
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΖΕΦΥΡΙ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΔΔηημμοοππρρααττοούύννττααιι,,  μμεεττάά  ττοο
ΠΠάάσσχχαα,,  τταα  ααννττιιππλληημμμμυυρριικκάά

έέρργγαα,,  σσεε  ΑΑιιγγααίίοουυ  
ΠΠεελλάάγγοουυςς  κκααιι  ΖΖωωφφρριιάά

ΣΣυυμμμμοορρίίαα  άάρρππααζζεε  
οοχχήήμμαατταα  ααππόό  ττοονν  

ππρροοαασσττιιαακκόό  
σσττιιςς  ««ΑΑχχααρρννέέςς»»  κκααιι
δδιιέέππρρααττττεε  λληησσττεείίεεςς

σστταα  ΜΜεεσσόόγγεειιαα  

ΑΑννττιιδδρράάσσεειιςς  ααππόό  ττοονν
ΔΔήήμμοο  ΚΚααλλααμμάάττααςς  γγιιαα  ττηηνν

εεππιιλλοογγήή  ττοουυ  ΔΔΣΣ  ττηηςς
““ΕΕλλεευυσσίίνναα  22002211  ΑΑ..ΕΕ..””  

ΔΔρρααμμααττιικκόό  ««κκααμμππααννάάκκιι»»::
ΤΤέέττααρρττοο  μμννηημμόόννιιοο  

––  χχρρεεοοκκοοππίίαα,,  οοιι  εεππιιλλοογγέέςς

ΓΓιιαα  εεκκττίίμμηησσηη  κκααρρδδιιοολλοογγιικκώώνν
ππεερριισσττααττιικκώώνν

Πρόγραμμα 
Τηλεϊατρικής ενώνει

το «Θριάσιο» 
Νοσοκομείο με

πέντε νησιά

ΕΕππιιμμέέννεειι  σσττοο  νναα  ααπποοκκττήήσσεειι  σσττααθθμμόό
ττοουυ  ΜΜεεττρρόό  ττοο  ΧΧααϊϊδδάάρριι,,  οο  δδήήμμοοςς

Απάντηση του Δ/ντος Συμβούλου τηςΑπάντηση του Δ/ντος Συμβούλου της «Αττικό Μετρό Α.Ε.» «Αττικό Μετρό Α.Ε.» 
«Σε πρώιμο στάδιο η δυνατότητα διέλευσης γραμμής του Μετρό από τη 

Λεωφόρο Αθηνών, αλλά υπάρχουν σχετικές προβλέψεις, που θα 
οριστικοποιηθούν με ολοκληρωμένη συγκοινωνιακή μελέτη  εντός του 2017»

ΝΕΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΟΠΟΥ Η ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ 

ΑΑλλλλάάζζεειι  οο  κκυυκκλλοοφφοορριιαακκόόςς  
χχάάρρττηηςς  ττοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ
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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 28 Μαρτίου 2017

Ασπρόπυργος
Λιόση Ιωάννα Σ. Σαλαμίνος 17 & Τσίγκου Α.,

2105576927

Ελευσίνα
Παπαδοπούλου Σοφία Γ. Κοντούλη 8Α 

& Χαριλάου, 2105548208

Μάνδρα
Ροκάς Δημήτριος Π. 

Σαλαμίνος 7 & Αλαμάνας, 2105541344

Aχαρνές
ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΔΟΜΙΝΙΚΗ ΡΟΤΣΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΟΕ

Αριστοτέλους 132, 2102462255

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια
ΑΡΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Ιονίου Πελάγους 42Β &

Πηνειού, Άνω Λιόσια, 2102474311

Χαϊδάρι
Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ. Φυλής 1 & Πύλου,

Χαϊδάρι - Δάσος, 2105320973

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Αραιές νεφώσεις η θερμοκρασία θα
φτάσει  στους 19 βαθμούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

3,7,11,15,19,23,27,31

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αποστόλου και Μάρτυρος Ηρωδίωνος επισκό-
που Πατρών, Οσίου Ιλαρίωνος του νέου ηγο-

υμένου μονής της Πελεκητής

Πολύ ενδιαφέρουσες αποφάσεις πάρθηκαν
στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο Ασπρ-
οπύργου. Ξεχώρισαν όμως 2 θέματα οπου

ήταν τα εξής: 1)η εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη
διαχείριση των απορριμάτων – οπου λεπτομέρειες
θα έχουμε σε επόμενο τεύχος- και 2) η διάνοιξη της
οδού Φυλής και η δημιουργία 2 κόμβων.

Οι κόμβοι αυτοί είναι (1) στη διασταύρωση των
οδών Θρασυβούλου και Φυλής, και (2) στην οδό
Αναγέννησης και Φυλής (στο ύψος της χαρτο-
ποιίας).

Σημειώνουμε πως η απόφαση για τον κόμβο της
χαρτοποιίας ψηφίστικε ομόφωνα ενω για τον κόμβο
Θρασυβούλου και Φυλής δεν ψήφισε η Αντιπολίτευ-
ση προτείνοντας ο κόμβος αυτός να είναι μικρότερ-
ος απο την πρόταση του Δήμου, κάτι που αμφι-
σβητήθηκε απο την πλειοψηφία.

Αναμφίβολα τέτοιου είδους κυκλοφοριακές παρ-
εμβάσεις του Δήμου δίνουν άμεσα ανακούφιση
στην καθημερινότητα των οδηγών καθώς η εικόνα
που παρουσιάζει η κυκλοφορια στα ως άνω σημεία
μέχρι στιγμής είναι προβληματική.

Σε συνέχεια των
συναντήσεων που
είχε ο Δήμαρχος

Χαϊδαρίου Μιχάλης Σελέκος
και των επιστολών που στά-
λθηκαν προς την «Αττικό
Μετρό Α.Ε.» σε σχέση με τη
δημιουργία σταθμού μετρό
στο Χαϊδάρι, ο Διευθύνων
Σύμβουλος της εταιρίας
έστειλε επιστολή στην οποία
ανάμεσα στα άλλα αναφέρ-
ει:

«… Ανεξάρτητα από τις
προτεραιότητες που κατά το
παρελθόν επέβαλαν τη διέ-
λευση του Μετρό προς
άλλους προορισμούς, με
γειτνίαση μόνο του Δήμου
σας με τις Γραμμές 2 και 3,
πιστεύουμε ότι μελλοντικά
υπάρχει η δυνατότητα διέλευσης γραμμής του Μετρό από
τη Λεωφόρο Αθηνών, κεντροβαρικά δηλαδή εντός του
Δήμου Χαϊδαρίου.

Υπάρχουν ήδη για το θέμα αυτό σχετικές προβλέψεις

σε πρώιμο στάδιο και σε
επίπεδο στρατηγικού σχεδια-
σμού, οι οποίες θα οριστικο-
ποιηθούν στο πλαίσιο μιας
ολοκληρωμένης συγκοινωνια-
κής μελέτης την οποία θα
εκπονήσει η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
εντός του 2017.

Είναι αυτονόητο φυσικά ότι
η υλοποίηση των μελλοντικών
έργων Μετρό θα απαιτήσει
την ύπαρξη ικανής χρημα-
τοδότησης, αλλά πιστεύουμε
ότι θα συνεχιστεί και στο μέλ-
λον η σταθερή ροή χρημα-
τοδότησης προς τα έργα
Μετρό που υπάρχει μέχρι
σήμερα...»

Από την πλευρά του Δήμου
έχουμε τονίσει επανειλημμένα
την αναγκαιότητα δημιουργίας

σταθμού Μετρό στο Χαϊδάρι που θα εξυπηρετήσει τα
Νοσοκομεία της περιοχής (ΑΤΤΙΚΟ-ΨΝΑ- Δρομοκαΐτειο),
τα στρατόπεδα, το ΤΕΙ Αθηνών καθώς και τους χιλιάδες
κατοίκους της περιοχής μας.

ΝΕΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΟΠΟΥ Η ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ 

ΑΑλλλλάάζζεειι  οο  κκυυκκλλοοφφοορριιαακκόόςς  
χχάάρρττηηςς  ττοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΕΕππιιμμέέννεειι  σσττοο  νναα  ααπποοκκττήήσσεειι  σσττααθθμμόό
ττοουυ  ΜΜεεττρρόό  ττοο  ΧΧααϊϊδδάάρριι,,  οο  δδήήμμοοςς

Απάντηση του Δ/ντος Συμβούλου τηςΑπάντηση του Δ/ντος Συμβούλου της «Αττικό Μετρό Α.Ε.» «Αττικό Μετρό Α.Ε.» 
«Σε πρώιμο στάδιο η δυνατότητα διέλευσης γραμμής του Μετρό από τη 

Λεωφόρο Αθηνών, αλλά υπάρχουν σχετικές προβλέψεις, που θα 
οριστικοποιηθούν με ολοκληρωμένη συγκοινωνιακή μελέτη  εντός του 2017»

ΤΤοο  σσηημμεείίοο  ττοουυ  κκόόμμββοουυ  ττηηςς  ΧΧααρρττοοπποοιιίίααςς ΤΤοο  σσηημμεείίοο  ττοουυ  ΚΚόόμμββοουυ  ΦΦυυλλήήςς  κκααιι  ΘΘρραασσυυββοούύλλοουυ
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Απόλυτα ρεαλιστικές αποδείχθηκαν οι
δεσμεύσεις του Δημάρχου Φυλής
Χρήστου Παππού ότι εντός του

Απριλίου θα δημοπρατηθούν τα δύο μεγάλα
αντιπλημμυρικά έργα, προϋπολογισμού 10
εκατ. ευρώ που θα θωρακίσουν τα Άνω Λιόσια
.

Ειδικότερα αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα
του Δήμου οι προκηρύξεις των
αντιπλημμυρικών έργων  που θα
κατασκευαστούν στην περιοχή της οδού
Αιγαίου Πελάγους (στη συμβολή της με την
Πηνειού) και στην Ζωφριά.

Το πρώτο, που θα δημοπρατηθεί  την 18η
Απριλίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
περιλαμβάνει αποξήλωση των υφισταμένων
αγωγών στην οδό Αιγαίου Πελάγους και
αντικατάστασή τους με νέους και ο καθαρισμός
της λίμνης ανάσχεσης από μπάζα, σκουπίδια
και εναποτιθέμενες φερτές ύλες και η
αποκατάστασή της όπου έχουν διαπιστωθεί
βλάβες στην επένδυσή της. 

Με το δεύτερο έργο που θα δημοπρατηθεί

την 20η Απριλίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα
10:00, θα τοποθετηθεί αντιπλημμυρικό δίκτυο
στους δρόμους γύρω από την οδό Αιγαίου
Πελάγους και συγκεκριμένα στις οδούς
Θεσσαλίας, Πηνειού, Ευαγγελιστρίας,
Μπελογιάννη, Ερμιόνης, σε ανώνυμες
παράλληλη και κάθετη στην Αχαρνών και στην
Κορινθιακού Κόλπου. Επίσης θα
αποκατασταθούν τα οδοστρώματα και τα
πεζοδρόμια που καταστράφηκαν από την
πλημμύρα της 22ας Οκτωβρίου 2015 στην
περιοχή της Ζωφριάς. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι η Τεχνική Υπηρεσία,
υπό την επίβλεψη του Αντιδημάρχου Θανάση
Σχίζα, συνεχίζει την προσπάθεια ώστε να
δημοπρατηθούν εντός του Απριλίου ή το
αργότερο, στις αρχές Μαΐου, δύο ακόμα
μεγάλα έργα και συγκεκριμένα η ολοκλήρωση
της Στέγης των Ηπειρωτών και η ανέγερση
νέου Παιδικού Σταθμού στο Ζεφύρι.

Δείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου τις
προκηρύξεις των δύο αντιπλημμυρικών
έργων.

Συμμορία άρπαζε οχήματα 
από τον προαστιακό στις «Αχαρνές»
και διέπραττε ληστείες στα Μεσόγεια 

Ληστείες και κλοπές από οικίες στα Μεσόγεια διέπρατταν δύο
Έλληνες 24 και 30 ετών που συνελήφθησαν μετά από συντονι-
σμένη επιχείρηση  της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βορειανατολι-

κής Αττικής με τη συνδρομή του Τμήματος Ασφαλείας Άνω Λιοσίων και
της Ο.Π.Κ.Ε.

Ταυτοποιήθηκε και αναζητείται ένας 28χρονος συνεργός τους.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι δράστες από κοινού με τους συνε-

ργούς τους, είχαν συστήσει από τον περασμένο Δεκέμβριο εγκληματική
ομάδα με σκοπό την διάπραξη ληστειών και κλοπών από οικίες.

Ειδικότερα, πρωινές κυρίως ώρες, εντόπιζαν οικίες σε διάφορες περ-
ιοχές των Μεσογείων και με τη χρήση διαρρηκτικών εργαλείων, παρ-
αβίαζαν τις θύρες και τα παράθυρα τους αφαιρώντας από το εσωτερικό
τους χρήματα, κοσμήματα, ηλεκτρονικές συσκευές και διάφορα τιμαλφή.
Στις περιπτώσεις που οι ένοικοι βρίσκονταν εντός, δεν δίσταζαν με την
απειλή ή χρήση σωματικής βίας να τους ακινητοποιούν.

