
Τα θέματα που έθιξε η Δήμαρχος
Γ. Κριεκούκη κατά την κοπή

πίτας του Συλλόγου

Πρωτοβουλίες για το
πρόβλημα της ασφάλειας
στην Μάριζα Οινόης και

εξαίρεση της περιοχής από
τους δασικούς χάρτες

Έπεσαν οι υπογραφές για τις συνδέσεις
αποχέτευσης στον Δήμο Αχαρνών

Γ. Κασσαβός: ‘’Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου και αποτελεί απάντηση
σε όσους κάνουν λόγο για πτωχευμένο δήμο. Η δημοτική αρχή συνεχίζει απρόσκοπτη το έργο

της και το μόνο που την απασχολεί είναι το συμφέρον των κατοίκων του δήμου’’

Γ. Κοροπούλης: Νέα βελτιωμένη εικόνα
στην πολιτική και τις σχέσεις δήμου
Ελευσίνας και σχολικής κοινότητας

Η Δημοτική
Επιτροπή παιδείας

αποφάσισε την
επιπλέον ενίσχυση
των νηπιαγωγείων,
με τριπλασιασμό του
συντελεστή δαπάνης,

10,97 ευρώ που
αντιστοιχεί αναλογικά

για κάθε μαθητή

ΟΟ  σσωωσσττόόςς  σσχχεεδδιιαασσμμόόςς  ττωωνν  ΟΟ  σσωωσσττόόςς  σσχχεεδδιιαασσμμόόςς  ττωωνν  llooggiissttiiccssllooggiissttiiccss
θθαα  φφέέρρεειι  φφθθηηννόόττεερραα  ππρροοϊϊόόννττααθθαα  φφέέρρεειι  φφθθηηννόόττεερραα  ππρροοϊϊόόνντταα

Ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ,
Βασίλης Κορκίδης στην εκδήλωση: «Η Δυτική Αττική

Logistic Center της ελληνικής επικράτειας».
Από τον Όμιλο ΕΛ.ΠΕ. για 9η χρονιά

ΧΧΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΕΕΠΠΑΑΘΘΛΛΑΑ    ΚΚΑΑΙΙ
ΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΕΕΙΙΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΝΝΕΕΟΟΥΥΣΣ

ΦΦΟΟΙΙΤΤΗΗΤΤΕΕΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
ΚΚααττεεδδάάφφιισσηη  ττωωνν  ππααρράάννοομμωωνν
κκττιισσμμάάττωωνν  κκααιι  ααπποομμάάκκρρυυννσσηη

ττωωνν  ΡΡΟΟΜΜΑΑ  ααππόό  ττοονν  
ΣΣααρρααννττααππόόττααμμοο  μμεε  κκάάθθεε

ννόόμμιιμμηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα

ΧΧΡΡΗΗΣΣΤΤΟΟΣΣ  ΠΠΑΑΠΠΠΠΟΟΥΥΣΣ::  
ΕΕΚΚΚΚΙΙΝΝΗΗΣΣΗΗ  ΔΔΙΙΑΑΔΔΙΙΚΚΑΑΣΣΙΙΩΩΝΝ  ΓΓΙΙΑΑ  

ΤΤΟΟ  ΜΜΕΕΓΓΑΑΛΛΟΟ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟ
ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟ  ΣΣΤΤΟΟ  ΠΠΑΑΡΡΚΚΟΟ  ΠΠΟΟΛΛΗΗΣΣ  

Ο δήμαρχος ζήτησε 
ομόφωνη απόφαση 
από το Δ.Σ. για να 

προχωρήσουν οι αγορές
γης και η αποζημίωση 

των ιδιοκτητών 
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 Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
ΣΣεεμμιιννάάρριιοο  ΑΑ’’  ΠΠρρώώττωωνν  ΒΒοοηηθθεειιώώνν  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα
σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών 

Πόλεων και τους εθελοντές διασώστες της ΕΔΟΚ

ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ
ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

ενόψει του εορτασμού
των Απόκρεω και της
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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 Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017

Ασπρόπυργος

ΣΑΒΒΙΝΙΔΟΥ ΚΥΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 218 - Γκοριτσά, 2105598618

Ελευσίνα
Σαμπάνης Σπυρίδων Α.

Περικλέους 40 & Κοντούλη, 2105547581

Μάνδρα
Μαρτζέλης Χρήστος Ι.

Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 56, 2105555550

Αχαρνές
Παπανικολάου Γεώργιος Δ. 

Θρακομακεδόνων 117, 2102430204

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια

Ρεσβάνης Νικόλαος Ι. Παναγίας Γρηγορούσης 
50 & Μπότσαρη, 2102387965

Χαϊδάρι
Γιαννάκη Μαρία Ι. Ανεξαρτησίας 54 & Κορυτσάς,

Όπισθεν Κολυμβητηρίου, 2105813087

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Γενικά καλός με ηλιοφάνεια 
Η θερμοκρασία θα φτάσει  

στους 17 βαθμούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

3,7,11,15,19,23,27

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Πρώτη και Δευτέρα εύρεσις τιμίας κεφαλής

προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου

Την έναρξη των διαδικασιών με στόχο τη λειτουργία του
μεγάλου Πολιτιστικού Κέντρου που βρίσκεται ημιτελές
(δεξιά της Αιγαίου Πελάγους) στο Πάρκο Πόλης, ανα-

κοίνωσε ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς κατά τη συνε-
δρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το βράδυ της Τετάρτης 22
Φεβρουαρίου.

Δίνοντας κατά τη λήξη της Συνεδρίασης συνολική απάντηση
στον επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης του Δήμου Φυλής
Δημήτρη Τσιουμπρή, σχετικά με το Πολιτιστικό Κέντρο, ο Δήμα-
ρχος αναφέρθηκε εμπεριστατωμένα στις Στέγες των Πολιτι-
στικών Συλλόγων αλλά και στα βήματα που πρέπει να γίνουν
ώστε να ολοκληρωθεί το ημιτελές κτίριο 1.200 τ.μ. και να λειτο-
υργήσει το Πολιτιστικό Κέντρο που βρίσκεται στο Πάρκο Πόλης.

Αρχής γενομένης από τη Στέγη των Ηπειρωτών ενημέρωσε
ότι οι δαιδαλώδεις γραφειοκρατικές διαδικασίες που εμπόδιζαν
την εξέλιξη του έργου τελικά ολοκληρώθηκαν κι έτσι στο άμεσο
διάστημα θα ξεκινήσει ο Διαγωνισμός για την ολοκλήρωσή του.

Ο Δήμαρχος υπενθύμισε πως από μια γούβα που ήταν το
έργο το 2007, επί των ημερών του πήρε σάρκα και οστά με

μπετά – τούβλα και κεραμοσκεπή, εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι οι εργασίες που σταμάτησαν το 2010 θα
ολοκληρωθούν και το σπίτι του Ηπειρώτη θα γίνει από όνειρο πραγματικότητα.

Εν συνεχεία αναφέρθηκε στην απόφαση μετά και τη σύμφωνη γνώμη των Αιγαιοπελαγιτών για την δημιουργία
της Πολιτιστικής Στέγης του Συλλόγου «ΑΙΓΕΑΣ» στην Πλατεία «Περνερί» και στο «Κόκκινο Περίγραμμα».

Το τρίτο κτίριο πρόσθεσε είναι το Σπίτι της Γρίζας εκεί όπου ο Σύλλογος το επιθυμεί στο κέντρο της πόλης στο
σημείο του Παλιού Σχολείου στην οδό Πέτρου Λιόσα για το οποίο οι Μηχανικοί ασχολούνται με τις τελευταίες
λεπτομέρειες με στόχο την έναρξη της υλοποίησης του έργου.

Για το τέλος άφησε το Πολιτιστικό Κέντρο στο Πάρκο Πόλης, επισημαίνοντας πως πρέπει να προηγηθούν οι αγο-
ρές γης και η αποζημίωση των ιδιοκτητών και γι’ αυτό το λόγο όπως επεσήμανε έχει ήδη ενταχθεί στο προϋπο-
λογισμό που εγκρίθηκε σήμερα, το ποσό των 4 εκατ. 700 χιλ. ευρώ, ενώ για αγορά γης και αποζημιώσεις, θα
υπάρξει και νέα αναμόρφωση από κονδύλια του Υπουργείου Εσωτερικών ποσού περί τα 9 εκατ. 400 χιλ ευρώ, το
μεγαλύτερο μέρος των οποίων θα διατεθούν για σημαντικά έργα του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς έκλεισε την τοποθέτησή του, εκφράζοντας την ελπίδα η απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου γι’ αυτό το σκοπό να είναι ομόφωνη, κάτι το οποίο δεν συνέβη κατά το πρόσφατο παρε-
λθόν.

ΧΧΡΡ..  ΠΠΑΑΠΠΠΠΟΟΥΥΣΣ::  ΕΕΚΚΚΚΙΙΝΝΗΗΣΣΗΗ  ΔΔΙΙΑΑΔΔΙΙΚΚΑΑΣΣΙΙΩΩΝΝ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟ
ΜΜΕΕΓΓΑΑΛΛΟΟ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟ  ΣΣΤΤΟΟ  ΠΠΑΑΡΡΚΚΟΟ  ΠΠΟΟΛΛΗΗΣΣ  

Ο δήμαρχος ζήτησε ομόφωνη απόφαση από το Δ.Σ. για να
προχωρήσουν οι αγορές γης και η αποζημίωση των ιδιοκτητών 

Υπηρεσιακά «συνηθισμένη» , αλλά και σημειολογικά
ιδιαίτερη, η ομόφωνη, γνωμοδοτική απόφαση της
δημοτικής επιτροπής παιδείας, (ΔΕΠ) της 20ης Φεβρο-

υαρίου, προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
Θέμα, η κατανομή του ποσού της πρώτης δόσης για το 2017

των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) για τα λειτουργικά έξοδα
των σχολείων του δήμου μας.

Σημειολογικά ιδιαίτερη, γιατί αντανακλά και αποτυπώνει τη νέα
βελτιωμένη εικόνα στην πολιτική και τις σχέσεις δήμου και σχολι-
κής κοινότητας.

Αποτέλεσμα της μακράς, επίμονης προσπάθειας στην άμεση
επικοινωνία του δήμου με τους πολίτες του, την αξιόπιστη σχέση,
την εκ των έσω άμεση καταγραφή και αντιμετώπιση των προβ-
λημάτων, και την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των υπηρε-
σιών με την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των συνεχώς μειούμε-
νων κρατικών κονδυλίων.

Βασικοί συντελεστές της όλης εικόνας οι δύο σχολικές επιτρο-
πές και οι πρόεδροι κκ Μαρούγκα Κωνσταντίνα και Μίχας Μενέ-
λαος, που με πολύ κόπο, χρόνο,  σκληρή δουλειά κι εξαιρετική
οργάνωση, υπο την αιγίδα και συνεχή ενημέρωση και συνερ-
γασία του δημάρχου, κατάφεραν να πείσουν και τους πιο δύσπι-
στους και προκατειλημμένους, ή «κακομαθημένους», για την ειλι-
κρινή διάθεση συνεργασίας, και προσφοράς έργου που με κοινή
συνεννόηση, και προγραμματισμό, αλλάζουν και βελτιώνουν
σημαντικά την εικόνα των σχολείων μας.

