήμος Χαϊδαρίου 
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Συνάντηση της ομάδας
Freemobility του E.E.E.E.K 

Ελευσίνας με την αντιδήμαρχο 
Δέσποινα Οικονόμου 

ΤΤαα  σσχχέέδδιιαα  ππρροοσσββαασσιιμμόόττηηττααςς  ττοουυ
κκέέννττρροουυ  ττηηςς  ππόόλληηςς  ααππόό  ΑΑμμεεΑΑ,,  
σσττοο  εεππίίκκεεννττρροο  ττηηςς  σσυυζζήήττηησσηηςς  

Την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου οι μαθητές και οι εκπαιδευτι-
κοί της ομάδας του Freemobility του E.E.E.E.K Ελευ-
σίνας μαζί με τον διευθυντή του σχολείου συναντήθη-

καν με την αντιδήμαρχο της Ελευσίνας Δέσποινα Οικονόμου
στο Δημαρχείο της πόλης.

Σκοπός της συνάντησης μας ήταν η συζήτηση  για τα σημεία
της πόλης που δεν έχουν προσβασιμότητα από ΑΜΕΑ. Η
κ.Οικονόμου  απάντησε σε ερώτηση τους  για τα μη προσβάσι-
μα σημεία του κέντρου της πόλης από ΑΜΕΑ,  ότι έχει γίνει
μελέτη ανάπλασης όλου του κέντρου της Ελευσίνας .

Συγκεκριμένα η αντιδήμαρχος ανέφερε ότι :«Είναι στις προθ-
έσεις μας να γίνει προσβάσιμο το κέντρο σε όλους τους πολίτες.
Αυτό θα γίνει σταδιακά και θα  θέλαμε να γίνει συνείδηση στους
πολίτες της Ελευσίνας».

Σύμφωνα με τον πίνακα έργου προϋπολογισμού που
υπάρχει στον τελικό φάκελο του Eleusis 21 προβλέπεται έργο
ύψους 1.600.000 Ευρώ για τον εκσυγχρονισμό κοινωφελών και
κοινόχρηστων εγκαταστάσεων.  Η προσβασιμότητα είναι  ανά-
μεσα στις υποδομές που σχετίζονται με το πρόγραμμα.

H ομάδα του Freemobility του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Ελευσίνας αναφέρ-
θηκε στο ήδη υπάρχον ποδηλατικό δίκτυο (Παραλία-Αφών
Μουρίκη-Φουντρή-Πίνδου) και στη συντήρηση που πρέπει να
γίνει σε αυτό γιατί όπως είπε η κ.Οικονόμου: «Δυστυχώς έχουν
ξηλωθεί τα κολονάκια και οι ποδηλατοδρόμοι έχουν γίνει πάρ-
κινγκ αυτοκινήτων». 

Επίσης, όπως  ενημέρωσε την ομάδα η αντιδήμαρχος ανά-
μεσα σε άλλα προβλέπεται ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων,
ενώ η αντιδήμαρχος αναφέρθηκε  και στα τρία νέα καινούρια
προγράμματα του Δήμου, το κοινωνικό φαρμακείο, το κοινωνικό
παντοπωλείο και τα κέντρα κοινότητας που θα έχουν πλήρη
προσβασιμότητα από ΑΜΕΑ.

Από πλευράς τους οι μαθητές ζήτησαν διάβαση και πινακίδα
στην στάση που είναι κοντά στο σχολείο τους, ένα  θέμα το
οποίο είχαν αναδείξει και  μέσα από την περσινή τους συμμε-
τοχή στο Freemobility

Η φιλική διάθεση με την οποία μας υποδέχθηκε η αντιδήμα-
ρχος καθώς και η προθυμία της να απαντήσει σε όλες μας τις
ερωτήσεις,  μας κάνει αισιόδοξους  για την συνεργασία της
ομάδας του Freemobility του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Ελευσίνας με
τον Δήμο Ελευσίνας στο μέλλον, σημειώνουν οι εκπρό-
σωποι του προγράμματος.

Υπάλληλος του ΕΚΑΒ δεν... πατούσε στην εργασία του αλλά πληρωνόταν, επί πέντε χρόνια! 

Την παραπομπή υπαλλήλου ΕΚΑΒ ο οποίος φέρεται ότι δεν... πατούσε στην εργασία
του αλλά πληρωνόταν, επί πέντε χρόνια,  καθώς τριών συναδέλφων του που φέρ-
ονται ότι τον κάλυπταν, διέταξε ο εισαγγελέας Ευάγγελος Μπακέλας.Ο πρώτος κατ-

ηγορούμενος, από το Νοέμβριο 2006 έως το Νοέμβριο 2011, ενώ ήταν υπάλληλος με ειδικότ-
ητα ΔΕ πληρωμάτων ασθενοφόρων  στο ΕΚΑΒ και υπηρετούσε στην Πέλλα, «αδικαιολόγητα
έπαυσε να εμφανίζεται στην εν λόγω υπηρεσία και να εκτελεί την προγραμματισμένη εργασία,
την οποία, όταν παρίστατο ανάγκη, εκτελούσαν παράνομα άλλοι υπάλληλοι του ΕΚΑΒ», όπως
αναφέρεται στην εισαγγελική πρόταση.Το ελληνικό δημόσιο συνέχισε να καταβάλλει του μηνιαίους μισθούς κανονικά και ο κατηγορ-
ούμενος αποκόμισε παράνομα το  συνολικό ποσό των 126.381 ευρώ, μέσα σε χρονικό διάστημα 5 ετών.

Ο εισαγγελέας προτείνει να παραπεμφθούν μαζί του και οι εξής: Ο υπεύθυνος συντονιστής, ένα μόνιμος υπάλληλος και μια διοικ-
ητική υπάλληλος του τομέα ΕΚΑΒ Πέλλας  , οι οποίοι ήταν αρμόδιοι για την κατάρτιση και τον έλεγχο της ορθής εκτέλεσης του προ-
γράμματος εργασίας και κίνησης ασθενοφόρων του ΕΚΑ, στο νομό Πέλλας.

ΕΕππίί  πποοδδόόςς  σσυυννεεχχίίζζεειι  νναα  ββρρίίσσκκεεττααιι  
η Πολιτική Προστασία του Δήμου Αχαρνών 

Επί ποδός συνεχίζει να βρίσκεται η Πολιτική
Προστασία του Δήμου Αχαρνών καθώς ήδη
διανύουμε τα πρώτα 24ωρα σύμφωνα με τα

οποία η ΕΜΥ προβλέπει πως θα έχουμε ακραία καιρικά
φαινόμενα με χιονοπτώσεις και ιδιαίτερα χαμηλές θερ-
μοκρασίες. Στο πλευρό των υπαλλήλων της Πολιτικής
Προστασίας που δίνουν μάχη κάτω από αντίξοες καιρι-
κές συνθήκες, βρέθηκε ξανά τα ξημερώματα της Κυρια-
κής   ο Δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός. "Οι
υπάλληλοι της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αχα-
ρνών βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή και όλο το βράδυ
αντιμετωπίζουν τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Είναι οι
άνθρωποι που τρέχουν σε κάθε έκτακτη ανάγκη που
έχουν οι συμπολίτες μας, όποια ώρα της ημέρας χρεια-
στεί και έρχονται αντιμέτωποι πολλές φορές με δύσκολα
και επικίνδυνα περιστατικά.Υποχρέωση μας πέρα από
την υποστήριξη του έργου τους είναι και η αναγνώριση
της προσπάθειας και του αγώνα τους" δήλωσε λίγη ώρα
αργότερα ο Δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός μέσα από την
προσωπική του σελίδα στο FB.

Η δημόσια αναγνώριση των υπαλλήλων που αυτές τις
ημέρες δουλεύουν κάτω από δύσκολες συνθήκες ώστε
να διευκολύνουν την δική μας καθημερινότητα είναι 

σπουδαία και έχει γίνει κατά το παρελθόν και από τον 
Υπεύθυνο Αντιδήμαρχο της Πολ.Προστασίας Πανα-

γιώτη Πολυμενέα.
Οι θερμαινόμενοι χώροι όπου όσοι επιθυμούν το τριή-

μερο θα μπορούν να επισκέπτονται:
• 1ο ΚΑΠΗ Αχαρνών - Πλατεία Αγ. Νικολάου (παλαιό

Δημαρχείο) Τηλ.: 6982445855
• 3ο ΚΑΠΗ Αχαρνών - Κεφαλληνίας και Φιλαδελφείας

217) Τηλ.: 6974520626
• Αίθουσα Εκδηλώσεων Δημαρχιακού Μεγάρου (Φιλα-

δελφείας και Μπόσδα), Τηλ.: 213-2072300-2
Οι κάτοικοι του Δήμου Αχαρνών μπορούν όλο το

24ωρο να απευθύνονται στα τηλέφωνα επικοινωνίας:
• Δήμου Αχαρνών: 213-2072300-2
• Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων

2132140300
• Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αχαρνών: 210 24 35

665
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά

στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμ-
νώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κιν-
δύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντο-
νων καιρικών φαινομένων. 
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ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ 
Όχι νερό στους δρόμους επειδεινώνεται η ολισθηρότητα  

Παρακαλούνται οι συνδημότες να μη διοχετεύουν το νερό του δικτύου ύδρευσης στους
δρόμους γιατί παρασύρει το αλάτι, παγώνει και γίνεται επικίνδυνο για πεζούς και εποχούμε-
νους. 

