
ΑΑρρχχίίζζοουυνν  σσήήμμεερραα  
οοιι  ππλλεειισσττηηρριιαασσμμοοίί

κκααττοοιικκιιώώνν  γγιιαα  πποοσσάά
κκααττάάσσχχεεσσηηςς  ππάάννωω  

ααππόό  440000..000000  
Μετά από 6μηνη αποχή των

συμβολαιογράφων

ΕΕννηημμέέρρωωσσηη  ΠΠόόρρτταα  ––  ΠΠόόρρτταα
σσττοονν  ΔΔήήμμοο  ΕΕλλεευυσσίίννααςς

Ανοικτή Συνέντευξη Τύπου
με θέμα: «Η Πολιτική 

Διαχείρισης Απορριμμάτων»
Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 στις 12:00 
Στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου 

στο Δημαρχείο Ελευσίνας

ΈΈκκρρηηξξηη  κκαατταασσχχέέσσεεωωνν
ααππόό  ττηηνν  εεφφοορρίίαα::  

Περίπου χίλιες την ημέρα
μόνο τον Φεβρουάριο

ΑΑππααννθθρραακκωωμμέέννοο  ππττώώμμαα  
ββρρέέθθηηκκεε  σσεε  κκάάδδοο  ααπποορρρριιμμμμάάττωωνν

Εκδήλωση μνήμης
στο Κοιμητήριο
 Άνω Λιοσίων

γγιιαα  ττηηνν  ηηρρωωίίδδαα
ττοουυ  ΒΒ’’  ΠΠααγγκκοοσσμμίίοουυ

ΠΠοολλέέμμοουυ  
ΚΚοουυζζννέέττσσοοββαα--

ΤΤσσιιγγγγέέλληη  ΖΖιιννααΐΐνντταα  

ΞΞεεκκιιννάάεειι  ττοονν  ΙΙοούύννιιοο  ηη  ππααρράάδδοοσσηη  
ττωωνν  οορριισσττιικκώώνν  ππααρρααχχωωρρηηττηηρρίίωωνν  

γγιιαα  ττιιςς  κκααττοοιικκίίεεςς  σσττοο  ΟΟλλυυμμππιιαακκόό  ΧΧωωρριιόό  
Διοικήτρια ΟΑΕΔ: Σύντομα θα υπάρχει ΚΑΠΗ στο Ολυμπιακό Χωριό, 

ενώ υπάρχει έγκριση από το ΔΣ του ΟΑΕΔ της παραχώρησης προς το δήμο
Αχαρνών τεσσάρων χώρων, για την εγκατάσταση παραρτήματος ΚΕΠ 

και παραρτήματος δημοτικού κοινωνικού παντοπωλείου.

ΥΥπποογγρράάφφηηκκεε  ηη  ππρροογγρρααμμμμααττιικκήή  σσύύμμββαασσηη
γγιιαα  ττηηνν  ΑΑννάάππλλαασσηη  ττηηςς  ππλλααττεείίααςς  ΗΗρρώώωωνν  

Το έργο 2,4 εκατ. ευρώ κρίνεται αναγκαίο για την πολιτιστική 
και τουριστική αναβάθμιση του κέντρου της Ελευσίνας
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Θ Ρ Ι Α Σ Ι Ο
ιδιοκτησία:

ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Εφημερίδα - Εκδόσεις - Εκτυπώσεις

Εκδότης- Διευθυντής - Αρχισυντάκτης:
Ευάγγελος Λιάκος

Συντάκτες - Συνεργάτες:
Φλώρα Κριεκούκη, Βαγγέλης Νικολακάκης
Αλέξιος Καπελιώτης, Χρήστος Ρούσσος
Nομικός σύμβουλος: Μιχάλης Κοντίνος

τηλ.: 6977982173

Διεύθυνση: Πατριάρχου Γρηγορίου 4 19300
Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ - fax: 210 5571855 Κιν: 6977410968
Συνδρομές Ετήσιες: 20€ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:
ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Εθνική Τράπεζα
IBAN: GR 6501020000000

