
ΕΕννττααττιικκοοπποοίίηησσηη  ττωωνν
εελλέέγγχχωωνν  ττοουυ  ΣΣΕΕΠΠΕΕ  σσττοουυςς

δδήήμμοουυςς,,  λλόόγγωω  ττηηςς  
ααννοοδδιικκήήςς  ττάάσσηηςς  ττωωνν  

εερργγααττιικκώώνν  ααττυυχχηημμάάττωωνν

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ν. ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 

Με νέα σύνθεση η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης στον Δήμο Ασπροπύργου 

• Σημαντικές αποφάσεις για Σεμινάρ-
ια Οδηγικής Συμπεριφοράς, 

Επαγγελματικό Προσανατολισμό και
πρωτοβουλίες κατά του bullying

ΕΓΙΝΕ Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ, ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝΤΑΣ
ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Γ. Βασιλείου: «Να δουλέψουμε ενωμένοι 
για την λύση των προβλημάτων 

πέρα από όποιες διαφορές, γιατί αυτό είναι
τοπική αυτοδιοίκηση»

Άνω Λιόσια
ΑΑννήήλλιικκοοιι

ξξυυλλοοκκόόππηησσαανν  
7777χχρροοννηη  
γγιιαα  νναα  ττηη

λληησσττέέψψοουυνν  

Ξεκίνησε το 2ο Μαθητικό Φεστιβάλ
Αρχαίου Θεάτρου στον Δήμο Αχαρνών

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει παραστάσεις Αρχαίου
Δράματος από μαθητές Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων

καθώς και την ενιαία Έκθεση "Θεατρικά Προσωπεία" 

ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ  ΣΣΗΗΜΜΕΕΡΡΑΑ  
ΗΗ  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΡΡΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΟΟΑΑΕΕΔΔ

ΜΜΑΑΡΡΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΡΡΑΑΜΜΕΕΣΣΙΙΝΝΗΗ
Επίσκεψη στους οικισμούς Εργατικών

Κατοικιών και υπογραφή σύμβασης
για την παραχώρηση χρήσης οικοπέδου 

& τριώροφου κτηρίου στον δήμο 

ΕΕΞΞΑΑΡΡΘΘΡΡΩΩΘΘΗΗΚΚΕΕ  ΣΣΠΠΕΕΙΙΡΡΑΑ  ΠΠΟΟΥΥ  ΕΕΙΙΧΧΕΕ  ΡΡΗΗΜΜΑΑΞΞΕΕΙΙ  
ΣΣΟΟΥΥΠΠΕΕΡΡ  ΜΜΑΑΡΡΚΚΕΕΤΤ,,  ΠΠΡΡΑΑΚΚΤΤΟΟΡΡΕΕΙΙΑΑ  ΠΠΑΑΙΙΧΧΝΝΙΙΔΔΙΙΩΩΝΝ  

ΚΚΑΑΙΙ  ΥΥΠΠΟΟΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΤΤΩΩΝΝ  ΕΕΛΛΤΤΑΑ
Οι δράστες εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της  ΔΙΑΣ, να ψάχνουν 
σε χωράφι στις Αχαρνές, στο οποίο είχαν αφήσει διάφορα κλοπιμαία
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ΚΚααθθααρριισσμμόόςς  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς  χχώώρροουυ,,
σσττοονν  ΥΥΓΓΡΡΟΟΒΒΙΙΟΟΤΤΟΟΠΠΟΟ  ““ΒΒοουυρρκκάάρριι””  ΜΜεεγγάάρρωωνν

Στο πλαίσιο του προγράμματος “Let’ s do it Greece”
με φροντίδες των Τοπικών Συμβουλίων

των Δημοτικών Κοινοτήτων Μεγάρων και Νέας Περάμου

ΣΣττοο  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  
ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  

ηη  εεννηημμέέρρωωσσηη  των 
ωφελούμενων για το πρόγραμμα

κοινωφελούς εργασιάς 
Από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες

10.00 π.μ. - 18.00 μ.μ.

Óåë. 3-4

Óåë. 9

Óåλ. 5

Óåë. 2-8

Óåë. 2

Óåλ. 5

Óåλ. 3

Σåë. 8

Óåλ. 3



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 Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017

Ασπρόπυργος
Γκιόκας Αναστάσιος Γ. 

Λεωφόρος Δημοκρατίας 20, 2105573243

Ελευσίνα
Παππά Ιωάννα Κ. 

Νέζη Νικολάου 44, 2105547707

Μάνδρα
Μαρτζέλης Χρήστος Ι. Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 56,

2105555550

Aχαρνές
Παππούς Ευάγγελος Δ. 

Αριστοτέλους 50, 2102466478

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια
Παπαευσταθίου Ελένη Χ., Μπουμπουλίνας 62 

& Κρυστάλλη Κώστα, Ζεφύρι, 2102470414

Χαϊδάρι

Σακόπουλος Θεόδωρος 
Παπανδρέου Γεωργίου 4 - Δάσος, 2105813912

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Αραιές νεφώσεις η θερμοκρασία θα
φτάσει  στους 19 βαθμούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Μάρκου επισκόπου Αρεθουσίων,
Μαρτύρων Κυρίλλου διακόνου 
και των συν αυτοίς παρθένων 

και ιερωμένων

Την Ελευσίνα θα επισκεφθούν σήμερα Τετάρτη 29
Μαρτίου η Διοικήτρια του ΟΑΕΔ, καθ. Μαρία
Καραμεσίνη και ο β’ Αντιπρόεδρος κ. Παναγής

Καρέλας . Σκοπός της επίσκεψης είναι η υπογραφή των
συμβάσεων χρησιδανείου με τον Δήμο Ελευσίνας, με το
οποίο ο ΟΑΕΔ παραχωρεί τη χρήση οικοπεδικής έκτασης
εμβαδού 1.870 τ.μ. μετά του υπάρχοντος σκελετού τριώρ-
οφου κτιρίου συνολικής επιφανείας 2.400 τ.μ. 

Ο Δήμος θα αποπερατώσει τις εργασίες στο κτίριο προ-
κειμένου να χρησιμοποιηθεί για τις πολιτιστικές του δρα-
στηριότητες.

Η υπογραφή των συμβάσεων θα πραγματοποιηθεί στο
Δημαρχείο στις 10.30 πμ. 

Στη συνέχεια η Διοικήτρια και ο Αντιπρόεδρος θα πραγ-
ματοποιήσουν επίσκεψη στους οικισμούς Εργατικών
Κατοικιών “Ελευσίνα IV” και “Ελευσίνα V”, όπου βρίσκε-
ται το συγκεκριμένο ακίνητο, καθώς και τρία διατηρητέα
παλαιά βιομηχανικά κτίρια, των οποίων εκκρεμεί η απο-
κατάσταση και η απόδοσή τους στον Δήμο Ελευσίνας για
την εγκατάσταση νέων κοινωφελών χρήσεων για το
σύνολο της πόλης.

Τέλος, η Διοικήτρια και ο Αντιπρόεδρος θα επισκεφθούν
το ΚΠΑ2 Ελευσίνας. Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο
των άµεσων κι αµφίδροµων επαφών της Διοικήτριας µε
τα στελέχη και τους εργαζόµενους του Οργανισµού σε
όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

Υπό τη νέα της σύνθ-
εση, μετά τις πρό-
σφατες αλλαγές

στη διοίκηση του Δήμου,
συνεδρίασε -παρουσία και
του Δημάρχου κ. Νικόλαου
Μελετίου- η Σχολική Επιτρο-
πή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, του Δήμου
Ασπροπύργου, υπό την
προεδρία του κ. Γιώργου
Φίλη, ο οποίος είναι και
Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. Στη συνε-
δρίαση, τέθηκαν μια σειρά από ζητήματα, ευρύτερου
ενδιαφέροντος, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, κ.
Φίλη, τα οποία έγιναν ομόφωνα αποδεκτά από τα όλα τα
μέλη της.

Συγκεκριμένα αποφασίστηκε, στο πλαίσιο της ευέλικ-
της ζώνης των Σχολείων, και σε συνεργασία με την
Τροχαία και την Πυροσβεστική, υπηρεσίες με τις οποίες
υπήρξε ήδη συνεννόηση από τον κ. Φίλη, να ξεκινήσουν,
στα Γυμνάσια και Λύκεια του Ασπρόπυργου, Σεμινάρια
Σωστής Οδηγικής Συμπεριφοράς (απ΄ την Τροχαία),
καθώς και αντιμετώπισης πυρκαγιών, σεισμών, φυσικών

καταστροφών και πυρασφά-
λειας (από την Πυροσβεστι-
κή). Επίσης, ο Πρόεδρος της
Σχολικής Επιτροπής
εισηγήθηκε τη διοργάνωση
μιας Ημερίδας με θέμα την
ενδοσχολική βία (bulling), και
μιας δεύτερης, με θέμα τον
Επαγγελματικό Προσανατολι-
σμό, για τους μαθητές των
Λυκείων, με ειδικά εκπαιδε-
υμένα στελέχη, καθώς και

εξειδικευμένα Σεμινάρια για Εκπαιδευτικούς και Γονείς,
πάνω σε σύγχρονα εκπαιδευτικά ζητήματα.

Επιπλέον, μετά από σχετική εισήγηση του κ. Φίλη,
αποφασίστηκε η συμμετοχή αντιπροσωπειών όλων των
Γυμνασίων και Λυκείων του Ασπρόπυργου στις
εκδηλώσεις Μνήμης για τη Γενοκτονία του Ελληνισμού
του Πόντου και της Μικρασίας (στις 19 Μαΐου, κάθε
χρόνο), που γίνονται στη συνοικία Γκορυτσά, ενώ ανά-
λογη πρόταση να κατατεθεί, από την Επιτροπής Παι-
δείας, προς τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης.

Συνεχίζεται στη σελ. 8

ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ  ΣΣΗΗΜΜΕΕΡΡΑΑ
ΗΗ  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΡΡΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΟΟΑΑΕΕΔΔ

ΜΜΑΑΡΡΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΡΡΑΑΜΜΕΕΣΣΙΙΝΝΗΗ
Επίσκεψη στους οικισμούς Εργατικών 

Κατοικιών και υπογραφή σύμβασης 
για την παραχώρηση χρήσης oικοπέδου

& τριώροφου κτηρίου στον δήμο 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ν. ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 

Με νέα σύνθεση η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης στον Δήμο Ασπροπύργου 

• Σημαντικές αποφάσεις για Σεμινάρια Οδηγικής Συμπεριφοράς, 
Επαγγελματικό Προσανατολισμό και πρωτοβουλίες κατά του bullying
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Εντατικοποίηση  των προληπτικών
ελέγχων και ενημερωτικών δρά-
σεων για τη συμμόρφωση των

δήμων με την κείμενη νομοθεσία για την προ-
στασία της ασφάλειας και της υγείας των
εργαζομένων τους, λόγω της ανοδικής τάσης
των εργατικών ατυχημάτων στις δραστηριότ-
ητες των δήμων, προαναγγέλλει με έγγραφό
του το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας
(ΣΕΠΕ), που απεστάλη στους δήμους της
χώρας.