Σ αυτό το περιβάλλον, προβληματισμό προκαλεί η διαπίστω-
ση του μειωμένου αριθμού μαθητών της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης που χτυπάει ανησυχητικά το καμπανάκι του δημο-

γραφικού προβλήματος της χώρας.
Η ΔΕΠ ακολουθώντας την δημο-

τική πολιτική στήριξης όλων των
εκπαιδευτικών βαθμίδων με έμφαση
στα βασικά κύτταρα της προ νηπια-
κής  και νηπιακής εκπαίδευσης,
χωρίς ουσιαστική περικοπή πόρων
από τις ανάγκες των υπολοίπων
βαθμίδων, αποδέχτηκε και υιοθέτ-
ησε την πρόταση των εκπροσώπων
της ΕΛΜΕ και της Διεύθυνσης πρω-
τοβάθμιας εκπαίδευσης, για επιπ-
λέον ενίσχυση των νηπιαγωγείων,
με τριπλασιασμό  του συντελεστή
δαπάνης, 10,97 ευρώ που αντιστοιχεί  αναλογικά για κάθε μαθη-
τή.

Είναι μια ακόμα απόφαση υλικής και ηθικής αναγνώρισης και
στήριξης  του εξαιρετικού έργου των νηπιοκώμων και νηπια-
γωγών του δήμου μας. 

Έμπρακτη επιβεβαίωση  της άποψης ότι η παιδεία ξεκινάει
από την προνηπιακή και  νηπιακή ηλικία που χρειάζονται την
προσοχή και την ιδιαίτερη φροντίδα μας.

Προσβλέπουμε στην ομόφωνη στήριξη και αποδοχή της
εισήγησής μας από το Δημοτικό συμβούλιο της πόλης μας.

Ο πρόεδρος Της ΔΕΠ

Γρηγόρης Κοροπούλης.

Γ. Κοροπούλης: Νέα βελτιωμένη εικόνα στην πολιτική και τις σχέσεις
δήμου Ελευσίνας και σχολικής κοινότητας

Η Δημοτική Επιτροπή παιδείας αποφάσισε 
την επιπλέον ενίσχυση των νηπιαγωγείων, 

με τριπλασιασμό του συντελεστή δαπάνης, 10,97 ευρώ
που αντιστοιχεί αναλογικά για κάθε μαθητή



ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ,

ΠΟΥ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΚΚααττεεδδάάφφιισσηη  ττωωνν  ππααρράάννοομμωωνν  
κκττιισσμμάάττωωνν  κκααιι  ααπποομμάάκκρρυυννσσηη  ττωωνν
ΡΡΟΟΜΜΑΑ  ααπποο  ττοονν  ΣΣααρρααννττααππόόττααμμοο

μμεε  κκάάθθεε  ννόόμμιιμμηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ελευσίνας που συνήλθε
την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017 μετά από πρόσ-
κληση του Προέδρου του ΒΑΣΙΛΗ ΑΓΡΙΜΑΚΗ,

παρόντος του Δημάρχου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΑ, συζήτ-
ησε το θέμα «Επί αιτήματος κατοίκων περιοχής Σαραν-
ταπόταμου Ελευσίνας», και μετά από εμπεριστατωμένη
συζήτηση , 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ κατά πλειοψηφία
Με είκοσι τρεις (23) ψήφους υπέρ έναντι μιάς (1) κατά

(μειοψήφισε ο κ. Βαμβακάς)
Την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος.
Είναι γνωστό ότι στην περιοχή Κουραμάνη έχουν εγκα-

τασταθεί παράνομα ΡΟΜΑ σε χώρο που δεν είναι ιδιοκ-
τησίας τους και έχουν προβεί στην κατασκευή παράνο-
μων κτισμάτων.

Μόνιμα είναι τα φαινόμενα  ρευματοκλοπής και νεροκ-
λοπής, ενώ παρατηρούνται  άθλιες συνθήκες υγιεινής σε
γειτνίαση με σπίτια κατοίκων. 

Μετά την εγκατάστασή τους έχει παρατηρηθεί  αύξηση
της παραβατικότητας στην περιοχή. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο διαπιστώνει την αγανάκτηση
των κατοίκων της περιοχής Σαρανταπόταμου Ελευσίνας
όπως αυτή εκφράζεται σε σχετικό έγγραφό τους, καθώς
και την επικίνδυνη παραβατικότητα που προκύπτει από
την εγκατάστασή τους και απαιτεί:

1. Την κατεδάφιση των παράνομων κτισμάτων
και την απομάκρυνση των ΡΟΜΑ με κάθε νόμιμη δια-
δικασία.

2. Την αστυνόμευση της περιοχής για την ασφ-
άλεια  των κατοίκων και των περιουσιών τους μέχρι
την κατεδάφιση των κτισμάτων

3. Την εύρεση χώρου μετεγκατάστασή τους
4. Την ευρεία σύσκεψη μεταξύ αρμόδιων κρα-

τικών, δημοτικών φορέων και κατοίκων της περιοχής
για την άμεση αντιμετώπιση  του θέματος 

Το παρόν ψήφισμα να αποσταλεί:
•Αντιπεριφέρεια Αττικής,  
•Διοικητή  Αστυνομικού Τμήματος Ελευσίνας
•Πυροσβεστική Υπηρεσία Ελευσίνας
•Δ/νση Δόμησης Δήμου Ελευσίνας 
•Τοπικό τύπο. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 60/17
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Υπεγράφη μεταξύ του
δημάρχου Αχαρνών
και του αναδόχου

του έργου η σύμβαση που
αφορά στην κατασκευή εξω-
τερικών διακλαδώσεων για
τη σύνδεση ακινήτων με το
δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρ-
των σε διάφορες περιοχές
της πόλης, προϋπολογισμού
100.000 €.

Το κόστος καλύπτεται από
πόρους του Δήμου  ενώ η
προθεσμία εκτέλεσης του
έργου έχει οριστεί σε οκτώ
μήνες από την ημέρα υπογρ-
αφής της σύμβασης. 

Σε τρία αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά της συμφ-
ωνίας αναφέρθηκε ο κ. Κασσαβός. Το πρώτο,όπως
είπε, είναι «η ωφέλεια και εξυπηρέτηση των
συμπολιτών μας που θα συνδεθούν στο δίκτυο
αποχέτευσης. 

Το δεύτερο είναι το γεγονός ότι το έργο χρημα-
τοδοτείται από πόρους του Δήμου Αχαρνών και
αποτελεί απάντηση σε όσους κάνουν λόγο για
πτωχευμένο δήμο. 

Η δημοτική αρχή συνεχίζει απρόσκοπτη το έργο
της και το μόνο που την απασχολεί είναι το συμφ-
έρον των κατοίκων του δήμου.

Το τρίτο και επίσης σημαντικό χαρακτηριστικό

είναι ότι οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Αχαρνών 
ανταποκρίθηκαν με τον καλύτερο και ταχύτερο

δυνατό τρόπο στην διεκπεραίωση (δημοπράτηση,
διαγωνισμός, κατακύρωση) του έργου. 

Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία και αποδεικνύει
την ικανότητα και επάρκεια των Υπηρεσιών του
Δήμου Αχαρνών, καθώς το συγκεκριμένο έργο δια-
περαιώθηκε με βάσει τον πολύ πρόσφατο νόμο
4412/2016 που αλλάζει ριζικά τις διαδικασίες για τις
Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών.

Η υπογραφή της σύμβασης έγινε παρουσία του
Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Αχαρνών Παναγιώτη Πολυμενέα.

Έπεσαν οι υπογραφές για τις συνδέσεις 
αποχέτευσης στον Δήμο Αχαρνών
Γ. Κασσαβός: Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Αχαρνών
και αποτελεί απάντηση σε όσους κάνουν λόγο για πτωχευμένο δήμο. 

Η δημοτική αρχή συνεχίζει απρόσκοπτη το έργο της και το μόνο που την
απασχολεί είναι το συμφέρον των κατοίκων του δήμου

Ηραγδαία ανάπτυξη και
η δυναμική των logis-
tics στη χώρα μας,

απαιτεί τη δημιουργία ειδικής
γραμματείας, που θα καλύπτει
όλες τις ανάγκες του τομέα της
μεταφορικής αλυσίδας, όπως
ανέφερε ο πρόεδρος του Εμπο-
ρικού και Βιομηχανικού Επιμελ-
ητηρίου Πειραιά Βασίλης
Κορκίδης στην εκδήλωση: «Η Δυτική Αττική Logistic
Center της ελληνικής επικράτειας», που πραγματοποι-
ήθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Ελευσίνα.

Ο κ. Κορκίδης σημείωσε στην ομιλία του ότι ο σωστός
στρατηγικός σχεδιασμός για την ανάπτυξη του τομέα των
logistics μπορεί να φέρει προστιθέμενη αξία και πιο
φθηνά προϊόντα στην Ελλάδα.

«Με την απλούστευση της διαδικασίας αδειοδότησης
κέντρων αποθήκευσης και διανομής, η Ελλάδα βρίσκεται
πιο κοντά στην ανάδειξή της σε logistics hub της Ν.Α.
Ευρώπης, κάτι που δεν περνάει μόνο μέσα από μεγάλα
διαμετακομιστικά κέντρα, όπως το Θριάσιο Πεδίο ή το
Στρατόπεδο Γκόνου στη Θεσσαλονίκη, αλλά και από ένα
δίκτυο μικρότερης εμβέλειας εμπορευματικών κέντρων,
με πρώτους σταθμούς την Αλεξανδρούπολη και το
Σχηματάρι» όπως είπε.

Ακόμη πρόσθεσε ότι οι μεγάλες προοπτικές που
ανοίγονται με τις επενδύσεις στο λιμάνι του Πειραιά,

δικαιολογούν το τεράστιο
μέγεθος του Θριασίου,
χωρίς να ακυρώνεται η
χρησιμότητα μικρότερων
εμπορευματικών κέντρων.
Aντιθέτως, εκτιμά ότι
υπάρχει πεδίο συνεργιών
και δυνατότητα δημιο-
υργίας ελληνικού cluster
logistics. Κι αυτό διότι τα

μεγάλα κέντρα logistics σε κάποιες περιπτώσεις δεν
εξυπηρετούν τους μικρούς παραγωγούς και βιοτέχνες, γι'
αυτό το Σχηματάρι, μπορεί να εξυπηρετήσει την Ανατολι-
κή Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Φθιώτιδα.

Ο κ. Κορκίδης υπογράμμισε τη σημασία της αναβάθμι-
σης των οδικών μας μεταφορών και του σιδηροδρομικού
δικτύου.

Τέλος ανέφερε ότι η αναταραχή που επικρατεί στην
Τουρκία οδηγεί πολλές χώρες της Εγγύς Ανατολής στην
αναζήτηση νέων τρόπων προσέγγισης των αγορών της
Ε.Ε., προκειμένου να αποφύγουν οδεύσεις μέσα από την
Τουρκία. Μάλιστα, μια συμφωνία προς αυτή την κατεύθυ-
νση, ανάμεσα στην Ελλάδα και στο Ιράν αναμένεται να
τελεσφορήσει μέσα στο επόμενο διάστημα, μετά την
άρση των διεθνών οικονομικών κυρώσεων και την επα-
ναφορά στους σχεδιασμούς της διεθνούς κοινότητας.
Αντίστοιχο ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί και από άλλες
χώρες, όπως την Αρμενία και τη Γεωργία.