20060191531

Διεύθυνση τυπογραφείου: θέση Πατριάρχου  Γρηγο-
ρίου 4,  19300 Ασπρόπυργος

Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή όχι, δεν επιστρέφον-
ται. Υπογεγραμμένα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγ-

κη τις απόψεις της εφημερίδας

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

2-θριάσιο Τετάρτη 26 Απριλίου 2017

Ασπρόπυργος
Νέζη Σοφία Χ. Λεωφόρος Δημοκρατίας 50, 

2105580394

Ελευσίνα
Καρατζάς Γεώργιος Ε. Ηρώων Πολυτεχνείου 17-19,

2105549375

Μάνδρα
Λουκόπουλος Σωτήριος 

Στρατηγού Ρόκα Ν. 84, 2105556375
Aχαρνές

Στράγκα Μαρία Χ. 
Φιλαδελφείας 47, 2102440400

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια
Αναστόπουλος Σταμάτιος Δημαρχείου

& Στρατηγού Λιόση, 2102473654

Χαϊδάρι
Θεριού Μαρία, Αγίας Παρασκευής 78  

- Δάσος, 2105821897

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Γενικά αίθριος.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 
24 βαθμούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

4,8,12,16,20,24,28

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Γλαφυρός, Γλαφύρα, Γλαφυρή, Γλαφυρούλα

Παγκόσμια Ημέρα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

ΑΑρρχχίίζζοουυνν  σσήήμμεερραα  οοιι  ππλλεειισσττηηρριιαασσμμοοίί  κκααττοοιικκιιώώνν
γγιιαα  πποοσσάά  κκααττάάσσχχεεσσηηςς  ππάάννωω  ααππόό  440000..000000  

Μετά από 6μηνη αποχή των συμβολαιογράφων

Πλειστηριασμούς κατοικιών για ποσά κατάσχεσης από 400.000 και πάνω θα μπορ-
ούν από σήμερα να διενεργούν οι συμβολαιογράφοι μετά το «πράσινο φως» από
τη Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας.Ειδικότερα,

αποφασίστηκε, μετά από έξι μήνες αποχής, να επιτραπεί η  διεξαγωγή πλειστηριασμών με
επισπεύδοντες τις τράπεζες, το Δημόσιο, τον ΕΦΚΑ και τους ΟΤΑ κατοικιών για τις οποίες
το ύψος της επισπευδόμενης απαίτησης (δηλαδή το ποσό εγγραφής κατάσχεσης) είναι ίσο
ή μεγαλύτερο από 400.000 ευρώ.

Αδράνεια της πολιτείας
Οπως επισημαίνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος σε ανακοίνωσή της « μετά από έξι

και πλέον μήνες αποχής των συμβολαιογράφων από τη διενέργεια πλειστηριασμών, διαπιστώνει μέχρι και σήμερα ότι καμία νομοθ-
ετική ρύθμιση ή γενικότερα πρωτοβουλία για λύση δεν έχει αναληφθεί όχι μόνο από την Πολιτεία και κατ’ επέκταση από ολόκληρο το
ελληνικό πολιτικό σύστημα αλλά και οποιονδήποτε κοινωνικό θεσμό ή φορέα, σχετικά με την προστασία της πρώτης κατοικίας και τη
διενέργεια πλειστηριασμών.

Διαπιστώνουμε ότι η αποχή μας σχεδόν καθολική από τους πλειστηριασμούς οπωσδήποτε διευκόλυνε τους συγκεκριμένους
συμπολίτες μας οι οποίοι αντιμετώπιζαν και συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν οξύτατο πρόβλημα οφειλών τους προς το Δημόσιο, τα
Ασφαλιστικά Ταμεία και τους Δήμους, όπως και στις Τράπεζες για οφειλές δανείων τους, και των οποίων η πρώτη κατοικία βρίσκε-
ται σε κίνδυνο.Ταυτόχρονα όμως ένας αριθμός συμπολιτών μας, μεγάλος κι αυτός με οφειλές εκατοντάδων χιλιάδων ή και εκατομ-
μυρίων ευρώ, έχοντας ως δικαιολογία και καλυπτόμενοι από την αποχή μας, αποφεύγουν την εκπλήρωση ή τον διακανονισμό των
οφειλών τους, ενώ έχουν τη σχετική δυνατότητα, αδικώντας κατάφωρα όσους από τους συμπολίτες μας προσπαθούν να είναι συνε-
πείς στις υποχρεώσεις τους και εξοφλούν ή διακανονίζουν τις οφειλές τους με το Δημόσιο, τα Ασφαλιστικά Ταμεία, τους Δήμους, τις
Τράπεζες και τους ιδιώτες πιστωτές τους.