Σύμφωνα με το ΣΕΠΕ από την επεξερ-
γασία των στατιστικών στοιχείων των εργα-
τικών ατυχημάτων που αναγγέλλονται από
τους δήμους στις Περιφερειακές Υπηρεσίες
Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην
Εργασία (ΑΥΕ), κατά την τελευταία διετία
καταγράφεται ανοδική τάση ως προς το
συνολικό αριθμό τους σε πανελλαδικό επίπε-
δο.

«Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την εκ
φύσεως αυξημένη επικινδυνότητα βασικών
δραστηριοτήτων των δήμων, όπως είναι η
καθαριότητα, η αποκομιδή των απορριμμά-
των, η διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων, η
συντήρηση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευ-
σης κ.ά., επιβάλλουν την ενίσχυση των δρά-

σεων για την προστασία της ασφάλειας και
υγείας των εργαζομένων, τόσο εκ μέρους των
δήμων, όσο και από τις Υπηρεσίες Επιθ-
εώρησης Ασφάλειας & Υγείας του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας».

Τα εργατικά ατυχήματα, σύμφωνα με
το ΣΕΠΕ,  αφορούν ως επί το

πλείστον σε εργαζόμενους του τομέα
καθαριότητας.

Ειδικότερα δε, τα σοβαρά και μη-παθολογι-
κής αιτιολογίας θανατηφόρα ατυχήματα 

αφορούν εργάτες αποκομιδής – συνοδούς
απορριμματοφόρων οχημάτων που υπέ-
στησαν το ατύχημα είτε λόγω πτώσης από
τους βατήρες του πίσω μέρους των εν κινήσει
οχημάτων, είτε, εξ’ αιτίας του ανεπαρκούς
οπτικού πεδίου του οδηγού, κτυπήθηκαν
από τα ίδια τα οχήματα κατά την όπισθεν
κίνηση.

Βασικές υλικές παράμετροι των εν λόγω
συμβάντων ήταν, κατά περίπτωση, η μη λει-
τουργία του «κόφτη» ταχύτητας, του συστή-
ματος παρεμπόδισης της όπισθεν κίνησης
του οχήματος με συνοδούς εποχούμενους

στους βατήρες καιτης κάμερας επισκόπησης
του χώρου φόρτωσης, στις περιπτώσεις
όπου αυτή υπήρχε.

Το ΣΕΠΕ τονίζει  επίσης ότι για την
εκπαίδευση των πληρωμάτων των απορριμ-
ματοφόρων έχουν εφαρμογή και οι τεχνικές
οδηγίες της παρ. 5 του Άρθρου 3 (Παράρτ-
ημα Ι) της Κ.Υ.Α. Αριθ. Οικ. 114218/27-10-
1997 «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών
και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στε-
ρεών αποβλήτων» (ΦΕΚ 1016 Β΄) των Υπο-
υργείων Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και
Υγείας.

Σχετικά με τα ζητήματα προστασίας της
υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων
στους δήμους υπενθυμίζεται ότι, το ΣΕΠΕ,
πέραν των τακτικών ελέγχων και των
ελέγχων κατόπιν αναγγελίας εργατικού
ατυχήματος ή καταγγελίας εργαζομένου ή
συλλογικού φορέα, με αφορμή θανατηφόρα
ατυχήματα που συνέβησαν το 2009-2010,
σχεδίασε και υλοποίησε στοχευμένα προ-
γράμματα ελέγχων στις υπηρεσίες καθαριότ-
ητας των Δήμων το β΄ εξάμηνο του 2011 και
το α΄ του 2012.

Συνεχίζεται στη σελ. 4

ΆΆννωω  ΛΛιιόόσσιιαα::  ΑΑννήήλλιικκοοιι  
ξξυυλλοοκκόόππηησσαανν  7777χχρροοννηη  γγιιαα

νναα  ττηη  λληησσττέέψψοουυνν  

Από...μικροί στο έγκλημα μπήκαν 3 ανήλικοι Ρομά ηλικίας, 13 και
15 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν για επίθεση κατά ηλικιωμένης
στη μέση του δρόμου στα Άνω Λιόσια.

Συγκεκριμένα οι ανήλικοι επιτέθηκαν σε μια 77χρονη την ώρα που περ-
πατούσε επί της λεωφόρου Φυλής και αφού την χτύπησαν της άρπαξαν
μια τσάντα με δυο κινητά, φάρμακα και μικρό χρηματικό ποσό.  Η γυναίκα
κατήγγειλε την επίθεση σε βάρος της στους αστυνομικούς οι οποίοι μετά
από έρευνες εντόπισαν τους ανήλικους ληστές.

Φρενήρης πορεία Ι.Χ. πάνω στις 
σιδηροδρομικές γραμμές των Αχαρνών 

Φρενήρη πορεία 200 μέτρων πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές
των Αχαρνών ακολούθησε ένα Ι.Χ. , όπως έγινε γνωστό από το
pontos-news.gr.

Όλα ξεκίνησαν  όταν ο άνδρας –που οδηγούσε το όχημα υπό την επήρ-
εια αλκοόλ– μπερδεύτηκε, όπως ισχυρίστηκε στην τροχαία, και μπήκε
στις γραμμές του τρένου σημαίνοντας συναγερμό στο δίκτυο του προα-
στιακού.
Αμέσως  έσπευσε στο σημείο  η Τροχαία με γερανοφόρο όχημα, μαζί με
την ομάδα ΔΙΑΣ , προκειμένου να απεγκλωβίσουν το όχημα που είχε
καρφωθεί κυριολεκτικά μέσα στα χαλίκια. 
Ο απεγκλωβισμός ήταν δύσκολος, καθώς το σημείο ήταν δύσβατο, ενώ
υπήρχαν και ηλεκτροφόρα καλώδια υψηλής τάσης, που δυσχέραιναν το
έργο της ρυμούλκησης του οχήματος από το σημείο.

ΕΕννττααττιικκοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  εελλέέγγχχωωνν  ττοουυ  ΣΣΕΕΠΠΕΕ  σσττοουυςς  δδήήμμοουυςς,,  
λλόόγγωω  ττηηςς  ααννοοδδιικκήήςς  ττάάσσηηςς  ττωωνν  εερργγααττιικκώώνν  ααττυυχχηημμάάττωωνν

Στην εξάρθρωση σπείρας που διέπρ-
αττε ένοπλες ληστείες σε σούπερ
μάρκετ, πρακτορεία τυχερών παιχνι-

διών και ταχυδρομικά καταστήματα, σε διάφ-
ορες περιοχές της Αττικής, εξαρθρώθηκε
από την αστυνομία. 

Συνελήφθησαν στο Μενίδι δύο άτομα,
ηλικίας 30 και 33 ετών, ενώ αναζητούνται οι
συνεργοί τους. 

Οι δράστες εντοπίστηκαν από αστυνομι-
κούς της Ομάδας ΔΙΑΣ, να ψάχνουν σε
χωράφι στις Αχαρνές, στο οποίο την προη-
γούμενη ημέρα άγνωστοι, έπειτα από
καταδίωξη αστυνομικών του Α' Αστυνομικού
Τμήματος Αχαρνών, είχαν αφήσει διάφορα
κλοπιμαία, προερχόμενα από ληστεία σε
σούπερ μάρκετ της Κηφισιάς. 

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι
συλληφθέντες ήταν οι δράστες της συγκεκρ-
ιμένης ληστείας, κατά την οποία αφαίρεσαν 

χρηματικό ποσό και κουπόνια τροφίμων,
ενώ στη συνέχεια διέφυγαν με αυτοκίνητο.
Οι δράστες, το τελευταίο δίμηνο, μαζί με
άγνωστους συνεργούς τους, έχοντας καλ-
υμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου
τους και κινούμενοι με αυτοκίνητο συγκεκρι-
μένου τύπου, έκαναν ένοπλες ληστείες σε
διάφορες περιοχές της Αττικής. 

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί έντεκα
περιπτώσεις ληστειών που διαπράχθηκαν
στις περιοχές των Αχαρνών,  των Θρακομα-
κεδόνων, της Νέας Φιλαδέλφειας, της
Μεταμόρφωσης, της Βαρυμπόμπης , της
Καλλιθέας και του Νέου Κόσμου, ενώ η
έρευνα για την ταυτοποίηση και άλλων περ-
ιπτώσεων συνεχίζεται. 

Σημειώνεται, ότι οι δράστες έχουν συλληφ-
θεί και κατά το παρελθόν για παράβαση του
νόμου περί όπλων, περί ναρκωτικών, καθώς
και για ληστείες.

ΕΕΞΞΑΑΡΡΘΘΡΡΩΩΘΘΗΗΚΚΕΕ  ΣΣΠΠΕΕΙΙΡΡΑΑ  ΠΠΟΟΥΥ  ΕΕΙΙΧΧΕΕ  ΡΡΗΗΜΜΑΑΞΞΕΕΙΙ
ΣΣΟΟΥΥΠΠΕΕΡΡ  ΜΜΑΑΡΡΚΚΕΕΤΤ,,  ΠΠΡΡΑΑΚΚΤΤΟΟΡΡΕΕΙΙΑΑ  ΠΠΑΑΙΙΧΧΝΝΙΙΔΔΙΙΩΩΝΝ  

ΚΚΑΑΙΙ  ΥΥΠΠΟΟΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΕΕΛΛΤΤΑΑ
Οι δράστες εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της  ΔΙΑΣ, να ψάχνουν σε

χωράφι στις Αχαρνές, στο οποίο είχαν αφήσει διάφορα κλοπιμαία
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Περιφέρεια Αττικής 
και επιδοτούμενα νοικοκυριά:

Η αλήθεια για το Πρόγραμμα
"Ρεύμα για όλους"

Ηαλήθεια δυστυχώς παραποιείται ξανά. Η
προσπάθεια της Περιφέρειας Αττικής για τη
στήριξη των νοικοκυριών της Αττικής για

την πρόσβασή τους στο βασικό κοινωνικό αγαθό
της ηλεκτροδότησής τους, δεν περιορίζεται σε 98
οικογένειες όπως επιθυμεί να εμφανίσει την πραγ-
ματικότητα ο πρώην υπουργός, νυν βουλευτής,
στη διάρκεια  ραδιοφωνικής εκπομπής του κ. Χαρ-
ιτάτου, στον σταθμό Alpha. 
Υπενθυμίζουμε λοιπόν προς ενημέρωση των
πολιτών ότι: 
1. Η Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο της
συνεργασίας της με τη ΔΕΗ, επιδότησε 20.054 νοι-
κοκυριά με το ποσό των 100€ ανά περίπτωση.
2. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η ΔΕΗ
δεσμεύτηκε να μη διακόπτει εφεξής το ηλεκτρικό
ρεύμα στα νοικοκυριά. 
3. Και αυτό το ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός
φάνηκε κατά τον εντοπισμό χιλιάδων νοικοκυριών
που με δική τους ευθύνη είχαν επανασυνδέσει το
ρεύμα και η ΔΕΗ δεν τους το έκοψε.
Τα νοικοκυριά αυτά προστατεύθηκαν και λίγους

μήνες μετά εντάχθηκαν στις προβλέψεις του ν.
4320/2015 για τη λήψη άμεσων μέτρων για την
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. 