Ακόμη, για τις μετακινήσεις τους τα μέλη της εγκληματικής ομάδας χρη-
σιμοποιούσαν αυτοκίνητα, στα οποία τοποθετούσαν κλεμμένες πινακίδες
κυκλοφορίας, τις οποίες είχαν αφαιρέσει λίγο πριν τη διάπραξη των
κλοπών, από σταθμευμένα αυτοκίνητα πλησίον των σταθμών του προα-
στιακού «Αχαρνές» και «Άνω Λιόσια».

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα, διαπιστώθηκε ότι η παραπάνω σπείρα
έχει διαπράξει τρείς (3) ληστείες και δεκατρείς (13) κλοπές στην Αρτέμι-
δα, στα Σπάτα και στην Ραφήνα.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι οι δράστες είχαν συλληφθεί κατά το παρ-
ελθόν για παρόμοια αδικήματα και τους είχαν επιβληθεί περιοριστικοί
όροι.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών
Αθηνών, ο οποίος τους παρέπεμψε σε Τακτικό Ανακριτή, ενώ οι έρευνες
για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του συνεργού τους, συνεχίζονται. 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΖΕΦΥΡΙ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΔΔηημμοοππρρααττοούύννττααιι,,  μμεεττάά  ττοο  ΠΠάάσσχχαα,,  τταα  ααννττιιππλληημμμμυυρριικκάά
έέρργγαα,,  σσεε  ΑΑιιγγααίίοουυ  ΠΠεελλάάγγοουυςς  κκααιι  ΖΖωωφφρριιάά

Ημεγάλη όντως επιτυχία
του Δήμου Ελευσίνας να
επιλεγεί ως Πολιτιστική

Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021
δεν άφησε ευχαριστημένους πολ-
λούς και δη τις ανταγωνίστριες
πόλεις. 

Στις αντιδράσεις πρωτοστατούσε
ο Δήμος Καλαμάτας και με και-
νούρια ανακοίνωσή του σχολιάζει
αφήνοντας αιχμές για μεροληπτική
μεταχείριση της υποψηφιότητας
της Ελευσίνας απο άτομο το οποίο
ήταν μέλος της επιτροπής επιλο-
γής της Πολιτιστικής Πρωτεύου-
σας και στη συνέχεια ορίστηκε
μέλος του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εται-
ρίας “Ελευσίνα 2021”. 

Αυτός είναι ο κος Ι. Τροχόπου-
λος ο οποίος ήταν το ένα απο τα
δυο μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, όπου είχε οριστεί απο την
Ελληνική Κυβέρνηση που ορίζει 2
μέλη όταν διαγωνίζονται πόλεις
της. Σε επικοινωνία που είχαμε με
εκπρόσωπο του Δήμου της Ελευ-
σίνας, υποστηρίχθηκε πως η επιλογή του
κου Γιάννη Τροχόπουλου δεν εγείρει κανένα
πρόβλημα καθώς αυτό δεν είναι ασυμβίβα-
στο με την προηγούμενη ιδιότητά του. 

Σε επικοινωνία που είχαμε με τον Δήμαρχο
Καλαμάτας κο Παναγιώτη Νίκα, ο ίδιος
κριτίκαρε αρνητικά τις παραπάνω εξελίξεις
αφήνοντας υπόνοιες για τον τρόπο της επι-
λογής της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας. 

Παρακάτω μεταφέρουμε την Ανακοίνωση
του Δήμου Καλαμάτας: ''Πληροφορηθήκαμε
ότι ο Γιάννης Τροχόπουλος, μέλος της ευρ

ωπαϊκής επιτροπής επιλογής για την Πολι-
τιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021,
ορίστηκε μέλος του Δ.Σ. της «Ελευσίνα 2021
Α.Ε.». Ο κ. Τροχόπουλος ήταν ένα από τα
δύο μέλη της ευρωπαϊκής επιτροπής επιλο-
γής, που είχαν ορισθεί από την Ελληνική
Κυβέρνηση (κάθε Κυβέρνηση ορίζει δύο
μέλη, όταν διαγωνίζονται πόλεις της). Τι να
πούμε... Και εις ανώτερα! Κατά τ' άλλα, όλα
γίνονται αντικειμενικά και αξιοκρατικά''. 

Ε. Λιάκος

ΑΑννττιιδδρράάσσεειιςς  ααππόό  ττοονν  ΔΔήήμμοο  ΚΚααλλααμμάάττααςς  γγιιαα  ττηηνν
εεππιιλλοογγήή  ττοουυ  ΔΔΣΣ  ττηηςς  ““ΕΕλλεευυσσίίνναα  22002211  ΑΑ..ΕΕ..””  

ΓΓ..  ΤΤΡΡΟΟΧΧΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟΣΣ

ΠΠ..  ΝΝΙΙΚΚΑΑΣΣ
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Ο Δήμαρχος, κ. Νικόλαος Ι. Μελετίου,
παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα
Μαρία Καμπόλη, υπάλληλος του
Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απα-
ρτίας, ο Πρόεδρος, κ. Αντώνιος Ν. Καρ-
αμπούλας,κήρυξε την έναρξη της συνε-
δρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα
της ημερήσιας διάταξης με τίτλο,
«Λήψη απόφασης εκδήλωσης ενδιαφ-
έροντος, για την διαχείριση ή
συνδιαχείριση των απορριμμάτων  του
Δήμου Ασπροπύργου, μετά την ψήφι-
ση του Εθνικού και Περιφερειακού Σχε-
διασμού. (ΕΣΔΑ-Π.Ε.Δ.Σ.Α.)» έδωσε
τον λόγο στον Δήμαρχο,κ. Νικόλαο Ι.
Μελετίου, προκειμένου να καταθέσει
την πρόταση του για το θέμα.
Λαβών τον λόγο ο Δήμαρχος, τοποθε-
τήθηκε ως εξής:

«Την 06/12/2016  με την απόφαση υπ’
αριθµ. 414/2016 , εγκρίθηκε από το

Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, η 2η
Αναθεώρηση του Περιφερειακού
Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων
(Π.Ε.Σ.∆.Α.) Αττικής” , το οποίο σε
συνδυασμό με το  Αναθεωρημένο
Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων
(ΕΣΔΑ), μας οδηγεί δε μια νέα πραγμα-
τικότητα, την οποία πρέπει αναλύσουμε
και κατανοήσουμε, ώστε να προετοιμα-
στούμε εγκαίρως και να μην βρεθούμε
προ τετελεσμένων γεγονότων, τα
οποία θα έχουν μεγάλη οικονομική και
οικολογική επίπτωση στο Δήμο μας. 
Για το ΠΕΣΔΑ υπάρχουν πολλές ενστά-
σεις, τις οποίες κατά κύριο λόγο έχει
εκφράσει η ΚΕΔΕ, όμως στο βαθμό
που αποτελεί εφαρμογή Ευρωπαϊκών
οδηγιών, είμαστε υποχρεωμένοι να
προετοιμαστούμε για την εφαρμογή
του.
Αυτό που έχουμε να πούμε ως γενική,
αλλά καίρια παρατήρηση, είναι πως για
μια ακόμα φορά ζητείται από την Αυτο-
διοίκηση να ανταπεξέλθει σε καθήκον-

τα, για τα οποία δεν έχει τις υποδομές
(πόρων-εξοπλισμού-επιστημονικού
δυναμικού). 
Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, o Εθνικό Σχέδιο
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ),
στοχεύει προς ένα εναλλακτικό μοντέλο
διαχείρισης αποβλήτων, με άξονες
προτεραιότητας την αποκέντρωση των
δραστηριοτήτων σε επίπεδο δήμων
των οποίων αναβαθμίζεται ο ρόλος, την
ποιοτική και ποσοτική ενίσχυση της
ανακύκλωσης με έμφαση στη διαλογή
στην πηγή, την διακριτή διαλογή και
επεξεργασία του οργανικού κλάσμα-
τος, τη μικρή κλίμακα των μονάδων
επεξεργασίας και ανάκτησης, την ενθ-
άρρυνση της κοινωνικής συμμετοχής,
και κυρίως την κατοχύρωση του δημό-
σιου χαρακτήρα της διαχείρισης αποβ-
λήτων. 
Με βάση το παραπάνω πλαίσιο, η εθνι-
κή πολιτική για τα απόβλητα προσανα-
τολίζεται  στους εξής στόχους-ορόσημα
για το 2020: 
α)Τα κατά κεφαλή παραγόμενα απόβ-
λητα να έχουν μειωθεί δραστικά
β) Η προετοιμασία προς επαναχρησι-
μοποίηση και η ανακύκλωση με χωρι-
στή συλλογή ανακυκλώσιμων - βιοα-
ποβλήτων  να εφαρμόζεται στο 50%
του συνόλου των αστικών στερεών
αποβλήτων
γ) Η ανάκτηση ενέργειας να αποτελεί
συμπληρωματική μορφή διαχείρισης,
όταν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια
κάθε άλλου είδους ανάκτησης. 
δ) Η υγειονομική ταφή να αποτελεί την
τελευταία επιλογή και να έχει περιορι-
στεί σε λιγότερο από το 30% του συνό-
λου των Αστικών Στερεών Αποβλήτων
(ΑΣΑ).  
Το ΕΣΔΑ εκτός από τα ΑΣΑ περιλαμ-
βάνει τη διαχείριση και άλλων ρευμά-
των αποβλήτων όπως τα βιομηχανικά
απόβλητα, τα γεωργοκτηνοτροφικά,
κλπ.
Τα παραπάνω στοιχεία τα υιοθετεί
απόλυτα το νέο το ΠΕΣ∆Α Αττικής και
με βάση αυτό έχει καθορίσει ποσο-
στιαίους στόχους για 14 κατηγορίες
αποβλήτων. 
1-Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) με 7
υποκατηγορίες αποβλήτων 
2- Απόβλητα εγκαταστάσεων κοινής
ωφέλειας, εξυπηρέτησης / συνάθροι-
σης κοινού 
3-Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών
και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) 
4-Ιλύς αστικού τύπου 
5-Ζωικά Υποπροϊόντα (ΖΥΠ) 
6-Γεωργοκτηνοτροφικά Απόβλητα 
7-Βιοµηχανικά Απόβλητα 
8-Απόβλητα Υγειονοµικών Μονάδων
(ΑΥΜ) 
9-Απόβλητα Έλαια (ΑΕ)
10- Οχήµατα στο τέλος του κύκλου
ζωής τους (ΟΤΚΖ) 

11-Απόβλητα Ηλεκτρικών Στηλών και
Συσσωρευτών (ΗΣ&Σ) 
12-Μεταχειρισµένα Ελαστικά Οχηµά-
των(ΜΕΟ) 
13-Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρο-
νικού Εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) 
14- Απόβλητα που περιέχουν υδράργ-
υρο 
Τα ποσοστά για κάθε στόχο είναι σύμφ-
ωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και
εξαιρετικά υψηλά και  αυτή την στιγμή
με τις υποδομές που υπάρχουν είναι
εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθούν.

Από τα ανωτέρω και από το ΠΕΣΔΑ
αναμένουμε τις εξής δυσμενείς προο-
πτικές.
1-Υψηλότερο κόστος διαχείρισης για
τον Δήμο μας, το οποίο θα αυξηθεί μετά
το οριστικό κλείσιμο του Χ.Υ.Τ. Φυλής
που προβλέπει το ΠΕΣΔΑ.
2-Αύξηση του κόστους ταφής του
μη ανακυκλωμένου κλάσματος.
3-Ραγδαία ανάπτυξη διαφόρων
νομίμων ή μη επιχειρήσεων
ανακύκλωσης στην περιοχή μας.
4-Πιθανές απόπειρες μετατροπής
σε Χ.Υ.Τ. των λατομείων της περ-
ιοχής μας.
Είναι γνωστό πως οι μικρές μονά-
δες διαχείρισης όλων αυτών των
αποβλήτων, δεν είναι βιώσιμες και
σε επίπεδο ενός Δήμου του μεγέθ-
ους μας, δεν έχουν καμιά προοπτι-
κή.
Μια μονάδα αυτής της μορφής έχει
μεγάλο κόστος εγκαταστάσεων και
απαιτεί ειδικευμένο πολυπληθές επι-
στημονικό προσωπικό για την λειτο-
υργία της και την αποδοτική παραγωγή
προϊόντων, χωρίς πάντα το αποτέλε-
σμα να είναι βέβαιο.  Χαρακτηριστικά
θα αναφέρουμε το παράδειγμα του
ΕΜΑΚ Λιοσίων που παράγει δευτερο-
γενές στερεό καύσιµο (RDF) και
κοµπόστ τύπου Α’ τα οποία, όπως ανα-
φέρει και το ΠΕΣΔΑ, οδηγούνται σε
ταφή (λόγω κακής ποιότητας και
έλλειψης αγοράς). 
Για να είναι βιώσιμη μια μονάδα πρέπει
να έχει δυναμικότητα επεξεργασίας
κατά πολύ μεγαλύτερη από τις 30.000
τόνους αποβλήτων που παράγονται
στο Δήμο μας. Η λύση που προβλέπει
το ΠΕΣΔΑ είναι οι συνεργασίες μεταξύ
Δήμων ώστε από κοινού να αντιμε-
τωπίσουν το κόστος μελετών, επεν-
δύσεων και λειτουργίας. Ήδη αρκετοί
Δήμοι έχουν αναλάβει  πρωτοβουλίες
για να προχωρήσουν  την από κοινού
διαχείριση. 
Επειδή πλέον απαιτείται μια καθολική
αλλαγή σε όλα τα στάδια που έχουν
σχέση με την διαχείριση των αποβλή-
των, πρέπει η επόμενη ημέρα 
να μας βρει έτοιμους, με τις κατάλληλες
συνεργασίες και τις κατάλληλες υποδο-
μές, ώστε να μην επιβαρυνθεί η λειτο-