Οι νέες ρυθμίσεις, διευκολύνσεις και εκπτώσεις, που
αφορούν τους δικαιούχους των εργατικών κατοικιών
του τέως Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ),

μετά τον επαναπροσδιορισμό και τον καθορισμό της ενιαίας
τιμής παραχώρησης των εργατικών κατοικιών, παρουσιά-
στηκαν εκτενώς σε εκδήλωση, που διοργάνωσαν οι σύλλογοι
κατοίκων του Ολυμπιακού Χωριού στους Θρακομακεδόνες
Αττικής.

Μιλώντας στην εκδήλωση, ο γενικός γραμματέας του υπο-
υργείου Εργασίας Ανδρέας Νεφελούδης σημείωσε ότι η τιμή
παραχώρησης καθορίστηκε στα 304,41 ευρώ/τ.μ..

Η ρύθμιση αυτή ήρθε σε συνέχεια προηγούμενης Υπουργι-
κής Απόφασης, που προέβλεπε τη δραστική μείωση της τιμής
παραχώρησης για 150 οικισμούς του τέως ΟΕΚ στα 304,41
ευρώ/τ.μ..

Η σχετική Υπουργική Απόφαση προβλέπει τη δραστική
περικοπή και ρύθμιση των τόκων υπερημερίας για όσους
έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, επιμηκύνει το χρόνο αποπληρ-
ωμής από 240 σε 360 δόσεις και περιλαμβάνει ευνοϊκότερους
όρους για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (μακροχρόνια άνεργοι,
τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, συνταξιούχοι,
ΑμεΑ, κτλ).

Στις παραπάνω ρυθμίσεις εντάσσονται: α) Οικιστές, οι
οποίοι βρίσκονται σε αναμονή έκδοσης οριστικού παραχωρη-
τηρίου, β) οικιστές, οι οποίοι έχουν λάβει οριστικό παραχωρη-
τήριο και βρίσκεται σε εξέλιξη ο προβλεπόμενος χρόνος αποπ-
ληρωμής, γ) οικιστές, με οριστικό παραχωρητήριο για το οποίο
έχει λήξει ο χρόνος αποπληρωμής και αδυνατούσαν να αντα-
ποκριθούν.

Σύμφωνα με τον κ. Νεφελούδη, υπάρχει μέριμνα για ειδικές
κατηγορίες του πληθυσμού, όπως π.χ. οικογένειες που έχουν
τρία και τέσσερα παιδιά, μονογονεϊκές οικογένειες, συντα-
ξιούχοι, άτομα με ειδικές ανάγκες και με κινητικά προβλήματα,
καθώς και ειδική μέριμνα για ανέργους, ώστε, αν κάποιος
μείνει άνεργος, να μπορεί διακόπτει τη διαδικασία της καταβο-
λής των δόσεων για έξι μήνες.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Νεφελούδης δήλωσε ότι προβλέπονται
ειδικές ρυθμίσεις που απαγορεύουν την εκμετάλλευση της
κατοικίας, αν δεν περάσουν 10 χρόνια από τη ρύθμιση. «Δεν
θα κάνουμε έργα για επιτήδειους, αλλά έργα για το σύνολο των
πολιτών» υπογράμμισε.