Για να μην παγώσει το δίκτυο ύδρευσης αρκεί να αφήνουν ελάχιστα ανοιχτές τις βρύσες,
ώστε να μην καταναλώνεται άδικα το νερό και να μην επιδεινώνονται οι συνθήκες ολισθηρ-
ότητας των δρόμων

Την αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών
στους δημάρχους που δεν προχωρούν
στην παράταση των συμβάσεων ανα-

κοίνωσαν, στη Θεσσαλονίκη ο υπουργός Επικρ-
ατείας Χριστόφορος Βερναρδάκης και αναπληρ-
ωτής υπουργός Περιβάλλοντος Σωκράτης
Φάμελλος στους συμβασιούχους που τους
συνάντησαν.

Οι δύο υπουργοί διαβεβαίωσαν τους συμβα-
σιούχους ότι σε αντίθεση με όσα ισχυρίζεται η
ΚΕΔΕ, δεν υπάρχει κανένα νομικό θέμα, δεν
χρειάζεται καμία νομοθετική ρύθμιση και ότι
σύντομα θα συναντηθούν με την πρόεδρο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου για να δοθούν και οι απα-
ραίτητες διευκρινήσεις.

Αν είναι τα πράγματα έτσι όπως ισχυρίζονται οι
υπουργοί, τότε το πρόβλημα μετατοπίζεται εξ’
ολοκλήρου στη δεύτερη αντίρρηση που εκφράζει
η ΚΕΔΕ για το ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο. Η
ΚΕΔΕ υποστηρίζει ότι οι δήμοι όπου έχουν κάνει
εγκαίρως νέες προσλήψεις συμβασιούχων θα
βρεθούν με πλεονάζον προσωπικό και θα αναγ-
καστούν να αυξήσουν τα δημοτικά τέλη εντός
πλαισίου ανταποδοτικών υπηρεσιών.

Το πρόβλημα της άρνησης της παράτασης των
συμβασιούχων ουσιαστικά αφορά 4-5 δήμους σε
όλη την Ελλάδα και μια μεγαλύτερη ομάδα των
οποίων οι πάρεδροι αρνούνται να υπογράψουν
τα εντάλματα πληρωμής. Ομως μια πολύ
μεγαλύτερη ομάδα δήμων αντιμετωπίζει οικονο-
μικό πρόβλημα καθώς αυτές οι πληρωμές πρέπει
υποχρεωτικά να περάσουν από ανταποδοτικούς
λογαριασμούς για να είναι νόμιμες οι προσλή-
ψεις.

Αλλο ένα μεγάλο ζήτημα εγγείρει η ανανέωση
των συμβάσεων πέραν των 24 μηνών καθώς
αυτή η ομάδα εργαζομένων θα εγείρει ζητήματα
κάλυψης πάγιων και διαρκών αναγκών, μονιμο-
ποίησης και βέβαια εργασιακών δικαιωμάτων,
επιδομάτων, αδειών κλπ.

Ήδη ομάδα δικηγόρων έχει πλησιάσει διάφορα
σωματεία και έναντι ποσοστού συντάσσει αγωγές
προς τους δήμους που σε αρκετές περιπτώσεις
φτάνουν και το ένα εκατομμύριο ευρώ.  

Ενα κύμα αγωγών έχει παρουσιαστεί ήδη
στους δήμους για παλιότερες ανανεώσεις συμβά-
σεων όταν οι δήμαρχοι δεν προχώρησαν σε
ενστάσεις επι των δικαστικών αποφάσεων.

Με την νέα ρύθμιση υπάρχουν αρκετοί εργαζό-
μενοι στην καθαριότητα που ξεπερνούν το
24μηνο εργασίας και αυτοί αφού λήξουν οι υποθ-
έσεις και ολοκληρώσουν και τον νέο χρόνο
σύμβασης, λογικό είναι να διεκδικήσουν και την
μετατροπή τους σε αορίστου χρόνου και αναδρο-
μικά όλα τα ποσά που δικαιούντο με το νέο εργα-
σιακό καθεστώς.

Χαρακτηριστική η σχετική ανακοίνωση:
Τις δύο πρώτες αγωγές για την αναδρομική

δικαστική διεκδίκηση Δώρων Εορτών Χριστου-
γέννων – Πάσχα και Επιδόματος Αδείας, κατέθε-
σαν σήμερα μέλη του Ανεξαρτητου Σωματείου
Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων του ΔΗΜΟΥ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ. 

Οι αγωγές κατατέθηκαν από εργαζόμενους
ΙΔΑΧ και ορίστηκαν να εκδικαστούν την 10η Ιανο-
υαρίου 2017.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το Ανεξάρτητο Σωματείο Εργατοτεχνιτών και
Υπαλλήλων τού ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ενημε-
ρώνει τους συναδέλφους ότι σε συνεργασία με το
Δικηγορικό Γραφείο ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ξεκίνησε την διαδικασία ανα-
δρομικής δικαστικής διεκδικήσεως των Δώρων
Εορτών Χριστουγέννων – Πάσχα και Επιδόματος
Αδείας πού καταργήθηκαν από 01.01.2013 με
τους Μνημονιακούς Νόμους και η διεκδίκηση
αφορά τά έτη 2014, 2015 και 2016.

Ηδη κατατέθηκαν δύο (2) πρώτες αγωγές
υπαλλήλων -μελών τού Σωματείου μας και η
πρώτη δικάσιμος, για τους εξ αυτών Ιδιωτικού
Δικαίου αορίστου χρόνου, ορίστηκε η 10η Ιανο-
υαρίου 2017.

Λεπτομέρειες για τους όρους και τά στοιχεία
πού χρειάζονται για τις αγωγές, από το Σωματείο
μας .

ΤΤεερράάσσττιιαα  οοιικκοοννοομμιικκάά  ππρροοββλλήήμμαατταα  
εεγγεείίρροουυνν  οοιι  ππααρρααττάάσσεειιςς  ττωωνν  σσυυμμββάάσσεεωωνν
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Τιμητική διάκριση του Τιμητική διάκριση του 
ΣυλλόγουΣυλλόγου ΝΝέέωωνν  ΦΦυυλλήήςς  ΝΝέέωωνν  ΦΦυυλλήήςς  

««ΗΗ  ΦΦΥΥΛΛΗΗ»»  ααππόό  ττηηνν  ««ΗΗ  ΦΦΥΥΛΛΗΗ»»  ααππόό  ττηηνν  UUNNEESSCCOOUUNNEESSCCOO

για τη συμβολή του στη στήριξη του Δικτύου 
Μονίμων Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης

της Φτώχειας του Ομίλου

Μια τιμητική διάκριση για το σύλλογο Νέων Φυλής «Η ΦΥΛΗ» επεφύλαξε η
UNESCO Πειραιώς και Νήσων, βραβεύοντας τα μέλη του για τη συμβολή
τους στη στήριξη του Δικτύου Μονίμων Κοινωνικών Δομών Άμεσης

Αντιμετώπισης της Φτώχειας του Ομίλου.
Την τιμητική πλακέτα απένειμε στον πρόεδρο του συλλόγου Νέων «Η ΦΥΛΗ»

Κωνσταντίνο Πίνη, ο πρόεδρος του Ομίλου UNESCO Πειραιώς και Νήσων Ιωάννης
Μαρωνίτης, επισημαίνοντας ότι στήριξαν το έργο του Ομίλου με όλη τους την ψυχή και
χωρίς να τους ζητηθεί.

Από την πλευρά του, ο κ. Πίνης χαρακτήρισε σημαντική τιμή για το σύλλογο Νέων «Η
ΦΥΛΗ» την επιβράβευση από τον Όμιλο UNESCO, τον οποίο και συνεχάρη για το
τεράστιο πολιτιστικό, κοινωνικό αλλά και αθλητικό έργο που επιτελεί. 

«Ένα σημαντικό έργο που θα πρέπει να συνεχιστεί με την βοήθεια όλων μας και
ιδιαίτερα της πολιτείας, η οποία θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα σε τέτοια θέματα
καθώς εμπνέουν ειδικά εμάς τους νέους» τόνισε και σημείωσε ότι ο εθελοντισμός, η 

ανάδειξη των προβλημάτων των νέων και η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς 
αποτελούν για το σύλλογο Νέων τους βασικούς στόχους ίδρυσης και λειτουργίας του.
Να σημειωθεί, ότι στην εκδήλωση της UNESCO που πραγματοποιήθηκε στο

ξενοδοχείο Hilton βραβεύτηκαν, εκτός από τους χορηγούς, σημαντικές προσωπικότητες
από τον χώρο των Τεχνών και του Πολιτισμού. 

Τον Σύλλογο Νέων Φυλής «Η ΦΥΛΗ» εκπροσώπησαν ο πρόεδρος του συλλόγου
Κωνσταντίνος Πίνης και ο γενικός γραμματέας Γεώργιος Σερέπας, οι οποίοι
ευχαρίστησαν ιδιαίτερα τη Βάσια Παπαθανασίου (Κοινωνική Λειτουργό στις δομές της
Unesco) για το ενδιαφέρον και τη βοήθειά της.

Με διάθεση ενδοσκόπησης και με
ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα
παρουσιάζεται το δεύτερο και

τελευταίο μέρος της Δημοτικής Συλλογής
Έργων Τέχνης Ελευσίνας, στον αντίποδα
των λουσμένων στο φως τοπίων που απο-
λαύσαμε στο Α΄ Μέρος, το καλοκαίρι του
2016. Η έκθεση εγκαινιάζεται το Σάββατο
14 Ιανουαρίου 2017, ώρα 18:30, στο Πολι-
τιστικό Κέντρο Δήμου Ελευσίνας
«Λεωνίδας Κανελλόπουλος», δίνοντάς μας
την ευκαιρία να ανακαλύψουμε αρκετά
αντιπροσωπευτικά δείγματα της εξέλιξης,
κυρίως της τοπικής, αλλά και της ευρύτερ-
ης εικαστικής σκηνής ενός σχεδόν αιώνα.
Ανθρώπινες φιγούρες και αφαιρετικές
συνθέσεις, προσωπογραφίες και «νεκρές
φύσεις», νατουραλιστική και συμβολιστική
ζωγραφική, χαρακτικά, κατασκευές και
γλυπτά, σε ποικιλία τεχνοτροπιών με έντο-
νες επιρροές από τα κινήματα της εκάστο-
τε εποχής. Επιπλέον, σε μία φωτογραφική προβολή θα
παρουσιάζονται συγκεντρωμένα τα μνημεία που
κοσμούν τους δημοσίους χώρους της Ελευσίνας, αισθη-
τικές ανάσες και στιγμιότυπα αιωνιότητας μέσα στον
εφήμερο βίο της πόλης. 