υργία του Δήμου μας και να έχουμε τα
προδιαγεγραμμένα από το ΠΕΣΔΑ
αποτελέσματα. 
Σε αυτό το πλαίσιο, αλλά και με την
απαιτούμενη διαφάνεια, προτείνουμε
να προχωρήσουμε σε μια πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος από Δήμο-
υς που θα ήθελαν να συνεργαστούν
μαζί μας, ώστε να δημιουργήσουμε μια
ισχυρή συμμαχία η οποία θα αντιμε-
τωπίσει το πρόβλημα με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο. Σκοπός μας είναι αφ΄
ενός να λύσουμε το θέμα τηρώντας τις
αυστηρότερες περιβαλλοντικές προ-
διαγραφές και αφ  ́ετέρου να αποτρέ-
ψουμε οποιαδήποτε δυσμενή επίπτω-
ση στην περιοχή μας»
Ακολούθως, ο Πρόεδρος έδωσε τον
λόγο στον κ. Ηλία Ιωάννη, Επικεφαλή
της παράταξης «Ασπρόπυργος -
ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ», και μείζονας αντι-
πολίτευσης, για να καταθέσει την πρό-
ταση του επί του θέματος.
Ο κ. Ηλίας Ιωάννης, ανέφερε ότι η παρ-
ατάξη του  ζητά την ΑΝΑΒΟΛΗ του
θέματος 
Έπειτα, ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο
στον κ. Τσοκάνη Αλέξανδρο, Εκπρό-
σωπο της παράταξης «ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ», ο οποίος ανέφερε ότι 

συμφωνεί με τον κο Ηλία Ιωάννη για
την ΑΝΑΒΟΛΗ του θέματος
Εν συνεχεία,ο Πρόεδρος έδωσε τον
λόγο στον κ. Ευάγγελο Παπανικολάου,
Επικεφαλή της παράταξης
«ΑΝΕΞΑΤΗΤΟΣ ΕΝΩΤΙΚΟΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ», ο οποίος ανέφερε ότι
ζητά ΑΝΑΒΟΛΗ του θέματος 

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε το
Δημοτικό Συμβούλιο, να αποφασίσει
για την: 
«Εκδήλωση ενδιαφέροντος, για
την διαχείριση ή συνδιαχείριση
των απορριμμάτων  του Δήμου
Ασπροπύργου, μετά την ψήφιση
του Εθνικού και Περιφερειακού
Σχεδιασμού. (ΕΔΣΑ-Π.Ε.Σ.Δ.Α.)»

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την
προαναφερόμενη διαδικασία και
αφού έλαβε υπόψη:

1.Την εισήγηση του  Δημάρχου κ.
Νικολάου Ι.Μελετίου
2.,Την πρόταση του κ. Ιωάννη Ηλία,
3. Την πρόταση του κ. Αλέξανδρου
Τσοκάνη,
4. Την πρόταση του κ. Ευάγγελου
Παπανικολάου.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από τα πρακτικά της με αριθμ.
1110ης / 2017 συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου

Αρ. Απόφ.:119/2017

Στον Ασπρόπυργο και στο
Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα

την 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017, ημέρα
ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19.30 μ.μ.,
συνήλθε σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση το Δημοτικό
Συμβούλιο Ασπροπύργου,
ύστερα από την υπ` αριθμ.
1 0 1 9 4 / 1 7 - 3 - 2 0 1 7 έ γ γ ρ α φ η
πρόσκληση του Προέδρου, κ.
Αντώνιου Ν. Καραμπούλα,η
οποία δημοσιεύθηκε και
επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε
όλα τα μέλη του Συμβουλίου,
και στον Δήμαρχο, κ. Νικόλαο Ι.
Μελετίου, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 67, του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α`).
Πριν από την έναρξη της συνε-
δρίασης ο Πρόεδρος διαπίστω-
σε ότι, από τα 33 μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου, παρόν-
τα ήταν τα 27 και απόντα τα  6,
και ονομαστικά:

Πέρασε σε ψηφοφορία, στην οποία,ΥΠΕΡ της «Εκδήλωση; ενδιαφ-
έροντος, για την διαχείριση ή συνδιαχείριση των απορριμμάτων
του Δήμου Ασπροπύργου, μετά την ψήφιση του Εθνικού και Περ-
ιφερειακού Σχεδιασμού. (ΕΣΔΑ-Π.Ε.Σ.Δ.Α.)», Θέμα  1ο , τάχθηκαν
δέκα επτά (17) μέλη του συμβουλίου, και ονομαστικά οι κ.κ.:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
Την έγκριση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την διαχείριση ή
συνδιαχείριση των απορριμμάτων  του Δήμου Ασπροπύργου,
μετά την ψήφιση του Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού.
(ΕΣΔΑ-Π.Ε.Σ.Δ.Α.)»
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφε-
ται ως κατωτέρω, πήρε δε αύξοντα αριθμό 119/2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        ΤΑ ΜΕΛΗ
Πιστό αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ

ΕΕΞΞΑΑΠΠΑΑΤΤΗΗΣΣΕΕ  ΤΤΟΟΥΥΛΛΑΑΧΧΙΙΣΣΤΤΟΟΝΝ  2288  ΑΑΤΤΟΟΜΜΑΑ

Συνελήφθη 73χρονη που υποσχόταν 
διορισμούς στο Δημόσιο

Μια 73χρονη συνελήφθη, στα Πετράλωνα, από αστυνομικούς του Τμήματος Προ-
στασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Ασφάλειας Αττικής, κατηγορούμενη για
απάτες σε βάρος πολιτών, με το πρόσχημα διορισμού τους στο Δημόσιο.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία σχετικά με τη δράση της
κατηγορούμενης. Η 73χρονη επικοινώνησε τηλεφωνικά με υποψήφιο θύμα, ζητώντας το
χρηματικό ποσό των 170 ευρώ, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία του διορισμού
του. Στη συνέχεια, αφού ορίστηκε σχετικό ραντεβού, στην περιοχή των Πετραλώνων, προσημειώθηκε το συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και μετά την παράδοση αυτού, συνελή-
φθη. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι η 73χρονη, από τον περασμένο Μάιο, προσέγγιζε τα θύματά της από τα οποία αποσπούσε διάφορα χρηματικά ποσά όταν τα
έπειθε ότι διαθέτει «υψηλές γνωριμίες» και μπορεί να μεσολαβήσει προκειμένου να διορισθούν σε Υπηρεσίες του ευρύτερου Δημόσιου τομέα.

Στην κατοχή της, καθώς και από την κατ'οίκον έρευνα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: Πλήθος φωτοαντιγράφων ταυτοτήτων και πιστοποιητικών γέννησης και οικογενειακής κατά-
στασης, φωτοαντίγραφα πτυχίων και τίτλων σπουδών, βιογραφικά σημειώματα, χειρόγραφες σημειώσεις με τηλεφωνικούς αριθμούς και με τραπεζικούς λογαριασμούς, τρεις κάρ-
τες ανάληψης μετρητών, ένα βιβλιάριο πιστωτικού Ιδρύματος και δύο κινητά τηλέφωνα.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί είκοσι οκτώ περιπτώσεις απάτης και δύο απόπειρες, ενώ εκτιμάται ότι το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισε η κατηγορούμενη υπε-
ρβαίνει το ποσό των 50.000 ευρώ. Σημειώνεται, ότι η 73χρονη έχει κατηγορηθεί κατά το παρελθόν για παρόμοιες υποθέσεις. Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμε-
λειοδικών Αθηνών, ο οποίος την παρέπεμψε σε τακτικό ανακριτή.
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ΘΕΡΜΟ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Α’ ΕΝΩΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ (Α’ Ε.Λ.Μ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΠΠρροοςς  όόλλαα  τταα  ππααιιδδιιάά  
ττωωνν  μμεετταανναασσττώώνν  πποουυ  

θθαα  φφοοιιττήήσσοουυνν  σστταα  σσχχοολλεείίαα
ττηηςς  ΔΔυυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς

• Εχθές έγινε η έναρξη λειτουργίας της Δομής
Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ) στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση της Δυτικής Αττικής  και
συγκεκριμένα στο 10ο Δημοτικό Ελευσίνας και στο 3ο
Δημοτικό Μάνδρας.

• Επίσης την Τετάρτη 29/3/2017στις 14:00μμ
ξεκινάει η λειτουργία της Δομής Υποδοχής και Εκπαίδευ-
σης Προσφύγων (ΔΥΕΠ) στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευ-
ση της Δυτικής Αττικής, στο 4ο Γυμνάσιο της Ελευσίνας.

Τα παιδιά των προσφύγων είναι καλοδεχούμενα στα
σχολειά μας!

Καλούμε τους γονείς, τους μαθητές, τους εκπαιδευτι-
κούς, το λαό της Δυτικής Αττικής, την Δευτέρα 27/3/2017
στα δυο σχολειά της Πρωτοβάθμιας και την αντίστοιχη
ημέρα που θα ξεκινήσει η δομήστο 4ο Γυμνάσιο Ελευ-
σίνας, στις 14:00μμ,να υποδεχτούμε τα κατατρεγμένα
προσφυγόπουλα που ξεριζώθηκαν από τις πατρίδες
τους λόγω του ιμπεριαλιστικού πολέμου.                                 

Να καλωσορίσουμε αυτά τα παιδιά, που γλίτωσαν από
το θανατικό των βομβών των ιμπεριαλιστών στην χώρα
τους, που γλίτωσαν στο πέρασμά τους στο Αιγαίο.

Να απομονώσουμε τις ρατσιστικές και φασιστικές
φωνές που στοχοποιούν τους πρόσφυγες και τους μετα-
νάστες για να αθωώσουν τον ιμπεριαλισμό και το
σύστημά του. Να βάλουμε στο στόχαστρο μας τον πραγ-
ματικό εχθρό, τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, που
για να θησαυρίσουν από τις πηγές και τους δρόμους της
ενέργειας, σκοτώνουν και ξεσπιτώνουν λαούς είτε με
βόμβες είτε με την φτώχια και την εξαθλίωση. 

(Η Α’ ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής κηρύσσει διευκολυντική
στάση εργασίας για την τελευταία διδακτική ώρα των-
ημερών που θα ξεκινήσει η λειτουργία των ΔΥΕΠ, για
τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να συμμετέχουν και
πρέπει να μετακινηθούν από μακρινά σχολεία)

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Α’ ΕΛΜΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.            Η Γραμματέας του Δ.Σ.
Καρυώτης Δημήτρης Βασιλείου Γιούλη

Αίτημα προς το Υπουργείο Περιβάλλον-
τος και Κλιματικής Αλλαγής κατέθεσε ο
δήμος Χαϊδαρίου με θέμα την επι-

βάρυνση της ατμόσφαιρας και του περιβάλ-
λοντος της περιοχής λόγω της γειτνίασης της
με τη βιομηχανική περιοχή του Θριασίου,
αλλά και τη διέλευση της Εθνικής Οδού,
ζητώντας την εγκατάσταση νέου μόνιμου
σταθμού μέτρησης της ατμοσφαιρικής
ρύπνασης στην πόλη.
Ακολουθεί το σχετικό αίτημα του Δήμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ                                                          
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΤΗΛ/ΝΟ ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ:2132047235

Προς: Υπουργείο Περ/ντος Ενέργειας & 
Κλιματικής Αλλαγής
Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος Δ/νση Κλιματικής Αλλαγής &
Ποιότητας της Ατμόσφαιρας
Τμήμα Ποιότητας Ατμόσφαιρας

Κοιν.: Περιφέρεια Αττικής
Εξωραϊστικός, Πολιτιστικός &                                                                                                
Περ/κος Σύλλογος Δάσους  Χαϊδαρίου
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Θέμα:  Ατμοσφαιρική ρύπανση στο Δήμο Χαϊδαρίου
Όπως γνωρίζετε η πόλη μας επιβαρύνεται περιβαλ-

λοντικά λόγω της γειτνίασης της 
με τη βιομηχανική περιοχή του Θριασίου, τη διέλευση της
Εθνικής Οδού κλπ.