Σε αγωνιστική ετοιμότητα καλεί ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ τους αιρετούς
Σε αγωνιστική ετοιμότητα καλεί ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ

Γιώργος Πατούλης τους αιρετούς, με ανοιχτή επιστολή που
τους απέστειλλε και στην οποία τους καλεί να δώσουν το
παρόν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε. που θα
πραγματοποιηθεί στις 3 Απριλίου στην Αθήνα.

Στη Συνέλευση, επισημαίνει ότι θα αποφασιστούν δράσεις
και πρωτοβουλίες που θα αναλάβει η Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού
στο πλαίσιο της διενέργειας του εθνικού διαλόγου με την
Κυβέρνηση για την αλλαγή του Καλλικράτη και υπογραμμίζει
ότι είναι αναγκαίο οι αιρετοί Πρώτου Βαθμού να στείλουν μήν-
υμα ενότητας και αποφασιστικότητας απέναντι στη Κυβέρν-
ηση.

«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει ιστορική ευθύνη να συμβάλει
δημιουργικά στην αλλαγή του μοντέλου λειτουργίας του Κρά-
τους. Η Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού και οι αιρετοί εκπρόσωποι
του θεσμού που υπηρετούμε, βρισκόμαστε μπροστά σε μια
ιστορική πρόκληση. Καλούμαστε να συμμετάσχουμε με θέσεις και προτάσεις σε έναν διάλογο, που στόχο έχει την
αλλαγή του μοντέλου λειτουργίας του Κράτους και τη Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης»,
σημειώνει χαρακτηριστικά ο Γ. Πατούλης και υπογραμμίζει ότι «στο διάλογο αυτό η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος
συμμετέχει με τεκμηριωμένες θέσεις, αποτέλεσμα συλλογικών αποφάσεων δύο Συνεδρίων, σε Βόλο και Θεσσα-
λονίκη».

Ο Πρόεδρος καλεί τους αιρετούς πάνω από κόμματα και μικροπολιτικές σκοπιμότητες να υπηρετήσουν το συμφέρ-
ον των τοπικών κοινωνιών. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε. θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 3 Απριλίου
2017, στις 10 π.μ. στο Ξενοδοχείο Τιτάνια.

UUNNIICCEEFF  κκααιι  ΟΟλλυυμμππιιαακκόόςς  έέννωωσσαανν  ττιιςς  δδυυννάάμμεειιςς  ττοουυςς  
μμεε  ττοο  δδήήμμοο  ΙΙλλίίοουυ  γγιιαα  εεμμββοολλιιαασσμμόό  ππααιιδδιιώώνν

Τον εμβολιασμό παιδιών ηλικίας από 3 μηνών έως 11 ετών διοργάνωσε ο
δήμος Ιλίου σε συνεργασία με τη UNICEF τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017,

στο δημαρχείο Ιλίου, καλύπτοντας την έλλειψη συγκεκριμένων εμβολίων.
Ο δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος, παρευρέθηκε στον εμβολιασμό και είχε την

ευκαιρία να συνομιλήσει με την Πρόεδρο της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής της
UNICEF Σοφία Τζιτζίκου, την οποία ευχαρίστησε θερμά για την συνεργασία,
καθώς και όλους όσους συνέβαλλαν στην υλοποίηση αυτής της δράσης,
σημειώνοντας:

«Είναι πολύ σημαντική η εμβολιαστική κάλυψη των παιδιών, για το λόγο αυτό, μόλις διαπιστώθηκε η έλλειψη συγκε-
κριμένων εμβολίων ανταποκριθήκαμε άμεσα. Θέλουμε να είμαστε ουσιαστικοί συμπαραστάτες των πολιτών και στο
μέτρο των δυνατοτήτων μας, να βοηθούμε όσο και όπου μπορούμε. 

Με τη UNICEF έχουμε μια άριστη και στενή συνεργασία, η οποία έχει αποδείξει ότι αποδίδει καρπούς προς όφελος
των παιδιών και των οικογενειών τους».

Η δράση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη και τη συμμετοχή της ποδοσφαιρικής ομάδας του Ολυμπιακού
(Ο.Σ.Φ.Π.).

Τα αποτελέσματα αυτών των προγραμμάτων περιλαμ-
βάνονται στις αντίστοιχες Εκθέσεις Πεπραγμένων του
ΣΕΠΕ που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του υπο-
υργείου Εργασίας.

Επίσης το ΣΕΠΕ ζητά τη μέγιστη δυνατή ενεργο-
ποίηση των δήμων, επισημαίνοντας ιδιαίτερα την παρ-
οχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφάλειας και Ιατρού Εργασίας
στους εργαζόμενους.

Παράλληλα, παραθέτει τις ακό-
λουθες βασικές υποχρεώσεις
των εργοδοτών για την προ-
στασία της ασφάλειας και υγείας
των εργαζομένων που προβλέ-
πονται στη νομοθεσία για τηνα-
σφάλεια και υγεία στην εργασία,
ήτοι το Ν 3850/2010 (ΦΕΚ 84Α΄),
την ΥΑ 53361/2006 (ΦΕΚ
1503Β΄), το ΠΔ 395/1994 (ΦΕΚ
220Α΄) όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει:

Η υποχρέωση χρήσης υπηρε-
σιών Τεχνικού Ασφάλειας (ΤΑ)
και Ιατρού Εργασίας (ΙΕ),

Η τήρηση Ειδικού Βιβλίου
Υποδείξεων ΤΑ και ΙΕ και Ειδικού

Βιβλίου Εργατικών Ατυχημάτων,
Η σύνταξη Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Κιν-

δύνου,
Η τήρηση καταλόγων με τους εργαζόμενους που εκτίθ-

ενται σε επικίνδυνους παράγοντες – φυσικούς, χημικούς
και βιολογικούς,

Η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων
Η ενημέρωση και η κατάλληλη και επαρκής εκπαίδευ

ση των εργαζομένων για θέματα ασφάλειας και υγείας
και ιδίως στον ασφαλή χειρισμό του εξοπλισμού
εργασίας,

Η παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας και η
επίβλεψη της ορθής χρήσης τους,

Η συντήρηση και παρακολούθηση της ασφαλούς λει-
τουργίας των εγκαταστάσεων,

Η συντήρηση του εξοπλισμού εργασίας και η τήρηση
σχετικού βιβλίου προληπτικού ελέγχου όταν αυτό απαι-
τείται.

Τέλος, ειδικά για τους προσλαμβανόμενους μέσω των
προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας, επισημαίνεται
ότι, «πρέπει να απολαμβάνουν το ίδιο επίπεδο προ-
στασίας που παρέχεται και στους άλλους εργαζόμενους,
να μην τους ανατίθενται καθήκοντα τα οποία απαιτούν
εξειδικευμένη γνώση καιεμπειρία άσχετη με την ειδικότ-
ητα τους – ιδίως όταν αυτά περιλαμβάνουν χρήση
μηχανημάτων και εργαλείων- και προπάντων να μην
τους ανατίθενται καθήκοντα στην αποκομιδή απορριμμά-
των με απορριμματοφόρα οχήματα, βάσει των Παραγρά-
φων 10.4 έως 10.7 του Άρθρου 10 της σχετικής Κ.Υ.Α.

Αριθ. 6.15107/5.12840/07-12-2016 (ΦΕΚ 3975 Β΄),
που έχουν αποτυπωθεί και στη Δημόσια Προκήρυξη υπ’
αρ. 1/2017 του ΟΑΕΔ για τρέχον πρόγραμμα προσλή-
ψεων».

ΣΣυυννεεχχίίζζεεττααιι  ααππόό  ττηη  σσεελλ..  33
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Σ. Φάμελλος προς Δημάρχους: 
«Στείλτε τα στοιχεία για 
τους δασικούς χάρτες!»

Παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

Σωκράτη Φάμελλου, έγινε η έναρξη των
εργασιών της ημερίδας «Τοπική Αυτο-
διοίκηση Δάσος – Περιβάλλον – Δασικοί
Χάρτες», που διοργανώθηκε από την Περ-
ιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακε-
δονίας, σε συνεργασία με την Αποκεντρω-
μένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, στη
Θεσσαλονίκη.
Στον χαιρετισμό που απηύθυνε ο Αν. Υπο-

υργός  τόνισε τον θεσμικό και ουσιαστικό
ρόλο των Δήμων στην υλοποίηση του έργου
μέσω της ανάρτησης των ορίων των εγκε-
κριμένων ή μη σχεδίων πόλεως και των οικι-
στικών πυκνώσεων, όπως προβλεπόταν
από το Νόμο που ψηφίστηκε το Μάιο του
2016. Ζήτησε δε την πρωτοβουλία της
Π.Ε.Δ.Κ.Μ., ώστε να υλοποιήσουν αυτή την
υποχρέωση όλοι οι Δήμοι που δεν το έχουν
κάνει μέχρι τώρα. Σημείωσε δε ότι, οι Δήμοι
οφείλουν να επιταχύνουν για να καλύψουν
τους δημότες τους και να προστατέψουν τις
περιοχές κατοικίας. Για το λόγο αυτό θα
δοθεί χρόνος από το Υ.Π.ΕΝ. μέχρι τη λήξη
της περιόδου ανάρτησης για κάθε Ο.Τ.Α.

Το Γραφείο
Απασχόλησης του
Δήμου Ασπρ-

οπύργου, σας ενημε-
ρώνει ότι ανακοινώθηκαν
οι Τελικοί Πίνακες Κατά-
ταξης Ανέργων, για
24.251 θέσεις πλήρους
απασχόλησης, του «Προ-
γράμματος Κοινωφελούς
Χαρακτήρα, σε όλους
τους Δήμους της
Χώρας», η οποία εντάσ-
σεται στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ανάπτυξη
Ανθρώπινο Δυναμικού,
Εκπαίδευση & Διά Βίου
Μάθηση».

Η δράση έχει οκτάμηνη διάρκεια και αποσκοπεί:
στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των ανέργων,
στην αποτελεσματική στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών

ομάδων,
στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών,
στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες

υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας της δημόσιας
διοίκησης,

στη βελτίωση των υποδομών των Δήμων,
στην αναβάθμιση των προσόντων των ανέργων,

στη σύζευξη των παρα-
γωγικών ικανοτήτων των
ανέργων με την κάλυψη
κοινωνικών αναγκών.

Αντικείμενο της δράσης
είναι η δημιουργία
απασχόλησης μέσω της
τοποθέτησης προσωπικού
για συνολικό χρονικό διά-
στημα οκτώ (8) μηνών σε
Δήμους, Περιφέρειες και
άλλες δημόσιες υπηρεσίες
και περιλαμβάνει την
παράλληλη κατάρτιση,
συμβουλευτική και πιστο-
ποίηση των ωφελούμενων,
μέσω επιμορφωτικών σεμι-
ναρίων, με στόχο τη διευ-

κόλυνση της επανένταξής τους στην αγορά εργασίας στο
πλαίσιο της Προώθησης της Απασχόλησης. 