ΟΟ  σσωωσσττόόςς  σσχχεεδδιιαασσμμόόςς  ττωωνν  ΟΟ  σσωωσσττόόςς  σσχχεεδδιιαασσμμόόςς  ττωωνν  llooggiissttiiccssllooggiissttiiccss
θθαα  φφέέρρεειι  φφθθηηννόόττεερραα  ππρροοϊϊόόννττααθθαα  φφέέρρεειι  φφθθηηννόόττεερραα  ππρροοϊϊόόνντταα

Ανέφερε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά ΒασίληςΑνέφερε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά Βασίλης
Κορκίδης στην εκδήλωση: «Η Δυτική Αττική Κορκίδης στην εκδήλωση: «Η Δυτική Αττική Logistic Center Logistic Center της ελληνικής επικράτειας».της ελληνικής επικράτειας».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ       
ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ                                      Κ.ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ
Κ. ΒΑΣΙΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΘ.ΔΙΟΛΕΤΗΣ
Ε.ΚΑΛΟΓΡΙΔΑΚ
ΗΣ
ΓΡ.ΚΟΡΟΠΟΥΛ
ΗΣ
ΑΘ.
ΚΡΙΕΚΟΥΚΗΣ

Κ.ΜΑΡΟΥΓΚΑ
ΑΘ.ΜΑΥΡΟΓΙΑΝ
ΝΗΣ
Μ.ΜΙΧΑΣ
Δ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ
ΛΟΣ
ΕΙΡ. ΣΑΚΝΔΑΛΗ
Δ.ΤΣΑΤΣΗΣ
Ν.ΨΟΥΝΗΣ

Μ.ΑΝΤΩΝΑΡΑ
Ν.ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ
Β.ΡΕΝΤΟΥΜΗ
Δ.ΛΙΑΣΚΟΣ
Ν.ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ
Κ.ΒΑΜΒΑΚΑΣ
ΑΘ.ΜΙΛΗΣΗΣ
ΕΜ.ΒΑΡΔΑΒΑΚ
ΗΣ
Χ.ΔΕΔΕΗΛΙΑΣ



Ριζικά αναμένεται να αλλάξει ο Φόρος Πολυτελούς
Διαβίωσης στα αυτοκίνητα ώστε να αποφέρει
έσοδα άνω των 77 εκατ. ευρώ και παράλληλα να

πληρώνουν οι ιδιοκτήτες των πραγματικά ακριβών αυτο-
κινήτων και όχι εκείνων που κινούνται με κινητήρα άνω
των 1.929 κ.εκ. που κυριολεκτικά δεν έχουν καμία αγορ-
αστική αξία.

Ειδικότερα, ο Φόρος Πολυτελούς Διαβίωσης -ο οποίος
επιβάλλεται αυτή τη στιγμή σε οχήματα με κινητήρες από
1.929 κ.εκ. και άνω με ηλικίες έως 10 έτη- αναμένεται να
καταργηθεί και ο τρόπος υπολογισμού του συγκεκριμέ-

νου φόρου να συνδέεται με την Αξία Λιανικής προ Φόρων.
Δηλαδή ο Φόρος Πολυτελούς Διαβίωσης θα επιβάλλεται στα πραγματικά ακριβά αυτοκίνητα τα οποία κινούνται με

μικρούς κινητήρες με κυβισμό από 1.400 ή 1.600 κ. εκ. αλλά η Αξία Λιανικής τους ξεπερνά σε πάρα πολλές περι-
πτώσεις τις 30.000 ευρώ και οι ιδιοκτήτες του δεν πληρώνουν τον συγκεκριμένο φόρο σε αντίθεση με τους κατόχους
οχημάτων με κινητήρες από 1.929 κ. εκ. και άνω που πληρώνουν από 440 ευρώ αν το όχημα έχει κλείσει 5 χρόνια
ζωής ή 880 ευρώ ετησίως αν το όχημα δεν έχει κλείσει 5ετία αλλά η αξία τους δεν ανέρχεται ούτε στις 3.000 ευρώ!

Με αυτό τον τρόπο το οικονομικό επιτελείο εκτιμά πως χιλιάδες ιδιοκτήτες αυτοκινήτων θα σπεύσουν να πραγμα-
τοποιήσουν άρση ακινησίας στα οχήματά τους από τις εφορίες ενώ από την άλλη μεριά θα κληθούν να πληρώσουν
Φόρο Πολυτελούς Διαβίωσης οι ιδιοκτήτες των πραγματικά ακριβών αυτοκινήτων.

Παράλληλα η επιβολή του Φόρου Πολυτελούς Διαβίωσης θα πραγματοποιείται σε όλα τα εταιρικά αυτοκίνητα και όχι
μόνο στο ένα από ολόκληρο στόλο με τον μεγαλύτερο κυβισμό που ισχύει σήμερα! Επίσης τα εταιρικά αυτοκίνητα απο-
τελούν το 60% του συνόλου των ετήσιων πωλήσεων στα καινούρια αυτοκίνητα και οι επιχειρήσεις με στόλους οχημά-
των «ξέφευγαν» από την πληρωμή του συγκεκριμένου φόρου για τις λιμουζίνες τους.

Σύμφωνα πάντως με τον Προϋπολογισμό του 2017 (κωδικός 0897) τα έσοδα από το Φόρο Πολυτελούς Διαβίωσης
υπολογίζονται σε 77 εκατ. ευρώ. 
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Κοινωνικό Επιδομα Αλληλεγγύης: Κοινωνικό Επιδομα Αλληλεγγύης: 
Νέα αίτηση για όσους άλλαξαν τα εισοδήματα

«Εντυπωσιακά χαρακτήρισε τα νούμερα των ωφε-
λουμένων του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγ-
γύης (ΚΕΑ) η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου,
μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού-
Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων , καθώς οι
ωφελούμενοι άγγιξαν τους 300.000. Η κ. Φωτίου
υπογράμμισε ότι το σύστημα δεν κλείνει στις 28
Φεβρουαρίου. Ξεκινά η διαδικασία διασταύρωσης
των στοιχείων των πολιτών, που έχουν αιτηθεί το
ΚΕΑ»

«Το σύστημα λειτουργεί και δεν θα ξανακλείσει
ποτέ» είπε, ενώ για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται
ο έλεγχος τόνισε ότι: «Το σύστημα είναι απολύτως

αξιόπιστο, με το που θα εισαχθούν τα στοιχεία και εφόσον γίνει ο έλεγχος του τελευταίου
εξαμήνου, σου λέει εάν είσαι δικαιούχος του ΚΕΑ και το πόσο που θα πάρεις». Η αν.
υπουργός πρόσθεσε ότι το συγκεκριμένο σύστημα εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην
Ευρώπη και υπογράμμισε ότι δεν εξετάζεται η φορολογική δήλωση του αιτούντος, αλλά
αυστηρά οι τελευταίοι έξι μήνες. Διευκρίνισε, δε, ότι ακόμα κι αν ένας πολίτης αυτό το
εξάμηνο κάποιον μήνα έχει εισπράξει περισσότερα χρήματα και απορριφθεί από το
ΚΕΑ, μπορεί να υποβάλει εκ νέου αίτηση τον επόμενο μήνα και να αποδειχτεί ότι δικαι-
ούται το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.

Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τέρμα για όσους έχουν κάνει αιτήσεις μέσα στον Φεβρο-
υάριο, αλλά συνεχίζουν τον Μάρτιο» είπε η κ. Φωτίου και εκτίμησε ότι συνολικά οι ωφε-
λούμενοι θα αγγίξουν τους 750.000 δικαιούχους.

Εντατικοποίηση των ελέγχων -ενόψει 
Σαρακοστής- ζητά το υπουργείο Οικονομίας

Την αυξημένη παρουσία
των ελεγκτικών µηχα-
νισµών στην αγορά κατά τη

διάρκεια της Σαρακοστής ζητά το
υπουργείο Οικονομίας, με δεδοµέ-
νο ότι θα είναι ιδιαίτερα αυξημένη η
ζήτηση ευαλλοίωτων τροφίµων
όπως κεφαλόποδα ( π.χ. χταπόδια,
καλαµάρια, σουπιές), οστρακοειδή
( π.χ. µύδια, κυδώνια, γυαλιστερές,
στρείδια, αχιβάδες, χτένια),
µαλακόστρακα ( π.χ. γαρίδες, καρ-
αβίδες, όστρακα, καβούρια) και
λοιπά σαρακοστιανά. 

Επιβάλλεται να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε η λειτουργία της αγοράς
να είναι οµαλή και σύµφωνη τόσο µε τις υγειονοµικές διατάξεις όσο και τις διατάξεις για
την λειτουργία του ανταγωνισμού, σημειώνεται στην εγκύκλιο που απέστειλε στις περ-
ιφέρειες όλης της χώρας ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και προστασίας Καταναλωτή,
Αντώνης Παπαδεράκης. 

Η εγκύκλιος αναφέρει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στη διενέργεια ελέγχων σε σημεία
όπως λαϊκές αγορές, κεντρικές και τοπικές αγορές τροφίμων, λιανεµπορικές επιχειρή-
σεις, καθώς και σε επίκαιρα σημεία των εθνικών, επαρχιακών και αστικού δικτύου, λιµά-
νια κ.λ.π. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην σωστή και πλήρη επισήµανση
των τροφίµων -ποτών καθώς και στην ύπαρξη πινακίδων µε τις απαιτούµενες ενδείξεις,
κυρίως δε τον χρόνο ελάχιστης διατηρησιµότητας αυτών.

Αλλάζει ο Φόρος Πολυτελούς Διαβίωσης: Αλλάζει ο Φόρος Πολυτελούς Διαβίωσης: 

«Χαράτσι» πλέον και στα ΙΧ 1.400 κυβικών! 
ΕΝΠΕ – ΚΕΔΕ 

συνεδριάζουν εκτάκτως 
για τις αλλαγές 

στον «Καλλικράτη»

Οι προωθούμενες αλλαγές στο Πρόγραμμα
Καλλικράτης θα αποτελέσουν τα κεντρικό
θέμα συζήτησης της έκτακτης κοινής

συνεδρίασης των Διοικητικών Συμβουλίων της
ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ.
Η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για τις 11 π.μ.
τη Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017 και θα πραγματοποιηθεί
στα γραφεία της ΕΕΤΑΑ (Μυλλέρου 73-77).
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ΟΔήμος Ελευσίνας σε συνεργασία με το
Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων και
τους εθελοντές διασώστες της Εθελοντικής Δια-

σωστικής Ομάδας Κρίσεων ΕΔΟΚ, το Σάββατο 4
Μαρτίου θα πραγματοποιήσουν σεμινάριο Βασικών Α’
Πρώτων Βοηθειών, στο 2ο Γυμνάσιο Ελευσίνας, στην
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και ώρα 10:00 το πρωί με
14:00 το μεσημέρι.

Τα Θέματα που θα παρουσιαστούν είναι :

Καρδιοαναπνευστική Ανάνηψη, Ξένο σώμα στο λάρυ-
γγα- πνιγμονή, Λιποθυμία, Δηλητηρίαση από οινόπνευμα
(μέθη), Τραύμα, Αιμορραγία, Ρινορραγία, Έγκαυμα, Διά-
σειση, Διάστρεμμα, Τσίμπημα σφήκας – μέλισσας, Ηλία-
ση, Υποθερμία

Σε ποιους απευθύνεται
Γενικός πληθυσμός, Εκπαιδευτικοί όλων των

βαθμίδων, Γονείς, Ηλικιωμένους Εργαζόμενους του
Δήμου σε συνεργεία, τεχνικά έργα, καθαριότητα, πράσι-
νο, αθλητικά κέντρα, παιδικούς σταθμούς, κοινωνική
πρόνοια, Συλλόγους αθλητικούς, φυσιολατρικούς, περιη-
γητικούς, ορειβατικούς κλπ, Σωματεία και συλλόγους
εργαζομένων, επαγγελματίες βαρέων και ανθυγιεινών
επαγγελμάτων, επαγγελματίες αγρότες, κτηνοτρόφους,
ψαράδες, επαγγελματικούς φορείς του Δήμους, Προσκό-
πους, Φορείς ιδιωτικούς ή δημόσιους που ασχολούνται
με ειδικές μορφές τουρισμού.