Έργα και καλλιτέχνες στο σύνολο τους αφηγούνται
προσωπικές ιστορίες, προσεγγίζουν σπουδαίες προσω-
πικότητες με σεβασμό, αλλά και εξυψώνουν τον καθημε-
ρινό άνθρωπο, μιλώντας με σύμβολα για πανανθρώπινα
θέματα όπως η ειρήνη, η ελευθερία, η πατρίδα, η ζωή... 

Καλλιτέχνες που παρουσιάζονται στο Β΄ Μέρος: 
Κλεοπάτρα Γαλανού / Βασίλης Ηλιόπουλος / Κώστας

Κλουβάτος / Xάρης Κοντοσφύρης / Απόστολος Κούστας
/ Αντιγόνη Κουταλιέρη / Πέτρος Λαζάρου / Πέτρος Λακ-
ταρίδης / Βασίλης Λαφαζάνης / Χρήστος Λεβέντης / Χρή-
στος Λιάσκος / Σπύρος Λυμπέρης / Σταύρος Μαμινάκης
/ Στέλιος Μαρής / Πολυζώης Μητρόπουλος / Θεανώ
Μιχαλόλια-Πηλιχού / Δέσποινα Παπαδημητρίου-Πανταζή
/ Κωνσταντίνα Πηλιχού / Άννα Πήττα / Αντώνης Πολίτης
/ Βάλιας Σεμερτζίδης / Γιώργος Σικελιώτης / Μάριος 

Σπηλιόπουλος /
Θάνος Τσίγκος / Στα-
ματία Τσολοζίδου-
Μελά / Eugen
Boermel / Ειρήνη
Follador / Fotizontas.

Κ α λ λ ι τ έ χ ν ε ς
Έργων Τέχνης
Δημοσίων Χώρων
Ελευσίνας:

Στήβεν Αντωνάκος
/ Κώστας Καζάκος /
Κώστας Κλουβάτος /
Αλέξανδρος Κόκκινος
/ Παύλος Άγγελος
Κουγιουμτζής /
Θεοδώρα Κώτση –
Felici / Καλλιόπη
Λεμού / Γιώργος Μέγκουλας / Χαρίτων Μπεκιάρης /
Ανδρέας Παναγιωτάκης / Τάκης Παρλαβάντζας / Γιάννης 

Παρμακέλης / Νίκος Πυρογιάννης / Τιμολέων Ρεν-
τούμης / Μάριος Σπηλιόπουλος / Michelangelo
Pistoletto.

Επιμέλεια έκθεσης: Νάντια Βλαχοπούλου, Παντελής
Κωνσταντίνου

Εγκαίνια: Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2017, ώρα 18:30
Διάρκεια: 14 Ιανουαρίου – 4 Φεβρουαρίου 2017

INFO:INFO: Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ελευσίνας «Λ.Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ελευσίνας «Λ.
Κανελλόπουλος», Δραγούμη 37, ΠαραλίαΚανελλόπουλος», Δραγούμη 37, Παραλία
Ελευσίνας. Τηλ.: 210 5545460- 210 5565614.Ελευσίνας. Τηλ.: 210 5545460- 210 5565614.

Ωράριο λειτουργίας: Τρίτη έως Παρασκευή 9:00Ωράριο λειτουργίας: Τρίτη έως Παρασκευή 9:00
-13:00 & 17:00 - 20:00, Σάββατο 9:00 – 13:00.-13:00 & 17:00 - 20:00, Σάββατο 9:00 – 13:00.

Πληροφορίες: Πληροφορίες: www.pakppa.grwww.pakppa.gr
Είσοδος ελεύθερηΕίσοδος ελεύθερη

ΈΈκκθθεεσσηη  ΔΔηημμοοττιικκήήςς  ΣΣυυλλλλοογγήήςς  ΈΈρργγωωνν  ΤΤέέχχννηηςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  --  ΒΒ΄́  ΜΜέέρροοςς
Η έκθεση εγκαινιάζεται το Σάββατο 14 Ιανουαρίου & ώρα 18:30, στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Ελευσίνας «Λεωνίδας Κανελλόπουλος»
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Στόχος η άμβλυνση των πλημμυρικών φαινομένων
ΑΑπποοκκααττάάσστταασσηη  οοδδιικκοούύ  δδιικκττύύοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑγγ..  ΑΑννααρργγύύρρωωνν  --  ΚΚααμμααττεερροούύ

Έως 16/1 οι αιτήσεις επιχορήγησης 
επιχειρήσεων για πρόσληψη ανέργων

Εκ νέου παράταση υποβολής αιτήσεων στο
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων
για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας

30-49 ετών ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ.
Η νέα οριστική καταληκτική ημερομηνία υποβο-

λής των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι η Δευ-
τέρα, 16 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 15:00.

Η παράταση αφορά:
α) Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες: Αττι-

κή, Νότιο Αιγαίο.
β) Περιφέρειες σε μετάβαση: Δυτική Μακεδονία,

Στερεά Ελλάδα, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρ-
ειο Αιγαίο, Κρήτη.

γ) Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες: Ανατολι-
κή Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία,
Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα.

Το "Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για
την απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 30-49
ετών" εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
"Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση
και δια βίου Μάθηση 2014 -2020 (ΕΠ ΑΝΑΔ
ΕΔΒΜ)" και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊ-
κό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 

Οι λεπτομέρειες και οι όροι υλοποίησης του προ-
γράμματος, που προσδιορίζονται από τις νέες δια-
δικασίες διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ, περι-
γράφονται στη Δημόσια Πρόσκληση, No 12/2016,
η οποία έχει δημοσιευτεί στο Πρόγραμμα
ΔΙΑΥΓΕΙΑ και είναι αναρτημένη στις ιστοσελίδες
του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), του ΕΣΠΑ www.espa.gr
και στην ιστοσελίδα www.ependyseis.gr.

Π
ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή
Σύμβαση με αντι-
κείμενο την υλο-

ποίηση του έργου «Αποκατα-
στάσεις και βελτιώσεις στο
οδικό δίκτυο του Δήμου
Αγίων Αναργύρων - Καματε-
ρού μετά την πλημμύρα της
22.10.2015», υπέγραψαν η
Περιφερειάρχης Αττικής,
Ρένα Δούρου και ο Δήμαρχος
Αγίων Αναργύρων - Καματε-
ρού, Νίκος Σαράντης. Το
έργο, προϋπολογισμού
1.081.300,81 ευρώ πλέον
του ΦΠΑ, χρηματοδοτείται
από ίδιους πόρους της Περ-
ιφέρειας Αττικής.

Στόχος του έργου είναι η
βελτίωση της ποιότητας ζωής
και η ασφάλεια των πολιτών

με τη μείωση των λειτουρ-
γικών προβλημάτων που
υφίστανται σε τμήματα του
οδικού δικτύου του Δήμου
Αγίων Αναργύρων - Καματε-
ρού. Συγκεκριμένα, αφορά
στην ανακατασκευή οδοστρ-
ωμάτων και πεζοδρομίων
οδών του Δήμου, τα οποία
έχουν υποστεί φθορές από
τις τελευταίες πλημμύρες.
Ακολούθως, θα πραγματο-
ποιηθούν παρεμβάσεις για
την κατασκευή τοιχίων τα
οποία κατέρρευσαν ή
καθίστανται αναγκαίες για
λόγους αντιστήριξης
πρανών. 

Τέλος, θα εκτελεστούν
εργασίες για τη βελτίωση της
απορροής των ομβρίων υδά-

των των οδών με τη διόρθω-
ση λανθασμένων κλίσεων, με
στόχο την άμβλυνση των
πλημμυρικών φαινομένων.

Επισημαίνεται ότι με το
συγκεκριμένο έργο θα πραγ-
ματοποιηθεί ανακατασκευή
σκυροδετημένων οδών
μήκους 1.616,50 μέτρων,
ασφαλτοστρωμένων οδών
μήκους 1.873,95 μέτρων,
πεζοδρομίων μήκους
3.500,05 μέτρων καθώς και
τοιχίων συνολικού μήκους 90
μέτρων.

Τέλος, το έργο θα δημοπρ-
ατηθεί και θα εκτελεστεί από
τη Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Αγίων
Αναργύρων - Καματερού.