Παρόλα αυτά δεν έχει αντιμετωπιστεί μέχρι σήμερα
από τη Πολιτεία σαν περιοχή υψηλού περιβαλλοντικού
κινδύνου. Έχουμε  διαπιστώσει διαχρονικά σοβαρό
πρόβλημα με την ποιότητα της ατμόσφαιρας στην

ευρύτερη περιοχή του Δήμου μας και ειδικά στην περιοχή
του Δάσους  και έχουμε γίνει επανειλημμένα δέκτες παρ-
απόνων αλλά και εγγράφων καταγγελιών από δεκάδες
κατοίκους και συλλόγους της πόλης μας. Το φαινόμενο
παρουσιάζεται με τη μορφή της έντονης δυσάρεστης
οσμής και είναι ιδιαίτερα έντονο όταν ευνοείται από τις
επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, ειδικά τις  βραδι-
νές ώρες.

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε να εγκαταστήσετε και να
εντάξετε στο ήδη υπάρχον Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθη-
σης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ) νέο μόνιμο
σταθμό μέτρησης στη περιοχή του  Δήμου μας, Δάσος
Χαϊδαρίου, ως τη μόνη ενδεδειγμένη λύση για την απρ-
όσκοπτη συνεχή έγκυρη λήψη και καταγραφή στοιχείων
ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφο-
ρία.

Ο Δήμαρχος

Μιχάλης Σελέκος

ΟΓΑ: Εγκρίθηκε η επιχορήγηση για τα οικογενειακά επιδόματα 

To «πράσινο φως» άναψε ΑΠΟΦΑΣΗ του υπ. Εργασίας, για τη δέσμευση
συνολικού ποσού ύψους 173.550.000., που αφορά την καταβολή της
πρώτης δόσης των οικογενειακών επιδομάτων

τουτου ΟΓΑ .
Η απόφαση υπογράφεται από την υπουργό κα. Αχτσιόγλου και φέρει τον έλεγχο

και την έγκριση της οικονομικής υπηρεσίας του υπουργείου Εργασίας. Eπίσημη
ανακοίνωση για τη διαδικασία αναμένεται τις επόμενες ημέρες και στην ιστοσελίδα
του ΟΓΑ.

Για να λάβει κάποιος την Α’ δόση του 2017 δεν χρειάζεται να κάνει κάτι
διαφορετικό, καθώς στον ΟΓΑ θα δώσουν τα χρήματα σε όσους τα έλαβαν και
πέρυσι. Από ‘κεί και πέρα όμως οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν το έντυπο
Α21 ώστε να λάβουν και τις υπόλοιπες δόσεις (2η, 3η και 4η).

ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΓΓιιαα  ττηηνν  εεγγκκααττάάσστταασσηη  ννέέοουυ  μμόόννιιμμοουυ  σσττααθθμμοούύ  
μμέέττρρηησσηηςς  ΑΑττμμοοσσφφααιιρριικκήήςς  ΡΡύύππααννσσηηςς  σσττηηνν  ππόόλληη  

Μ. Σελέκος: ‘’Έχουμε γίνει επανειλημμένα δέκτες παραπόνων αλλά και εγγράφων καταγγελιών
από δεκάδες κατοίκους και συλλόγους της πόλης για τις δυσάρεστες οσμές’’

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Αιτήσεις έως τη Δευτέρα 3.4.2017

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 76 παρ. 1 του Ν
3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7.6.2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» καλούνται φορείς του
Δήμου Μάνδρας-
Ειδυλλίας και συγκεκριμένα:
α) οι τοπικοί εμπορικοί και επαγγελματικοί σύλλογοι και
οργανώσεις
β) οι επιστημονικοί σύλλογοι και φορείς
γ) οι τοπικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών
δ) σύλλογοι εργαζομένων στο Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα
του Δήμου

ε) οι ενώσεις και σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων
στ) οι αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς
ζ) τα τοπικά συμβούλια νέων
η) οι εθελοντικές οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των
πολιτών
θ) άλλες οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών
να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους για τη συμμε-
τοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης έως τη Δευ-
τέρα 3.4.2017 .
Οι αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται στα Δημοτικά Καταστή-
ματα Βιλίων , Ερυθρών, Οινόης και στο Δημοτικό κατάστημα
Μάνδρας στο γραφείο του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών
Οργάνων του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας στην οδό Στρ. Ν.
Ρόκα αριθμ. 45 (1ος όροφος ) , αρμόδια υπάλληλος Τατάκη
Μαρία (Τηλ. 2132014934, FAX 210 5555880)

H Δήμαρχος
ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΙΕΚΟΥΚΗ
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Εμπορικός Συλλόγος Μεγάρων

Το εορταστικό ωράριο των 
καταστημάτων για το Πάσχα 

Το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων κατά την
εορταστική περίοδο του Πάσχα, με αφετηρία την

Κυριακή στις 9 Απριλίου και μέχρι την Τρίτη στις 18
Απριλίου, ανακοίνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Μεγάρ-
ων.

Με αίσθημα Εθνικής υπερηφάνειας ο εορτασμός
της 25ης Μαρτίου στον Δήμο Αχαρνών
Με αίσθημα Εθνικής υπερηφάνειας

ολοκληρώθηκαν οι εορταστικές
εκδηλώσεις για την επέτειο της 25ης
Μαρτίου 1821, σε Αχαρνές και Θρακο-
μακεδόνες, με την παρέλαση, μαθη-
τών, συλλόγων και φορέων του Δήμου
Αχαρνών. 

Νωρίτερα είχαν ακολουθήσει οι
Επίσημες Δοξολογίες στον Καθεδρικό
Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου στην Κεντρική
Πλατεία Αχαρνών και στον Ιερό Ναό
Αγίας Τριάδος στους Θρακομακεδό-
νες. 

Αμέσως μετά την Επίσημη Δοξολογία
στην Κεντρική Πλατεία, ο Δήμαρχος
Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός, πραγ-
ματοποίησε τη στέψη της προτομής
του Μενιδιάτη αγωνιστή της Επανά-
στασης Μήτρου Λέκκα. 

Στη συνέχεια οι αντιπροσωπείες, των σχολείων, των
συλλογών και φορέων του Δήμου Αχαρνών, ο Δήμαρχος Αχα-
ρνών κ. Γιάννης Κασσαβός, εκπρόσωποι της Πολιτικής και
Στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας, εκπρόσωποι της δημοτικής
αρχής και των δημοτικών παρατάξεων, μετέβησαν στο
Μνημείο Ηρώων όπου πραγματοποιήθηκε Επιμνημόσυνη
Δέηση και εκφωνήθηκε ο Πανηγυρικός Λόγος της επετείου
από τη Γενική Γραμματέας της Ιστορικής και Λαογραφικής
Εταιρείας Αχαρνών κα Μαργαρίτα Κλαδιά. 

Ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Ηρώων
από εκπροσώπους της Πολιτικής και Στρατιωτικής ηγεσίας της
χώρας, εκπροσώπους του Δημοτικού Συμβουλίου, των δημο-
τικών παρατάξεων, καθώς και συλλόγων και φορέων του
Δήμου Αχαρνών. 

Οι μαθητές, οι σύλλογοι και οι φορείς του Δήμου Αχαρνών

παρέλασαν με υπερηφάνεια και
καταχειροκροτήθηκαν, στην οδό Φιλα-
δελφείας στο Δημαρχείο Αχαρνών και
στην οδό Πρωταγόρα στους Θρακομα-
κεδόνες.

Λίγο πριν την έναρξη της παρέλασης
στο Δημαρχείο Αχαρνών, ο Δήμαρχος
Αχαρνών τίμησε την αριστούχο μαθ-
ήτρια του Λυκείου Θρακομακεδόνων
Αναστασία-Μαρία Νταλακώστα, η
οποία νωρίτερα είχε εκφωνήσει τον
Πανηγυρικό Λόγο της επετειακής ημέρ-
ας στους Θρακομακεδόνες. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης
Κασσαβός δήλωσε απολυτά ικανοποι-
ημένος από τις εορταστικές
εκδηλώσεις, ευχαρίστησε τους εργαζό-
μενους του Δήμου Αχαρνών που εργά-
στηκαν με ζήλο, καθώς και τους μαθη-
τές και τους συλλόγους που συμμε-

τείχαν στις εορταστικές εκδηλώσεις και προκάλεσαν αισθήμα-
τα συγκίνησης και Εθνικής υπερηφάνειας, ενώ στο μήνυμα του
για την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 κάνει λόγο για τον
συμβολισμό της Ελληνικής Επανάστασης αναφέροντας: 

"Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 αποτελεί την πιο περίτρ-
ανη απόδειξη ότι ακόμη και σε συνθήκες σκλαβιάς τεσσάρων
αιώνων, ο Ελληνισμός είναι σαν μια άσβεστη φλόγα, που ίσως
να σιγοκαίει για κάποιο καιρό αλλά είναι βέβαιο ότι αυτή η
φλόγα θα αναζωπυρώσει, όχι για να κάψει (αν και σε μια επα-
νάσταση αυτό είναι αναπόφευκτο) αλλά κυρίως για να φωτίσει.
Χρόνια Πολλά στους συμπολίτες μας που δίνουν καθημερινά
τον δικό τους αγώνα και κρατούν άσβεστη τη φλόγα του
Ελληνισμού. Χρόνια Πολλά σε όλους τους Έλληνες απαν-
ταχού της Γης".

ΔΔΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΟΟΣΣ  ΜΜΕΕΓΓΑΑΡΡΕΕΩΩΝΝ  
ΕΕξξαασσφφααλλίίσσττηηκκεε  

χχρρηημμααττοοδδόόττηησσηη  ύύψψοουυςς
338800000000  εευυρρώώ  

γγιιαα  ττηηνν  αανναακκααίίννιισσηη  
ττοουυ  ""ΚΚυυρριιαακκοούύλλεειιοουυ""  
ΠΠοολλιιττιισσττιικκοούύ  ΚΚέέννττρροουυ

Με μια λιτή ανακοίνωση του μέσω
Facebook, ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ.
Γρηγόρης Σταμούλης ανακοίνωσε πως

εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση ύψους 380.000
ευρώ, για την αποκατάσταση και τον εκσυγχρο-
νισμό του Πολιτιστικού Κέντρου "Κυριακούλειο",
που βρίσκεται στην Κεντρική Πλατεία της πόλης
των Μεγάρων.
Πρόκειταθ για μια σημαντική επιτυχία, για τον
Δήμο Μεγαρέων, καθώς το εν λόγω κτήριο θα
γίνει το στολίδι της πόλης.

««44οο  ΤΤοουυρρννοουυάά  ΒΒOOWWLLIINNGG  ΔΔυυττιικκήήςς
ΑΑττττιικκήήςς  γγιιαα  άάττοομμαα  μμεε  ΔΔ..ΑΑ..ΦΦ..»»  

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού

Η2η Απριλίου είναι η παγκόσμια ημέρα
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον
Αυτισμό και την γιορτάζουμε και φέτος

παίζοντας bowling! Το Κέντρο Ημέρας Εφήβων με
Αυτισμό στη Δυτική Αττική «Στην Αυλή του Κόσμου»
και το Εξειδικευμένο Κέντρο Διάγνωσης και Αποκατά-
στασης ατόμων με Δ.Α.Φ.  «Ηλίανθος», της Αστικής
Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, » Κέντρο Παιδιού και
Εφήβου» διοργανώνουν για τέταρτη χρονιά φέτος το
«Τουρνουά Βowling  για άτομα με  Δ.Α.Φ. Δυτικής
Αττικής» !

Σκοπός είναι η ενημέρωση της κοινής γνώμης για
τον αυτισμό και τα βήματα που πρέπει να γίνουν για
την ομαλή ένταξη των ατόμων αυτών στην κοινωνία.

Στο Τουρνουά θα συμμετάσχουν δωρεάν άτομα που
εξυπηρετούνται σε δομές ψυχικής υγείας ή/και ειδικής
αγωγής της Αττικής, με στόχο τη διασκέδαση και την
ομαλή ένταξή τους στην κοινωνία. 

Όλοι θα κερδίσουν αναμνηστικά μετάλλια και δώρα
για την αξιόλογη προσπάθειά τους!

Μη κλείνεις τα μάτια, ενημερώσου!
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Σε πρώτο πλάνο η Τοπική Αυτοδιοίκηση 
στη ΔΗΜ.ΤΟ  Ν.Δ. Αχαρνών – Θρακομακεδόνων

ΗΔΗΜ. Τ.Ο Αχαρνών Θρακομακεδόνων και ο τομέας
τοπικής αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο δράσης της
προσκάλεσε στην πόλη μας τον Γραμματέα Τοπικής

Αυτοδιοίκησης της Νέας Δημοκρατίας Κον Αναστάσιο Γαϊ-
τάνη. 

Ο κος Γαϊτάνης τόνισε ότι η Γραμματεία Τοπικής Αυτο-
διοίκησης έχει αναδείξει το σημαντικό ζήτημα της αλλαγής του
παραγωγικού μοντέλου της χώρας από συγκεντρωτικό που
είναι σήμερα σε ένα νέο σύστημα, ισχυρών τοπικών κέντρων-
πόλων ανάπτυξης καθώς και την συμβολή της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης στα ζητήματα αυτά. 

Ανέφερε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα πρέπει να έχει απο-
φασιστικό ρόλο σε θέματα λειτουργίας της και να μην παρα-
κάμπτεται από την κεντρική διοίκηση. 