Για να δηλώσετε συμμετοχή στο σεμινάριο μπορείτε να
επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα: 210-5537216 και
2105537239 μέχρι την Τρίτη 28/02/2017.

Η συμμετοχή  στο σεμινάριο είναι δωρεάν.

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
ΣΣεεμμιιννάάρριιοο  ΒΒαασσιικκώώνν  ΑΑ’’  ΠΠρρώώττωωνν  ΒΒοοηηθθεειιώώνν  σσττηηνν  ΕΕλλεευυσσίίνναα
σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων 

και τους εθελοντές διασώστες της ΕΔΟΚ

ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΠΠ..  ΣΣΚΚΟΟΥΥΡΡΛΛΕΕΤΤΗΗ
ΟΟ  ΧΧΡΡ..  ΠΠΑΑΠΠΠΠΟΟΥΥΣΣ

γγιιαα  ττηηνν  σσυυμμμμεεττοοχχήή  ττοουυ  δδήήμμοουυ  
σσεε  ππρροογγρράάμμμμαατταα  εευυρρωωππααϊϊκκήήςς

χχρρηημμααττοοδδόόττηησσηηςς

ΟΥπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκο-
υρλέτης δέχθηκε στο Υπουργείο, το
μεσημέρι της Τετάρτης 22 Φεβρουαρίου

2017, το Δήμαρχο Φυλής Χρήστο Παππού.
Σκοπός της επίσκεψης του Δημάρχου ήταν η
συμμετοχή του Δήμου σε προγράμματα έργων.
Ο Χρήστος Παππούς ευχαρίστησε τον Υπο-
υργό για την εγκάρδια υποδοχή και τον προσ-
κάλεσε να επισκεφθεί το Δήμο, όταν του το επι-
τρέψουν οι υποχρεώσεις του.

(Α’ Ε.Λ.Μ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)
Δ/ΝΣΗ: Πίνδου και Αθηνάς 22  Ελευσίνα
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 19200
ΤΗΛΕΦΩΝΟ - FAX: 2105561490
Email: a.elme.dyt.attikis@gmail.com
http://aelmedytikattik.blogspot.gr/

Ελευσίνα  23/02/2017

Οι εργασιακές συνθήκες στη χημική βιομηχανία ΣΚΟΤ,
που εδρεύει στη Δυτική Αττική,αποτελούν την καλύτερη
απόδειξη για τους στόχους των εφαρμοζόμενων πολι-
τικών στο όνομα της κρίσης, των μνημονίων και των ……
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην ελληνική οικο-
νομία.

Η απόλυτη ασυδοσία της εργοδοσίας είναι η ελάχιστη
δυνατή έκφραση για να περιγράψει κανείς την κατάστα-
ση.

Η δουλοπαροικία σε πλήρη εξέλιξη με την πλήρη
συναίνεση των μνημονιακών κυβερνήσεων,αφού δεν
υπάρχει καμιά υποχρέωση για συλλογικές συμβάσεις
απ’ την εργοδοσία, αφού μπορεί να διαλύσει το ωράριο
εργασίας, αφού μπορεί να επιβάλει εκ’ περιτροπής
εργασία ακόμη και για 3 ημέρες τον μήνα στους …. μόνι-
μους εργαζόμενους, αφού μπορεί να προσλάβει όποτε
το θελήσει ενοικιασμένους (εργολαβικούς) εργαζόμενους
για να εκβιάσει … τους μόνιμους εργαζόμενους, αφού
μπορεί να καταργήσει κάθε έννοια υγιεινής και ασφάλει-
ας στη  εργασία, αφού…., αφού…..

Όλα αυτά με το γράμμα του νόμου, μιας και οι μνημο

νιακοί νόμοι που έχουν υπογράψει οι ελληνικές κυβε-
ρνήσεις δίνουν στην εργοδοσία όλα αυτά τα δικαιώματα
της ασυδοσίας.

Το μόνο εμπόδιο σ’ αυτά οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στη
βιομηχανία ΣΚΟΤ, που με τον αγώνα τους μέσα απ’ το
σωματείο τους κατάφεραν να πάρουν πίσω απολύσεις
συναδέλφων τους και παλεύουν να ανατρέψουν τις
συνθήκες γαλέρας που προσπαθεί να επιβάλει η εργο-
δοσία.

Την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου και ώρα 13:00μμ
ορίστηκε στο Υπουργείο Εργασίας συνάντηση για να
συζητηθεί εργατική διαφορά, μετά από απαίτηση και κιν-
ητοποίηση των εργατών-τριών της βιομηχανίας ΣΚΟΤ.

Στηρίζουμε με όλη μας την ψυχή τον αγώνα των εργα

ζομένων στη βιομηχανία ΣΚΟΤ και δηλώνουμε ότι είναι
και δικός μας αγώνας.

Καλούμε στη συγκέντρωση την Παρασκευή
24/2/2017 στις 12:30μμ έξω απ’ το Υπουργείο
Εργασίας στη σταδίου, όπου θα βρίσκονται και οι
εργαζόμενοι της ΣΚΟΤ.

Η αλληλεγγύη και ο κοινός αγώνας όλων των εργαζό-
μενων είναι μονόδρομος.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Α’ ΕΛΜΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Καρυώτης Δημήτρης

Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Βασιλείου Γιούλη

ANAΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Α’ ΕΝΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΕΙΙΜΜΑΑΣΣΤΤΕΕ  ΟΟΛΛΟΟΙΙ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΖΖΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟΙΙ  ΣΣΤΤΗΗ  ΒΒΙΙΟΟΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΙΙΑΑ  ΣΣΚΚΟΟΤΤ
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Από χθες  Πέμπτη άρχισε  η υποβολή αιτήσεων στο
πλαίσιο δύο νέων προγραμμάτων του ΟΑΕΔ, για
προσλήψεις συνολικά 15 χιλιάδων ανέργων, ηλικίας

άνω των 50 ετών με επιδότηση μισθού Οι προσλήψεις θα
γίνουν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, Κοινωνικές
Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς
Περιορισμένης Ευθύνης και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού
τομέα. Οι 5.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης αφορούν
ανέργους άνω των 50 ετών που είναι εγγεγραμμένοι στο
μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα άνω των
12 μηνών. Οι 10.000 θέσεις αφορούν εγγεγραμμένους στο
μητρώο ανέργων για χρονικό διάστημα άνω των τριών
μηνών. Σημειώνεται ότι το ύψος της επιχορήγησης ορίζεται
στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού
κόστους του ωφελούμενου. 

Το πρώτο πρόγραμμα προϋπολογισμού 25 εκατ. για
5.000 ανέργους, έχει προϋπολογισμό 25 εκατ. (2017 -
2019), απευθύνεται σε επιχειρήσεις που απασχολούν
πάνω από 20 άτομα και προβλέπει 12μηνη επιδότηση
μισθού χωρίς δέσμευση διατήρησης του προσωπικού
τρεις μήνες μετά αν προσληφθεί μακροχρόνια άνεργος. 

Αν η επιχείρηση ζητήσει επέκταση της επιχορήγησης, αυτή
θα είναι για επιπλέον 9 μήνες με υποχρέωση διατήρησης του
προσωπικού για ακόμη 3 μήνες. 

Για την πρόσληψη ατόμου άνω των 50 ετών - άνεργου για
6 μήνες, η επιχορήγηση θα είναι για 9 μήνες με υποχρέωση
διατήρησης του προσωπικού για άλλους 3 μήνες.

Το δεύτερο πρόγραμμα, προϋπολογισμού 50 εκατ.
ευρώ, είναι για 10.000 θέσεις ανέργων σε επιχειρήσεις
με προσωπικό άνω των 20 ατόμων. 

Οι επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να έχουν κάνει απολύσεις
μόνο ένα τρίμηνο πριν από την υποβολή αίτησης και θα μπο-
ρούν να επιδοτηθούν για 12 μήνες χωρίς καμία δέσμευση αν
προσλάβουν μακροχρόνια άνεργο (αν ζητήσουν επέκταση,
αυτή θα είναι για ακόμη 9 μήνες δηλ, συνολικά για 21 μήνες
αλλά με υποχρέωση διατήρησης του προσωπικού για άλλο-
υς 3 μήνες). Αν προσλάβουν μη μακροχρόνια (αλλά άνω των
3 μηνών) άνεργο θα επιδοτούνται για 9 μήνες με υποχρέω-
ση δέσμευσης διατήρησης του προσωπικού χωρίς επιχο-
ρήγηση για άλλους 3 μήνες. 

Εφόσον, όμως, ζητήσουν επέκταση του προγράμματος για
άλλους 9 μήνες (δηλαδή συνολικά για 18 μήνες) θα πρέπει 

να μην απολύσουν κανέναν για 6 ακόμη μήνες χωρίς επιχο-
ρήγηση. Για κάθε ημέρα απασχόλησης λιγότερη των 25 ημε-
ρών, το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, όπως διαμο-
ρφώνεται κάθε φορά, μειώνεται κατά 1/25. Στο μισθολογικό
και μη μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι ακαθάρι-
στες πραγματικές μηνιαίες αποδοχές και οι εισφορές που
βαρύνουν τον εργοδότη. 

Οι αποζημιώσεις του Δώρου Χριστουγέννων, Δώρου
Πάσχα και Επιδόματος Αδείας, συμπεριλαμβάνονται στο
μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος των μηνών που
καταβάλλονται. Διάρκεια επιχορήγησης 

-Για την πρόσληψη ανέργων που βρίσκονται σε ιδιαίτερα
μειονεκτική θέση, η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται
στους 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για άλλους εννέα
μήνες, ύστερα από αίτηση που θα υποβάλει η δικαιούχος
επιχείρηση εντός 30 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη
του 12μηνου απασχόλησης. Είναι δυνατή η επιμήκυνση της
ως άνω προθεσμίας κατά 30 ημέρες, μετά από αίτηση του
εργοδότη και ύστερα από απόφαση του προϊσταμένου της
υπηρεσίας. 

-Σε περίπτωση που η επιχείρηση αιτηθεί την επέκταση της
επιχορήγησης για άλλους εννέα μήνες, μετά τη λήξη της
επιχορήγησης (12+9=21 μήνες), η επιχείρηση δεσμεύεται να
διατηρήσει το προσωπικό για τρεις μήνες ακόμα, χωρίς
επιχορήγηση. 

Σε αντίθετη περίπτωση, το πρόγραμμα λήγει, μετά τη λήξη
της δωδεκάμηνης (12μηνης) επιχορήγησης και η επιχείρηση
δεν δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό για τρεις μήνες
ακόμα. 

- Για την πρόσληψη ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτι-
κή θέση, η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους εννέα
μήνες, χωρίς να παρέχεται η δυνατότητα επέκτασης του
προγράμματος για άλλους εννέα μήνες. Μετά τη λήξη της
επιχορήγησης (9μηνη επιχορήγηση), οι επιχειρήσεις
δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για τρεις μήνες
ακόμα, χωρίς επιχορήγηση (9+3=12μήνες). 

Διευκρινίζεται ότι ως άτομα σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση
νοούνται οι άνεργοι- ηλικίας άνω των 50 ετών -εγγεγραμμέ-
νοι στο μητρώο ανέργων των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ για χρο-
νικό διάστημα άνω των 12 μηνών. 

Ως άτομα σε μειονεκτική θέση νοούνται οι άνεργοι- ηλικίας
άνω των 50 ετών -εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των
υπηρεσιών του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα άνω των έξι
μηνών.