Γ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
Η Δημοτική αρχή θα επεξεργαστεί 
από κοινού με το Εργατικό Κέντρο 

σχέδιο που αφορά τη μείωση
της ανεργίας, τις εργασιακές σχέσεις

και τις επενδύσεις στην περιοχή

Με αφορμή την επικείμενη συνάντηση της
δημοτικής αρχής με το Εργατικό Κέντρο, ο
δήμαρχος Ελευσίνας δήλωσε :

α) Η δημοτική αρχή θεωρεί σημαντικό τον διάλογο,
την κατανόηση και την κοινή δράση μεταξύ των
θεσμικών φορέων της πόλης ιδιαίτερα σε μια δύσκολη
κοινωνική περίοδο σαν κι αυτή που διανύουμε
β) Έχουμε αποδείξει ότι σεβόμαστε τους διακριτούς
ρόλους των δύο θεσμων γιατί θεωρούμε την αυτο-
νομία και την αυτοτέλεια ως συστατικά στοιχεία που
πρέπει να ρυθμίζουν τις σχέσεις και τη δράση κάθε
φορέα
γ) Το Εργατικό Κέντρο διαδραμάτισε με τις πρωτο-
βουλίες που ανέλαβε θετικό ρόλο ώστε να στεφθεί η
πόλη μας Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για
το 2021. 
Αναφέρομαι, εκτός από τη δημόσια στήριξη στο
εγχείρημα, στις επαφές του με Ευρωπαϊκά συνδικάτα
ώστε να γίνει γνωστή η υποψηφιότητα της πόλης μας
δ) Σήμερα οφείλουμε από κοινού να εξετάσουμε και
να επεξεργαστούμε ένα κοινά συνομολογημένο σχέ-
διο που να αφορά τη μείωση της ανεργίας, τις εργα-
σιακές σχέσεις, τις επενδύσεις στην περιοχή.
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Νέα παράδοση ειδών πρώτης ανάγκης για τους
πρόσφυγες που διαμένουν στο Κέντρο Φιλο-
ξενίας στο Σκαραμαγκά, έγινε την Πέμπτη 5

Γενάρη, από τη Λαϊκή Επιτροπή Μενιδίου, φορείς και
σωματεία της περιοχής. Στα είδη, που παραδόθηκαν στο
Δημαρχείο Χαϊδαρίου, περιλαμβάνονται ρούχα, καθαρι-
στικά και τρόφιμα.

Ο Δήμος Χαϊδαρίου στην ανακοίνωσή του αναφέρει:
«Η οργανωμένη αλληλεγγύη είναι η καλύτερη απάν-

τηση στην ξενοφοβία και το ρατσισμό. Οι άνθρωποι, οι
λαοί δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν, αντιθέτως, τα κοινά
προβλήματα, οι ίδιες αγωνίες είναι αυτές που τους
ενώνουν στην πραγματικότητα και ας τους χωρίζουν
θάλασσες και σύνορα.

Η φτώχεια, η πείνα, η δυστυχία, ο πόλεμος δεν
ξεχωρίζει έλληνα και ξένο, μορφωμένο ή αμόρφωτο,
μαύρο ή λευκό, χριστιανό ή μουσουλμάνο. Όλοι έχουν
τις ίδιες αγωνίες όταν μεγαλώνουν τα παιδιά τους, είτε
όταν ψάχνουν για δουλειά, ακόμα κι όταν ο πόλεμος των
καπιταλιστών τους χτυπά την πόρτα.

Ποιος γονιός σε όλο τον κόσμο δεν θέλει να δει τα παι-
διά του μορφωμένα; Ποιος άνεργος εργάτης δεν θέλει να 

πιάσει δουλειά; Πια μάνα δεν θα κλάψει για το σκοτω-
μένο της παιδί;

Καλούμε το Χαϊδαριώτικο λαό, να δυναμώσει την πάλη
του ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, να γυρίσει την
πλάτη του στις εθνικιστικές σειρήνες, να δυναμώσει την 

αλληλεγγύη.Γιατί όλα τα παραπάνω, τα έχουν βιώσει,
οι παππούδες μας, τα ζούμε εμείς οι ίδια, ας παλέψουμε
για τα παιδιά μας να μην τα ζήσει κανένα!

Να σταματήσει ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος. Ζήτω η
αδελφοσύνη των λαών». 

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΚΚιιννηηττοοπποοίίηησσηη  γγιιαα  ττοο  δδιικκααίίωωμμαα  σσττηη  δδοουυλλεειιάά

Συγκέντρωση πραγματοποίησε εχθές η Επιτροπή Αγώνα Συμβασιούχων στο Δημαρχείο
Κορίνθου ενάντια στις απολύσεις συμβασιούχων, που πραγματοποίησε η δημοτική αρχή
το προηγούμενο διάστημα, και διεκδικώντας την ανανέωση των συμβάσεων έως τέλη

του 2017 και στη συνέχεια να μετατραπούν σε αορίστου χρόνου.
Στην κινητοποίηση συμμετείχαν, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους, το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττι-

κής, το Σωματείο Εργαζομένων «Μικροφίλ Ζαχανάς», το Συνδικάτο Μετάλλου Κορίνθου. Αντιπρ-
οσωπεία ζήτησε συνάντηση με το δήμαρχο (προέλευσης ΠΑΣΟΚ) που όμως απουσίαζε από το
Δημαρχείο.

Τελικά, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε μαζί του ο Βασίλης Πετρόπουλος, στέλεχος του
ΠΑΜΕ και γραμματέας της ΠΟΕ ΟΤΑ, ο δήμαρχος αντί να απαντήσει στα αιτήματα των εργαζο-
μένων διάλεξε να επιτεθεί στο ΠΑΜΕ!

Ακόμα έγινε παράσταση διαμαρτυρίας στο Πρωτοδικείο Κορίνθου για την αρνητική απόφαση
προσωρινής διαταγής που έβγαλε σε βάρος των συμβασιούχων και υπέρ της δημοτικής αρχής
για τη μη επαναπρόσληψή τους. Ακολούθησε σύσκεψη των συμβασιούχων στο Εργατικό Κέντρο
για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων.

Συνεχίζουν και αυτήν την Τετάρτη την αποχή οι συμβολαιογράφοι
Δεν θα διεξαχθούν πανελλαδικά οι πλειστηριασμοί 

Κανένας πλειστηριασμός κατοικίας δεν θα διενεργηθεί με επισπεύδοντα τις Τράπεζες, το
Ελληνικό Δημόσιο, τα ασφαλιστικά Ταμεία, και τους ΟΤΑ Δεν θα διεξαχθούν πανελλαδι-
κά  και πάλι πλειστηριασμοί μεθαύριο Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017, σύμφωνα με απόφ-

αση της συντονιστικής επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος. 
Έτσι  κανένας πλειστηριασμός κατοικίας δεν θα διενεργηθεί με επισπεύδοντα τις Τράπεζες, το

Ελληνικό Δημόσιο, τα ασφαλιστικά Ταμεία, και τους ΟΤΑ.
Παράλληλα,  η   συντονιστική επιτροπή επαναλαμβάνει  την διαπίστωση  ότι μέχρι και σήμερα

η Ελληνική Πολιτεία δεν έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση της ευταξίας
κατά τη διαδικασία διενέργειας των πλειστηριασμών και για την θεσμοθέτηση συγκεκριμένων δια-
τάξεων οι οποίες θα παρέχουν καθολική προστασία της πρώτης και μοναδικής κατοικίας.

Τέλος, η συντονιστική επιτροπή   θα συνέλθει την επόμενη εβδομάδα με σκοπό να επανεκτιμή-
σει τη διαμορφωθείσα κατάσταση και να επανατοποθετηθεί στο ζήτημα της διενέργειας των πλει-
στηριασμών.

ΛΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ
Νέέαα  ππααρράάδδοοσσηη  εειιδδώώνν  ππρρώώττηηςς  ααννάάγγκκηηςς  γγιιαα  ττοουυςς  ππρρόόσσφφυυγγεεςς  σσττοονν  ΣΣκκααρρααμμααγγκκάά
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Συνεχίζεται το «σαφάρι» της
Οικονομικής Αστυνομίας, στο
πλαίσιο στοχευμένων δρά-

σεων για την τήρηση της φορολογι-
κής και ασφαλιστικής νομοθεσίας
καθώς και για την πώληση νοθευμέ-
νων αλκοολούχων ποτών. Κλιμάκια
αστυνομικών της Διεύθυνσης Οικο-
νομικής Αστυνομίας και της Υπο-
διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας
Βορείου Ελλάδος, διενήργησαν από
03 έως 08 Ιανουαρίου 2017, ελέγχο-
υς σε καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος σε περιοχές της Αττι-
κής και της Πιερίας. Συνολικά διενε-
ργήθηκαν έλεγχοι σε 12 καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου
διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε (10)
περιπτώσεις, ενώ δεσμεύθηκαν οκτώ
φιάλες αλκοολούχων ποτών και πιο
συγκεκριμένα: 

Στην Αττική · Σε καφετέρια, διαπι-
στώθηκε να απασχολούνται δύο
εργαζόμενοι, οι οποίοι δεν ήταν εγγε-
γραμμένοι στους επιδειχθέντες πίνα-
κες προσωπικού, κατά παράβαση
της ασφαλιστικής νομοθεσίας. 

· Σε καφέ-μπαρ, δεσμεύθηκε προ-

σωρινά φιάλη αλκοολούχου
ποτού. 

· Σε εστιατόριο, δεσμεύθηκαν
προσωρινά δύο φιάλες αλκοο-
λούχων ποτών. 

· Σε καφετέρια, βεβαιώθηκαν
έντεκα  παραβάσεις της ασφα-
λιστικής νομοθεσίας. 

· Σε κέντρο διασκέδασης,
διαπιστώθηκε να απασχο-
λούνται τρεις  εργαζόμενοι, οι
οποίοι δεν ήταν εγγεγραμμένοι
στους επιδειχθέντες πίνακες
προσωπικού, κατά παράβαση
της ασφαλιστικής νομοθεσίας,
δεσμεύθηκαν προσωρινά έξι (6) φιά-
λες αλκοολούχων ποτών, ενώ διαπι-
στώθηκε και η λειτουργία του κατα-
στήματος χωρίς την προβλεπόμενη
από το νόμο άδεια. 

Στην Πιερία 
· Σε μπυραρία, βεβαιώθηκαν τρεις

παραβάσεις της ασφαλιστικής
νομοθεσίας. 

· Σε καφετέρια, βεβαιώθηκε παρά-
βαση της ασφαλιστικής νομοθεσίας. 