Η συζήτηση που ακολούθησε ανέδειξε την μεγάλη ικανο-
ποίηση των τοπικών κοινωνιών και των φορέων τους και την
διάθεση συνεργασίας με ερευνητικούς και πολιτικούς φορείς
για την διαμόρφωση στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Κατα-
τέθηκαν δε κι ενδιαφέρουσες προτάσεις από τους συμμε-
τέχοντες καταδεικνύοντας την αγάπη τους για την πόλη και τα
σοβαρά προβλήματα της οι οποίες συζητήθηκαν διεξοδικά με
δέσμευση να επαναληφθεί σύντομα ο γόνιμος διάλογος
μεταξύ τους. 

Στην συζήτηση ήταν παρόντες οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ
Βρεττός Σπύρος Βρεττός Μιχάλης Γρηγοριάδης Παναγιώτης
Αναστάσιος Κατάρας Γιώργος Γιαμαρέλος Παναγιώτης Αναγ-
νωστόπουλος Όλγα Ποιμενίδου Κοσμίδης Παναγιώτης οι
οποίοι ανέδειξαν τα προβλήματα της περιοχής και τα ιδιαίτερα
προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Αχαρνών. 

Συντονιστές της συζήτησης οι τομεάρχες του τομέα τοπικής
αυτοδιοίκησης της ΔΗΜ.Τ.Ο κκ Λουμάκος Οικονόμου Βλαχο-
δήμος. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΛΑΧΟΥ 

Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Καθαρίζει τη λεωφόρο Σχιστού ο ΠΕΣΥΔΑΠ 
Καλεί το Δασαρχειο Πειραιά να αποτρέψει τις παράνομες απορρίψεις

 στη περιοχή που υποβαθμίζουν το περιβάλλον

Συνεχίζει την προσπάθεια  ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας – Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ) για τον καθαρισμό της Λεωφ-
όρου Σχιστού. Στο πλαίσιο αυτό, μετά από αυτοψίες διαπιστώθηκε ότι πραγματοποιείται ανεξέλεγκτη και εκτεταμένη ρήψη
κάθε είδους αποβλήτων παροδίως της Λεωφόρου Σχιστού, ιδιαίτερα στους χώρους στάθμευσης, αλλά και σε περιοχές του

όρους Αιγάλεω. 
Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπης ο ΠΕΣΥΔΑΠ ενήργησε για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος αλλά και για την απο-

τροπή του κίνδυνου ατυχήματος και του κίνδυνου για τη δημόσια υγεία, πραγματοποιώντας δράσεις καθαρισμού και απομακρυνσης
πάνω από 250 τόνους ογκωδων και μπαζων. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο σημείο αυτό, μετά από εκτεταμένη βροχόπτωση το 2013 χείμαρρος λάσπης είχε διεμβολίσει χείμαρρος
την Λεωφόρο Σχιστού κατακλύζοντας το ρεύμα της καθόδου προς Σκαραμαγκά, δημιουργώντας ζημιές σε διερχόμενα οχήματα και κιν-
δύνους για την ασφάλεια και τη ζωή των επιβαινόντων.

Για τον λόγο αυτό ο πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ Γρ. Γουρδομιχάλης τόνισε σχετικά: “Επιμένουμε για την ανάγκη ΑΜΕΣΗΣ κατασκευής
αντιπλημμυρικού έργου στην ευρύτερη περιοχη, για την αποτελεσματική προστασία των υποδομών των δεκάδων επιχειρήσεων του
Βιομηχανικού Πάρκου, του ΣΜΑ Σχιστού, του ΠΕΣΥΔΑΠ, του ΔΙΚΕΠΑΖ, αλλά και των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα που δραστηρ-
ιοποιούνται στην περιοχή καθώς και της ασφάλειας των εργαζομένων. Καλούμε το Δασαρχειο Πειραιά να αναλάβει τις ευθύνες του και
να αποτρέψει επιτέλους τις παράνομες απορρίψεις στη περιοχή, που υποβαθμιζουν το περιβάλλον και εντείνουν τα προβλήματα από
την απουσία αντιπλημμυρικού έργου που είναι ευθύνη της Περιφέρειας Αττικής”.

ΤΤηηνν  ΤΤεεττάάρρττηη  2299//33  ξξεεκκιιννάά  ηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττηηςς  ΛΛααϊϊκκήήςς  ΑΑγγοορράάςς  σσττηη  σσυυννοοιικκίίαα  ττοουυ  ΔΔααφφννιιοούύ

Τ
ην Τετάρτη 29/3 και κάθε Τετάρτη, επί της οδού Βουλγαροκτόνου, στο Δαφνί, ξεκινά τη λειτο-
υργία της Λαϊκή αγορά. Η Δημοτική Αρχή Χαϊδαρίου, ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Δαφνίου και
κάτοικοι της περιοχής υλοποίησαν ένα δίκαιο αίτημα χρόνων, ολόκληρης της γειτονιάς,

απαιτώντας τη λειτουργία Λαϊκής αγοράς στην περιοχή τους. 
Πλέον, οι κάτοικοι θα μπορούν να εξυπηρετούνται χωρίς να χρειάζεται να μετακινούνται στο δάσος

ή στον κέντρο της πόλης διανύοντας χιλιόμετρα για να εξυπηρετηθούν.
Παράλληλα, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της Αφαίας και του Σκαραμαγκά, κάθε Τετάρτη

λεωφορείο του Δήμου θα κάνει τα παρακάτω δρομολόγια:
• Από τα Γραφεία του Συλλόγου Άνω Αφαίας και Στάση Λεωφορείων Κάτω Αφαίας τις ώρες:

10:00, 11:00, 12:00
• Από Λαϊκή αγορά Δαφνίου προς Αφαία τις ώρες: 10:45, 11:45, 13:30
Καλούμε όλους τους κατοίκους του Δαφνίου και της Αφαίας να στηρίξουν τη νέα Λαϊκή αγορά της

περιοχής.



8-θριάσιο Τρίτη 28 Μαρτίου 2017

Την Κυριακή 19 Μαρτίου ετέθη σε λειτουργία
η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για
επείγοντα καρδιολογικά περιστατικά σε

πέντε απομακρυσμένα νησιά από το επιστημονικό
προσωπικού του  «Θριάσιου» Νοσοκομείου, μέσω
του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής (ΕΔιΤ). 

Συγκεκριμένα, η Καρδιολογική Κλινική του ΓΝΕ
«Θριάσιο», αξιοποιώντας την υποδομή του ΕΔιΤ,
παρέχει στους γιατρούς της Σύμης, Κάσου, Σίφνου,
Αμοργού και Οινουσσών τη δυνατότητα άμεσης
εκτίμησης των καρδιολογικών περιστατικών, μέσω
Τηλεϊατρικής. 

Στην παρούσα φάση, οι γιατροί των πέντε μικρών

νησιών, στο πλαίσιο της
24ωρης εφημερίας του
«Θριάσιου» (ανά τέσσερ-
ις ημέρες) μπορούν να
ζητούν τη
συμβουλή/εκτίμηση καρδιολόγου στην αντιμετώπι-
ση επειγόντων καρδιολογικών περιστατικών. 

«Αντιλαμβανόμενοι πλήρως τα οφέλη που
προκύπτουν από την άμεση και ορθή εκτίμηση των
επειγόντων καρδιολογικών περιστατικών τόσο για
την υγεία των κατοίκων, όσο και για την σκοπιμότ-
ητα της άμεσης διακομιδής περιστατικών, εργαζό-

μαστε εντατικά, προκειμένου σύντομα να επεκ-
τείνουμε την υποστήριξη και άλλων νησιών που
είναι ενταγμένα στο ΕΔιΤ. Απώτερος στόχος μας
είναι η 24ωρη εβδομαδιαία κάλυψη όλων των απο-
μακρυσμένων νησιών στην ορθή εκτίμηση των
επειγόντων καρδιολογικών περιστατικών», αναφ-
έρει η 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου σε ανακοίνωσή
της. 

ΓΓιιαα  εεκκττίίμμηησσηη  κκααρρδδιιοολλοογγιικκώώνν  ππεερριισσττααττιικκώώνν

Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής
ενώνει το «Θριάσιο»

Νοσοκομείο με πέντε νησιά

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΓΣΕΕ: 
Θέλουν συνένοχη την 

Αυτοδιοίκηση για το άνοιγμα 
των καταστημάτων τις Κυριακές 

ΗΓΣΕΕ, με αφορμή αποφάσεις Αντιπεριφερεια-
ρχών σε όλη τη χώρα, οι οποίοι αρνούνται να
νομιμοποιήσουν πολιτικά το Κυριακάτικο άνοιγ-

μα των καταστημάτων και να συμμορφωθούν με τις επι-
ταγές του μνημονιακού Ν. 4446/16, εκφράζει γι’ άλλη μια
φορά την πλήρη και κατηγορηματική αντίθεσή της στην
κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας 

Όπως αναφέρει η ΓΣΕΕ με την τροποποίηση των ενδιά-
μεσων εκπτωτικών περιόδων (και συνεπώς  την υποχρ-
εωτική πρόβλεψη λειτουργίας των καταστημάτων τις
Κυριακές), η Κυβέρνηση επιχειρεί να κάνει συνένοχη την
Τοπική Αυτοδιοίκηση και να  νομιμοποιήσει το Κυριακάτι-
κο άνοιγμα των καταστημάτων, κάτι που εγκυμονεί κιν-
δύνους για περαιτέρω απορρύθμιση της εγχώριας αγο-
ράς, ενώ δημιουργεί σοβαρά και μη αναστρέψιμα προβ-
λήματα για το σύνολο των εργαζομένων στο εμπόριο. 

Είναι ξεκάθαρο σύμφωνα με την ΓΣΕΕ, ότι η γενίκευση
της λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές εξυπηρ-
ετεί κατευθυνόμενες επιδιώξεις, αφού παραβιάζει τις
αρχές του ίσου ανταγωνισμού, καταστρέφει τις μικρές
επιχειρήσεις και εκμηδενίζει τον ελεύθερο χρόνο της οικο-
γενειακής και προσωπικής ζωής. 

Η Συνομοσπονδία έχει επισημάνει από την πρώτη στιγ-
μή ότι το συγκεκριμένο μέτρο προστίθεται στα αλλεπάλ-
ληλα μνημονιακά μέτρα, που δεν ανταποκρίνονται στο
γενικό συμφέρον και παραβιάζουν ευθέως και απροκάλ-
υπτα το Σύνταγμα, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και κυρωμένες διεθνείς συμβάσεις.

ΛΛοογγααρριιαασσμμόό--σσοοκκ  γγιιαα  ττιιςς  οοφφεειιλλέέςς  ττηηςς  ΓΓεερρμμααννίίααςς  
σσττοο  ΝΝΑΑΤΤΟΟ,,  ππααρροουυσσίίαασσεε  οο  ΤΤρρααμμππ  σσττηη  ΜΜέέρρκκεελλ

Άφωνη θα πρέπει να έμεινε η Άνγκελα Μέρκελ όταν ο Ντόναλντ
Τραμπ της παρουσίασε -στην πρόσφατη συνάντησή τους στην
Ουάσιγκτον- έναν λογαριασμό κοντά στα 350 δισεκατομμύρια

ευρώ για τα χρήματα που φέρεται να χρωστάει η Γερμανία στο ΝΑΤΟ.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ παρέδωσε το λογαριασμό στη γερμανίδα καγκε-

λάριο στη διάρκεια των ιδιωτικών τους συνομιλιών – κίνηση που χαρακ-
τήρισε «σκανδαλώδη» ένας Γερμανός υπουργός, όπως ανέφεραν οι Κυρ-
ιακάτικοι Τάιμς επικαλούμενοι πηγές στη γερμανική κυβέρνηση. «Πίσω από
τέτοιες απαιτήσεις κρύβεται η προσπάθεια να προκαλέσεις την άλλην πλε-
υρά, αλλά η καγκελάριος το αντιμετώπισε ψύχραιμα και δεν πέφτει στην
παγίδα τέτοιων προκλήσεων», είπε ο υπουργός.

Στις συνομιλίες αυτές ο Τραμπ επιβεβαίωσε την αμερικανική δέσμευση
στο ΝΑΤΟ, αλλά κατήγγειλε τις χαμηλές αμυντικές δαπάνες αρκετών συμμάχων. «Πολλά κράτη χρωστούν ακόμη πολλά χρήματα από
προηγούμενα χρόνια», είπε ο Τραμπ. Επαίνεσε όμως τους Γερμανούς που δεσμεύτηκαν μεσοπρόθεσμα να εκπληρώσουν τον όρο
που συμφωνήθηκε στο ΝΑΤΟ οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών να φθάνουν το 2% του ΑΕΠ τους.

Ο Τραμπ υπολόγισε και τόκους

Αλλά στην κατ’ ιδίαν συνάντηση με τη Μέρκελ ο Τραμπ πήγε ένα βήμα παραπέρα. Υπολόγισε πόσο υπολείπεται η Γερμανία σε
σχέση με αυτά που θα έπρεπε να είχε διαθέσει απ’ το 2002 σε αμυντικές δαπάνες και πρόσθεσε και τόκους. Οι Αμερικανοί δικαι-
ολόγησαν την κίνηση αυτή λέγοντας ότι ο προκάτοχος της Μέρκελ, ο Γκέρχαρντ Σρέντερ, είχε υποσχεθεί το 2002 υψηλότερες στρα-
τιωτικές δαπάνες.