Αναφορικά με το Ολυμπιακό Χωριό, ο γενικός γραμματέας
του υπουργείου Εργασίας σχολίασε ότι δεν μπορεί να μην έχει

κοινωνική συνοχή, κοινωνικό ιστό και κοινωνικές υποδομές.
Τόνισε δε ότι η προσπάθεια έγκειται στη συγκρότηση ενός

ειδικού φορέα διαχείρισης του Ολυμπιακού Χωριού.
«Το κρισιμότερο απ' όλα είναι να φτιαχτεί αυτός ο φορέας

διαχείρισης του Ολυμπιακού Χωριού, σε συνεργασία με τους
κατοίκους και τον ΟΑΕΔ, για να μπορέσει να αναλάβει τη
διαχείριση όλων αυτών των μεγάλων εκτάσεων. Μιλάμε για
ένα άλλο πρότυπο οικισμού, που μπορεί να αποτελέσει το
Ολυμπιακό Χωριό. Είναι υποχρέωση για την κυβέρνηση της
Αριστεράς να λύνει προβλήματα της καθημερινότητας των
πολιτών, σε μία παράλληλη διάσταση με τις δεσμεύσεις που
υπάρχουν σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις, για να μπορεί να
ανακουφίζει τους πολίτες» σχολίασε ο κ. Νεφελούδης, στις
δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ταυτόχρονα, είπε ότι έχει γίνει μία συμφωνία με το Κέντρο
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), για ζητήματα ενερ-
γειακού προγραμματισμού και εξοικονόμησης ενεργειακών
πόρων, σε συνεργασία πάντα και με την Περιφέρεια.

Από την πλευρά της, η διοικήτρια του ΟΑΕΔ, καθηγήτρια
Μαρία Καραμεσίνη, αναφέρθηκε στις εκπτώσεις που επέρχον-
ται στο συνολικό τίμημα.

Ειδικότερα, μίλησε για «έκπτωση 20% για ειδικές κατηγορίες
και ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, π.χ. τα άτομα με αναπηρία, οι
συνταξιούχοι, οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι οικογένειες που
έχουν προστατευόμενο μέλος άτομο με αναπηρία, κ.ά.

Η δεύτερη σειρά εκπτώσεων αφορά τον τρόπο αποπληρω-
μής. Όσοι, μετά την παραλαβή των οριστικών παραχωρη-
τηρίων, αποπληρώσουν εντός ενός έτους, έχουν έκπτωση στο
συνολικό τίμημα κατά 50%, όσοι αποπληρώσουν στη διάρκεια
δύο έως πέντε ετών, έχουν έκπτωση 40% και, όσοι αποπ-
ληρώσουν σε διάστημα έξι έως 10 ετών, έχουν έκπτωση
20%».

ΞΞεεκκιιννάάεειι  ττοονν  ΙΙοούύννιιοο  ηη  ππααρράάδδοοσσηη  
ττωωνν  οορριισσττιικκώώνν  ππααρρααχχωωρρηηττηηρρίίωωνν  

γγιιαα  ττιιςς  κκααττοοιικκίίεεςς  σσττοο  ΟΟλλυυμμππιιαακκόό  ΧΧωωρριιόό  
Διοικήτρια ΟΑΕΔ: Σύντομα θα υπάρχει ΚΑΠΗ στο Ολυμπιακό Χωριό, 

ενώ υπάρχει έγκριση από το ΔΣ του ΟΑΕΔ της παραχώρησης προς το δήμο
Αχαρνών τεσσάρων χώρων, για την εγκατάσταση παραρτήματος ΚΕΠ 

και παραρτήματος δημοτικού κοινωνικού παντοπωλείου.

ΣΣυυννεεχχίίζζεεττααιι  σσττηη  σσεελλ..  88



Τετάρτη 26 Απριλίου 2017  θριάσιο-3

ΕΕννηημμέέρρωωσσηη  ΠΠόόρρτταα  ––  ΠΠόόρρτταα
σσττοονν  ΔΔήήμμοο  ΕΕλλεευυσσίίννααςς

Ανοικτή Συνέντευξη Τύπου
με θέμα: «Η Πολιτική 

Διαχείρισης Απορριμμάτων»

Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 στις 12:00 
Στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο

Δημαρχείο Ελευσίνας

ΟΔήμος Ελευσίνας σας προσκαλεί στην
ανοικτή και για τους δημότες συνέντευξη
τύπου, όπου θα παρουσιασθούν: α) η

πολιτική του δήμου για την ολοκληρωμένη διαχείρ-
ιση των απορριμμάτων, και β) το πρόγραμμα
ενημέρωσης Πόρτα – Πόρτα, που υλοποιείται σε
συνεργασία με την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλω-
σης, στοχεύοντας:

• Στην ευαισθητοποίηση–ενημέρωση και
κυρίως στην ενεργό συμμετοχή των δημοτών.