Οι ωφελούμενοι παρακαλούνται να προσέλθουν, το συντομό-
τερο δυνατό, στο Γραφείο Απασχόλησης του Δήμου Ασπρ-
οπύργου (Σαλαμίνος 20, Ασπρόπυργος), από Δευτέρα έως
Παρασκευή, από τις 10.00 π.μ. έως τις 18.00 μ.μ., προκειμέ-
νου να ενημερωθούν για την περαιτέρω διαδικασία συμμε-
τοχής τους στο πρόγραμμα. Παράλληλα μπορείτε να επικοινω-
νείτε με το Γραφείο Απασχόλησης του Δήμου Ασπροπύργου
στα τηλέφωνα 2132006489 και 2105576704.

Ξεκίνησε το 2ο Μαθητικό Φεστιβάλ
Αρχαίου Θεάτρου στον Δήμο Αχαρνών

ΟΔήμος Αχαρνών και η Κίνηση Πολιτών Για Την Ανάδειξη Του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών
ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ, με την ενεργό συμμετοχή της μαθητικής κοινότητας του Δήμου Αχαρνών συνδιορ-
γανώνουν το 2ο Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου, από τις 27 Μαρτίου έως την 1 Απριλίου

2017 στην αίθουσα εκδηλώσεων στο Δημαρχείο Αχαρνών. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει παραστάσεις
Αρχαίου Δράματος από μαθητές Δημοτικών, Γυμνασίων, Λυκείων του Δήμου Αχαρνών καθώς και την ενιαία
Έκθεση "Θεατρικά Προσωπεία" με τη συμμετοχή όλων των σχολείων.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός  σημειώνει στο μήνυμα για το 2ο Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου
Θεάτρου: "Ο Δήμος Αχαρνών  και η Κίνηση Πολιτών Για Την Ανάδειξη Του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών
ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ συνδιοργανώνουν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το  Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου,
καθιστώντας το έτσι, ως έναν από τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς για την
ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών. 

Πολύτιμοι σύμμαχοι σε αυτή την προσπάθεια είναι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί, των Δημοτικών,
Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου Αχαρνών, που αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή το Μαθητικό Φεστι-
βάλ Αρχαίου Θεάτρου και μας χαρίζουν ξεχωριστές στιγμές μέσα από τις παραστάσεις Αρχαίου Δράματος
και τις εκθέσεις τους. 

Το 2ο Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου που θα πραγματοποιηθεί από τις 27 Μαρτίου έως την 1 Απρ-
ιλίου 2017 στέλνει ένα ελπιδοφόρο μήνυμα σε όλους τους συμπολίτες μας  και αποτελεί την πιο πειστική
απόδειξη για τη δυναμική της μαθητικής κοινότητας του Δήμου Αχαρνών."

Εκ μέρους της Κίνησης Πολιτών Για Την Ανάδειξη Του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ η πρόε-
δρος κα Μαρία Μίχα στέλνει το δικό της μήνυμα για το 2ο Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου αναφέρον-
τας:

"Εμείς στο  ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και περήφανοι για τους καρπούς του εκπαιδευτι-
κού προγράμματος για το αρχαίο θέατρο που συντελείται με τη συνεργασία του Τμήματος Αρχαιολογίας και
Ιστορικής Έρευνας του Δήμου Αχαρνών, αποσκοπώντας στην ανάδειξη του αρχαιολογικού μας θησαυρού,
του Αρχαίου Θεάτρου. 

Σ’ αυτούς περιλαμβάνεται και  το  2ο Μαθητικό Φεστιβάλ Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών, στο οποίο οι μαθη-
τές συμμετέχουν ενθουσιωδώς, εμπνεόμενοι από τις αρχαιοελληνικές πολιτισμικές αξίες.  Στόχος μας είναι
η διεύρυνση, ο εμπλουτισμός κι η καθιέρωση του ως θεσμός και να συνεχίσει να έχει εξέχουσα θέση στα
πολιτιστικά δρώμενα της πόλης μας. Γι’ αυτό  εργαζόμαστε με πάθος προς αυτό το αποτέλεσμα.  Σας προσ-
καλούμε να συνταξιδέψουμε και να βιώσουμε όλοι μαζί αυτή την συναρπαστική εμπειρία".

ΣΣττοο  ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  ηη  εεννηημμέέρρωωσσηη  των ωφελούμενων 

για το πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα 
Από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10.00 π.μ. - 18.00 μ.μ.

●●  ΤΤεεττάάρρττηη  2299  ΜΜααρρττίίοουυ  22001177  ||  1100::3300  ππ..μμ..  ||  1133οο  ΔΔηημμ..  ΣΣχχοολλεείίοο
ΑΑχχααρρννώώνν::  ""ΛΛόόγγοοιι  ΑΑχχααρρννέέωωνν  εειιςς  ύύψψωωσσιινν  γγιιαα  ττηηνν  ΘΘεεάάττρροουυ
ΑΑννύύψψωωσσιινν""
ΕΕίίκκοοσσιι  κκάάττοοιικκοοιι  ττηηςς  ααρρχχααίίααςς  ππόόλληηςς  ττωωνν  ΑΑχχααρρννώώνν  ττααξξιι--
δδεεύύοουυνν  σσττοο  σσύύγγχχρροοννοο  ΜΜεεννίίδδιι,,  γγιιαα  νναα  εευυααιισσθθηηττοοπποοιιήήσσοουυνν
ττοουυςς  κκααττοοίίκκοουυςς  ττοουυ  κκααιι  ττιιςς  ΑΑρρχχέέςς,,  ώώσσττεε  νναα  ααπποοκκααλλυυφφθθεείί
ππλλήήρρωωςς  ττοο  ααρρχχααίίοο  θθέέααττρροο  ττωωνν  ΑΑχχααρρννώώνν..  

●●  ΤΤεεττάάρρττηη  2299  ΜΜααρρττίίοουυ  22001177  ||  1100::3300  ππ..μμ..  ||  1144οο  ΔΔηημμ..  ΣΣχχοολλεείίοο
ΑΑχχααρρννώώνν  ::    ΠΠλλοούύττοοςς,,  ΑΑρριισσττοοφφάάννηη
ΟΟ  ΠΠλλοούύττοοςς,,  σσυυννεεττέέθθηη    εεννώώ  μμααιιννόότταανν  οο  ΚΚοορριιννθθιιαακκόόςς  ππόόλλεεμμοοςς
μμίίαα  χχρροοννιικκήή  ππεερρίίοοδδοοςς  ααννααττρροοππώώνν,,  κκρρίίσσηηςς  οοιικκοοννοομμιικκήήςς  κκααιι
ηηθθιικκήήςς,,  μμεε  ττοο  ααττοομμιικκόό  σσυυμμφφέέρροονν,,  ττηη  δδιιααφφθθοορράά,,  ττηη  σσυυκκοοφφ--
ααννττίίαα  κκααιι  ττηη  μμεεττρριιόόττηητταα  νναα  κκυυρριιααρρχχοούύνν  σσττοονν  δδηημμόόσσιιοο  ββίίοο..

●●  ΤΤεεττάάρρττηη  2299  ΜΜααρρττίίοουυ  22001177  ||  77..0000  μμ..μμ..  ||  22οο  ΓΓυυμμννάάσσιιοο  ΑΑχχαα--
ρρννώώνν::    ΑΑχχααρρννήήςς,,  ΑΑρριισσττοοφφάάννηη
ΟΟ  ΔΔιικκααιιόόπποολλιιςς    έέννααςς  ΑΑθθηηννααίίοοςς    πποολλίίττηηςς  κκααιι  ααγγννόόςς  ππααττρρ--
ιιώώττηηςς,,  ζζεειι  κκλλεειισσμμέέννοοςς  σστταα  ττεείίχχηη  ττηηςς  ΑΑθθήήννααςς,,  ττηηνν  εεπποοχχήή  ττοουυ
ΠΠεελλοοπποοννννηησσιιαακκοούύ  πποολλέέμμοουυ..  ΠΠοοθθώώννττααςς  ττηηνν  εειιρρήήννηη  κκααιι  ααγγαα--
νναακκττιισσμμέέννοοςς  ααππόό  ττηη  δδιιααφφθθοορράά  ττωωνν  φφιιλλοοππόόλλεεμμωωνν  πποολλιι--
ττιικκώώνν,,  κκλλεείίννεειι  ιιδδιιωωττιικκήή  εειιρρήήννηη  μμεε  ττοουυςς  ΣΣππααρρττιιάάττεεςς..  

●●  ΤΤεεττάάρρττηη  2299  ΜΜααρρττίίοουυ  22001177  ||  77..0000  μμ..μμ..  ||  88οο  ΓΓυυμμννάάσσιιοο  ΑΑχχαα--
ρρννώώνν::    ΟΟ  ΜΜοοννόόλλοογγοοςς  ττηηςς  ΑΑννττιιγγόόννηηςς
ΟΟ  θθρρήήννοοςς  ττηηςς  ΑΑννττιιγγόόννηηςς  κκααθθώώςς  οοδδηηγγεείίττααιι  σσττοονν  ττάάφφοο//φφυυλλαα--
κκήή  ττηηςς..  ΜΜέέσσαα  σσττοο  θθρρήήννοο  ττηηςς  θθυυμμάάττααιι  τταα  ππααρρααππττώώμμαατταα  ττωωνν
γγοοννιιώώνν  ττηηςς  κκααιι  ξξεεσσππάά  μμεε  ββααθθύύ  ππόόννοο..  ΚΚααττααφφέέρρεεττααιι  μμεε
σσκκλληηρράά  λλόόγγιιαα  εεννααννττίίοονν  ττοουυ  ΚΚρρέέοονντταα,,  μμοοιιρροολλοογγεείί  γγιιαα  ττοο
άάδδιικκοο  ττέέλλοοςς  ττηηςς  κκααιι  ττεελλιικκάά  οοδδηηγγεείίττααιι  σσττηη  σσππηηλλιιάά  ααππόό  ττοουυςς
φφύύλλαακκεεςς..

●●  ΠΠέέμμππττηη  3300  ΜΜααρρττίίοουυ  22001177  ||  1100::3300  ππ..μμ..  ||  11οο  ΓΓυυμμννάάσσιιοο  ΑΑχχαα--
ρρννώώνν  ::    ΙΙφφιιγγέέννεειιαα  ΕΕνν  ΑΑυυλλίίδδιι,,  ΕΕυυρριιππίίδδηη
ΌΌλλοοςς  οο  σσττρρααττόόςς  κκααιι  οο  σσττόόλλοοςς  ττωωνν  ΑΑχχααιιώώνν  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσττηηνν
ΑΑυυλλίίδδαα  έέττοοιιμμοοςς  νναα  ξξεεκκιιννήήσσεειι  γγιιαα  ττοονν  ππόόλλεεμμοο  ττηηςς  ΤΤρροοίίααςς  μμεε
ααρρχχηηγγόό  ττοονν  ΑΑγγααμμέέμμννοονναα..  ΕΕππεειιδδήή  όόμμωωςς  υυππάάρρχχεειι  μμιιαα  ππααρρααττεε--
ττααμμέέννηη  άάππννοοιιαα,,  οο    μμάάννττηηςς  ΚΚάάλλχχααςς    ππρροοφφηηττεεύύεειι  όόττιι  ππρρέέππεειι  νναα
θθυυσσιιαασσττεείί  σσττηη  θθεεάά  ¶¶ρρττεεμμηη  ηη  ΙΙφφιιγγέέννεειιαα,,  κκόόρρηη  ττοουυ  ΑΑγγααμμέέμμ--
ννοονναα..