· Σε ψητοπωλείο, διαπιστώθηκε η
μη έκδοση απόδειξης λιανικής 

πώλησης, κατά παράβαση της
φορολογικής νομοθεσίας, ενώ κατε-
λήφθη να απασχολείται εργαζόμενος,
ο οποίος δεν ήταν καταχωρημένος
στους επιδειχθέντες πίνακες προσω-
πικού και βεβαιώθηκαν τέσσερις
παραβάσεις της ασφαλιστικής
νομοθεσίας. 

· Σε καφετέρια, βεβαιώθηκαν έξι
παραβάσεις της ασφαλιστικής
νομοθεσίας. 

· Σε καφέ-μπαρ, βεβαιώθηκαν 

πέντε παραβάσεις της ασφαλιστι-
κής νομοθεσίας. Οι κατασχεθείσες
φιάλες ποτών θα ελεγχθούν για τη
νόμιμη διακίνησή τους, μέσω της
ένωσης Αλκοολούχων Ποτών
(ΕΝ.Ε.Α.Π) και θα αποσταλούν για
εξέταση στο Γενικό Χημείο του Κρά-
τους για τυχόν νόθευση του περιεχο-
μένου τους. Για τις ως άνω περι-
πτώσεις, ενημερώθηκαν οι αρμόδιες
Υπηρεσίες για την επιβολή των
προβλεπόμενων  κυρώσεων.

««ΣΣααφφάάρριι»»  ττηηςς  οοιικκοοννοομμιικκήήςς  αασσττυυννοομμίίααςς  γγιιαα  ππααρρααββάάσσεειιςς  σσεε  κκααφφέέ  κκααιι  μμππααρρ

Νέα απαγόρευση στην κυκλο-
φορία βαρέων οχημάτων
στην νέα εθνική οδό Αθηνών

- Πατρών και στην παλαιά εθνική οδό
Κορίνθου - Πατρών, στα όρια του
νομού Αχαΐας, τέθηκε σε ισχύ από τις
5:00 εχθές το απόγευμα, λόγω της
κακοκαιρίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την
Αστυνομία, θα απαγορευθεί η κυκλο-
φορία για οχήματα άνω των 3,5
τόνων στην νέα εθνική οδό Αθηνών -
Πατρών από την χιλιομετρική θέση
205,300 έως την χιλιομετρική θέση
159,630.

Στην παλαιά εθνική οδό θα απαγορ-
ευθεί η κυκλοφορία για τις ίδιες κατ-
ηγορίες οχημάτων από την χιλιομετρ

ική θέση 60, έως το ύψος του κόμ-
βου Ακταίου, στο Ρίο της Αχαΐας, Η
απαγόρευση της κυκλοφορίας θα
ισχύσει έως στις 8:00 αύριο το πρωί.

Για νέα επιδείνωση του καιρού 
κάνει λόγο η Εθνική 
Μετεωρολογική Υπηρεσία

Σύμφωνα με το Δελτίο Επιδείνωσης
Καιρού, τα φαινόμενα που επηρεά-
ζουν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας
θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση
μέχρι και τις βραδινές ώρες της Τρίτης
(10/01/2017), ενώ νέα επιδείνωση
αναμένεται από την Τετάρτη
(11/01/2017) και από τα δυτικά.

ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΝΤΕ ΕΧΘΕΣ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΑΑππααγγόόρρεευυσσηη  κκυυκκλλοοφφοορρίίααςς  φφοορρττηηγγώώνν  
σσττηηνν  ΑΑθθηηννώώνν--ΠΠααττρρώώνν  κκααιι  ττηηνν  

ππααλλααιιάά  εεθθννιικκήή  ΚΚοορρίίννθθοουυ--ΠΠααττρρώώνν

Σε αρωγούς των δήμων, ώστε να περιορίσουν το ενδεχόμενο καταστροφών και
απώλειας πόρων σε περίπτωση έκτακτων αναγκών, μπορούν να εξελιχθούν τα
πληροφοριακά συστήματα διοίκησης (MIS- Management Information

Systems), όπως προέκυψε από όσα δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ-ΜΠΕ,
“Πρακτορείο 104,9 FM”, ο μηχανικός Σάκης Καραμόσχος, ειδικός μελετητής επί των
συγκεκριμένων συστημάτων.

‘Οπως διευκρίνισε, τα συστήματα αυτά έχουν ως βασικό στόχο να «μην υποστεί ένας
τόπος καταστροφές που μπορεί να γυρίσουν το “ρολόι” χρόνια πίσω σε μια περιοχή»,
αλλά και «να μη χαθούν πόροι, ακόμη και ανθρώπινες ζωές, και να μην ακυρωθεί ένα
σημαντικό κομμάτι αναπτυξιακής προσπάθειας». 

Επίσης, στόχος είναι να καλυφθούν κενά και αδυναμίες που μπορεί να αντιμετωπίσει
ένα σύστημα. Κενά που η τεχνολογία πίσω από ένα Management Information System
αλλά και η χρήση ψηφιακής τεχνολογίας γενικότερα μπορεί να καλύψει. Ένα τέτοιο
σύστημα «βοηθάει ώστε να υποκαταστήσουμε ανάγκες, οι οποίες διαφορετικά θα
μπορούσαν να ερμηνευτούν σε ανθρώπινο δυναμικό και σε πόρους», υπογραμμίζει ο
κ. Καραμόσχος.

Πρωταρχικός στόχος των συστημάτων αυτών είναι να υποκατασταθούν από την
ηλεκτρονική πλατφόρμα οι «έγγραφες καταστάσεις», στις οποίες βασίζονται σήμερα οι
δήμοι αλλά και οι περιφέρειες. 

Μέσω της πλατφόρμας, οι προϊστάμενοι μπορούν να δουν «πώς μπορούν να
υπολογίσουν το διαθέσιμο δυναμικό στην περιοχή τους να το αξιοποιήσουν με την
καλύτερο δυνατό τρόπο». Τα συστήματα καταγράφουν «το διαθέσιμο δυναμικό που
μπορεί να αντιμετωπίσει τις ανάγκες», ενώ γίνεται ηλεκτρονικά και η αξιολόγηση του
κατά πόσον μπορεί αυτό το δυναμικό αφενός να καλύψει τις ανάγκες που προκύπτουν
και αφετέρου να «βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του».

Τέτοιο σύστημα έχει ήδη αρχικά εγκατασταθεί σε 19 δήμους της χώρας, με στόχο να
βελτιώνει τους χρόνους απόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ενώ το έχει ήδη
«δει Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας που το θεωρεί καλή πρακτική»,
σημειώνει ο κ. Καραμόσχος.

Πιλοτικό πληροφοριακό σύστημα
έκτακτων αναγκών για δήμους
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ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΑΑΪΪΚΚΟΟ  ΧΧΩΩΡΡΙΙΟΟ
ΤΤοο  εευυρρωωππααϊϊκκόό  χχωωρριιόό  ββρρίίσσκκεεττααιι  8800  χχλλμμ    ααππόό  ττηηνν

ΑΑθθήήνναα    ((ΕΕθθννιικκήή  ΟΟδδόόςς  ΛΛααμμίίααςς))..
ΕΕίίννααιι  1100  λλεεππττάά  ααππόό  ττηηνν  ππεενντταακκάάθθααρρηη  θθάάλλαασσσσαα
ΛΛοουυκκιισσίίωωνν  &&  55  λλεεππττάά  ααπποο  ττηη  λλίίμμννηη  ΜΜοουυρρίίκκιιοουυ

((ιιδδααννιικκήή  γγιιαα  ψψάάρρεεμμαα))..
ΜΜΕΕΣΣΑΑ  ΣΣΕΕ  550000  ΣΣΤΤΡΡΕΕΜΜΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΦΦττιιάάξξααμμεε  έένναανν  ππρρόόττ--

υυπποο  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  οοιικκόόππεε--
δδαα  άάρρττιιαα  κκααιι  οοιικκοοδδοομμήήσσιιμμαα  εεννόόςς  κκααιι  δδυυοο  σσττρρεεμμ--

μμάάττωωνν  μμεε  άάδδεειιαα  οοιικκοοδδοομμήήςς  σσεε  κκααττααππλληηκκττιικκέέςς
ττιιμμέέςς    μμεε  55..000000€€    ττοο  σσττρρέέμμμμαα  χχωωρρίίςς  ππρροοκκααττααββοο--
λλήή    μμεε  άάττοοκκεεςς  δδόόσσεειιςς  110000  εευυρρώώ//μμήήνναα..  ΠΠωωλλοούύννττααιι

44  σσττρρέέμμμμαατταα  άάρρττιιαα    κκααιι  οοιικκοοδδοομμήήσσιιμμαα  χχττίίζζεειι
220000ττ..μμ..  μμεε  φφώώςς  κκααιι  ννεερρόό  μμέέσσαα  σσττοο  οοιικκόόππεεδδοο

μμόόννοο  33..000000€€//σσττρρέέμμμμαα..
ΤΤηηλλέέφφωωννοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::  66997777008833115577

ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ

Εταιρεία Security στην Ελευσίνα ζητά άνδρες – φύλα-
κες ασφαλείας για εργασία στην περιοχή
του Θριασίου Πεδίου  (Ελευσίνα, Μάνδρα, 

Μαγούλα, Ασπρόπυργος). 
Απαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή άδειας εργασίας. 

Τηλ. Επικοινωνίας: 210-5542141, αποστολή 
βιογραφικών: mail@harris-security.com . 

ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ

Ζητείται βοηθός λογιστή σε εμπορική/τεχνική εταιρεία.
Απόφοιτος οικονομικής σχολής 5έτη 

προϋπηρεσίας. Γνώση λογιστικών προγραμμάτων
Περιοχή Ασπρόπυργος . Αποστολή βιογραφικών

στο e-mail:lampathakisb@gmail.com

ΓΓΑΑΜΜΟΟΣΣ
ΟΟ  ΑΑΝΝΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΟΟΣΣ  ΜΜΑΑΥΥΡΡΑΑΚΚΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΥΥ
ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΙΙΑΑΣΣ  ΤΤΟΟ  ΓΓΕΕΝΝΟΟΣΣ  ΑΑΡΡΑΑΠΠΑΑΚΚΗΗ
ΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ  ΗΗ  ΙΙΩΩΑΑΝΝΝΝΙΙΔΔΗΗ
ΜΜΑΑΡΡΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΛΛΕΕΞΞΑΑΝΝΔΔΡΡΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΗΗΣΣ  ΟΟΛΛΓΓΑΑΣΣ  

ΤΤΟΟ  ΓΓΕΕΝΝΟΟΣΣ  ΑΑΜΜΟΟΙΙΡΡΙΙΔΔΗΗ  ΚΚΑΑΤΤΟΟΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ
ΘΘΑΑ  ΠΠΑΑΝΝΤΤΡΡΕΕΥΥΤΤΟΟΥΥΝΝ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΙΙ..ΝΝ..  ΖΖΩΩΟΟΔΔΟΟΧΧΟΟΥΥ

ΠΠΗΗΓΓΗΗΣΣ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Δ/Σ του Συλλόγου Ποντίων Ασπροπύργου 
« ΟΙ ΑΚΡΙΤΕΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ» σας καλεί στην
κοπή της  πρωτοχρονιάτικης πίτας, την Τρίτη 17
Ιανουαρίου 2017 και ώρα 19:00 στην αίθουσα 

του Συλλόγου. Eπίσης, σας καλεί στην ετήσια
χοροεσπερίδα του, τοΣάββατο 28 Ιανουα-

ρίου2017 και ώρα21:00στο κτήμα «ΔΕΚΑ» με
πλούσιο καλλιτεχνίκο πρόγραμμα.  Το πρόγρ-

αμμα θα πλαισιώσουν οι καλλιτέχνες: 
Ανέστης Ιωακειμίδης,Σταύρος Σαββίδης,

Δημήτρης Μαυρίδης, Θεοδόσης Ευφραιμίδης, 
Γιώργος Κυριακίδης, Παντελής Νικόλαιδης,
Χρήστος Μαυρίδης και Κων/νος Φουλίδης.

Στο λαϊκό πρόγραμμα ο Κυριαζής 
Παπαλούδης.

*Μέρος των εσόδων απο τους λαχνούς 
θα διατεθεί για την ενίσχυση άπορων 

οικογενειών της περιοχής μας.

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα
Με εκτίμηση, το Δ/Σ
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Ερώτηση βουλευτών της ΔημοκρατικήςΕρώτηση βουλευτών της Δημοκρατικής
Συμπαράταξης, για την Όλ. ΓεροβασίληΣυμπαράταξης, για την Όλ. Γεροβασίλη

"Μείζον πολιτικό, ηθικό και νομικό θέμα" για την υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότ-
ησης, Όλγα Γεροβασίλη, καταγγέλλουν οι βουλευτές της Δημοκρατικής Συμπαράταξης,
Εύη Χριστοφιλοπούλου, Βασίλης Κεγκέρογλου, Ανδρέας Λοβέρδος και Γιάννης Κου-
τσούκος, με ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή.

Η ερώτηση απευθύνεται στους υπουργούς Υγείας και Οικονομικών και έχει ως αντι-
κείμενο την εταιρεία "Ακτινοδιαγνωστικό Κέντρο Άρτας Κ. Αλεξίου-Ο. Γεροβασίλη ΟΕ"
και τα όσα προσφάτως δημοσίευσε η εφημερίδα "Πρώτο Θέμα".

Οι βουλευτές ζητούν να ενημερωθεί η Βουλή αν υπάρχουν εν ενεργεία συμβάσεις της
ως άνω εταιρίας με δημόσιους φορείς και εάν ναι, ποιες, με ποια διάρκεια και με ποιο
οικονομικό αντικείμενο. Επίσης ζητούν να ενημερωθούν ποιες ενέργειες θα γίνουν "σε
σχέση με την συνταγματικώς προβλεπόμενη ακυρότητα των καταρτισθεισών συμβά-
σεων με τον ΕΟΠΥΥ ή με άλλους φορείς του Δημοσίου".

Υποχρεωτικά POS σε γιατρούς, δικηγόρους,
υδραυλικούς και ηλεκτρολόγους

Σε κλάδους επαγγελματιών που εμφ-
ανίζουν υψηλά ποσοστά απόκρυψης

του πραγματικού του εισοδήματος θα
αρχίσει να εφαρμόζεται η υποχρεωτική
εγκατάσταση και χρήση συσκευών ηλεκτρο-
νικής χρέωσης, τα γνωστά POS.

Αυτό εισηγούνται στην ηγεσία του υπουρ-
γείου Οικονομικών υπηρεσιακοί παράγον-
τες σαν το πρώτο βήμα για τη σταδιακή
εγκατάσταση POS σε όλο το φάσμα της
αγοράς, όπως προβλέπει το νομοσχέδιο για
την επέκταση των ηλεκτρονικών πληρωμών
στην αγορά που ψηφίστηκε πρόσφατα στη
Βουλή.

Έτσι, πολύ ψηλά στην προτεραιότητα για την εγκατάσταση POS βρίσκονται κλάδοι
όπως οι γιατροί, οι δικηγόροι, υδραυλικοί και ηλεκτρολόγοι ενώ δεδομένο θεωρείται ότι
μέσα στο πρώτο κύμα υποχρεωτικής εγκατάστασης POS θα βρίσκονται και επιχειρήσεις
του κλάδου εστίασης σε κάποιο γεωγραφικό διαμέρισμα της χώρας (π.χ. στις Κυκλάδες
ή την Αττική).

Με την εγκατάσταση των συσκευών και την επέκταση των ηλεκτρονικών πληρωμών
στην αγορά ευελπιστούν στο οικονομικό επιτελείο ότι πρόκειται να περιοριστεί η φορο-
διαφυγή καθώς θα καταγράφονται στο τραπεζικό σύστημα τα πραγματικά ακαθάριστα
έσοδα επαγγελματικών κλάδων που σήμερα κινούνται με τα ανώνυμα μετρητά.

Ως κίνητρο και μέσο πίεσης για την επέκταση των ηλεκτρονικών πληρωμών το ΥΠΟΙΚ
προχώρησε στην σύνδεση του αφορολόγητου ορίου για τους μισθωτούς και συντα-
ξιούχους με τη χρήση πλαστικού χρήματος.

Μισθωτοί και συνταξιούχοι θα πρέπει να δαπανούν ένα ελάχιστο όριο του εισοδή-
ματός τους με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα (από 10% έως 20% ανάλογα με το ύψος
του εισοδήματος) και στην περίπτωση που δεν το πραγματοποιούν θα χρεώνονται με
επιπλέον φόρο. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες φορολογούμενων θα υπάρχει κίνητρο με
τη μορφή της συμμετοχής σε κληρώσεις χρηματικών ποσών.

Αυτή την περίοδο στο ΥΠΟΙΚ ετοιμάζονται πολλές εφαρμοστικές αποφάσεις για το
πλαστικό χρήμα και την είσοδό του στο φορολογικό μας σύστημα.

Έτσι ετοιμάζονται αποφάσεις για:

- Τις προθεσμίες ανά Κωδικό Δραστηριότητας για την υποχρεωτική εγκατάσταση
POS, τις διαδικασίες δήλωσης των επαγγελματικών λογαριασμών, τις κυρώσεις, τις
αρμόδιες Αρχές, τα μέσα προσφυγής και δικαστικής προστασίας .

- Τα ζητήματα ελέγχου και τον τρόπο επιβολής προστίμων για όσους επιτηδευματίες
δεν ενημερώνουν επαρκώς τους καταναλωτές ότι αποδέχονται κάρτες.

- Το  περιεχόμενο των στοιχείων που πρέπει να γνωστοποιούν στη Γενική Γραμματεία
Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών, τη δια-
δικασία και την περιοδικότητα αποστολής αυτών των στοιχείων, καθώς και τις κυρώσεις
-  τις εξαιρούμενες δαπάνες για το "χτίσιμο" του αφορολογήτου (π.χ. θα είναι ή δεν θα
είναι οι λογαριασμοί ΔΕΚΟ) και άλλες κατηγορίες φορολογουμένων που εξαιρούνται
από την υποχρέωση πραγματοποίησης των δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής,
τα επιπλέον κίνητρα για φορολογούμενους που υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα ποσο-
στά.

- Τα θέματα αναφορικά με το πρόγραμμα κληρώσεων (λοταρίες), όπως ενδεικτικά η
διάρκεια του προγράμματος, η διαδικασία και η συχνότητα των κληρώσεων, τα κριτήρ-
ια και η διαδικασία συμμετοχής, τα μέσα καταχώρισης των συναλλαγών που συμμε-
τέχουν στις κληρώσεις, ο καθορισμός των χρηματικών βραβείων. 

Να σημειωθεί ότι πρόθεση του ΥΠΟΙΚ είναι να μην μετρούν για το χτίσιμο του αφορ-
ολόγητου ορίου δαπάνες που πληρώνονται με πλαστικό χρήμα και τα παραστατικά τους
εκδίδονται κανονικά, όπως είναι οι δαπάνες για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (ηλεκτρικό
ρεύμα, ύδρευση, τηλεφωνία κα).

Μετά το αλαλούμ δίνουν παράταση δύο μηνών για το πόθεν έσχες

Παράταση του-
λάχιστον δύο
μηνών αναμένε-

ται να δοθεί με τροπο-
λογία που θα κατατεθεί
από το ΥΠΟΙΚ και το
υπουργείο Δικαιοσύνης
για την ηλεκτρονική  υπο-
βολή δήλωσης Πόθεν
Εσχες. 