• Στη μείωση των προς τελική επεξεργασία
απορριμμάτων του Δήμου με τη δραστική αύξηση
της Ανακύκλωσης – Κομποστοποίησης, αλλά και
με δράσεις Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων.

• Στη διαχρονική μείωση του κόστους
διαχείρισης των απορριμμάτων με οικονομικά
οφέλη για τους δημότες.

Το πρόγραμμα της ανοικτής συνέντευξης τύπου
είναι το ακόλουθο:

12:00-12:10 Η Πολιτική Διαχείρισης Απορριμ-
μάτων του Δήμου Ελευσίνας

Παπαδόπουλος Δημήτριος, Εντεταλμένος Δημο-
τικός Σύμβουλος Ελευσίνας υπεύθυνος Περιβάλ-
λοντος και Ανακύκλωσης

12:10-12:20 Το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης
Αστικών Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Ελευ-
σίνας

Δρ. Χρηστίδης Αναστάσιος, Προϊστάμενος Τμή-
ματος Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πολιτικής
Προστασίας Δήμου Ελευσίνας 

12:20-12:30 Πρόγραμμα Ενημέρωσης Πόρτα –
Πόρτα στο Δήμο Ελευσίνας

Δρ. Κυρκίτσος Φίλιππος, Πρόεδρος της Οικολογι-
κής Εταιρείας Ανακύκλωσης

12:30-13:00 Ερωτήσεις από εκπροσώπους
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

13:00-13:30 Ερωτήσεις – Συζήτηση με τοπι-
κούς φορείς και δημότες του Δήμου Ελευσίνας

ΟΔήμος Ασπρ-
οπύργου ,
λαμβάνοντας

υπόψη, τα οφέλη που
αποκομίζουν οι Δημό-
τες κάθε ηλικίας με την
συμμετοχή τους σε
ομαδικές αθλητικές
δραστηριότητες, ενημε-
ρώνουν τους πολίτες,
ότι τα συνεργεία του
Δήμου Ασπροπύργου
προχώρησαν στην
κατασκευή Γηπέδου
Αντισφαίρισης (τένις)
στην περιοχή Αγροκή-
πιο. 

Συγκεκριμένα, τα
Συνεργεία της Τεχνικής
Υπηρεσίας, ολοκλήρω-
σαν τις εργασίες κατασ-
κευής του  γηπέδου
αντισφαίρισης (τένις),
διαστάσεων 37m x
20m, το οποίο ανήκει
στην κατηγορία των
σκληρών γηπέδων και σύμφωνα με τις προδιαγραφές,
φέρει δάπεδο διαμορφωμένο από αντικραδασμικό ελαστο-
τάπητα, το οποίο προφυλάσσει τους αθλητές από τυχόν
τραυματισμούς, και  δεν χρήζει συντήρησης. 

Ο κύριος αθλητικός
χώρος χωρίζεται στη
μέση με δίχτυ (φιλέ),
τοποθετημένο κεντρι-
κά, ύψους 91 εκατοστά.

Επίσης, ο φωτισμός
του χώρου, σε εφαρμο-
γή σχετικής μελέτης,
περιλαμβάνει οχτώ (8)
προβολείς με λαμπτήρ-
ες μεταλλικών αλογο-
νιδίων, ισχύος 400
Watt έκαστος, οι οποίοι
βρίσκονται αναρτημέ-
νοι σε ιστούς ύψους
περίπου 10 μέτρων. 

Ο αθλητικός χώρος
προστατεύεται περιμε-
τρικά από χαλύβδινη
περίφραξη ύψους 3,50
μέτρων και φέρει θύρες
εισόδου – εξόδου από
το ίδιο υλικό. 

Για τη χρήση του
Γηπέδου, από τους
Δημότες της πόλης, οι

ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Οργανι-
σμό Άθλησης και Φροντίδας, Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας
(Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η.) στα τηλέφωνα 210-5579341, 210-
5577862. 