●●  ΠΠέέμμππττηη  3300  ΜΜααρρττίίοουυ  22001177  ||  1100::3300  ππ..μμ..  ||  44οο  ΓΓυυμμννάάσσιιοο  ΑΑχχαα--
ρρννώώνν  ::    ΗΗλλέέκκττρραα,,  ΧΧοορριικκόό
ΗΗ  ΚΚλλυυττααιιμμννήήσσττρραα  κκααιι  οο  ΑΑίίγγιισσθθοοςς,,  εερραασσττέέςς,,  ααφφοούύ  δδοολλοοφφόόνν--
ηησσαανν  ττοονν  ΑΑγγααμμέέμμννοονναα  ππρροοσσππάάθθηησσαανν  νναα  εεξξοουυδδεεττεερρώώσσοουυνν
τταα  δδύύοο  ππααιιδδιιάά  ττοουυ,,  ττοονν  ΟΟρρέέσσττηη  κκααιι  ττηηνν  ΗΗλλέέκκττρραα..ΟΟ  ΟΟρρέέσσττηηςς
μμεε  ττοονν  φφίίλλοο  ττοουυ  ΠΠυυλλάάδδηη  φφττάάννοουυνν  σσττοο  ΑΑρργγοοςς,,  ζζηηττοούύνν  άάσσυυλλοο
σσττοο  φφττωωχχιικκόό  ττηηςς  ΗΗλλέέκκττρρααςς,,  πποουυ  δδεενν  ττοουυςς  ααννααγγννωωρρίίζζεειι,,  φφέέρρ--
ννοοννττααςς  δδήήθθεενν  εειιδδήήσσεειιςς  γγιιαα  ττοονν  εεξξόόρριισσττοο  ααδδεελλφφόό  ττηηςς..

ΑΑππόό  ττηηνν  εεππιισσκκεεψψηη  ττηηςς  ΡΡάάννιιααςς    ΑΑννττωωννοοπποούύλλοουυ
  σσττοονν  δδήήμμοο  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  γγιιαα  ττηηνν  πποορρεείίαα  

ττωωνν  ππρροογγρρααμμμμάάττωωνν  κκοοιιννωωφφεελλοούύςς  εερργγαασσίίααςς  



6-θριάσιο Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017

Ενδιαφέρουσες πτυχές της συμβολής των Θεσσαλών αγωνιστών στην Επανάσταση του 1821 
Στην εκδήλωση μνήμης που πραγματοποίησε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Θεσσαλών Φυλής «Ο Ρήγας Φεραίος».

Ενδιαφέρουσες πτυχές της
συμβολής των Θεσσαλών
αγωνιστών στην Επανάστα-

ση του 1821 και της προσωπικότητας
του αγωνιστή Γεώργιου Καραϊσκάκη,
αναδείχθηκαν από τους ομιλητές,
στην εκδήλωση μνήμης που πραγμα-
τοποίησε ο Πολιτιστικός Σύλλογος
Θεσσαλών Φυλής «Ο Ρήγας Φερ-
αίος».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε
την Κυριακή 26 Μαρτίου στην αίθου-
σα «Μελίνα Μερκούρη» του Δημα-
ρχείου Φυλής, παρουσία του Αναπ-
ληρωτή Δημάρχου Πολεοδομίας και
Προέδρου της Επιτροπής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, Νίκου Χατζητρακόσια, του
Προέδρου της Πανθεσσαλικής Στέφανου
Κούτρα και του Δημοτικού Συμβούλου του
Προέδρου του Συλλόγου «Η Γρίζα», Γεώρ-
γιου Καραϊσκάκη, εκπροσώπων πολιτι-
στικών συλλόγων, καθώς και μελών και
φίλων του Συλλόγου.

Για την παρουσία και το ενδιαφέρον τους
ευχαρίστησε τους παριστάμενους ο Πρόε-
δρος του Συλλόγου Θεσσαλών Φυλής,
Ανδρέας Νταρζάνος, υπογραμμίζοντας ότι
κύριο μέλημα του Συλλόγου είναι η ανάδειξη 

του ιστορικού, πολιτιστικού και λαογραφι-
κού στοιχείου της Θεσσαλίας. 

Στο πλαίσιο αυτό και με την ευκαιρία του
εορτασμού της επετείου της «25ης Μαρτίου
1821», ο Σύλλογος διοργάνωσε την εκδή-
λωση για να αναδείξει τους Θεσσαλούς οι
οποίοι συνέβαλαν στον αγώνα για την απε-
λευθέρωση του Έθνους. «Τους Θεσσαλούς
ήρωες που πρωτοστάτησαν και έγιναν
παράδειγμα προς μίμηση στις επόμενες
γενιές Ελλήνων. Πρόσωπα όπως ο Γεώρ-
γιος Καραϊσκάκης, ο Ρήγας Φεραίος που
μπορεί να μη χρησιμοποίησε σπαθί ή τουφ-
έκι, αλλά ο λόγος του σε συνδυασμό με την 

πένα του έκανε την ίδια ζημιά στους Τούρ-
κους γιατί ενέπνευσε θάρρος και πίστη στις
καρδιές των Ελλήνων μαχητών, ο Άνθιμος
Γαζής κ.ά.», ανέφερε ο κ. Νταρζάνος. 

Τον χαιρετισμό του ο κ. Νταρζάνος  έκλει-
σε με δύο στίχους από τον «Θούριο» που,
όπως είπε, «ταιριάζουν απόλυτα στην οικο-
νομική υποδούλωση που γνωρίζει σήμερα
η χώρα μας»: «Ο κόσμος να γλυτώσει απ’
αυτή την πληγή και ελεύθεροι να ζούμεν
αδέρφια εις την γη».

Στη συμβολή της Θεσσαλίας στον Απελε-
υθερωτικό Αγώνα του 1821 αναφέρθηκε με
λεπτομερή παρουσίαση προσώπων και

γεγονότων, η Φιλόλογος και Ιστορική
Ερευνήτρια, Ιωάννα Τριανταφύλλου.
Όπως ανέφερε, η δράση των θεσ-
σαλών αγωνιστών ξεκίνησε από τα
τέλη του 14ου αιώνα και συνεχίστηκε
και μετά την Επανάσταση του ’21,
μέχρι την τελευταία επανάσταση του
1878 που οδήγησε το 1881 στην
ενσωμάτωση της Θεσσαλίας με τη
Μητέρα Ελλάδα.

Τη ζωή και τη δράση του Γεώργιου
Καραϊσκάκη, του «Αχιλλέα» της
Ρωμιοσύνης, από τη γέννησή του

μέχρι το θάνατό του στις 23 Απριλίου 1827,
παρουσίασε αναλυτικά ο Διδάκτωρ Πανε-
πιστημίου Ιωαννίνων και Πρόεδρος της
Ομοσπονδίας Θεσσαλικών Σωματείων
Αττικής «Η Πανθεσσαλική Στέγη», Στέφα-
νος Κούτρας. 

Η εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε
υπό την αιγίδα της «Πανθεσσαλικής Στέγ-
ης», πλαισιώθηκε από προβολές video,
απαγγελία αποσπάσματος του «Θούριου»
του Ρήγα Φεραίου από τα μέλη του χορευ-
τικού τμήματος του Συλλόγου και από
απαγγελία ποιήματος από τη Σοφία Πανα-
γιωτοπούλου

Με κατάνυξη και επισημότητα,
Χοροστατούντος του Σεβα-
σμιότατου Μητροπολίτη κ.κ

Κωνσταντίνου, πραγματοποιήθηκε η
Εορτή του Ευαγγελισμού στις Ερυθ-
ρές.Τη γιορτή του Ευαγγελισμού της
Θεοτόκου γιόρτασε ο ομώνυμος Ιερός
Ναός στις Ερυθρές με ιδιαίτερη λαμπρ-
ότητα, θρησκευτική κατάνυξη και
εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια.

Το απόγευμα της Παρασκευής, παρ-
αμονή της μεγάλης εορτής της Χριστια-
νοσύνης, εψάλη ο Μέγας Πανηγυρικός
Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβα-
σμιοτάτου Μητροπολίτη Μεγάρων και
Σαλαμίνος κ.κ. Κωνσταντίνου Α’.

Ακολούθησε η περιφορά της Ιερής
εικόνας στην οποία συμμετείχαν η

Δήμαρχος Μάν-
δρας – Ειδ-
υλλίας Γιάννα
Κριεκούκη και
μέλη του Δημοτι-
κού Συμβουλίου,
ιερείς και πλήθη
π ι σ τ ώ ν ,
κατοίκων και
επισκεπτών.

Η γιορτή της
25ης Μαρτίου
είναι διπλή. Γιορτάζουμε τον Ευαγγε-
λισμό της Θεοτόκου και την έναρξη
της Ελληνικής Επανάστασης εναν-
τίον της Οθωμανικής Τουρκίας.

Εκτός από τη Δήμαρχο Μάνδρας –
Ειδυλλίας Γιάννα Κριεκούκη παρα-

βρέθηκαν οι Βου-
λευτές Περιφέρειας
Αττικής: Βλάχου
Γεώργιος και
Μπούρας Αθανά-
σιος, οι Αντιδήμαρχοι
του Δήμου Μάνδρας -
Ειδυλλίας: Παπακων-
σταντίνου Αγγελική,
Αδάμ Ιωάννα και
Ρόκας Περικλής, η
Πρόεδρος του Δ.Σ.
Στάθη Ερασμία, η
Πρόεδρος και ο Αντι-

πρόεδρος του Δ.Ο.Κ.Α.Π. Νερούτσου
Αλεξία και Κανάκης Χαράλαμπος, ο
Πρόεδρος της Β’/θμιας Σχολικής Επιτρ-
οπής Δούκας Αναστάσιος, ο Δημοτικός
Σύμβουλος Τώρος Αθανάσιος, οι Πρόε-
δροι του Τ.Σ. Ερυθρών και Μάνδρας:
Οικονόμου Κων/νoς και Παχής Νικόλα-
ος και η υποψήφια Βουλευτής Κοπα-
νάκη Ευαγγελία.

Διάλεξη του  Δρ. Φιλοσοφίας
Κωνσταντίνου Ρωμανού 

την Δευτέρα στο Πνευματικό
Κέντρο Ασπροπύργου

Ο Δήμαρχος Ασπροπύργου και Μέλος του Δ.Σ. της Κεντρικής
Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε), κ. Νικόλαος Μελετίου, σας
προσκαλεί  στη διάλεξη που θα δώσει , ο Δρ. Φιλοσοφίας, 

Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου     κ. Κωνσταντίνος
Ρωμανός  *,τη Δευτέρα, 3 Απριλίου 2017,στις 19:30, στην Αίθου-
σα Τελετών του Πνευματικού Κέντρου     του Δήμου Ασπροπύρ-
γου (̈ Δημήτριος Καλλιέρης )̈, με θέμα: «Από την Εθνοκτονία στην
αφύπνιση. Αντίλογος στη σοφιστική της Νέας Τάξης».