““ΣΣεειισσίίχχθθωωνν  22001177””
σσττηηνν  ΠΠάάρρννηηθθαα

Κινητοποίηση πυροσβεστικής
για εικονικό σεισμό 5,9 Ρίχτερ

Το κέντρο επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής
λαμβάνει σήμα για διαρροή αερίου, φωτιά και
εγκλωβισμό ατόμων μετά από ισχυρό σεισμό

της τάξεως των 5.9 Ρίχτερ με επίκεντρο την οδό
Γαλήνης στη Πάρνηθα.

Αμέσως στο σημείο σπεύδουν οχήματα της
πυροσβεστικής, γερανοφόρα, το ένα από τα τρία ειδικά
επανδρωμένα πούλμαν “Όλυμπος” που
χρησιμοποιείται ως επιχειρησιακό κέντρο σε
περιπτώσεις σοβαρών κρίσεων, αλλά και ομάδες των
ΕΜΑΚ.

Αυτό ήταν το σενάριο στο οποίο κλήθηκαν να
ανταποκριθούν άνδρες της Πυροσβεστικής σε μία
άσκηση που στέφθηκε με επιτυχία.

Οι πυροσβέστες που συμμετείχαν στην άσκηση
«Σεισίχθων 2017» έφεραν εις πέρας απεγκλωβισμούς
ατόμων από υπό κατάρρευση κτήριο, όπως επίσης και
από υπόγειο που είχε καταρρεύσει, με τη συνδρομή
ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων αλλά και των ανδρών της
ΕΜΑΚ.

Στην άσκηση που ολοκληρώθηκε λίγα λεπτά πριν τις
22:00 το βράδυ, παρουσία του Αρχηγού του
Πυροσβεστικού Σώματος, συμμετείχε και η Γενική
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. 

Τροπολογία για την 
Επιχορήγηση δήμων

με σκοπό την εξόφληση 
απλήρωτων υποχρεώσεων 

Τροπολογία που δίνει τη δυνατότητα της επιχο-
ρήγησης των δήμων για την εξόφληση απλήρ-

ωτων υποχρεώσεων προς τρίτους, κατέθεσαν ο υ
πουργός Οικονομικών Ευκ. Τσακαλώτος και ο
αναπληρωτής υπουργός Γιώργος Χουλιαράκης.
Σύμφωνα με την τροπολογία, τα χρήματα της
επιχορήγησης θα προέρχονται από το Λογιαρια-
σμό υπέρ της Εξυγίανσης των Δήμων και σε καμιά
περίπτωση δεν θα υπερβούν τα 30 εκατ. ευρώ.

20 θέσεις προσωπικού ασφαλείας στο Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο»

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» ανα-
κοινώνει την πρόσληψη, με σύμβα-

ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την
αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών
περιστάσεων του Γ. Ν. Ελευσίνας
«ΘΡΙΑΣΙΟ», που εδρεύει στη Μαγούλα του
Νομού Αττικής, και συγκεκριμένα της ειδικότ-
ητας:  ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΟΟΑΑΕΕΔΔ::  ΆΆννοοιιξξεε  ηη  ααίίττηησσηη  γγιιαα  1155..000000  ππρροοσσλλήήψψεειιςς  
μμεε  εεππιιδδόόττηησσηη  μμιισσθθοούύ  έέωωςς  550000  εευυρρώώ
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Για ένατη χρονιά, στο πλαίσιο της Εταιρικής  Κοι-
νωνικής Ευθύνης, ο όμιλος Εταιρειών
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» (ΕΛ.ΠΕ.), επιβρα-

βεύει τους μαθητές που πέτυχαν, με υψηλή βαθμολογία,
την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Στο πλαίσιο αυτό, τα ΕΛ.ΠΕ. θα χορηγήσουν χρηματι-
κά βραβεία στους νέους φοιτητές απ’ το Δήμο Ασπρ-
οπύργου, που πέτυχαν την υψηλότερη βαθμολογία εισα-
γωγής στις Πανελλήνιες εξετάσεις του 2016.

Οι ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνω-

ση που εξέδωσε
ο όμιλος ΕΛ.ΠΕ.,
πρέπει να είναι
μόνιμοι κάτοικοι
του Δήμου
Ασπροπύργου, απόφοιτοι του σχολικού έτους 2015-
2016, και να συμπληρώσουν την αίτηση που υπάρχει
αναρτημένη στην ιστοσελίδα των ΕΛ.ΠΕ., στη διεύθυ-
νση: http://www.helpe.gr

Απ’ την πλευρά του, ο Δήμος Ασπροπύργου, απε-

υθύνει θερμά συγχαρητήρια στην Εταιρεία, για τη συνέχι-
ση ενός θεσμού που επιβραβεύει την αριστεία και
στηρίζει έμπρακτα τους νέους, στα πρώτα βήματα της
φοιτητικής τους ζωής, σε χρόνους δίσεχτους για την
Πατρίδα και όλους τους Έλληνες. 

Από τον Όμιλο ΕΛ.ΠΕ. για 9η χρονιά

ΧΧΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΕΕΠΠΑΑΘΘΛΛΑΑ  
ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΕΕΙΙΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΥΥΣΣ  
ΝΝΕΕΟΟΥΥΣΣ  ΦΦΟΟΙΙΤΤΗΗΤΤΕΕΣΣ  
ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ

Ειδική Συνεδρίαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου

Αττικής την Κυριακή 5-3-17

Την Κυριακή, 5-3-2017 και ώρα 10:30 το Περιφερειακό
Συμβούλιο Αττικής πρόκειται να πραγματοποιήσει ειδική
συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 165
και 175 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξ-
ης: 

1. Συγκρότηση – Εκλογή Προεδρείου του Περιφ-
ερειακού Συμβουλίου Αττικής.

2. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών
μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής.

Η συνεδρίαση θα γίνει στο αμφιθέατρο του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και
Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός).

Στις 8/3 στα Μέγαρα

ΝΝεεαα  σσυυλλλλοογγήή  κκεεννώώνν  
σσυυσσκκεευυαασσιιώώνν  φφυυττοοφφααρρμμάάκκωωνν

Σε εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος
«ορθή διαχείριση κενών συσκευασιών
φυτοφαρμάκων» στο οποίο συμμετέχει ο

Δήμος Μεγαρέων από το έτος 2015, ανακοινώνε-
ται στους παραγωγούς – χρήστες φυτοφαρμάκων,
ότι η επόμενη συλλογή κενών πλαστικών συσκε-
υασιών φυτοφαρμάκων θα πραγματοποιηθεί την
Τετάρτη 8 Μαρτίου από τις 10:00 έως τις 12:30
στην στροφή δρόμου Περάματος (πρώην Ελαιο-
υργική).
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ : 
ΝΝέέαα  ηηλλεεκκττρροοννιικκήή  ππλλααττφφόόρρμμαα

εεξξυυππηηρρέέττηησσηηςς  πποολλιιττώώνν  κκααιι  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν

Ηνέα ηλεκτρονική πλατφόρμα εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων παρου-
σιάστηκε στα στελέχη και τους υπαλλήλους της Περιφέρειας Αττικής, σε ειδική
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου

Αττικής (Παπάγου-Χολαργός), στις 21 και 22 Φεβρουαρίου, παρουσία της Περιφερει-
άρχη Ρένας Δούρου.

Πρόκειται για ένα πακέτο λύσεων στην ψηφιακή και τηλεφωνική ενημέρωση και
εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων της Αττικής, στο οποίο περιλαμβάνε-
ται η παροχή περισσότερων από σαράντα (40) υπηρεσιών της Περιφέρειας, με ηλεκτρ-
ονικό τρόπο. Σηματοδοτεί δε το έργο αυτό τη μετάβαση της Περιφέρειας Αττικής σε ένα
νέο μοντέλο εξυπηρέτησης και επικοινωνίας με τους πολίτες, το οποίο θέτει στο επίκεν-
τρο τις ανάγκες τους.

Όπως τόνισε, κατά την παρουσίαση, ο Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Πολιτικής,
Παναγιώτης Αθανασιάδης, «στόχος του έργου είναι η εύκολη, γρήγορη, διαφανής και
αποτελεσματική ενημέρωση και εξυπηρέτηση για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, αξιο-
ποιώντας τις δυνατότητες που δίνει η Πληροφορική», κάτι που, όπως σημείωσε και η
Εντεταλμένη Σύμβουλος Εξυπηρέτησης του Πολίτη, Αγγελική Λεβέντη, «αποτελεί πρω-
ταρχική επιδίωξη της Διοίκησης της Περιφέρειας».

Το σύνολο των ψηφιακών αυτών λύσεων πρόκειται να τεθούν σε λειτουργία σταδιακά
από τον Απρίλιο του 2017 και περιλαμβάνει:

• Έναν νέο, εύχρηστο και φιλικό για τον χρήστη Οδηγό Υπηρεσιών της Περιφέρειας
με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικασία, αιτήσεις, δικαιολογητικά, σημεία
εξυπηρέτησης και οδηγίες πρόσβασης),

• Ηλεκτρονική πύλη υποβολής αιτημάτων και αιτήσεων για περισσότερες από σαράν-
τα υπηρεσίες για πολίτες ή/και επιχειρήσεις,

• Σύστημα ενημέρωσης των πολιτών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και SMS για
τα αποτελέσματα του αιτήματός τους,

• Αποθετήριο Εγγράφων και Απαντήσεων, όπου κάθε πολίτης μπορεί να έχει πρό-
σβαση σε ολόκληρο το ιστορικό συναλλαγών του με τον φορέα.

ΟΌμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέ-
σματα για το 2016, σύμφωνα με

ΔΠΧΠ. Το 2016 για δεύτερη συνεχή χρονιά,
μετά τις ζημιογόνες χρήσεις 2013 και 2014 ο
Όμιλος επέτυχε ιδιαίτερα υψηλή κερδοφορία
παρά την υποχώρηση κατά 25% των διεθνών
περιθωρίων διύλισης, σημειώνοντας την
υψηλότερη επίδοση δημοσιευμένων αποτελε-
σμάτων στην ιστορία του, με τα κέρδη EBIT-
DA να ανέρχονται σε €836 εκατ. και τα καθα-
ρά κέρδη σε €329 εκατ. έναντι καθαρών
κερδών €45 εκατ. το 2015 και ζημιών €369
εκατ. το 2014. Τα συγκρίσιμα αποτελέσματα,
μετά την αφαίρεση των κερδών αποτίμησης
αποθεμάτων ύψους €102 εκατ., λόγω της
ανάκαμψης των διεθνών τιμών αργού πετρε-
λαίου, διατηρήθηκαν για δεύτερη χρονιά στα
ιστορικά υψηλότερα επίπεδα για τον Όμιλο, με
Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA €731 εκατ. και
Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη €265 εκατ. έναντι
ζημιών €117 εκατ. το 2013 και οριακών
κερδών €2εκατ. το 2014.

Ιστορικό υψηλό παραγωγής και εξα-
γωγών

Τα διυλιστήρια του Ομίλου το 2016 σημείω-
σαν αύξηση της παραγωγής κατά 16% που
ανήλθε σε 14,8 εκατ. Μ.Τ., την υψηλότερη
επίδοση στην ιστορία του Ομίλου αξιο-
ποιώντας πλήρως την υψηλή διαθεσιμότητα
των μονάδων και τις επιλογές
τροφοδοσίας,καταγράφοντας υπεραπόδοση
σε σχέση με τα ενδεικτικά περιθώρια. 