Μετά τις προσφυγές
τόσο από δικαστές και εισαγγελείς αλλά και την Ενωση Ιδιοκτητών Τηλεοπτικών
Σταθμών στο ΣτΕ. 

Υπενθυμίζεται ότι έχει ήδη ανασταλεί η υποβολή Πόθεν Εσχες για τους δικαστές έως
τις 13 Ιανουαρίου ημέρα συζήτησης της κύριας προσφυγής στο ΣτΕ 

Η απόφαση επί της κύριας προσφυγής των Δικαστών αναμένεται σε τουλάχιστον δύο
μήνες. 
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ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟ  ΜΜΕΕΣΣΙΙΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΟΟ,,  ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟ    ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ
""ΛΛΑΑΙΙΜΜΟΟΣΣ--ΛΛΟΟΥΥΖΖΙΙΤΤΑΑΝΝΙΙΑΑ""  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ((440000mm--11σσττρρ))..

ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66994466997711223377

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟ  ΜΜΕΕΣΣΙΙΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΟΟ,,  ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΚΚΟΟ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ((11--11,,55σσττρρ))..  ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66994466997711223377

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

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

ΖΖηηττεείίττααιι  ττεεχχννίίττηηςς  
σσεε  μμηηχχααννοολλοογγιικκόό  ττοομμέέαα  γγιιαα

μμόόννιιμμηη  ααππαασσχχόόλληησσηη

Ζητείται από τεχνική επιχείρηση στην Ελευ-
σίνα, για εργασία σε ηλεκτρομηχανολογικό
τομέα (κυρίως συνεργείο), τεχνίτης  έως 30

ετών για πλήρης απασχόληση (10:30-19:30),
με ελάχιστη πρακτική γνώση σε οποιονδήποτε
μηχανολογικό τομέα (π.χ. σε επισκευή οχημά-
των ή υδραυλικά). Απαραίτητες προϋποθέσεις:

ελάχιστη γνώση χειρισμού ηλ. υπολογιστή,
στοιχειώδης κατανόηση Αγγλικής γλώσσας,

δίπλωμα οδήγησης αυτοκίνητου, δικό του μέσο
μεταφοράς (αυτοκίνητο), συνεργάσιμος με
όρεξη για χειρωνακτική εργασία. Αποστολή

βιογραφικού στο stavros@heavy-forklifts.com
είτε στο φαξ 210 5549963 είτε με μήνυμα  τα

στοιχεια στο 698078807. Βασικό ημερομίσθιο.

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) 

ΚΑΝΤΙΝΑ ΖΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητείται κοπέλα για καντίνα στον Ασπρόπυργο

με σχετικές γνώσεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6983804005

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΖΗΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ
ΜΗΧΑΝΩΝ CNC ΜΕ

ΕΚΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΩΣ 30 ΕΤΩΝ.
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 2615232.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ΓΙΑ ΤΖΑΚΙ.
ΠΕΥΚΟ 130€/ΤΟΝΟΣ, ΕΛΙΑ

160€/ΤΟΝΟΣ, ΔΑΔΙ 3
ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ/10€. ΤΗΛ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 6982155684 
& 6943424342

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟ-

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ 
ΜΕ ΑΔΕΙΑ,

ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 40
ΕΤΩΝ ΑΠΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΣΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.
ΤΗΛEΦΩΝΟ 

210 5575860-1
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ΈΈωωςς  ττιιςς  1155  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  22001177  ηη  υυπποοββοολλήή  ττοουυ    
ΑΑ2211 γγιιαα  ττοο  οοιικκοογγεεννεειιαακκόό  εεππίίδδοομμαα  ΟΟΓΓΑΑ  

Έως τις 15
Ιανουαρίου 2017,
έχουν δικαίωμα οι

δικαιούχοι για το
οικογενειακό επίδομα ΟΓΑ
(Ενιαίο Επίδομα Στήριξης
Τέκνων και Ειδικό Επίδομα
Τρίτεκνων και Πολύτεκνων
Οικογενειών) να
υποβάλλουν το έντυπο Α21
Πρόκειται για όσους
εισέπραξαν με τη μορφή προκαταβολής τη δόση του Α΄ τριμήνου έτους 2016 αλλά και έχει
προστεθεί νέο μέλος στην οικογένειά τους εντός του 2016 και μέχρι σήμερα δεν έχουν
υποβάλει αίτηση στον έντυπο Α21.

Σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει οι δικαιούχοι, εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις, να
υποβάλλουν το έντυπο Α21 μέχρι την 15/1/2017 προκειμένου να τους χορηγηθεί το
οικογενειακό επίδομα που δικαιούνται για το έτος 2016. Σύμφωνα με τη διοίκηση του

Οργανισμού θα γίνει συμψηφισμός με το ποσό που χορηγήθηκε προκαταβολικά στους
δικαιούχους και θα τους καταβληθεί το υπόλοιπο ποσό.

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί το Α21 για το έτος 2016 μέχρι την παραπάνω
ημερομηνία ή υποβληθεί και το σχετικό αίτημα απορριφθεί, η χορηγηθείσα προκαταβολή
πρέπει να επιστραφεί στον ΟΓΑ (Τράπεζα Πειραιώς αρ. Λογαριασμού GR 780171 0170 0060
1703 0022 477), διαφορετικά θα θεωρηθεί ως αχρεωστήτως καταβληθείσα και θα επιδιωχθεί
η είσπραξη της μέσω της αρμόδιας ΔΟΥ. Υπενθυμίζεται ότι στις 21 Δεκεμβρίου 2016
καταβλήθηκαν τα οικογενειακά επιδόματα για το δ’ τρίμηνο του 2016 και αφορούσαν
δικαιούχους που είχαν υποβάλλει αίτηση Α21 μέχρι 30/11/2016. 

Όσοι από τους δικαιούχους  οικογενειακών επιδομάτων, παρά το γεγονός ότι υπέβαλαν
αίτηση Α21 μέχρι και την 30/11/2016, δεν τους καταβλήθηκε το επίδομα, θα πρέπει να
επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΟΓΑ (www.oga.gr), στην ένδειξη ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΓΑ, ενότητα «Υπηρεσίες προς το Κοινό», πεδίο «Πληροφορίες
Οικογενειακών Επιδομάτων», προκειμένου να ενημερωθούν για το λόγο μη πληρωμής τους,
καθώς και για τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν στον ΟΓΑ (Κεντρική Υπηρεσία
ή αρμόδιο Υποκατάστημα). 

Η πληρωμή των οικογενειακών επιδομάτων σε αυτούς τους δικαιούχους θα γίνει μετά την
προσκόμιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του
Οργανισμού.

Χαράτσι μίνιμουμ 85 ευρώ στο 
εισόδημα των αγροτών φέτος

Διπλό ασφαλιστικό χαράτσι 20,9% καλούνται να καταβάλλουν φέτος οι αγρο-
το-κτηνοτρόφοι. Το χαράτσι αυτό χωρίζεται σε δύο τμήματα. Το ένα το οποίο
ανέρχεται στο 14% αφορά την κύρια σύνταξη και το άλλο, το οποίο ανέρχε-

ται σε 6,9% αφορά την υγειονομική περίθαλψη. Το κατώτατο ασφαλιστικό χαράτσι
ανέρχεται σε 85 ευρώ /μήνα και 1020 ευρώ/ έτος.

Και οι δύο εισφορές είναι υποχρεωτικές και θα επιβληθούν επί του καθαρού εισο-
δήματος το οποίο δήλωσαν οι αγρότες από επαγγελματική δραστηριότητα το 2015.

Οι εισφορές αυτές θα καταβάλλονται κάθε μήνα και θα αντιστοιχούν στο 1/12 του
καθαρού δηλωτέου εισοδήματος το 2015. 

Τα πρώτα ειδοποιητήρια πληρωμής για το μήνα Ιανουάριο αναμένονται μέχρι τέλος
του τρέχοντος μηνός, ενώ η καταβολή των εισφορών του Ιανουαρίου πρέπει να γίνει
έως στις 28/2. 

Υπενθυμίζεται πως δίδεται δικαίωμα μερικής καταβολής της μηνιαίας δόσης εισφο-
ρών. Τον Ιούλιο του 2017, θα γίνει επανυπολογισμός των εισφορών με βάση το εισόδ-
ημα το οποίο θα δηλώσουν οι αγρότες το 2016. 