*Ο Δρ. Κωνσταντίνος Ρωμανός, γεννήθηκε στην Αθήνα.
Σπούδασε με υποτροφία Fulbright, στις Ηνωμένες Πολι-
τείες, και, με υποτροφία DAAD, στη Γερμανία, Φιλοσοφία και
Επιστήμες του Ανθρώπου, υπό τους Καθηγητές Hans-
Georg Gadamer, Ernst Tugendhat και Georg Picht. Επίσης,
παρακολούθησε παραδόσεις του Καθηγητή V. Jankelevitch
στη Σορβόνη. Είναι Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Πανεπι-
στημίου της Χαϊδελβέργης (Heidelberg).

Δίδαξε σε αμερικανικά Πανεπιστήμια, και στο γερμανικό
Πανεπιστήμιο του Kassel, ενώ σήμερα είναι Καθηγητής
Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. Γράφει στην
ελληνική, την αγγλική και τη γερμανική γλώσσα. Μεταξύ
άλλων είναι συγγραφέας των βιβλίων: «Από την Εθνοκ-
τονία στην αφύπνιση» (2016), «Εθνοκτονία εν εξέλιξει»
(2009), «Ελληνιστικό Ισλάμ» (2001), «Ο εγκέφαλος και ο νους
του» (2001, «Υπόθεση Φαλμεράιερ» (2001), κ.α.

Με κατάνυξη και επισημότητα, Χοροστατούντος του Σεβασμιότατου
Μητροπολίτη κ.κ Κωνσταντίνου, η Εορτή του Ευαγγελισμού στις Ερυθρές
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Διακοπή της υδροδότησης 
σήμερα σε τμήμα της 

Δροσούπολης Άνω Λιοσίων

ΟΔήμος Φυλής ενημερώνει τους δημότες ότι,
σήμερα  29 Μαρτίου 2017, θα διακοπεί η υδρ-
οδότηση στο τμήμα της Δροσούπολης που

υδροδοτείται από τον αγωγό του Μενιδίου.
Τα συνεργεία του Δήμου θα πραγματοποιήσουν προ-

γραμματισμένες εργασίες στην οδό Αλιάκμονος για την
βελτίωση της πίεσης που αφορά την υδροδότηση των
κατοικιών της περιοχής. 

Συγκεκριμένα από τις 8 το πρωί έως τις 15.00 μ.μ. θα
διακοπεί η υδροδότηση στην οδός Αλιάκμονος όπου θα
πραγματοποιηθούν οι εργασίες, και στις οδούς Αιγαίου
Πελάγους, Πίνδου και Σαρωνικού. 

Για το λόγο αυτό ενημερώνονται οι δημότες να συγκεν-
τρώσουν  τις απαραίτητες ποσότητες νερού που θα
χρειαστούν, προκειμένου να μην ταλαιπωρηθούν. 

Ο Δήμος Φυλής ζητά την κατανόηση των κατοίκων της
περιοχής και δεσμεύεται για την όσο το δυνατόν πιο
γρήγορη αποκατάσταση της υδροδότησης. 

Τουρνουά Ανάπτυξης και Φιλίας
Υποδομών Ποδοσφαίρου'' Φυλή
2017'' διοργανώνει ο ΕΘΝΙΚΟΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ υπό την αιγίδα του
ΝΠΔΔ Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου
Φυλής   <<Η ΠΑΡΝΗΘΑ>> .Το Τουρνουά
θα διεξαχθεί 10 έως 13 Απριλίου σε 5
γήπεδα του Δήμου Φυλής !

Τμήματα:Αστεράκια (2011 - 2010),
Projunior (2009 - 2008),
Junior (2007 - 2006),
Προπαιδικό (2005 - 2004),
Παιδικό (2003 - 2002),
Εφηβικό (2001 – 1999).
Τους αγώνες θα διαιτητεύσουν διπλωμα-

τούχοι διαιτητές. 
Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα

χρήσης μη διπλωματούχων εθελοντών
διαιτητών σε περίπτωση ελλείψεων ή
ανάγκης.

Για λοιπούς κανονισμούς που δεν αναφ-
έρονται ισχύει ό,τι ισχύει και στους κανονι-
σμούς της Ε.Π.Ο.

Οι υπεύθυνοι των ομάδων είναι υπεύθυ-
νοι για την κόσμια συμπεριφορά παικτών
– προπονητών της ομάδας τους.

Οι ομάδες είναι υπεύθυνες για την
ενημέρωσή τους για το πρόγραμμα των
αγώνων μέσω των τηλεφώνων που
υπάρχουν παρακάτω, μέσω της σελίδας

Για περαιτέρω διευκρινήσεις σχετικά με
το Τουρνουά μπορείτε να καλέσετε
στο6974 64 62 24,     6948899330 .

ΣΤΟΧΟΣ – ΣΚΟΠΟΣ 
του τουρνουά

Σκοπός του τουρνουά είναι
η συμμετοχή των μικρών
αθλητών στην ψυχαγωγία
που προσφέρει η άθληση, η
ενίσχυση της ευγενούς άμιλ-
λας μεταξύ των αθλητών .

Η ανάπτυξη σχέσεων και
ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ
προπονητών και υπεύθυνων.

Κόστος συμμετοχής: 10 Ευρώ / άτομο.
Η δήλωση συμμετοχής πρέπει να γίνει

έως τις 31 Μαρτίου 2017 για να γίνει η
απαραίτητη συνεννόηση μεταξύ της διορ-
γανώτριας αρχής και των προπονητών και 

υπεύθυνων των ακαδημιών για τη
σύσταση του προγράμματος των αγώνων
καθώς επίσης και το διαχωρισμό των
ομίλων, ώστε να μην υπάρχουν προβλή-
ματα.

Το ποσό των 18
εκ. ευρώ
εγκρίθηκε ως

πρώτη δόση για τη
χρηματοδότηση του
π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς
«Βοήθεια στο Σπίτι»,
από το συνολικό
εκτιμώμενο για φέτος
ποσό των 40 εκ. ευρώ.

Συγκεκριμένα με
απόφαση του αναπ-
ληρωτή υπουργού
Οικονομικών Γ. Χου-
λιαράκη και της υπο-
υργού Εργασίας Ε.
Αχτσιόγλου, εγκρίθηκε η μεταφορά του ποσού των 18 εκατ. ευρώ από το Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγ-
γύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ) για την
κάλυψη της Α΄ δόσης, που αφορά στο 45% του εκτιμώμενου συνολικού ποσού των 40 εκατ. ευρώ που
αναλογεί στο ΑΚΑΓΕ για τις υπηρεσίες του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» που παρασχέθηκαν και
θα παρασχεθούν για την περίοδο από 01.01.2017-31.12.2017 στους συνταξιούχους των φορέων κοινω-
νικής ασφάλισης και του Δημοσίου.

Όπως επισημαίνεται στην απόφαση, η μεταφορά του ποσού στην ΕΕΤΑΑ ΑΕ θα γίνει από το Λογαρια-
σμό Ταμειακής Διαχείρισης-Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου
Αλληλεγγύης Γενεών, ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, με έκδοση επιταγής, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 12 της αριθμ. Φ.80000/οικ. 12445/2646/10.8.2012 (Β΄ 2371) Κοινής Απόφασης των
υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και Οικονομικών «Κανονισμός Οικονομικής
Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ)».

ΤΤοο  πποοσσόό  ττωωνν  1188  εεκκ..  εευυρρώώ  εεγγκκρρίίθθηηκκεε
ωωςς  ππρρώώττηη  δδόόσσηη  γγιιαα  ττηη  χχρρηημμααττοοδδόόττηησσηη  ττοουυ

ππρροογγρράάμμμμααττοοςς  ««ΒΒοοήήθθεειιαα  σσττοο  ΣΣππίίττιι»»

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

ΤΤΟΟΥΥΡΡΝΝΟΟΥΥΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΦΦΙΙΛΛΙΙΑΑΣΣ  ΥΥΠΠΟΟΔΔΟΟΜΜΩΩΝΝ
ΠΠΟΟΔΔΟΟΣΣΦΦΑΑΙΙΡΡΟΟΥΥ  ΔΔΙΙΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΩΩΝΝΕΕΙΙ  ΟΟ  ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΠΠΑΑΝΝΟΟΡΡΑΑΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  

Από τις 10 έως 13 Απριλίου σε 5 γήπεδα του Δήμου Φυλής !
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Λουκέτα – εξπρές από 48 ώρες έως 1 μήνα
αλλά και ειδικά χρηματικά πρόστιμα που
ξεκινούν από 1.000 ευρώ και μπορεί να

φθάσουν μέχρι 5.000 ευρώ θα επιβάλλουν οι φορο-
ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων σε επιχειρήσεις και καταστηματάρχες που
εντοπίζονται να μην εκδίδουν αποδείξεις ή να παρ-
εμποδίζουν το φορολογικό έλεγχο.

Με τροπολογία που κατατέθηκε προχθες το
βράδυ στη Βουλή τροποποιείται το καθεστώς ανα-
στολής λειτουργίας των επαγγελματικών εγκατα-
στάσεων για τις περιπτώσεις φοροδιαφυγής ενώ με
απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή μπορεί
αντί της αναστολής λειτουργίας να επιβάλλεται
ειδικό χρηματικό πρόστιμο. Το «λουκέτο» θα
μπαίνει αποκλειστικά στην επαγγελματική εγκατά-
σταση στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος αντί του
συνόλου των επαγγελματικών εγκαταστάσεων του
επιτηδευματία που ισχύει σήμερα ενώ τα πρόστιμα
θα επιβάλλονται σε ιατρεία, φροντιστήρια, πλανό-
διους πωλητές, γηροκομεία.

Ειδικότερα, η τροπολογία προβλέπει τα εξής:

Επιβάλλεται πλέον άμεσα ή αμελλητί από την

αρμόδια εφορία, κατόπιν έκδοσης του διοικητή της
ΑΑΔΕ η αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής
εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος
και όχι όλων των επαγγελματικών εγκαταστάσεων
του επιτηδευματίας όπως ίσχυε μέχρι σήμερα ως
εξής:

– Άμεσα για 48 ώρες εφόσον από τον ίδιο μερικό
επιτόπιο φορολογικό έλεγχο διαπιστώνεται η μη
έκδοση ή ανακριβής έκδοση πάνω από 10 παρα-
στατικά πώλησης ή ανεξαρτήτως του πλήθους, η
αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών για τα οποία
δεν εκδόθηκε παραστατικό πώλησης ή αυτό
εκδόθηκε ανακριβώς υπερβαίνει τα 500 ευρώ.

– Αμελλητί για 96 ώρες εάν εντός του ίδιου ή του
επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωση
των παραβάσεων διαπιστωθεί εκ νέου η μη έκδοση
ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον 3 αποδείξεων
πώλησης ανεξαρτήτως αξίας αυτών στην ίδια ή σε
άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου.

– Αμελλητί για 10 ημέρες σε κάθε επόμενη
διαπίστωση των παραβάσεων εντός δυο φορολο-
γικών ετών από τη διαπίστωσή τους.

Αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκα-
τάστασης έως 1 μήνα με απόφαση του διοικητή της
ΑΑΔΕ σε περίπτωση που παρεμποδίζεται η διενέρ-
γεια φορολογικού ελέγχου.

Επιπλέον 10 ημέρες αναστολή λειτουργίας της
επαγγελματικής εγκατάστασης εφόσον παραβιάζε-
ται το μέτρο του «λουκέτου».

Το μέτρο επιβάλλεται και εκτελείται ακόμη και
στην περίπτωση αλλαγής στη νομική μορφή ή στο
πρόσωπο του του φορέα της επιχείρησης ή διακο-
πής της επιχείρησης από το χρόνο διαπίστωσης
μέχρι το χρόνο εκτέλεσης της απόφασης εφόσον
στον ίδιο χώρο δραστηριοποιείται επιχείρηση με
ίδιο ή παραπλήσιο αντικείμενο εργασιών ή σε αυτή
συμμετέχουν ένα ή περισσότερα από τα αρχικά
μέλη.

Αντί του «λουκέτου» με απόφαση του διοικητή
της ΑΑΔΕ επιβάλλεται ειδικό χρηματικό πρόστιμο
από 1.000 έως 5.000 ευρώ. Το πρόστιμο επιβάλλε-
ται στις περιπτώσεις που καθίσταται δυσχερής η
αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατά-
στασης σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις όπως
ενοικίαση σκαφών αναψυχής, πλανόδιοι πωλητές,
γηροκομείο, ξενοδοχείο, φροντιστήριο, ιατρείο.

Λουκέτα – εξπρές 
και πρόστιμα μέχρι

5.000 ευρώ για όσους
δεν κόβουν αποδείξεις

Η Δημοτική Αρχή ικανοποιεί το σύνολο 
των αιτημάτων που απευθύνουν τα Σχολεία 

Συνεχίζεται από τη σελ. 2

Ακόμη, εγκρίθηκε η πρόταση του
Προέδρου, για την πραγματοποίηση επισ-
κέψεων, των Γυμνασίων και Λυκείων της
περιοχής, στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυ-
τικού και στη Σχολή Αλεξιπτωτιστών, που
λειτουργούν επί δεκαετίες στον Ασπρόπ-
υργο, από κοινωνική δραστηριότητά των
οποίων, ωφελείται πολλαπλά ο τόπος.

Αξίζει να σημειωθεί τέλος, ότι ο Δήμα-
ρχος Ασπροπύργου, και μέλος του Δ.Σ.
της Κ.Ε.Δ.Ε., κ. Νικόλαος Μελετίου, έθεσε
υπόψη των μελών της Σχολικής Επιτρο-
πής,  μια ανακοίνωση του Συλλόγου
Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Δυτικής Αττικής, στην οποία αναφέρε-
ται, μεταξύ άλλων ότι, «τα Σχολεία αναγ-

κάζονται να ζητιανεύουν, για να αγοράσουν λίγο χαρτί», ζητώντας από την Επιτροπή,
κατ’ αναλογία, να τοποθετηθεί, σε ό,τι αφορά στη στήριξη του Δήμου Ασπροπύργου,
προς τα Σχολεία του τόπου. Είναι χαρακτηριστικό ότι, τα παριστάμενα μέλη της Σχο-
λικής Επιτροπής, οι Διευθυντές Μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ.κ. Αντ.
Σαρρής (ΓΕΛ), Θ. Γατσώρης (ΕΠΑΛ), Γ. Ζερβίδης (1ο Γυμνάσιο), Ευγ. Φιλντίση (2ο
Γυμνάσιο) και Αν. Βιολέτης (3ο Γυμνάσιο), εξέφρασαν την εύλογη απορία τους, για το
δημοσίευμα, επισημαίνοντας ότι, ο Δήμος Ασπροπύργου είναι, σταθερά και στην
πράξη, ουσιαστικός αρωγός και συμπαραστάτης, εγγυητής της εύρυθμης λειτουργίας
των Σχολικών Μονάδων τους, χωρίς να φείδεται εξόδων, καθώς ικανοποιεί το σύνολο
των αιτημάτων που απευθύνουν τα Σχολεία στη Δημοτική Αρχή.

N. Mελετίου : Υπεύθυνη και ισοβαρής για όλα τα Σχολεία της πόλης, ανεξαρτήτως
αν αυτά ανήκουν στη δεύτερη ή στην πρώτη βαθμίδα της Εκπαίδευσης 

Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμαρχος Ασπροπύργου, ενημέρωσε ότι θα θέσει το ζήτημα
που θίγει η ανακοίνωση, στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, υπογρ-
αμμίζοντας πως η στάση του Δήμου είναι ενιαία, υπεύθυνη και ισοβαρής για όλα τα
Σχολεία της πόλης, ανεξαρτήτως αν αυτά ανήκουν στη δεύτερη ή στην πρώτη
βαθμίδα της Εκπαίδευσης. 

ΚΚααθθααρριισσμμόόςς  ΠΠεερριιββάάλλλλοοννττοοςς  ΧΧώώρροουυ,,
σσττοονν  ΥΥΓΓΡΡΟΟΒΒΙΙΟΟΤΤΟΟΠΠΟΟ  ““ΒΒοουυρρκκάάρριι””  ΜΜεεγγάάρρωωνν

Στο πλαίσιο του προγράμματος “Let’ s do it Greece”
με φροντίδες των Τοπικών Συμβουλίων

των Δημοτικών Κοινοτήτων Μεγάρων και Νέας Περάμου

Όλα είναι έτοιμα
και οι προετοι-
μασίες βρίσκον-

ται στην τελική ευθεία, για
την διοργάνωση της
μεγάλης δράσης του Καθ-
αρισμού του Υγροβιότο-
που στο ΒΟΥΡΚΑΡΙ
Μεγάρων, στο πλαίσιο της
Εβδομάδας Εθελοντισμού
Let’s do it Greece, που θα
γίνει την Κυριακή 2 Απρ-
ιλίου 2017.

Στην σημαντική αυτή δράση συμμετέχουν Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων Α΄θμιας και
Β΄θμιας Εκπαίδευσης, εθελοντικές ομάδες, Πρόσκοποι, Οδηγοί, οικιστικοί και περιβαλ-
λοντικοί Σύλλογοι των Μεγάρων και της Νέας Περάμου.

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταμούλης δήλωσε: « Οι Πρόεδροι των Δημο-
τικών Κοινοτήτων Μεγάρων και Νέας Περάμου κ.κ. Ηλίας Μουσταϊρας και Δημοσθένης
Λιώτας ύστερα από διαδοχικές συσκέψεις με τους εμπλεκόμενους φορείς και ο Δήμος
Μεγαρέων υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη δράση για τον Καθαρισμό του υγροβιότοπου
στο Βουρκάρι Μεγάρων, μία σημαντική περιβαλλοντική δράση την οποία επαινούμε
ιδιαίτερα και συγχαίρουμε προκαταβολικά όλους όσους θα συμμετάσχουν.»

Ο Πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας των Μεγάρων κ.
Ηλίας Μουσταϊρας σημειώνει: «Με την ευγενική χορηγία του ΚΤΕΛ Αττικής (τομέα
Μεγάρων) διοργανώνουμε κι εφέτος αυτήν την δράση.

Την Κυριακή 2 Απριλίου 2017, προσκαλούνται όλοι στο Τείχος της Αγίας Τριάδος, ώρα
10.00 το πρωϊ προκειμένου να υπάρχει ο απαραίτητος συντονισμός για την υλοποίηση
της συγκεκριμένης δράσης.»
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Πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη τύπου στις 27
Μαρτίου για τον απολογισμό των έργων και δρά-
σεων της Περιφέρεις Αττικής/ Αντιπεριφέρειας

Δυτικής Αττική στο Δήμο Φυλής. 

Ησυνέντευξη δόθηκε στο κτίριο του Δημαρχείου
της Δ.Ε. Φυλής (Χασιά) σηματοδοτώντας την
ανάγκη προσανατολισμού της περιοχής στην

τουριστική και πολιτιστική ανάπτυξη.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασι-

λείου, αναφέρθηκε σε τρείς πυλώνες παρεμβάσεων
της Περιφέρειας στην περιοχή: Τον περιβαλλοντικό,
τον κοινωνικό και τον πυλώνα των υποδομών. 

Σχετικά με τον περιβαλλοντικό τομέα, αναφέρθηκε
εκτενώς στον περιφερειακό σχεδιασμό για την προώθηση
της εναλλακτικής διαχείρισης των απορριμμάτων και την
κυκλική οικονομία ως τη μόνη ρεαλιστική και βιώσιμη στρ-
ατηγική για το οριστικό κλείσιμο της χωματερής της Φυλής,
ενώ έκανε λόγο και σε εμβληματικές δράσεις της Αντιπερ-
ιφέρειας για την προώθηση της νέας προσέγγισης σε συνε-
ργασία με σχολεία και συλλόγους. 

Σχετικά με τον κοινωνικό τομέα, αναφέρθηκε τόσο στη
χρηματοδότηση κοινωνικών δράσεων και δομών μέσω του
ΠΕΠ Αττικής όσο και στις πολυάριθμες δράσεις της Αντι-
περιφέρειας για ενημέρωση και στήριξη ευάλωτων
κατοίκων της περιοχής μέσα από επισιτιστικές δράσεις,
κοινωνικά προγράμματα αλλά και προγράμματα κοινωνι-
κής ένταξης για ειδικές πληθυσμιακές ομάδες. 

Στον τομέα των υποδομών, αναφέρθηκε σε έργα που
ήδη υλοποιούνται αλλά και σε όσα προγραμματίζονται με

σκοπό να συμβάλλουν στη βιώσιμη λύση σημαντικών
θεμάτων, όπως η αντιπλημμυρική προστασία, η ολοκλήρ-
ωση οδικών υποδομών και η ανάπλαση βασικών αρτηρ-
ιών.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου,
καταληκτικά τόνισε ότι το όραμα για την περιοχή της Φυλής
αφορά την τουριστική και πολιτιστική αξιοποίησή της στη
βάση της εργατικότητας και της αξιοσύνης των κατοίκων
της και υπογράμμισε ότι «πρέπει να δουλέψουμε για την
λύση των προβλημάτων… πέρα από όποιες διαφορές, να
βαδίζουμε ενωμένοι, γιατί αυτό είναι τοπική αυτοδιοίκηση». 