Επίσης, νέο ιστορικό υψηλό σημείωσαν οι
εξαγωγές που ανήλθαν σε 8,6 εκατ. τόνους,
που αντιπροσωπεύει το 56% των πωλήσεων.
Θετικές επιδόσεις επίσηςκατέγραψαν όλες οι
δραστηριότητες του Ομίλου, με τα Πετροχημι-
κά να αυξάνουν τη συνεισφορά τους στα €100
εκατ., επίσης με αυξημένη παραγωγή. Τα
Συγκρίσιμα EBITDA της Εμπορίας ανήλθαν σε
€100 εκατ., με τις περισσότερες θυγατρικές
μας να επιτυγχάνουν αύξηση μεριδίων αγο-
ράς στις αγορές που δραστηριοποιούνται.

Ισχυροποίηση χρηματοοικονομικής
θέσης, μείωση χρηματοοικονομικού,
κόστους και ενίσχυση ταμειακών ροών.

Κατά τη διάρκεια του 2016 ο Όμιλος για
δεύτερη συνεχή χρονιά επέτυχε ισχυρές λειτο-
υργικές ταμειακές ροές (Συγκρίσιμα Κέρδη
EBITDAμείον επενδυτικές δαπάνες) €605
εκατ. αυξημένες έναντι του 2015 (€593
εκατ.)και ιδιαίτερα αυξημένες έναντι των ασθ-
ενικών ταμειακών ροών του 2014 (€281 εκατ.)
και του 2013 (€66 εκατ.),συνεχίζοντας την
πορεία βελτίωσης του Ισολογισμού του
Ομίλου. 

Οι ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές και
η ενίσχυση της θέσης του Ομίλου στην χρημα-
τοπιστωτική αγορά, μετά και την επιτυχή ανα-
διαπραγμάτευση και βελτίωση των χρηματοοι-
κονομικών δεικτών των διάφορων δανείων και
ομολόγων (debtcovenants), έδωσαν τη
δυνατότητα για μείωση του συνολικού δανει-
σμού κατά €389 εκατ. ευρώ, ώστε να ανέλθει
την 31-12-2016 στο ποσό των €2.842 εκατ.,
με προφανείς τις θετικές συνέπειες για τον
Όμιλο τόσο στη χρηματοπιστωτική όσο και
στην ευρύτερη αγορά, όπως άλλωστε επιβε-
βαίωσε η επιτυχής έκδοση νέου ομολόγου,
πενταετούς διάρκειας, ύψους
€375 εκατ. με τοκομερίδιο
4,875%.

Επιπλέον, η αυξημένη
χρηματοοικονομική ρευστότ-
ητα, σε συνδυασμό με τις
συμφωνίες για απ’ ευθείας
προμήθεια με τις κρατικές
εταιρείες πετρελαίου Ρωσίας,
Σαουδικής Αραβίας, Ιράν,
Ιράκ και Αιγύπτου, επέτρεψαν
την αξιοποίηση ευκαιριών
που παρουσιάστηκαν στη
δομή τιμολόγησης αργών
πετρελαίων στη Μεσόγειο, με
σημαντικά οικονομικά οφέλη
για τον Όμιλο, βελτιώνοντας
παράλληλα και τη διαχείριση
της εφοδιαστικής αλυσίδας
και της ασφάλειας εφοδια-
σμού.

Η αυξημένη κερδοφορία
και η εξυγίανση της χρηματο-
οικονομικής δομής οδήγ-
ησαντα ίδια κεφάλαια της
εταιρείας σε αύξηση κατά

€352 εκατ. τα οποία ανέρχονται στο ποσό των
€2.142 εκατ.

Ο καθαρός δανεισμός το 2016 ανήλθε σε
€1.759 εκατ., ο δείκτης μόχλευσης στο 45%
και τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια σε
€3.903 εκατ., αποτυπώνοντας μια ισχυροποι-
ημένη χρηματοοικονομική θέση.

Αύξηση όγκων και μεριδίων στην
ελληνική αγορά παρά την οριακή μείωση
της εγχώριας κατανάλωσης

Το 2016 η συνολική εγχώρια κατανάλωση
(δασμολογημένη και αδασμολόγητη) σημείω-
σε οριακή μείωση κατά 0,26%(μείωση της
δασμολογημένης κατά 0,81% έναντι αύξησης
της αδασμολόγητης κατά 0,91%) και ανήλθε
σε 10.424 χιλ. Μ.Τ. έναντι 10.451 χιλ. Μ.Τ. το
2015. Αντίστοιχα, η Εμπορία του Ομίλου
αύξησε τις συνολικές πωλήσεις κατά 7,8%, οι
οποίες ανήλθαν σε 3.538 χιλ. Μ.Τ., όπως
επίσης αυξήθηκε και το μερίδιο αγοράς σε όλα
τα προϊόντα, αύξηση που κυμάνθηκε μεταξύ
0,3% και 8,1% ανά προϊόν, με αποτέλεσμα
συνολική αύξηση κατά 2,4%.

Πρόοδος υπήρξε και στην ανάπτυξη του
δικτύου ιδιολειτουργούμενων πρατηρίων
όπου τα πρατήρια με το σήμα EKOκαι BP με
τη θετική εικόνα στην παροχή ποιοτικών
υπηρεσιών και προϊόντων, διεισδύουν έντονα
στην αγορά.

Σημαντικά γεγονότα
Στο πλαίσιο σχετικού διεθνούς διαγωνι-

σμού, η ΕΛΠΕ ανακηρύχθηκε από το ΥΠΕΝ
ως Επιλεγείς Αιτώνγια την παραχώρηση δικαι-
ωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογο-
νανθράκων στο Block 10 που βρίσκεται στην
περιοχή του Κυπαρισσιακού κόλπου.

Αναφορικά με τη συμφωνία πώλησης του
66% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ
στην εταιρεία SOCAR, δεν κατέληξε σε οριστι-
κή συναλλαγή. Ο Όμιλος, σε συνεργασία με το
ΤΑΙΠΕΔ, θα καθορίσει τα επόμενά του βήμα-
τα. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο σχετικού διαγωνι-
σμού που διενεργήθηκε από τη ΡΑΕτο Δεκέμ-
βριο 2016, για κατασκευήφωτοβολταϊκών
έργων συνολικής ισχύος 40 MW, ο Όμιλος
υπέβαλε επιτυχείς προσφορές και για τα 3
έργα με τα οποία συμμετείχε, συνολικής
ισχύος 8,6 MW. Η ανάπτυξήτους θα
προχωρήσει στους επόμενους μήνες.

Διανομή Μερίσματος
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα θετικά αποτελέ-

σματα του 2016 και τη βελτιωμένη χρηματοοι-
κονομική κατάσταση του Ομίλου, το Διοικητικό
Συμβούλιο της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ απο-
φάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση
των μετόχων τη διανομή μερίσματος ύψους
€0,20/μετοχή. 

ΡΡεεκκόόρρ  κκεερρδδοοφφοορρίίααςς  ττοο  22001166  
γγιιαα  τταα  ΕΕΛΛΠΠΕΕ  

– Ιστορικό υψηλό παραγωγής και εξαγωγών
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ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 4-5/3
ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ -

ΒΕΡΟΙΑ - ΝΑΟΥΣΑ - ΕΔΕΣΑ
διαμονή στην Ναουσα ,

πρωινό , δείπνο, μεταφορά
Ώρα αναχώρησης 7.00
τιμή συμμετοχής 80€

ΚΥΡΙΑΚΗ 5/3
ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΑΚΡΑΤΑ -

ΛΙΜΝΗ ΤΣΙΒΛΟΥ-
ΖΑΡΟΥΧΛΑ

καφέ στην Ακράτα , λίμνη
Τσιβλού , φαγητό

στην Ζαρούχλα
Ώρα αναχώρησης 8.00
τιμή συμμετοχής 13€

ΣΑΒΒΑΤΟ 11/3
απογευματινό προσκύνημα 

στον ΟΣΙΟ ΕΦΡΑΙΜ
και καφέ στην Νέα Μάκρη
Ώρα αναχώρησης  16.00   

τιμή συμμετοχής 6€

ΚΥΡΙΑΚΗ 19/3 
 ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΑ
Ώρα αναχώρησης 9.00  
τιμή συμμετοχής 10€

ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΤΗΝ
ΑΡΑΧΩΒΑ 1-2/4

διαμονή στους 
Δελφους, 

πρωινό, δείπνο, 
μεταφορά

Ώρα αναχώρησης 8.00
τιμή συμμετοχής 60€

ΚΥΡΙΑΚΗ 26/3
ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΟΥ

ΟΥΡΑΝΟΥ - ΠΙΤΣΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
με μενού 4 πιάτων , 

μεταφορά
Ώρα αναχώρησης

13.00  
τιμή συμμετοχής 40€

ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
ΑΝΑΧΩΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΜΑΣ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 55 ΓΙΑ 
ΤΟ ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ MAC

ARTHOUR GLEN . ΩΡΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 16.30 ΤΙΜΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 5€ . 

Στην κοπή της πίτας του Συλλόγου
Μάριζας Οινόης παραβρέθηκε η
Δήμαρχος Γιάννα Κριεκούκη. Στην

κατάμεστη αίθουσα, στα γραφεία του
συλλόγου βρέθηκαν κάτοικοι, οικιστές και
επισκέπτες του οικισμού.

Σε μια ζεστή και γιορτινή ατμόσφαιρα ο
Πρόεδρος του συλλόγου Κιπλιώτης Χρι-
στόφορος καλωσόρισε όλους τους παρε-
υρισκόμενους, ευχήθηκε καλή χρονιά σε
όλους και κατόπιν έδωσε το λόγο στην

Δήμαρχο Μάνδρας-Ειδυλλίας Γιάννα Κριε-
κούκη.

Η Δήμαρχος στον σύντομο χαιρετισμό
της μίλησε για τις πρωτοβουλίες και το
έργο του Δήμου στην περιοχή.

«Μας απασχολεί έντονα το πρόβλημα
της ασφάλειας στην περιοχή και έχουμε
πάρει πρωτοβουλίες και συνεργαζόμαστε
με τις αρμόδιες αρχές για την αντιμετώπιση
του. 

Παράλληλα με πρωτοβουλία του Δήμου

είχαμε τη θετική εξέλιξη της εξαίρεσης της
περιοχής από τους Δασικούς Χάρτες που
αναρτήθηκαν πρόσφατα. 

Δεσμευόμαστε και αυτή τη χρονιά το
2017 να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις μας
προς τους Δημότες μας» τόνισε η Δήμα-
ρχος Γιάννα Κριεκούκη.

Εκτός από την Δήμαρχο στην εκδήλωση
παραβρέθηκαν η Αντιδήμαρχος Αγγελική
Παπακωνσταντίνου και ο Ειδικός Σύμβου-
λος της Δημάρχου Κώστας Πλούμπης.

Η Ελληνική Αστυνομία, λόγω της αυξημένης κίνησης των
εκδρομέων από και προς τα αστικά κέντρα και ενόψει του εορ-
τασμού των εορτών των Απόκρεω και της Καθαράς Δευτέρας,
λαμβάνει αυξημένα μέτρα Τροχαίας, κατά το διάστημα από 24
έως 27 Φεβρουαρίου 2017, σε όλο το οδικό δίκτυο της Χώρας,
με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόλ-
ηψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Ο σχεδιασμός των μέτρων, σύμφωνα με ανακοίνωση της
ΕΛ.ΑΣ, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης εντολής
του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας για πλήρη και συνεχή
δραστηριοποίηση, συντονισμό και εποπτεία όλων των Υπηρε-
σιών Τροχαίας προκειμένου να εξασφαλιστούν οι συνθήκες
ομαλής και ασφαλής οδικής κυκλοφορίας στο σύνολο του οδι-
κού δικτύου της Χώρας.