ΝΝΕΕΑΑ  ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΥΥΠΠΟΟΔΔΟΟΜΜΗΗ  ΣΣΥΥΓΓΧΧΡΡΟΟΝΝΩΩΝΝ
ΠΠΡΡΟΟΔΔΙΙΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟ  

Έτοιμο το Γήπεδο Τένις στο Αγροκήπιο της πόλης 

Στην ανάπλαση της Πλα-
τείας Ηρώων του Δήμου
Ελευσίνας, προχωρούν η

Περιφέρεια Αττικής και ο Δήμος
Ελευσίνας. Συγκεκριμένα, η Περιφ-
ερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου
και ο Δήμαρχος Ελευσίνας, Γιώρ-
γος Τσουκαλάς υπέγραψαν Προγρ-
αμματική Σύμβαση για την υλο-
ποίηση του έργου με αντικείμενο
την «Ανάπλαση της Πλατείας
Ηρώων του Δήμου Ελευσίνας»,
προϋπολογισμού 2.496.000 ευρώ
με ΦΠΑ.

Στόχος του έργου, που χρηματο-
δοτείται εξ ολοκλήρου από την Περ-
ιφέρεια Αττικής, είναι η ανάπλαση
καθώς και η πολιτιστική και τουρι-
στική αναβάθμιση του κέντρου της
Ελευσίνας. Οι παρεμβάσεις αφορούν στην αναδιαμόρφωση και ανάπλαση της πλατείας Ηρώων του Δήμου καθώς και
το τελευταίο τμήμα της Ιεράς Οδού στη συμβολή της με την παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου έως την είσοδο
του αρχαιολογικού χώρου της Ελευσίνας. 

Στην περιοχή μελέτης περιλαμβάνονται ο κεντρικός χώρος της πλατείας Ηρώων και τα δύο τμήματα της πεζοδρομ-
ημένης Ιεράς Οδού (πεζόδρομος Α’ και πεζόδρομος Β’). Ο πεζόδρομος Α’ είναι το τμήμα της πεζοδρομημένης Ιεράς
Οδού από τη συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Παγκάλου μέχρι τον περίβολο του αρχαιολογικού χώρου
του Ιερού Ναού του Αγίου Ζαχαρία και τον κύριο χώρο της πλατείας. Ο πεζόδρομος Β’ είναι το τμήμα της πεζοδρομ-
ημένης Ιεράς Οδού από την είσοδο του αρχαιολογικού χώρου του Αρχαίου Ιερού της Ελευσίνας μέχρι τον κύριο χώρο
της πλατείας. 

Η νέα πλατεία και οι περιβάλλοντες πεζόδρομοι αντιμετωπίζονται ως ενιαίος χώρος, µε ενιαίο δάπεδο. Η παρέμβα-
ση αφορά σε νέα διευθέτηση του χώρου, νέα δαπεδόστρωση και στοιχεία εξοπλισμού, νέα φωτιστικά και ενίσχυση της
φύτευσης. Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες καθώς και διαμορ-
φώσεις πρασίνου. Σημειώνεται ότι το έργο θα δημοπρατηθεί από τον Δήμο Ελευσίνας και θα εκτελεστεί από τη Διεύθυ-
νση Τεχνικών Υπηρεσιών του.

Υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση
για την Ανάπλαση της πλατείας Ηρώων 
Το έργο 2,4 εκατ. ευρω κρίνεται αναγκαίο για την πολιτιστική 

και τουριστική αναβάθμιση του κέντρου της Ελευσίνας



4-θριάσιο Τετάρτη 26 Απριλίου 2017

Με την υπ  ́αριθ. 5226/12.04.2017 απόφαση της Ειδι-
κής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρη-
σιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου

Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης εντάχθηκε το έργο «ΜΟΝΑΔΑ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – MEA 2ης Δ.Ε. Ν.
ΒΟΙΩΤΙΑΣ – Β’ Φάση» με Κωδικό ΟΠΣ 5001123 στο Επιχειρη-
σιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αει-
φόρος Ανάπτυξη 2014-2020», συνολικού προϋπολογισμού
17.138.201,82 ευρώ.