----------------------------------------------------------------------
Παρευρέθηκαν οι : Αντιδήμαρχοι Δ.Ε. Φυλής και Τεχνικών

Έργων Δήμου Φυλής, κ. Σ. Μπρέμπος και κ. Α. Σχίζας
αντίστοιχα, η αντιπρόεδρος του ΕΔΣΝΑ, κ. Α. Μπιζά, οι
Περιφερειακοί Σύμβουλοι Αττικής, κ. Τ. Φαρμάκης, κ. Α.
Βάβουλα, κ. Φ. Νικηταρά, ο τοπικός σύμβουλος Φυλής, κ.
Σ. Νίκας, η Διευθύντρια Τεχνικών Έργων Δυτικής Αττικής, κ.
Μ. Καράλη, το μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής Δια-
βούλευσης, κ. Δ. Πλευριά, ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Δυτι-
κής Αττικής, κ. Α. Κανελλόπουλος, ο συντονιστής του
ΣΥΡΙΖΑ Φυλής, κ. Ν. Νικολόπουλος, η υπ. βουλευτής Αττι-
κής, κ. Κ. Καράλη,  ενδιαφερόμενοι πολίτες, ο συνεργάτης
του Δημάρχου Φυλής, κ. Ι. Λιάκος,  οι συνεργάτες και
σύμβουλοι του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, κ. Δ.
Ραφτόπουλος, κ. Π. Νικολαϊδης και κ. Δ. Μπουρίκος.

Ανοιχτή συζήτηση για θέματα αγροτικού τομέα στη Δυτική Αττική

ΗΔΗΜ. Τ.Ο. ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ΔΗ.ΣΥ. Μεγάρων – Νέας Περάμου σας καλεί σε ανοιχτή συζήτηση με θέματα που αφο-
ρούν τον αγροτικό τομέα. Στην συζήτηση που θα διεξαχθεί την Τρίτη 4 Απριλίου 2017 και ώρα 7:00 μ.μ. στην
αίθουσα του συλλόγου «Ο ΘΕΟΓΝΙΣ», θα παρουσιαστούν οι προτάσεις του κόμματος για την ανακούφιση των

αγροτών.
Θα παρευρεθούν και θα μιλήσουν ο Τομεάρχης Αγροτικού Τομέα – Βουλευτής Σερρών  Μιχ. Τζελέπης και ο τ. Γενικός

Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Μόσχος Κορασίδης, ενώ σύντομη παρέμβαση και ενημέρωση σε
θέματα που αφορούν γενικότερα την κεντρική πολιτική σκηνή θα πραγματοποιήσει η Βουλευτής Αττικής Εύη Χριστοφιλο-
πούλου.  Πριν την συγκέντρωση, θα πραγματοποιηθεί επαφή με εκπροσώπους του αγροτικού τομέα αλλά και μέλη συνε-
ταιρισμών στον χώρο τους, με στόχο την καταγραφή των προβλημάτων του κλάδου

ΕΓΙΝΕ Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ, ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Γ. Βασιλείου: «Να δουλέψουμε ενωμένοι για την λύση των προβλημάτων πέρα
από όποιες διαφορές, γιατί αυτό είναι τοπική αυτοδιοίκηση»
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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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Κρούσμα γρίπης των πτηνών
Εκατόν πενήντα κοτόπουλα και γαλοπούλες, που

διατηρούσε στο κοτέτσι του κάτοικος του χωριού Ακρ-
ινή Κοζάνης, αφάνισε μέσα σε λιγότερο από μία εβδο-
μάδα η γρίπη των πτηνών. 

Η μόλυνση επιβεβαιώθηκε εργαστηριακά και σήμα-
νε συναγερμό στις κτηνιατρικές υπηρεσίες.

Η γρίπη των πτηνών εισήλθε στην Ελλάδα στα τέλη
του περασμένου χρόνου από τη Βουλγαρία, όπου έχει επιφέρει βαρύ πλήγμα στην
πτηνοτροφία, με μισό εκατομμύριο θανατώσεις πουλερικών.

Εκτοτε έχει εμφανιστεί σε οικόσιτα και υδρόβια πουλιά σε διάφορες περιοχές της Ελλά-
δας.

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥΣ
Απέχουν ξανά από τους πλειστηριασμούς κατοικίας οι συμβολαιογράφοι

Ησυντονιστική επιτροπή των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος αποφάσι-
σε για σήμερα  29 Mαρτίου 2017, την αποχή των συμβολαιογράφων από τη διε-
νέργεια πλειστηριασμών κατοικίας με επισπεύδοντες τις τράπεζες, το ελληνικό

Δημόσιο, τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τους ΟΤΑ, όσον αφορά την κατοικία του οφειλέτη-
φυσικού προσώπου.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της συντονιστικής επιτροπής, μόνο κατ' εξαίρεση θα
διεξάγονται πλειστηριασμοί κατόπιν χορηγηθησομένης αδείας εκ των Συλλόγων ή της
Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, σύμφωνα με τις
αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος.

Ακόμη, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι αδικαιολόγητα στοχοποιείται ο Έλληνας
συμβολαιογράφος κατά τη διεξαγωγή εκείνων των πλειστηριασμών που καμία σχέση δεν
έχουν με πλειστηριασμό της πρώτης και μοναδικής κατοικίας των συμπολιτών μας.



12-θριάσιο Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017

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

Στα 750 εκατ. ευρώ η εκροή 
των καταθέσεων τον Φεβρουάριο

Τον Φεβρουάριο η εκροή των καταθέ-
σεων έφθασε τα 750 εκατ. ευρώ με αποτέ-
λεσμα στο πρώτο δίμηνο του έτους η συνο-
λική εκροή των καταθέσεων να φθάσει τα
2,23 δισ. ευρώ.

Οι καταθέσεις επιχειρήσεων μειώθηκαν
κατά 113 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά
562 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής
διαμορφώθηκε στο 10,3% από 11,8% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότε-
ρα, οι καταθέσεις των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων μειώθηκαν
κατά 535 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 760 εκατ. ευρώ τον προη-
γούμενο μήνα, ενώ οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των
λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 422 εκατ. ευρώ,
το Φεβρουάριο του 2017, έναντι αύξησης κατά 199 εκατ. ευρώ τον προη-
γούμενο μήνα.

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 κατεύθυνση  Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής  ή Κοι-

νωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας  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 Χρημα-
τοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών  ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
ή Μάρκετινγκ Αγροτικών Προιόντων ή Μεσογειακών Σπουδών με κατευθύνσεις: α) Γλωσσολογίας Νοτιοανα-
τολικής Μεσογείου είτε β) Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή
Ναυτιλιακών Σπουδών ή Νομικής ή Οικονομικής Επιστήμης 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 Επι-
στήμης και Διεθνών Σχέσεων  ή Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Πολι-
τικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων) ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής  ή Στατιστικής ή Στατιστι-
κής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Στατι-
στικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Μαθηματικών με κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοι-
κονομικών Μαθηματικών ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρή-
σεων Αγροτικών Προιόντων και Τροφίμων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ή Οργά-
νωσης 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 ημε-
δαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
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ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα
Ζωή, μονοκατοικία 100
τ.μ., ισόγεια, προσό-
ψεως, 3 υ/δ (το 1
master), κατασκευή '78,
μπάνιο, wc, σε οικόπεδο
400 τ.μ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν, αποθ-
ήκη, κήπος, ελεύθερη,
άριστη κατάσταση, ανα-
καίνιση '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., ενι-
αιο σαλονι - κουζινα,
τζάκι, πάρκιν, αποθήκη,
κήπος, ελεύθερη, ανα-
καινισμένη, ανακαίνιση
'10, τιμή 30.000€,
συζητήσιμη ,
210/5764121

Α Σ Π Ρ Ο Π Υ Ρ Γ Ο Σ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ, υπό κατασ-
κευή γκαρσονιέρα 35
τ.μ., στον ημιώροφο, 1
υ/δ master, κατασκευή
'17, μπάνιο, προκασκε-
υασμενο, μεταφέρεται
στο χωρο σας, τιμή
6.500€, συζητήσιμη ,
1 0 : 0 0 - 2 2 : 0 0 - -
6970343665

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελματικοί χώροι - γρ-
αφεία (ισόγειο και 2ος όρο-
φος) στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου, για οποιαδήποτε
χρήση. 
Τηλ. επικοινωνίας 
6974011586. (21.2. 17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 

Ενοικιάζεται ή πωλείται
περιφραγμένο οικόπεδο
130 μέτρα για οποιαδή-
ποτε χρήση στην οδό Κα-
ραϊσκάκη στον Ασπρόπ-
υργο . Τηλ. επικοινωνίας
6936678467
(2.2. 17)

ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Διατίθεται (ε-
νοικίαση ή πώληση) κεντρ-
ικό κατάστημα (Οδός Παγ-
κάλου) 300τμ + 100τμ βο-
ηθητικός χώρος. τηλ. επι-
κοινωνίας:
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 διαμέρι-
σμα 54 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '76, μπάνιο, κεντρ-
ική θέρμανση, κλιματισμός,
ανακαινισμένο, ανακαίνιση
'15, τιμή 250€, συζητήσιμη
6949629435

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ μονοκα-
τοικία 65 τ.μ., 1ου, διαμπε-
ρής, 1 υ/δ, μπάνιο, ενιαίο
σαλόνι κουζίνα, απεριόρι-
στη θέα, ελεύθερη, καλή κα-
τάσταση, κοντά στον Σκλα-
βενίτη, με θερμοσίφωνα

χωρίς θέρμανση, 2 ενοίκια
μπροστά, άμεσα 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 διαμέρι-
σμα 54 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '76, μπάνιο, κεντρ-
ική θέρμανση, κλιματισμός,
ανακαινισμένο, ανακαίνιση
'15, τιμή 250€, συζητήσιμη
6932208258

Ενοικιάζεται πλήρως ε-
πιπλωμένο οροφοδιαμέρι-
σμα 90 τμ στη Μάνδρα,
πλησίον της κεντρικής πλα-
τείας, σε διώροφη οικοδο-
μή, επί οικοπέδου 500 τμ,
με κήπο. Ενοίκιο:450 ευρώ.
Είναι σε άριστη κατάσταση,
διαθέτει αυτόνομη θέρμαν-
ση, κλιματισμό και θέση
σταθμεύσεως. 
Τηλ επικοινωνίας: 210-
5555391, 6937895583
(3.3.16)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό
της Αγίας Παρασκευής έκ-
τασης 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., 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

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

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

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδμητη γκαρ-
σονιέρα 58 τ.μ., 1ου - 2ου -
4ου, 1 υ/δ, κατασκευή '05,
μπάνιο, επιπλωμένη, αυτό-
νομη θέρμανση, κλιματι-
σμός, πόρτα ασφαλείας, τέν-
τες, θέα θάλασσα, μεσίτες
δεκτοί, τιμή 57.000€, συζητή-
σιμητηλ: 6978415698

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ζητείται ψυκτικός για ερ-
γασία ή συνεργασία. Τηλ.
210 5573612, 6932864021

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

Βοηθός βρεφονηπιοκόμος  από
τον Ασπρόπυργο αναζητά ερ-
γασία 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 εμ-
πειρία, αναλαμβάνει τη
φύλαξη σε γάμους, εστιά-
σεις, βαπτίσεις με εχεμύθεια
και υπευθυνότητα. 
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 αναλαμ-
βανει φυλαξη παιδιων στην
περιοχη 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 επικοινωνίας: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυρ-
γο διαμέρισμα ή μονοκα-
τοικία για ενοικίαση. 
Κατα προτίμηση τριάρι. 
Τηλ: 6946971237

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

ΖΗΤΩ να μου χαρίσουν αυ-
τοκίνητο μοντέλο 90 και άνω
μικρομεσαίου κυβισμού, δι-
ότι 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..
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