Ειδικότερα, ο σχεδιασμός των μέτρων περιλαμβάνει :
· Αστυνόμευση του οδικού δικτύου κατά τομείς, βάσει των

ιδιαίτερων κυκλοφοριακών συνθηκών κάθε περιοχής, συνεκτι-

μούμενων και των μέτρων που ισχύουν για τη χειμερινή περίο-
δο που διανύουμε και τους δείκτες επικινδυνότητας συνεπεία
δυσμενών καιρικών συνθηκών.

· Αυξημένη αστυνομική παρουσία και ενισχυμένη αστυνόμευ-
ση των σημείων του οδικού δικτύου, όπου παρατηρείται
συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων.

· Αυξημένα μέτρα τροχαίας στις εισόδους-εξόδους μεγάλων
αστικών κέντρων, όπου παρατηρείται μεγάλη κίνηση οχημά-
των.

· Ρύθμιση της κυκλοφορίας με πεζούς τροχονόμους, σε βασι-
κές διασταυρώσεις, για την αποφυγή κυκλοφοριακής συμφ-
όρησης.

· Συγκρότηση συνεργείων γενικών και ειδικών τροχονομικών
ελέγχων (ιδιαίτερα για τη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων,
όπως υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ,
αντικανονικό προσπέρασμα, κ.λπ. καθώς και παραβάσεων
που βάσει στατιστικών στοιχείων ευθύνονται για την πρόκληση

σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων, όπως η χρήση κινητών τηλε-
φώνων κατά την οδήγηση).

· Αυξημένα μέτρα τροχαίας σε χώρους όπου παρατηρείται
μαζική διακίνηση επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί,
κ.λπ.)

· Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τόπους που θα πραγματοποι-
ηθούν εορταστικές εκδηλώσεις.

· Παρουσία τροχονόμων στους Σταθμούς Διοδίων της Χώρας
για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, την ενημέρωση και την
παροχή συμβουλών στους οδηγούς και τους συνεπιβάτες.

· Ενημέρωση των πολιτών μέσω του Γραφείου Τύπου, σε
κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η ευρεία πληροφ-
όρηση του κοινού για την ύπαρξη τυχόν κυκλοφοριακών και
άλλων προβλημάτων.

Επισημαίνεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρ-
ων, θα βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο
το προσωπικό όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας,
κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας. Συγκεκριμένα, θα διατεθούν
περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα, με το ανάλο-
γο προσωπικό και εξοπλισμό για την αποτελεσματική αστυνό-
μευση του οδικού δικτύου της χώρας.

Κατά το εορταστικό τετραήμερο θα ισχύει η απαγόρευση
κίνησης φορτηγών αυτοκινήτων ωφέλιμου φορτίου άνω του 1,5
τόνου ως ακολούθως :

· Παρασκευή (24-2-2017): 16.00-21.00 για το ρεύμα εξόδου
· Σάββατο (25-2-2017): 08.00-13.00 για το ρεύμα εξόδου
· Την Κυριακή (26-2-2017) δεν ισχύουν απαγορεύσεις
· Καθαρά Δευτέρα (27-2-2017): 15.00-21.00 για το ρεύμα

εισόδου.
Σε περίπτωση που κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, οι οδηγοί παρακα-
λούνται:

· να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την οδήγηση,
· να ενημερώνονται για τον καιρό και την κατάσταση του οδι-

κού δικτύου,
· να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες για να ελέγχουν καλύτερα

το όχημά τους και
· σε κάθε περίπτωση να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις

των τροχονόμων.

ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
ενόψει του εορτασμού των Απόκρεω 

και της Καθαράς Δευτέρας

 Τα θέματα που έθιξε η Δήμαρχος Γ. Κριεκούκη κατά την κοπή πίτας του Συλλόγου 

Πρωτοβουλίες για το πρόβλημα της ασφάλειας στην Μάριζα 
Οινόης και εξαίρεση της περιοχής από τους δασικούς χάρτες 
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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  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  σσττρρ--
εεμμμμάάττωωνν  μμεε  άάδδεειιαα  οοιικκοοδδοομμήήςς  σσεε  κκααττααππλληηκκττιικκέέςς  ττιιμμέέςς    μμεε  55..000000€€    ττοο  σσττρρέέμμμμαα  χχωωρρίίςς  ππρροοκκααττααββοολλήή    μμεε  άάττοοκκεεςς

δδόόσσεειιςς  110000  εευυρρώώ//μμήήνναα..  ΠΠωωλλοούύννττααιι  44  σσττρρέέμμμμαατταα  άάρρττιιαα    κκααιι  οοιικκοοδδοομμήήσσιιμμαα  χχττίίζζεειι  220000ττ..μμ..  μμεε  φφώώςς  κκααιι  ννεερρόό  μμέέσσαα
σσττοο  οοιικκόόππεεδδοο  μμόόννοο  33..000000€€//σσττρρέέμμμμαα..  ΤΤηηλλέέφφωωννοο  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς::  66997777008833115577

ΔΕΥΤ ΕΡΑ-Τ ΕΤ ΑΡΤ Η-ΠΑΡΑΣ ΚΕΥΗ
Πρωί  9 με 1
Απόγευμα 5 με 8

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ΓΙΑ
ΤΖΑΚΙ. ΠΕΥΚΟ 130€/ΤΟΝΟΣ,

ΕΛΙΑ 160€/ΤΟΝΟΣ, ΔΑΔΙ 3
ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ/10€. ΤΗΛ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 6982155684 
& 6943424342

ΓΑΜΟΣ
Ο ΔΡΟΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Η ΚΑΝΤΑΡΙΔΟΥ

ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΛΕΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ
ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΠΟΥ ΘΑ

ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΝ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
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ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟ  ΜΜΕΕΣΣΙΙΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΟΟ,,  ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟ    ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ
""ΛΛΑΑΙΙΜΜΟΟΣΣ--ΛΛΟΟΥΥΖΖΙΙΤΤΑΑΝΝΙΙΑΑ""  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ((440000mm--11σσττρρ))..

ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66994466997711223377
ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟ  ΜΜΕΕΣΣΙΙΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΟΟ,,  ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΦΦΕΕΡΡΕΕΙΙΑΑΚΚΟΟ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ((11--11,,55σσττρρ))..  ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66994466997711223377

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

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

ΖΖηηττεείίττααιι  ττεεχχννίίττηηςς  
σσεε  μμηηχχααννοολλοογγιικκόό  ττοομμέέαα  γγιιαα  μμόόννιιμμηη

ααππαασσχχόόλληησσηη

Ζητείται από τεχνική επιχείρηση στην Ελευσίνα,
για εργασία σε 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 οχημάτων ή υδραυλικά).

Απαραίτητες προϋποθέσεις: ελάχιστη γνώση χειρ-
ισμού ηλ. υπολογιστή, στοιχειώδης κατανόηση

Αγγλικής γλώσσας, δίπλωμα οδήγησης
αυτοκίνητου, δικό του μέσο μεταφοράς

(αυτοκίνητο), συνεργάσιμος με όρεξη για χειρω-
νακτική 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) 

ΚΙΝΕΤΑ, διαμέρισμα 54 τ.μ., 1ου, διαμπερές, 
1 υ/δ, κατασκευή ́ 78, μπάνιο επιπλωμένο, κλιματισμός,
πόρτα ασφαλείας, τέντες, συναγερμός, απεριόριστη θέα

βουνό - θάλασσα, ανοικτό πάρκινγκ, 
κήπος 2.000τ.μ. ελεύθερο, άριστη κατάσταση, ανακαίνιση ́ 12.

ΗΣΥΧΗ ΠΕΡΙΟΧΗ/ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΟΧΙΚΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ/ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ, ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ

ΚΙΝΕΤΑΣ. ΤΙΜΗ 70.000 ΕΥΡΩ. ΤΗΛ. 6936347888 ΣΟΦΙΑ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  
ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ

ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑ  8855  ΤΤ..ΜΜ..  
ΕΕΝΝΑΑΝΝΤΤΙΙ  ΤΤΟΟΥΥ  ΙΙΕΕΡΡΟΟΥΥ  ΝΝΑΑΟΟΥΥ

ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΙΙΣΣΤΤΡΡΙΙΑΑΣΣ
((ΟΟΠΠΙΙΣΣΘΘΕΕΝΝ  ΔΔΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙΟΟΥΥ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ))  
ΓΓΙΙΑΑ  ΟΟΠΠΟΟΙΙΑΑΔΔΗΗΠΠΟΟΤΤΕΕ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗ

ΤΤΗΗΛΛ::  66997777442266227799

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ
ΕΤΩΝ 38

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΒΡΕΦΩΝ. 

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
10 ΕΤΩΝ ΣΕ

ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3
ΕΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ -
ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ
ΓΥΡΩ ΔΗΜΟΙ.

ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ.
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6977403342

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟ-

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ 
ΜΕ ΑΔΕΙΑ,

ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 40
ΕΤΩΝ ΑΠΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΣΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.
ΤΗΛEΦΩΝΟ 

210 5575860-1

Ενοικιάζεται κατάστημα 105
τετραγωνικών μέτρων στο 

Κέντρο του Ασπροπύργου. Οδός
Κολοκοτρώνη και Σαλαμίνος

γωνία. 6974792931, 2105571963

ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ
Ζητείται βοηθός λογιστή

σε εμπορική/τεχνικήεταιρεία. 
Απόφοιτος οικονομικής σχολής 5έτη 
προϋπηρεσίας. Γνώση λογιστικών 

προγραμμάτων. Περιοχή Ασπρόπυργος . 
Αποστολή βιογραφικών

στο e-mail:lampathakisb@gmail.com

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Εταιρεία Security στην Ελευσίνα ζητά άνδρες 

– φύλακες ασφαλείας για εργασία στην περιοχή
του Θριασίου Πεδίου  (Ελευσίνα, Μάνδρα, 

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

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

ΚΑΝΤΙΝΑ ΖΗΤΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητείται κοπέλα
για καντίνα στον
Ασπρόπυργο με

σχετικές γνώσεις.
Τηλέφωνο 

επικοινωνίας:
6983804005

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ
ΔΔΙΙΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑ

111155  ΜΜΕΕΤΤΡΡΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ
ΡΡΟΟΥΥΠΠΑΑΚΚΙΙ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΣΣΕΕ
ΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΗΗ

ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΜΜΕΕ
ΚΚΗΗΠΠΟΟ  ΕΕΝΝΤΤΟΟΣΣ

ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟΥΥ  552200
ΤΤ..ΜΜ..

ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ
ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛ::

66994477114444225577

31η ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΧΩΡΙΣ
ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2017
Ενόψει της 31ης Δράσης του κινήματος «Χωρίς Μεσάζον-

τες», ο Δήμος Ελευσίνας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος στους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων,
δίχως περιορισμό ως προς το είδος και την ποσότητα των
προϊόντων.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί (είτε έχουν
συμμετάσχει είτε όχι, στο κίνημα του Δήμου) να υποβάλλουν εκ
νέου τις προσφορές τους έως την Πέμπτη 9-2-2017 και ώρα
12:00 πμ στο fax: 2105544934 ή στο e-mail: xorismesazonte-
selefsina@gmail.com

Για ενδιαφερόμενους των οποίων η ιδιότητα του παραγωγού
δεν έχει ελεγχθεί προγενέστερα, θα ζητηθούν τα αντίστοιχα
παραστατικά.