Η ΜΕΑ της Θήβας θα έχει δυναμικότητα διαχείρισης 35.000
τόνων/έτος αστικών απορριμμάτων και 7.000 τόνων/έτος λυμμα-
τολάσπης από τις μονάδες βιολογικού καθαρισμού των αστικών
λυμάτων των Δήμων Θηβαίων, Τανάγρας & Αλιάρτου – Θεσπι-
έων.

Η μέθοδος της μηχανικής διαλογής και αερόβιας – αναερόβιας
ζύμωσης που έχει επιλεγεί για τη λειτουργία της μονάδας αποτε-
λεί την πλέον φυσική και φιλικά περιβαλλοντική διαδικασία επε-
ξεργασίας απορριμμάτων.

Στην προαναφερόμενη μονάδα στην πρώτη γραμμή θα γίνε-
ται διαχωρισμός προδιαλεγμένων οργανικών και προ-επεξερ-
γασία των σύμμεικτων απορριμμάτων, τα οποία θα διαχωρίζον-
ται (με σύγχρονους οπτικούς διαχωριστήρες) σε

α) ανακυκλώσιμα υλικά,
β) οργανικά (βιοαποδομήσιμα)
και γ) μικρό ποσοστό υπολείμματος, το οποίο θα οδηγείται

προς υγειονομική ταφή.
Σε δεύτερη γραμμή διαχωρισμού θα οδηγούνται οι μπλε κάδοι

της ανακύκλωσης των υλικών συσκευασίας για τον διαχωρισμό
των υλικών όπως, χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο & πλαστικό. Μετά τη
διαλογή, τα ανακυκλώσιμα υλικά που θα προκύπτουν από την
προ-επεξεργασία και την διαλογή, θα προωθούνται προς
πώληση ενώ τα οργανικά απορρίμματα (βιοαποδομήσιμα) θα
οδηγούνται για επιπλέον επεξεργασία, με την μέθοδο της αερό-
βιας – αναερόβιας ζύμωσης, από την οποία θα προκύπτει com-
post για χρήση ως οργανικού λιπάσματος ή εδαφοβελτιωτικού,
ενώ το βιοαέριο που θα παράγεται κατά τη διαδικασία της ζύμω-
σης θα μετατρέπεται σε ηλεκτρικό ρεύμα μέσω μονάδας παρα-
γωγής ενέργειας, εκτιμώμενης ισχύος πάνω από 5.000
ΜWh/έτος.

Στην σχεδιαζόμενη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος
θα αξιοποιηθεί και το βιοαέριο που παράγεται στον ήδη λειτουρ-
γούντα ΧΥΤΑ και τον αποκαταστημένο παλαιό Χώρο Διάθεσης
Απορριμμάτων (ΧΔΑ) του 2 Δήμου Θηβαίων το οποίο στην
σημερινή υπάρχουσα κατάσταση προβλέπεται στην μεν πρώτη
περίπτωση να καίγεται σε πυρσό καύσης, στην δε δεύτερη να
εκλύεται στο περιβάλλον. Το έσοδο από την παραγωγή ηλεκτρι-
κής ενέργειας για τη συγκεκριμένη μονάδα προϋπολογίζεται σε
πάνω από 600.000 €/ετησίως.

Παράλληλα με την ένταξη της Μ.Ε.Α οι εξυπηρετούμενοι
Δήμοι, με αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων θα ανα-
πτύξουν έναν επιπλέον κάδο για την διαλογή στην πηγή των

οργανικών απορριμμάτων, που αποτελούν περίπου το 50% του
συνόλου των απορριμμάτων. Η κατασκευή της ΜΕΑ σε συνδυα-
σμό με την ανάπτυξη ενός επιπλέον ρεύματος διαλογής στην
πηγή (καφέ κάδος για τα οργανικά απόβλητα), συμβάλλουν στην
επίτευξη των στόχων που θέτουν τόσο η Ελληνική νομοθεσία (Ν.
4042/2012) όσο και οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες (2008/98/ΕΚ &
2008/99/ΕΚ) αλλά και στην εξάλειψη της διαρκούς ανάγκης
εξεύρεσης χώρων υγειονομικής ταφής με την δημιουργία νέων
κυττάρων για ταφή των απορριμμάτων.