Ο λογαριασμός των περίπου 350 δισ ευρώ που αξιώνει ο Τραμπ υπερβαίνουν σαφώς τα ετήσια φορολογικά έσοδα του γερμανι-
κού κράτους. Το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών υπολογίζει ότι τα φετινά έσοδα απ’ τους φόρους θα φθάσουν τα 329 δισ ευρώ, εκ
των οποίων το υπουργείο Άμυνας λαμβάνει το 11,5%, δηλαδή κάπου 38 δισ ευρώ. Την επομένη της επίσκεψης της Μέρκελ στην Ουά-
σιγκτον ο Τραμπ είχε γράψει στο Twitter ότι η Γερμανία χρωστά «τεράστια ποσά» στις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΈΈρρχχεεττααιι  έέξξττρραα  εειισσφφοορράά  γγιιαα  225500..000000  αασσφφααλλιισσμμέέννοουυςς  --ΠΠοοιιοουυςς  ααφφοορράά

Εξτρα εισφορά για 250.000 ασφαλι-
σμένους με πρώτη ασφάλιση από
1/1/1993, που έχουν διπλή ασφά-

λιση και μέχρι σήμερα εξαιρούνταν από τη
διπλή εισφορά, φέρνει εγκύκλιος του υφυ-
πουργού Τάσου Πετρόπουλου.

Οσοι είναι μισθωτοί σε ιδιωτικό και δημό-
σιο τομέα και έχουν μπλοκάκι σε δεύτερη
εργασία θα κληθούν να αποδώσουν εισφ-
ορά και για τη δεύτερη εργασία τους, η
οποία μέχρι τώρα εξαιρούνταν. 

Η εισφορά ξεκινά από 26,95% και φτάνει
μέχρι το 37,95%.

Προς το παρόν η νέα διάταξη αφορά
όσους δηλώνουν αγροτικό εισόδημα και εξαιρούνται από την ασφάλεια του ΟΓΑ, σύμφωνα με το «Εθνος», αν και ανα-
μένονται διευκρινίσεις.

Γιατροί, δικηγόροι ή μηχανικοί που έχουν σύμβαση με το Δημόσιο και δουλεύουν παράλληλα ως ελεύθεροι επαγγε-
λματίες θα κληθούν να καταβάλουν τη δεύτερη εισφορά αναδρομικά, από τον Ιανουάριο του 2017.
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Δραματικά είναι πλέον τα «καμπανάκια» που
χτυπά το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βου-
λής με τον επικεφαλής της, Παναγιώτη Λιαργ-

κόβα να τονίζει:«Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Δεν
φαίνεται με βάση τα σημερινά δεδομένα να βγαίνουμε
στις αγορές το 2018, άρα ή θα παραταθεί το τρέχον
μνημόνιο ή θα είναι ένα τέταρτο μνημόνιο ή χρεοκο-
πούμε».

Μιλώντας στον Real FM, ο κ. Λιαργκόβας απηύθυνε
δραματική προειδοποίηση ότι χάνεται ο στόχος της
ανάπτυξης και θα έρθουν και άλλα μέτρα.Ο επικεφαλής
του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής «βλέπει»
ύφεση στο πρώτο τρίμηνο του 2017, εκτιμά ότι δεν θα
υπάρχει έξοδος στις αγορές το 2018 και προβλέπει είτε
τέταρτο μνημόνιο ή χρεοκοπία.

«Το πρώτο τρίμηνο δεν θα πάει καλά. Θα είναι ύφεση
ή στο μηδέν. Κάπου εκεί θα βρίσκεται. Δεν θα έχουμε
ανάπτυξη. Αυτό με τη σειρά του, επειδή είναι το πρώτο
τρίμηνο, θα επηρεάσει και την όλη εξέλιξη του έτους»,
ανέφερε ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Και συνέχισε: «Το 2,7% αρχίζει να
είναι δύσκολος στόχος, γιατί η κατα-
νάλωση δεν θα αυξηθεί τόσο πολύ,
οι επενδύσεις δεν θα αυξηθούν
τόσο πολύ όσο έχουμε εκτιμήσει.
Επομένως, θα πάμε σε κάτι λιγότε-
ρο, μέχρι 1%».

Όπως είπε ο επικεφαλής του Γρα-
φείου Προϋπολογισμού της Βουλής,
«δεν θα δούμε κι άλλες προσδοκίες
να υλοποιούνται, με αποτέλεσμα
ενδεχομένως, αν πάει έτσι το πράγ-
μα, να χρειαστούν πρόσθετα μέτρα
για να καλυφθεί αυτή η διαφορά
από ό,τι έχει εκτιμηθεί».

«Θα συμφωνούσα με τον κ. Χουλιαράκη, ότι καλύτε-
ρα μία κακή συμφωνία -που δεν θα έπρεπε να φτάσο-
υμε εδώ- από ό,τι κάτι πολύ πιο κακό με την παράταση
της αβεβαιότητας και τη μη συμφωνία, έτσι ώστε να
φτάσουμε ίσως σε ένα σημείο που ενδεχομένως δεν θα 

μπορούμε να ικανοποιήσουμε τις χρηματοδοτικές
ανάγκες», τόνισε ο κ. Λιαργκόβας.Και κατέληξε: «Τα
πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Δεν φαίνεται με βάση τα
σημερινά δεδομένα να βγαίνουμε στις αγορές το 2018,
άρα ή θα παραταθεί το τρέχον μνημόνιο ή θα είναι ένα
τέταρτο μνημόνιο ή χρεοκοπούμε»…

Συνάντηση συνεργασίας εκπροσώπων Κινε-
ζικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
στην Ελλάδα με υψηλόβαθμους αξιωματούχο-

υς της Ελληνικής Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκε χθες
στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, με πρωτο-
βουλία του Υφυπουργού κ. Στέργιου Πιτσιόρλα.

Τη συνάντηση τίμησε με την παρουσία του ο Πρέ-
σβης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα,
κ. Τζόου Ξιάολι, αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπο-
υργείου.

Η συνάντηση εργασίας συνδιοργανώθηκε από το
Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, τον Οργανισμό

Enterprise Greece, το Εμπο-
ρικό Γραφείο της Πρεσβείας
της Λαϊκής Δημοκρατίας της
Κίνας στην Ελλάδα και την
Κινεζική Ένωση Επιχειρή-
σεων στην Ελλάδα.

Στη σημασία των ελληνο-
κινεζικών σχέσεων, στην
άριστη συνεργασία μεταξύ
των δύο Κυβερνήσεων,
καθώς και στο έντονο ενδια-
φέρον των κινεζικών επιχει-
ρήσεων να επενδύσουν
στην Ελλάδα αναφέρθηκε ο
κ. Πιτσιόρλας.

Οι πρόσφατες επενδύσεις
της COSCO στον Πειραιά και η σημασία του λιμανιού
του Πειραιά στον θαλάσσιο δρόμο του μεταξιού πυρο-
δοτούν μια σειρά νέων επενδύσεων σε τομείς της οικο-
νομίας όπως η κρουαζιέρα, η ελαφρά μεταποίηση, η
ναυπηγοεπισκευή, οι διεθνείς διανομές και μεταφορές
και ο τουρισμός. 

Ο υφυπουργός σημείωσε επίσης ότι εφέτος η Κίνα
είναι η τιμώμενη χώρα στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Ενδιαφέρ-
ον συμμετοχής έχει ήδη εκδηλωθεί από σημαντικό
αριθμό επιχειρήσεων όχι μόνο από την Κίνα αλλά και
από χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανα-
τολικής Μεσογείου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι Κινεζικές επιχειρήσεις
China New Era Group, PCT, Air China, Huawei, ZTE,
China Development Bank, China Three Gorges
Corporation, Cosco Shipping, China Shipbuilding and
Offshore International Co. Greece, CCS Greece, Avic
Ship Greece και Rongfeng Holding Group.

Οι εκπρόσωποι των κινεζικών επιχειρήσεων είχαν
την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη δραστηριότητά τους
στην Ελλάδα, τα πλάνα τους για το μέλλον, καθώς και
να διατυπώσουν συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με
τις υφιστάμενες και τις μελλοντικές τους δραστηριότ-
ητες.

Στα ερωτήματα απάντησαν ο κ. Γιώργος Πιτσιλής,
Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η
κυρία Χριστίνα Μπαριτάκη, Γενική Γραμματέας Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Γιάννης
Ταφύλλης, Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής και
εκπρόσωποι των Υπουργείων Μεταναστευτικής Πολιτι-
κής και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Ως επιστέγασμα αυτής της συνάντησης, στόχος του
Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης είναι να δημιο-
υργηθεί μια μόνιμη πλατφόρμα επικοινωνίας των
ελληνικών αρχών με τις ήδη εγκατεστημένες στην
Ελλάδα κινεζικές επιχειρήσεις υπό το συντονισμό του
Enterprise Greece, ώστε όχι μόνο να διευκολυνθεί η
λειτουργία τους στην Ελλάδα αλλά και να υποστηριχθ-
ούν νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες, αναφέρεται στην
ανακοίνωση του Υπουργείου.

ΔΔρρααμμααττιικκόό  ««κκααμμππααννάάκκιι»»::  ΤΤέέττααρρττοο  μμννηημμόόννιιοο  ––  χχρρεεοοκκοοππίίαα,,  οοιι  εεππιιλλοογγέέςς

wwwweeeebbbbssssiiiitttteeee::::wwwwwwwwwwww....aaaannnnaaaassssttttaaaassssiiiiaaaasssseeeerrrreeeeppppaaaa....ggggrrrr

ΣΣυυννάάννττηησσηη  ΠΠιιττσσιιόόρρλλαα  μμεε  εεκκππρροοσσώώπποουυςς  κκιιννεεζζιικκώώνν  εεττααιιρρεειιώώνν
Στόχος να δημιουργηθεί μια μόνιμη πλατφόρμα επικοινωνίας των ελληνικών αρχών με τις ήδη εγκατεστημένες 
στην Ελλάδα κινεζικές επιχειρήσεις ώστε να υποστηριχθούν νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες
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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    ((ιιδδαα--
ννιικκήή  γγιιαα  ψψάάρρεεμμαα))..

ΜΜΕΕΣΣΑΑ  ΣΣΕΕ  550000  ΣΣΤΤΡΡΕΕΜΜΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΦΦττιιάάξξααμμεε  έένναανν  ππρρόόττυυπποο  οοιικκιισσμμόό    κκααττοοιικκηημμέέννοο  μμεε  ωωρρααίίαα
ΣΣΠΠΙΙΤΤΙΙΑΑ  --  ΒΒΙΙΛΛΛΛΕΕΣΣ  δδρρόόμμοοιι  88  &&  1100    μμέέττρρωωνν,, μμεεγγάάλληη  ππλλααττεείίαα    &&  εεκκκκλληησσίίαα  μμέέσσαα  σσττοο

χχωωρριιόό..ΜΜεε  φφωωςς  κκααιι  ννεερρόό  δδιικκήήςς  μμααςς  γγεεώώττρρηησσηηςς..

ΕΕΔΔΩΩ!!!!!!  ΠΠωωλλοούύννττααιι  οοιικκόόππεεδδαα  άάρρττιιαα  κκααιι  οοιικκοοδδοομμήήσσιιμμαα  εεννόόςς  κκααιι  δδυυοο  σσττρρεεμμμμάάττωωνν  μμεε  άάδδεειιαα
οοιικκοοδδοομμήήςς  σσεε  κκααττααππλληηκκττιικκέέςς  ττιιμμέέςς    μμεε  55..000000€€    ττοο  σσττρρέέμμμμαα  χχωωρρίίςς  ππρροοκκααττααββοολλήή    μμεε  άάττοοκκεεςς
δδόόσσεειιςς  110000  εευυρρώώ//μμήήνναα..  ΠΠωωλλοούύννττααιι  44  σσττρρέέμμμμαατταα  άάρρττιιαα    κκααιι  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

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 

στο : mail@harris-security.com . 

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€ . 
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Κάλεσμα σε σύσκεψη για τη στήριξη του αγώνα
των εργαζομένων της ΣΚΟΤ Α.Ε.

Τετάρτη 29/3 στις 6:30 μ.μ. Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Εδώ και τρεις μήνες οι εργαζόμενοι της χημικής βιομηχανίας ΣΚΟΤ Α.Ε. στη Μάνδρα
Αττικής βρίσκονται σε κινητοποίηση αντιδρώντας στην επιβολή εκ περιτροπής εργασία
μόλις τριών ημερών το μήνα!

Σε αυτούς τους τρεις μήνες έχουν βρεθεί μπροστά στην αδιάλλακτη στάση της εργο-
δοσίας η οποία αξιοποιεί την αντεργατική νομοθεσία και τη χλιαρή στάση του υπουρ-
γείου Εργασίας. Η εργοδοσία δεν διστάζει να δηλώσει ότι σκοπό της είναι η μείωση του
δυναμικού του εργοστασίου στα 15 άτομα, από 35 που είναι σήμερα, ενώ η πιο πρόσφ-
ατη πρότασή της αναφέρεται σε 7 μεροκάματα το μήνα.