ΕΕππίίσσκκεεψψηη  ττοουυ  ππρρώώηηνν  ΔΔηημμάάρρχχοουυ  ττηηςς  ΓΓααλλλλιικκήήςς  
ππόόλληηςς  FFrraaiiss  σσττοονν  ΔΔήήμμααρρχχοο  ΑΑχχααρρννώώνν

"Ο Μιτλιάδης Κωνσταντακάτος έχει διατελέσει
Δήμαρχος της Γαλλικής πόλης του Frais 

και Αναπληρωτής Αντινομάρχης του Belfort. 
Ο Γ. Κασσαβός δήλωσε: Είναι ξεχωριστή η χαρά μου
να τον υποδέχομαι στο Δημαρχείο Αχαρνών καθώς

πέρα από ότι μας συνδέει φιλία ετών, μας ενώνουν και
κοινές ανησυχίες και οράματα για τη λειτουργία της
αυτοδιοίκησης και των θεσμών της Δημοκρατίας"
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ Η Μ Ο Σ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ &
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών
Ταχ. Δ/νση : Λ. Δημοκρατίας 18
Ταχ. Κωδ. : 19 300
Πληρ. :  Σκουρτιάς Γεώργιος
Τηλέφωνο : 213 200 6423
Email : skourtias.g@aspropyr-
gos.gr

Ασπρόπυργος   20 / 2 / 2017

Αρ. Πρωτ. :         6706

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
για ενημέρωση και υποβολή
ενστάσεων επί της πρότασης Τρο-
ποποίησης στα Ο.Τ. 532-532Α και
527 του εγκεκριμένου ρυμοτομι-
κού σχεδίου στην περιοχή
«ΠΑΡΑΛΙΑ» του Δήμου Ασπρ-
οπύργου.
Καλούνται οι κύριοι και νομείς των
ακινήτων στην περιοχή
«ΠΑΡΑΛΙΑ» του Δήμου Ασπρ-
οπύργου Αττικής να προσέλθουν
στο Δημοτικό κατάστημα τις εργά-

σιμες ημέρες και ώρες για να
λάβουν γνώση της υπ’ αριθμ. 624
/ 2016 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου με θέμα «Τροπο-
ποίηση στα Ο.Τ. 532-532Α και 527
του εγκεκριμένου ρυμοτομικού
σχεδίου στην περιοχή «ΠΑΡΑΛΙΑ»
και να υποβάλλουν τυχόν ενστά-
σεις μέσα σε προθεσμία δεκαπέν-
τε (15) ημερών από την τελευταία
δημοσίευση της παρούσας πρόσ-
κλησης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ

AAιισσιιοοδδοοξξίίαα  γγιιαα  ττοο  μμέέλλλλοονν  
σσττηηνν  κκοοππήή  ππίίττααςς  ττηηςς  ΔΔΗΗΜΜ..ΤΤ..ΟΟ  ΝΝ..  ΔΔηημμοοκκρρααττίίααςς

ΑΑγγίίωωνν  ΑΑννααρργγύύρρωωνν  --  ΚΚααμμααττεερροούύ

Δεκάδες ήταν οι φίλοι και τα μέλη της ΔΗΜ.Τ.Ο Νέας Δημοκρατίας Αγίων Ανα-
ργύρων -  Καματερού, που παραβρέθηκαν στη κοπή της πρωτοχρονιάτικης
πίτας και αντάλαξαν ευχές για το νέο έτος.

Η πρόεδρος της Τοπικής Οργάνωσης,
Μαρία Σαπέλα αφού ευχαρίστησε όλους τους
παρευρισκόμενους αναφέρθηκε στους στόχο-
υς της ΔΗΜ.Τ.Ο, ενώ παράλληλα είπε, πως
σήμερα είναι θετικό που βρίσκονται εδώ, τόσοι
πολλοί φίλοι και υποστηρικτές της Νέας Δημο-
κρατίας. Το παρών έδωσαν : ο Βουλευτής Β'
Αθηνών Νέας Δημοκρατίας Μιλτιάδης Βαρβι-
τσιώτης, ο π. Υπουργός Γιάννης Παπαθα-
νασίου, ο επικεφαλής παρατάξεων:  από το
Ίλιον Μπάμπης Καούκης, από το Αιγάλεω Ηλίας Μάνδρος, Τομεάρχες, ο Πρόεδρος της
Νομαρχιακής,  Πρόεδροι των ΔΗΜ.Τ.Ο, Χαϊδαρίου, Πετρούπολης και Ιλίου. Επίσης,
Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Αγίων Αναργύρων.

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΟΚυνηγετικός Σύλλογος Αχαρνών συνεργαζόμενος με
τον Ερυθρό Σταυρό, σε συνέχεια της προσπάθειας
αύξησης της δύναμης των μελών της τράπεζας αίμα-

τος, θα πραγματοποιήσει εθελοντική αιμοληψία στις
05/03/2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 09:00 – 13:00 στα γραφ-
εία του Συλλόγου Αρχαίου Θεάτρου 31 Αχαρνές.
Στην αιμοληψία μπορούν να συμμετάσχουν πέρα από τα
μέλη του Συλλόγου και φίλοι των μελών. Μην ξεχνάμε λίγα λεπτά από τον χρόνο μας μπο-
ρούν να σώσουν μια ζωή.
Για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2102463256 καθημερινά και
ώρες 08:30 - 13:00 το πρωί και απόγευμα 18:00 – 20:30.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                                     ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελματικοί χώροι - γρα-
φεία (ισόγειο και 2ος όροφος)
στο κέντρο του Ασπροπύρ-
γου, για οποιαδήποτε χρήση. 
Τηλ. επικοινωνίας 
6974011586. 

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 2105571925 &
6949073467
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΦΕ ΝΤΙ
ΤΟΡΕ ΕΝΑΝΤΙ ΝΑΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ (ΟΠΙΣΘΕΝ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ) ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΤΗΛ: 6977426279

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαμέρισμα
54 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή
'76, μπάνιο, κεντρική θέρμαν-
ση, κλιματισμός, ανακαινι-
σμένο, 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 κατάστα-
ση, κοντά στον Σκλαβενίτη,
με θερμοσίφωνα χωρίς θέρ-
μανση, 2 ενοίκια μπροστά, ά-
μεσα διαθέσιμο, τιμή 200€ ,
6944915800, 10:00-19:00

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

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

Ενοικιάζεται πλήρως επιπ-
λωμένο οροφοδιαμέρισμα 90
τμ στη Μάνδρα, πλησίον της
κεντρικής πλατείας, σε διώρ-
οφη οικοδομή, επί οικοπέδου
500 τμ, με κήπο. Ενοίκιο:450
ευρώ. Είναι σε άριστη κατά-
σταση, διαθέτει αυτόνομη θ-
έρμανση, κλιματισμό και θέ-
ση 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 κατάστα-

ση. τηλ: 210 4931056 & 6984792490

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Παραλία,
μονοκστατοικία 75 τ.μ., ισό-
γεια, διαμπερής, 2 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '63, 2
μπάνια, σε οικόπεδο 279 τ.μ.,
3 κτισματα, αυτόνομη θέρ-
μανση, αποθήκη 40 τ.μ., ιδι-
όκτητη ταράτσα 75 τ.μ., κή-
πος 40 τ.μ., χωρίς κοινόχρη-
στα, ελεύθερη, κατάλληλη και
για επαγγελματική χρήση, κα-
λή 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 Νεόκτιστα,
μονοκατοικία 90 τ.μ., 3 υ/δ,
κήπος 60 τ.μ., καρποφόρα
δέντρα, πωλείται λόγω ανάγ-
κης, τιμή 20.000€τηλ:
2105126436

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητο διαμέρ-
ισμα ρετιρέ 107 τ.μ., 3ου ορ-
όφου, 3 υ/δ, κατασκευή '09,
πάρκιν, αποθήκη, άριστης
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, κλιματισμός,
πόρτα ασφαλείας, τέντες, θέα
θάλασσα, μεσίτες δεκτοί, τιμή
57.000€, συζητήσιμητηλ:
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, ημι-
τελής 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
Ζητείται ψυκτικός για ερ-
γασία ή συνεργασία. Τηλ.
210 5573612, 6932864021

Ζητείται έμπειρη κοπέλα
για καφετέρια στον Ασπρ-
όπυργο. Τηλ. 210 5576430
(18.11)

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
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 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 Ασπρόπυργο
διαμέρισμα ή μονοκατοικία
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
μικρομεσαίου κυβισμού, διότι
υπάρχει πρόβλημα υγείας.
Δίνεται αμοιβή 300 ευρώ.
Τηλ: 6932851913.

ΠΠΩΩΛΛΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΔΔΙΙΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ
ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  11οο  ΟΟΡΡΟΟΦΦΟΟ

6655  ΤΤ..ΜΜ..  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΤΤΙΙΜΜΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  2255..000000  ΕΕΥΥΡΡΩΩ  
ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ  66997777667766009999  

ΚΚοοςς  ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΗΗΣΣ  

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ
ΠΠΕΕΡΡΙΙΠΠΤΤΕΕΡΡΟΟ  ΕΕΙΙΣΣ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ

ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΠΠΙΙ  ΤΤΗΗΣΣ  ΟΟΔΔΟΟΥΥ
ΦΦΥΥΛΛΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ

ΘΘΕΕΡΡΜΜΟΟΠΠΥΥΛΛΩΩΝΝ  
ΕΕΝΝΑΑΝΝΤΤΙΙ  LLIIDDLL..  

ΤΤΗΗΛΛ::  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ
66997700002299229999

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

ΠΠααρραακκααλλοούύμμεε  σσττεείίλλεεττεε  μμααςς  τταα  ββιιοογγρρααφφιι--
κκάά  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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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΓΡΑΦΕΙΑ) Τηλ: 210-
5586632, 210-5586633 
ΙΚΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΙΑΤΡΕΙΑ) 210
5586773
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561388 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 210 5546980
ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
ΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
ΔΕΗ 210 2469393 (Δ. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
ΔΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5561840
ΑΣΤΥΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546674-
5546285
ΔΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546227
ΔΕΗ ΒΛΑΒΕΣ 10507
ΟΤΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: 210 5562999
ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 557543560 (ΕΘΝ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΔΗΜΗΤΡΟΣ)
ΕΥΔΑΠ 210 5547731
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210 2484210
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 210
5542913 
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 210
5514736
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5565520-580
ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210 5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546579-
5546930

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900

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

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

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

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

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

ΙΙΒΒΙΙΣΣΚΚΟΟΣΣ
ΣΣττοο  κκααττάάσσττηημμάά  μμααςς  θθαα  ββρρεείίττεε::
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  μμππααχχααρρ--
ιικκώώνν  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,,  οοδδοονν--
ττόόκκρρεεμμεεςς,,    κκλλππ..  ββαασσιισσμμέένναα  σσεε
φφυυττιικκάά  ππρροοϊϊόόνντταα  όόππωωςς  ηη
μμαασσττίίχχαα,,  ηη  ααλλόόηη,,  ηη  εελλιιάά    κκ..λλ..ππ..
ζζ))  ΠΠοοττάά  ππααρρααδδοοσσιιαακκάά  γγιιαα  σσααςς
κκααιι  ττοουυςς  εεοορρττααζζοομμέέννοουυςς  φφίίλλοουυςς  σσααςς  όόππωωςς
ρραακκίί,,  ττσσίίπποουυρροο,,  μμαασσττίίχχαα..
ηη))  ΠΠααρρααδδοοσσιιαακκάά  χχεειιρροοπποοίίηητταα  εείίδδηη  ζζυυμμααρρ--
ιικκώώνν  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  ππρροοϊϊόόνν--
τταα..

ΦΦυυλλήήςς  88ΑΑ  
ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς,,  
  ΤΤηηλλέέφφωωννοο::  

221100--55557799880011
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