Έπειτα θα γίνει συμψηφισμός των ποσών που καταβλήθηκαν στο α΄ εξάμηνο του
2017 (με βάση το εισόδημα του 2015) με εκείνα τα οποία έπρεπε να καταβληθούν με
βάση το εισόδημα που δηλώθηκε το 2016.

wwwweeeebbbbssssiiii tttteeee::::wwwwwwwwwwww....aaaannnnaaaassssttttaaaassssiiiiaaaasssseeeerrrreeeepppp aaaa....ggggrrrr
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
Ενοικιάζεται περιφραγμένο
οικόπεδο 130 μέτρα για ο-
ποιαδήποτε χρήση στην
οδό Καραϊσκάκη στον
Ασπρόπυργο . Τηλ. επικοι-
νωνίας 6936678467

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρικό
κατάστημα (Οδός Παγκάλου)
300τμ + 100τμ βοηθητικός
χώρος. τηλ. επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.16)

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

105571925 & 6949073467

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Ενοικιάζεται στο κέντρο του
Ασπρόπυργου διαμέρισμα 93
τμ, σε άριστη κατάσταση ,κα-
τασκευή 2008 ,1 ος όροφος ,2
κρεβατοκάμαρες,1 μπάνιο και
1 wc με ντουζιέρα,ηλιακός θε-
ρμοσίφωνας,αυτόνομη θέρ-
μανση,παρκιν στην πιλωτή,α-
ποθηκευτικός χώρος. Τιμη
400 e. 6971755667

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαμέρισμα
54 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή
'76, μπάνιο, κεντρική θέρμαν-
ση, κλιματισμός, ανακαινισμέ-
νο, ανακαίνιση '15, τιμή 250€,
συζητήσιμη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαμέρισμα
54 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή

'76, μπάνιο, κεντρική θέρμαν-
ση, κλιματισμός, ανακαινισμέ-
νο, ανακαίνιση '15, τιμή 250€,
συζητήσιμη
6932208258

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ μονοκα-
τοικία 65 τ.μ., 1ου, διαμπερής,
1 υ/δ, μπάνιο, ενιαίο σαλόνι
κουζίνα, απεριόριστη θέα, ε-
λεύθερη, καλή κατάσταση,
κοντά στον Σκλαβενίτη, με θε-
ρμοσίφωνα χωρίς θέρμανση,
2 ενοίκια μπροστά, άμεσα δι-
αθέσιμο, τιμή 200€ ,
6944915800, 10:00-19:00

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαμέρισμα
54 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή
'76, μπάνιο, κεντρική θέρμαν-
ση, κλιματισμός, ανακαινισμέ-
νο, ανακαίνιση '15, τιμή 250€,
συζητήσιμη 6932208258

Ενοικιάζεται πλήρως επιπ-
λωμένο οροφοδιαμέρισμα 90
τμ στη Μάνδρα, πλησίον της
κεντρικής πλατείας, σε διώρο-
φη οικοδομή, επί οικοπέδου
500 τμ, με κήπο. Ενοίκιο:450
ευρώ. Είναι σε άριστη κατά-
σταση, διαθέτει αυτόνομη θ-
έρμανση, κλιματισμό και θέση
σταθμεύσεως. Τηλ επικοι-
νωνίας: 210-5555391,
6937895583

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπ-
υγο διαμέρισμα 60 τμ με
ηλιακό,, αυτόνομη θέρμανση,
θέση parking.
Τηλ:6937050218(4.11.14)

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλoύνται 2 οικόπεδα στην
περιοχή Ρουπακίου, 600 τ.μ.
το καθένα εντός σχεδίου. Τηλ.
επικοινωνίας 6977010051

(ώρες 10:00-13:00 ) 

ΜΑΝΔΡΑ
Πωλείται οικία στην Αγ. Σωτήρα 40 τμ

με αυλή 1300 τμ σε άριστη κατάσταση.
τηλ: 210 4931056 & 6984792490

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Παραλία,
μονοκατοικία 75 τ.μ., ισόγεια,
διαμπερής, 2 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '63, 2
μπάνια, σε οικόπεδο 279 τ.μ.,
3 κτισματα, αυτόνομη θέρμαν-
ση, αποθήκη 40 τ.μ., ιδιόκτητη
ταράτσα 75 τ.μ., κήπος 40
τ.μ., χωρίς κοινόχρηστα, ε-
λεύθερη, κατάλληλη και για ε-
παγγελματική χρήση, καλή
κατάσταση, ανακαίνιση '00, τι-
μή 52.000€, συζητήσιμη ,
09:00-21:00τηλ:6945983862

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Γκοριτσα, θ-
έση Θερμοκήπια, νεόδμητη
μονοκατοικία 120 τ.μ., ισο-
γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2
master), κατασκευή '01, 2
μπάνια, σε οικόπεδο 180 τ.μ.,
αυτόνομη θέρμανση, ελεύθε-
ρη, ανακαίνιση '10, τιμή
110.000€, συζητήσιμη
τηλ:6994844465

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα,
μονοκατοικία 90 τ.μ., 3 υ/δ, κή-
πος 60 τ.μ., καρποφόρα δέν-
τρα, 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 διαμέρι-
σμα ρετιρέ 107 τ.μ., 3ου ορ-
όφου, 3 υ/δ, κατασκευή '09,
πάρκιν, αποθήκη, άριστης κα-
τασκευής, 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, κλιματισμός, πόρ-
τα ασφαλείας, τέντες, θέα θά-
λασσα, μεσίτες δεκτοί, τιμή

57.000€, συζητήσιμητηλ:
6978415698

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ημι-
τελής μεζονέτα 162 τ.μ., 2
επίπεδα, ισόγεια, γωνιακή, 4
υ/δ (το 1 master), 2 μπάνια, σε
οικόπεδο 183 τ.μ., πάρκιν, α-
ποθήκη 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 απερ-
ιόριστη. 200μ από το λιμάνι
και τη μαρίνα. Διαμερίσματα,
54τμ - 62τμ - 74τμ - 77τμ -
80τμ - 98τμ - 110τμ - 123τμ.
Τα ισόγεια με μεγάλους κήπο-
υς - θέα - 1ος - 2ος - 3ος με
πολύ μεγάλα μπαλκόνια - πε-
ριβάλλον χώρος οικοπέδου με
γκαζόν και φυτά. Κουζίνες -
ντουλάπες ιταλικές. Αυτόνομη
θέρμανση - αποθήκη - θέσεις
parking. Στην καλύτερη θέση
του Λαυρίου. Τιμές συζητήσι-
μες, 6944 361 391 Γεώργιος
Οικονόμου.

ΩΡΩΠΟΣ
παραλία Μαρκόπουλου, μον-
τέρνα μονοκατοικία με άδεια
οικοδομής κοντά στο κέντρο
,50 λεπτά από την Αθήνα ,τρία
υπνοδωμάτια ,μεγάλος κή-
πος.Χαμηλότερο κόστος χρή-
σης 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. Τηλέφ-
ωνο 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
Ζητείται ψυκτικός για ερ-
γασία ή συνεργασία. Τηλ.
210 5573612, 6932864021

Ζητείται έμπειρη κοπέλα για
καφετέρια στον Ασπρόπυρ-
γο. Τηλ. 210 5576430
(18.11)

Υπάλληλος Γραφείου
ζητείται από ανώνυμη εταιρεία
με έδρα τη Μαγούλα Αττικής
για πλήρη απασχόληση. Απο-
δοχές ανάλογες προσόντων.
Αποστείλετε 
βιογραφικά στο
viografika99graf@gmail.com
(2.3.15)

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Βοηθός βρεφονηπιοκόμος
από τον Ασπρόπυργο α-
ναζητά εργασία σε ιδιωτικό
παιδικό σταθμό. Επίσης α-
ναλαμβάνει τη φύλαξη παι-
διών έως 5 ετών. 
Τηλ.: 6936678467

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

Ιδιωτικός σεκιούριτι με εμπει-
ρία, αναλαμβάνει τη φύλαξη
σε γάμους, εστιάσεις, βα-
πτίσεις με εχεμύθεια και υπε-
υθυνότητα. 

Επίσης αναλαμβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας 
6980702259 κος Παναγιώτης
(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)

ΖΗΤΩ να μου χαρίσουν αυ-
τοκίνητο μοντέλο 90 και άνω μι-
κρομεσαίου κυβισμού, διότι
υπάρχει πρόβλημα υγείας.
Δίνεται αμοιβή 300 ευρώ.
Τηλ: 6932851913.

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ
ΠΠΕΕΡΡΙΙΠΠΤΤΕΕΡΡΟΟ  ΕΕΙΙΣΣ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ

ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΠΠΙΙ  ΤΤΗΗΣΣ  ΟΟΔΔΟΟΥΥ
ΦΦΥΥΛΛΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ

ΘΘΕΕΡΡΜΜΟΟΠΠΥΥΛΛΩΩΝΝ  
ΕΕΝΝΑΑΝΝΤΤΙΙ  LLIIDDLL..  

ΤΤΗΗΛΛ::  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ
66997700002299229999

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΔΔΙΙΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑ
111155  ΜΜΕΕΤΤΡΡΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ΡΡΟΟΥΥΠΠΑΑΚΚΙΙ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΣΣΕΕ

ΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΗΗ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΜΜΕΕ  ΚΚΗΗΠΠΟΟ  ΕΕΝΝΤΤΟΟΣΣ
ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟΥΥ  552200  ΤΤ..ΜΜ..  ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  ΣΣΤΤΟΟ

ΤΤΗΗΛΛ::  66994477114444225577

ΤΤοο  κκααττάάσσττηημμαα  μμααςς  ααννααζζηηττάά  ααππόόφφοοιιττοο
ΑΑΕΕΙΙ//  ΤΤΕΕΙΙ  ττμμήήμμααττοοςς  ηηλλεεκκττρροολλοογγίίααςς  γγιιαα  νναα
κκααλλύύψψεειι  θθέέσσηη  σσττοο  ττμμήήμμαα  ππρροομμηηθθεειιώώνν..  

ΠΠααρραακκααλλοούύμμεε  σσττεείίλλεεττεε  μμααςς  τταα
ββιιοογγρρααφφιικκάά  σσααςς  σσττοο  iinnffoo@@ssttaammnnaass..ggrr  

ωωςς  ττιιςς  2233//11//1177..

ΑΑΝΝΑΑΖΖΗΗΤΤΗΗΣΣΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΙΙΚΚΟΟΥΥ

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

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

κή εργασιακή εμπειρία για πενθήμερη εργασία.
Παρακαλείσθε οι ενδιαφερόμενοι όπως 

αποστείλετε το Βιογραφικό σας στην διεύθυνση
info@alfaomega.gr ή με fax στο 210/5597634.
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 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
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546674-
5546285
ΔΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
ΔΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560 (ΕΘΝ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΔΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210 2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210
5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210
5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580
ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210 5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546579-
5546930

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

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

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

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20 47
262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213 20
47 255, 213 20 47 344 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364 ,
213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251 ,
213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210 53
23 090
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210 58
21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 
1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

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 Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2017