Οι εργαζόμενοι με το σωματείο τους αρνούνται κατηγορηματικά αυτές τις μεθοδεύσεις.
Επιμένουν να παλεύουν για το δικαίωμά τους στην πλήρη και σταθερή δουλειά.

Σε αυτόν τον αγώνα τους οφείλουν να συμπαρασταθούν όλες οι αγωνιστικές δυνάμεις
του εργατικού κινήματος, σωματεία, εργατικά σχήματα, εργαζόμενοι, ο καθένας ανεξάρτ-
ητα αλλά –κυρίως– όλοι από κοινού.

Σε αυτήν την κατεύθυνση, η Ταξική Πορεία καλεί σε ανοιχτή σύσκεψη την Τετάρτη 29/3,
στις 6:30 μ.μ., στο Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας (Χαριλάου 28, Ελευσίνα) στον 1ο όροφο.
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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 ηλεκ-
τρομηχανολογικό τομέα (κυρίως συνεργείο), τεχνίτης  έως 30 ετών για
πλήρης απασχόληση (10:30-19:30), με ελάχιστη πρακτική γνώση σε

οποιονδήποτε μηχανολογικό τομέα (π.χ. σε επισκευή οχημάτων ή
υδραυλικά). Απαραίτητες προϋποθέσεις: ελάχιστη γνώση χειρισμού

ηλ. υπολογιστή, στοιχειώδης κατανόηση Αγγλικής γλώσσας, δίπλωμα
οδήγησης αυτοκίνητου, δικό του μέσο μεταφοράς (αυτοκίνητο), συνε-
ργάσιμος με όρεξη για χειρωνακτική εργασία. Αποστολή βιογραφικού

στο stavros@heavy-forklifts.com είτε στο φαξ 210 5549963 είτε με
μήνυμα  τα στοιχεια στο 698078807. Βασικό ημερομίσθιο.

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) 

Η εταιρία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΕ, ηγέτιδα στον χώρο της
φύλαξης και διαχείρισης αρχείου, επιθυμεί να εντά-
ξει άμεσα στο δυναμικό της, για πλήρη απασχόλ-
ηση:

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ : WA_OPS/03.17

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

Ευθύνη της θέσης αποτελεί εκτέλεση κινήσεων εντός
αποθήκης και η συμμόρφωση με τις διαδικασίες που
αφορούν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και
την ασφάλεια της πληροφορίας.

Η θέση απαιτεί δεξιότητες στην οργάνωση, εχεμύθεια
και ομαδικότητα.

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

ηθεί πρόσθετο προσόν)
•Ηλικία 25-35
•Καλή γνώση Η/Υ
•Κάτοχος ΙΧ αυτοκινήτου
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
•Υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα

Η εταιρεία προσφέρει:
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
•Συμμετοχή στο ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης σε ιδ.

ασφαλιστική εταιρεία, υπό προϋποθέσεις
•Συνεχή εκπαίδευση & επιμόρφωση
Θα δοθεί προτεραιότητα σε άτομα που κατοικούν στον

Ασπρόπυργο, την Ελευσίνα και τις γύρω περιοχές.
Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν

το βιογραφικό τους σημείωμα με μια πρόσφατη φωτογρ-
αφία και αναγραφή στο θέμα τον κωδικό της θέσης, στο
e-mail: hr@archeiothiki.grή fax : 210 5599076.

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 Ασπροπύρ-
γου. 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

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ΓΙΑ
ΤΖΑΚΙ. ΠΕΥΚΟ
130€/ΤΟΝΟΣ,

ΕΛΙΑ
160€/ΤΟΝΟΣ,

ΔΑΔΙ 3
ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ/

10€. ΤΗΛ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

6982155684 
& 6943424342
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Περίληψη της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2017(οικ.161/4-

1-4/1/2017)για τη σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

στο πλαίσιο του
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ
2014 - 2020»  ΑΞΟΝΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09)

«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ

ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ»
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ –
ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου, συνολικά δύο
(2) ατόμων, για την υλοποίηση
της Πράξης “ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ”, στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος
«ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020» –
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
(09) «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ
ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ –
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΧΗΣ» – ΤΙΤΛΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΚΕΝΤΡΑ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ», στο Δήμο Ελευ-
σίνας που εδρεύει στην Ελευ-
σίνα Ν. Αττικής, και συγκεκριμέ-
να του εξής, ανά υπηρεσία,
έδρα, ειδικότητα και διάρκεια
σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ.
ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα
απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν
πρόσθετα) προσόντα (βλ.
ΠΙΝΑΚΑ Β):

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτή-
των πρέπει να είναι ηλικίας από 18
έως 65 ετών.

Α Π Α Ρ Α Ι Τ Η Τ Α
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη

των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β),
των λοιπών ιδιοτήτων τους και της
εμπειρίας τους οφείλουν να προσ-
κομίσουν όλα τα  απαιτούμενα από
την παρούσα ανακοίνωση και το
« Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) ΓΙΑ ΤΙΣ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ “ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΚΕΝΤΡΑ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ
ΑΣΤΕΓΩΝ”» δικαιολογητικά,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ,
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ
του ανωτέρω Παραρτήματος. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζό-

μενα στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) ΓΙΑ ΤΙΣ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ “ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΚΕΝΤΡΑ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΔΟΜΕΣ
ΑΣΤΕΓΩΝ”».

Υποβολή αιτήσεων συμμε-
τοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να

συμπληρώσουν την αίτηση με
κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και
να την υποβάλουν, είτε αυτοπρ-
οσώπως, είτε με άλλο εξουσιο-
δοτημένο από αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή τους θεωρημένη από
δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά
με συστημένη επιστολή, στα
γραφεία της υπηρεσίας μας στην
ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, Χατζηδάκη 41 &
Δήμητρος, Τ.Κ. 19200 Ελευσίνα,
απευθύνοντάς την στο Γραφείο
Προσωπικού, υπόψη κας Δ.
Ζαχοπούλου (τηλ. επικοινωνίας:
210 5537215). Στην περίπτωση
αποστολής των αιτήσεων ταχυδρ-
ομικώς το εμπρόθεσμο των αιτή-
σεων κρίνεται με βάση την ημερ-
ομηνία που φέρει ο φάκελος απο-
στολής, ο οποίος μετά την αποσφ-
ράγισή του επισυνάπτεται στην
αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να

υποβάλει μία μόνο αίτηση και
για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας
προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ). Η σώρ-
ευση θέσεων διαφορετικών κατ-
ηγοριών προσωπικού σε μία ή
περισσότερες αιτήσεις συνεπάγε-
ται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτω-
ση ακύρωση όλων των αιτήσεων
και αποκλεισμό του υποψηφίου
από την περαιτέρω διαδικασία. 
Η προθεσμία υποβολής των

αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες
(υπολογιζόμενες ημερολογιακά)
και αρχίζει από την επόμενη ημέρα
της τελευταίας δημοσίευσης της
παρούσας σε τοπικές εφημερίδες
ή της ανάρτησής της στο χώρο
ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος του Δήμου Ελευ-
σίνας, εφόσον η ανάρτηση είναι
τυχόν μεταγενέστερη της
δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η
ανωτέρω προθεσμία λήγει με την
παρέλευση ολόκληρης της τελευ-
ταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι,
κατά νόμο, εξαιρετέα  (δημόσια
αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη
της προθεσμίας μετατίθεται την

επόμενη εργάσιμη ημέρα. 
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζ-

ητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:
α) στην υπηρεσία μας στην ανω-
τέρω διεύθυνση• β) στο δικτυακό
τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και
συγκεκριμένα ακολουθώντας από
την κεντρική σελίδα τη διαδρομή:
Πολίτες ◊◊ Έντυπα – Διαδικασίες
◊◊ Διαγωνισμών Φορέων ◊◊ Ορ.
Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
(ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονι-
κή τους διεύθυνση
(www.kep.gov.gr), απ' όπου
μέσω της διαδρομής: Σύνδε-
σμοι ◊◊ Ανεξάρτητες και άλλες
αρχές ◊◊ ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν
στην κεντρική σελίδα του δικ-
τυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από
εκεί θα έχουν πρόσβαση στα
έντυπα μέσω της διαδρομής:
Πολίτες ◊◊ Έντυπα – Διαδικασίες
◊◊ Διαγωνισμών Φορέων ◊◊ Ορ.
Χρόνου ΣΟΧ.

Τα κωλύματα  της οκτάμηνης
απασχόλησης και του Π.Δ.
164/2004 ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ
στην περίπτωση πρόσληψης
προσωπικού με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου για την υλο-
ποίηση Προγραμμάτων ή
Έργων της παρ. 3 του άρθρου
21 του Ν. 2190/1994.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της
παρούσας ανακοίνωσης αποτε-
λεί και το «Παράρτημα Ανα-
κοινώσεων Συμβάσεων
Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
(ΣΟΧ) για τις  συγχρηματοδο-
τούμενες δράσεις “Δομές Παρ-
οχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα
Κοινότητας, Δομές Αστέγων”»
με σήμανση έκδοσης «29-11-
2016», το οποίο περιλαμβάνει: i)
οδηγίες για τη συμπλήρωση της
αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης
με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΟΧ.5, σε συνδυασμό με επι-
σημάνσεις σχετικά με τα
προσόντα και τα βαθμολο-
γούμενα κριτήρια κατάταξης
των υποψηφίων σύμφωνα με
τις ισχύουσες κανονιστικές
ρυθμίσεις και ii) τα δικαιολογητι-
κά που απαιτούνται για την
έγκυρη συμμετοχή τους στη δια-
δικασία επιλογής. Οι ενδιαφερ-
όμενοι μπορούν να έχουν πρό-
σβαση στο Παράρτημα αυτό,
μέσω του δικτυακού τόπου του
ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκε-
κριμένα μέσω της ίδιας διαδρο-
μής που ακολουθείται και για
την αναζήτηση του εντύπου της
αίτησης δηλαδή: Κεντρική
σελίδα ◊◊ Πολίτες ◊◊ Έντυπα –
Διαδικασίες ◊◊ Διαγωνισμών
φορέων ◊◊ Ορ. Χρόνου ΣΟΧ. 

Ο Δήμαρχος Ελευσίνας
Τσουκαλάς Γεώργιος

11ηη  σσττηηνν  ααπποορρρρόόφφηησσηη  ππόόρρωωνν  ττοουυ  ΤΤααμμεείίοουυ  ΣΣυυννοοχχήήςς  ηη  ΠΠεερριιφφέέρρεειιαα  ΑΑττττιικκήήςς11ηη  σσττηηνν  ααπποορρρρόόφφηησσηη  ππόόρρωωνν  ττοουυ  ΤΤααμμεείίοουυ  ΣΣυυννοοχχήήςς  ηη  ΠΠεερριιφφέέρρεειιαα  ΑΑττττιικκήήςς

Την πρώτη θέση καταλαμβάνει η Περιφέρεια Αττικής στην απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Συνοχής που έχουν
εκχωρηθεί στις Περιφέρειες για τη διαχείριση υγρών αποβλήτων, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Ολοκληρωμέ-
νου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του ΕΣΠΑ και τα αντίστοιχα αιτήματα πληρωμών στην ΕΕ. 

Συγκεκριμένα, οι δαπάνες της Περιφέρειας Αττικής στις 31.12.2016 ανήλθαν σε 15,6 εκ. € που αντιστοιχεί σε ποσοστό 6,5%
επί των εκχωρημένων πόρων. Η απορρόφηση αυτή αναμένεται να κορυφωθεί στο προσεχές διάστημα καθώς έχουν εκκινήσει
οι σχετικές διαδικασίες έγκρισης για τα δύο μεγάλα έργα αποχέτευσης της Ανατολικής Αττικής Ραφήνας – Αρτέμιδας και Νέας
Μάκρης – Μαραθώνα. Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφέρεια Αττικής αξιοποιεί με τον βέλτιστο τρόπο τους εκχωρημένους πόρους του
Ταμείου Συνοχής συνδυάζοντας απορρόφηση, αποτελεσματικότητα και άρση χρόνιων περιβαλλοντικών προβλημάτων προς
όφελος των πολιτών και των αναγκών τους, στο πλαίσιο ενός αποτελεσματικού μοντέλου διοίκησης.

ΥΥπποοχχρρεεωωττιικκήή  ηη  ααννααγγρρααφφήή  χχώώρρααςς  ππρροοέέλλεευυσσηηςς  σσεε  γγάάλλαα,,  κκρρέέααςς,,  πποουυλλεερριικκάά

Υποχρεωτική αναγραφή της χώρας προέλευσης για γάλα και για κρέας, καθώς και πληρωμή του παραγωγού το αργότερο εν-
τός εξήντα ημερών, προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Το νομοσχέδιο αφορά στη σήμανση,
διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και  αναρτήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανά-

πτυξης και Τροφίμων για διαβούλευση.
Βασικά σημεία του νομοσχεδίου με τίτλο: «Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατά-

ξεις» είναι τα εξής: Ο έμπορος είναι υποχρεωμένος να εξοφλήσει στον παραγωγό νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων το
αντίστοιχο τιμολόγιο σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 60 ημερών. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 30% της
αξίας του τιμολογίου και επιπλέον, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την υποχρεωτική αναγραφή προέλευσης στο γάλα και το κρέας.

ΚΚωωδδιικκόόςς
θθέέσσηηςς

ΥΥππηηρρεεσσίίαα ΈΈδδρραα  
υυππηηρρεεσσίίααςς

ΕΕιιδδιικκόόττηητταα ΔΔιιάάρρκκεειιαα  σσύύμμββαασσηηςς ΑΑρριιθθμμόόςς
ααττόόμμωωνν

110011 ΔΔήήμμοοςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς
ΓΓιιαα  ττηη  σσττεελλέέχχωωσσηη
ττηηςς  ΔΔοομμήήςς  ««ΚΚέέννττρροο
ΚΚοοιιννόόττηηττααςς  ΔΔήήμμοουυ
ΕΕλλεευυσσίίννααςς»»  

ΕΕλλεευυσσίίνναα ΠΠΕΕ  ήή  ΤΤΕΕ
ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ
ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΩΩΝΝ

ΈΈνναα  ((11))  έέττοοςς  ααππόό
ττηηνν  υυπποογγρρααφφήή  ττηηςς

σσύύμμββαασσηηςς  μμεε
δδυυννααττόόττηητταα  ααννααννέέωω--

σσηηςς  ήή  ππααρράάτταασσηηςς
έέωωςς  ττηη  λλήήξξηη  ττοουυ
ΠΠρροογγρράάμμμμααττοοςς

11

110022 ΔΔήήμμοοςς  ΕΕλλεευυσσίίννααςς
ΓΓιιαα  ττηη  σσττεελλέέχχωωσσηη
ττηηςς  ΔΔοομμήήςς  ««ΚΚέέννττρροο
ΚΚοοιιννόόττηηττααςς  ΔΔήήμμοουυ
ΕΕλλεευυσσίίννααςς»»  

ΕΕλλεευυσσίίνναα ΠΠΕΕ  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ
((ΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΑΑ

ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ--
ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΟΟΥΥ))  

ήή  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ
ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΕΕΩΩΝΝ

ΈΈνναα  ((11))  έέττοοςς  ααππόό
ττηηνν  υυπποογγρρααφφήή  ττηηςς

σσύύμμββαασσηηςς  μμεε
δδυυννααττόόττηητταα  ααννααννέέωω--

σσηηςς  ήή  ππααρράάτταασσηηςς
έέωωςς  ττηη  λλήήξξηη  ττοουυ
ΠΠρροογγρράάμμμμααττοοςς

11

ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ  ΑΑ::  ΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΠΠΟΟΧΧΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΙΙΚΚΟΟΥΥ  ((ααννάά  κκωωδδιικκόό  θθέέσσηηςς))

ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑΣΣ  ΒΒ::  ΑΑΠΠΑΑΙΙΤΤΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΟΟΝΝΤΤΑΑ  ((ααννάά  κκωωδδιικκόό  θθέέσσηηςς))

ΚΚωωδδιικκόόςς
θθέέσσηηςς

ΤΤίίττλλοοςς  σσπποουυδδώώνν  κκααιι  λλοοιιππάά  ααππααιιττοούύμμεενναα  ((ττυυππιικκάά  &&  ττυυχχόόνν  ππρρόόσσθθεετταα))  ππρροοσσόόνντταα

110011

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή Κοι-
νωνικής Διοίκησης και  Πολιτικής Επιστήμης -  Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση  Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ
ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότ-
ητας ή Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος  Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμά-
των Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδα-
πής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β)  Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες
τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού. 

110022

Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε σε Οικονομικής και Περ-
ιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παρ-
αγωγής) ή Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ή Βαλκανικών Σπουδών ή Δημόσιας Διοίκησης ή
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών  (από Μάιο του 2008 μετονομάστηκε σε Διε-
θνών και Ευρωπαικών Σπουδών) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρω-
παικών Σπουδών ή Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και
Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων  ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών  ή Διοίκησης Τεχνολογιών
ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης ή Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων Αγροτικών Προιόντων και Τροφίμων ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής
Έρευνας  και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με
κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής Διοίκησης και
Πολιτικής Επιστήμης:Εισαγωγική Κατεύθυνση: α) Πολιτικής Επιστήμης β) Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυ-
νση  Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής  ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθ-
ρωπολογίας  ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (εντός του 2002 μετονομάστηκε σε Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και
Ιστορίας)  ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ή Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής ή Λογιστικής
και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και
Διοίκησης Λειτουργιών  ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ Αγροτικών Προιόντων ή Μεσογειακών
Σπουδών με κατευθύνσεις: α) Γλωσσολογίας Νοτιοανατολικής Μεσογείου είτε β) Διεθνών Σχέσεων και Οργα-
νισμών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Νομικής ή Οικονομικής Επι-
στήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών  ή Οικονομικής και Διοίκησης
Τουρισμού ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης
Επιχειρήσεων Αγροτικών Προιόντων και Τροφίμων) ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης
και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικής
Επιστήμης και Δημόσιας  Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ή Πολιτικών Επιστημών ή Πολιτικής
Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών  ή  Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων  ή Πολιτικών Θεσμών και Διε-
θνών Σχέσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων) ή Τεχνολογίας και
Συστημάτων Παραγωγής  ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογι-
στικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Μαθηματικών με
κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Χρηματοοικονομικής και Τρα-
πεζικής Διοικητικής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Οργάνωσης και
Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προιόντων και Τροφίμων ή Οργάνωσης και
Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Οικονομικής και
Διοίκησης Τουρισμού ή Οικονομικών Επιστημών με κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων ΑΕΙ ή το ομώνυμο
πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
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ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα
Ζωή, μονοκατοικία 100
τ.μ., ισόγεια,
προσόψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78,
μπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.μ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν,
αποθήκη, κήπος,
ελεύθερη, άριστη
κατάσταση, ανακαίνιση
'00, τιμή 35.000€
6986257643

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ημερος
Τοπος, μονοκατοικία 57
τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ,
κατασκευή '85, μπάνιο,
σε οικόπεδο 170 τ.μ.,
ενιαιο σαλονι - κουζινα,
τζάκι, πάρκιν, αποθήκη,
κήπος, ελεύθερη,
α ν α κ α ι ν ι σ μ έ ν η ,
ανακαίνιση '10, τιμή
30.000€, συζητήσιμη ,
210/5764121

Α Σ Π Ρ Ο Π Υ Ρ Γ Ο Σ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό
κατασκευή γκαρσονιέρα
35 τ.μ., στον ημιώροφο,
1 υ/δ master, κατασκευή
'17, μπάνιο,
π ρ ο κ α σ κ ε υ α σ μ ε ν ο ,
μεταφέρεται στο χωρο
σας, τιμή 6.500€,
συζητήσιμη , 10:00-
22:00-- 6970343665

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελματικοί χώροι -
γραφεία (ισόγειο και 2ος
όροφος) στο κέντρο του
Ασπροπύργου, για
οποιαδήποτε χρήση. 
Τηλ. επικοινωνίας 
6974011586. (21.2. 17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
Ενοικιάζεται ή πωλείται
περιφραγμένο οικόπεδο
130 μέτρα για
οποιαδήποτε χρήση στην
οδό Καραϊσκάκη στον
Ασπρόπυργο . Τηλ.
επικοινωνίας 6936678467
(2.2. 17)

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

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
διαμέρισμα 54 τ.μ., 1ου, 1
υ/δ, κατασκευή '76, μπάνιο,
κεντρική θέρμανση,
κλιματισμός,
ανακαινισμένο, ανακαίνιση
'15, τιμή 250€, συζητήσιμη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
διαμέρισμα 54 τ.μ., 1ου, 1
υ/δ, κατασκευή '76, μπάνιο,
κεντρική θέρμανση,
κλιματισμός,
ανακαινισμένο, ανακαίνιση
'15, τιμή 250€, συζητήσιμη
6932208258

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
μονοκατοικία 65 τ.μ., 1ου,
διαμπερής, 1 υ/δ, μπάνιο,
ενιαίο σαλόνι κουζίνα,

απεριόριστη θέα, ελεύθερη,
καλή κατάσταση, κοντά
στον Σκλαβενίτη, με
θερμοσίφωνα χωρίς
θέρμανση, 2 ενοίκια
μπροστά, άμεσα διαθέσιμο,
τιμή 200€ , 6944915800,
10:00-19:00

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
διαμέρισμα 54 τ.μ., 1ου, 1
υ/δ, κατασκευή '76, μπάνιο,
κεντρική θέρμανση,
κλιματισμός,
ανακαινισμένο, ανακαίνιση
'15, τιμή 250€, συζητήσιμη
6932208258

Ενοικιάζεται πλήρως
επιπλωμένο
οροφοδιαμέρισμα 90 τμ στη
Μάνδρα, πλησίον της
κεντρικής πλατείας, σε
διώροφη οικοδομή, επί
οικοπέδου 500 τμ, με κήπο.
Ενοίκιο:450 ευρώ.
Είναι σε άριστη κατάσταση,
διαθέτει αυτόνομη
θέρμανση, κλιματισμό και
θέση σταθμεύσεως. 
Τηλ επικοινωνίας: 210-
5555391, 6937895583
(3.3.16)

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Γκοριτσα,
θέση Θερμοκήπια, νεόδμητη
μονοκατοικία 120 τ.μ.,
ισογείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2
master), κατασκευή '01, 2
μπάνια, σε οικόπεδο 180
τ.μ., αυτόνομη 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
ανάγκης, τιμή 20.000€τηλ:
2105126436

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Κέντρο,
οροφοδιαμέρισμα 50 τ.μ.,
1ου, κατάλληλο και για
ιατρείο, πωλείται ,
6980/860940

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη
γκαρσονιέρα 58 τ.μ., 1ου -
2ου - 4ου, 1 υ/δ, κατασκευή
'05, μπάνιο, επιπλωμένη,
αυτόνομη θέρμανση,
κλιματισμός, πόρτα
ασφαλείας, τέντες, θέα
θάλασσα, μεσίτες δεκτοί, τιμή
57.000€, συζητήσιμητηλ:
6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη
γκαρσονιέρα 31 τ.μ., 1ου -
2ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
μπάνιο, studio, τέντες,
δωμάτιο με ενιαία κουζίνα,
κλιματιστικό, τιμή 28.000€,
συζητήσιμη
τηλ:6978415698

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

309.000€, συζητήσιμη
τηλ:6945466284

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητείται ψυκτικός για
εργασία ή συνεργασία.
Τηλ. 210 5573612,
6932864021

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία αναλαμβάνει τη
φύλαξη και φροντίδα παιδιών
σε περιοχές της Δυτικής
Αττικής με χρόνια
προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

Βοηθός βρεφονηπιοκόμος  από
τον Ασπρόπυργο αναζητά
εργασία σε ιδιωτικό παιδικό
σταθμό. Επίσης αναλαμβάνει τη
φύλαξη παιδιών έως 5 ετών. 
Τηλ.: 6936678467 (10. 12.16)

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

Ιδιωτικός σεκιούριτι με
εμπειρία, αναλαμβάνει τη
φύλαξη σε γάμους,
εστιάσεις, βαπτίσεις με
εχεμύθεια και
υπευθυνότητα. 
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
οποιαδήποτε εργασία.
Τηλέφωνο επικοινωνίας

698 66 84 139 (21.6.16)

Κυρία Ελληνιδα
αναλαμβανει φυλαξη
παιδιων στην περιοχη της
Μανδρας . 
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

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

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά
Ασπρόπυργος.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 επικοινωνίας: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον
Ασπρόπυργο διαμέρισμα ή
μονοκατοικία για ενοικίαση. 
Κατα προτίμηση τριάρι. 
Τηλ: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Για αγορά
οικόπεδο στον
Περιφερειακό
Ασπροπύργου - Εκτός
Σχεδίου - Τηλ:
6946971237(6.5.16)

ΖΗΤΩ να μου χαρίσουν
αυτοκίνητο 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  

ΕΕννοοιικκιιάάζζοοννττααιι  
σστταα  ΓΓεερρμμααννιικκάά  
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  

22  δδιιααμμεερρίίσσμμαατταα,,
22ααρριι  &&  33ααρριι..

ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς::
66994444338888449911,,
22110055557700990033

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.

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

AAIIRRCCOONNDDIITTIIOONN,,  ΣΣΥΥΝΝΑΑΓΓΕΕΡΡΜΜΟΟ..
ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ  66994466228888995522

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΔΔΙΙΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑ
111155  ΜΜΕΕΤΤΡΡΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ΡΡΟΟΥΥΠΠΑΑΚΚΙΙ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΣΣΕΕ  ΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΗΗ

ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΜΜΕΕ  ΚΚΗΗΠΠΟΟ  ΕΕΝΝΤΤΟΟΣΣ
ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟΥΥ  552200  ΤΤ..ΜΜ..

ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  
ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛ::  66994477114444225577
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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 ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΟΟΛΛΕΕΞΞΟΟ

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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