Επιπλέον, η ανάπτυξη της διαλογής της πηγής για όλες τις
κατηγορίες απορριμμάτων (οργανικά, ανακυκλώσιμα, υπόλειμ-
μα) σε συνδυασμό με την ανάπτυξη διακριτών ρευμάτων σε
στοχευμένους χώρους (εμπορικά καταστήματα & σημεία εστία-
σης) για την ανακύκλωση του χαρτονιού και των γυάλινων
συσκευασιών, θα δώσει την δυνατότητα συμμετοχής των
πολιτών στον πλήρη διαχωρισμό των απορριμμάτων και στην
παραγωγή καλύτερης ποιότητας compost.

Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας: Σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα η ΜΕΑ Θήβας

Λογαριασμοί ΔΕΗ και… να καίνε!
700 εκατ. ευρώ θα πληρώσουν οι καταναλωτές

Την ώρα που αναμένεται νέο τσεκούρι στις  συντάξεις,
η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος πρόκειται να ακριβύνει.
Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση υποχρεώνει τη χρεωκοπ-
ημένη επιχείρηση να προσλάβει αρχαιολόγους.

«Καμιά φορά και ένα άχυρο σε ένα φορτωμένο γάιδα-
ρο μπορεί να τον ρίξει κάτω». Κάπως έτσι αισθάνονται οι
πολίτες ακούγοντας για τις "μικρές" αυξήσεις που ετοιμά-
ζει η ΔΕΗ. Η επιχείρηση σκοπεύει να εισπράξει από τους
καταναλωτές ένα ποσό ύψους 700 εκατομμυρίων. Πρό-
κειται για χρήματα από τις χρεώσεις κοινής ωφέλειας, τα
οποία έπρεπε να έχουν εισπραχθεί πριν δυο χρόνια,
όμως κάτι τέτοιο δε συνέβη.Οι καταναλωτές οι οποίοι
προσπαθούν να είναι συνεπείς, λένε ότι εκείνοι τελικά, θα
επωμιστούν το βάρος των ενδεχόμενων αυξήσεων στα
τιμολόγια του ρεύματος.

Μπορεί η επιχείρηση να βρίσκεται στα όρια της, όμως
αυτό δε φαίνεται να πτοεί την κυβέρνηση. Η υπουργός
πολιτισμού Λυδία Κονιόρδου , με χρηματοδότηση της
ΔΕΗ, σκοπεύει να προσλάβει περίπου... 2.500 αρχαιολό-
γους για να κάνουν ανασκαφές στα ορυχεία. 

Από την πλευρά της η ΔΕΗ υποστηρίζει ότι υποχρε-
ούται από το νόμο να χρηματοδοτεί τις αρχαιολογικές
έρευνες στα ορυχεία.

Καταβάλλεται η Α’ δόση 450.000 ευρώ για το «Βοήθεια στο Σπίτι»

Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Πάνου
Σκουρλέτη, εγκρίθηκε η κατανομή από τον λογαριασμό
του υπουργείου Εσωτερικών «Κεντρικοί Αυτοτελείς

Πόροι των Δήμων», που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων, της πρώτης δόσης ποσού ύψους 450.000 ευρώ,
προκειμένου να καταβληθεί στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ), αποκλειστικά για
την υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου: “Η απόδοση του
ως άνω ποσού από τους ΚΑΠ, έτους 2017, εγκρίθηκε στο πλαίσιο
της εκπλήρωσης των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης
μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Εργασίας

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) και της
ΕΕΤΑΑ, σχετικά με την πραγμάτωση του εν λόγω Προγράμματος, βάσει της υπ’ αριθμ. 2669/129/06.02.2017 ΚΑ των
Υπουργών  Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εσωτερικών
«Προσδιορισμός της διαδικασίας μεταφοράς των μεταβιβαζομένων πόρων για τη χρηματοδότηση του Προγράμματος
«Βοήθεια στο σπίτι» για το χρονικό διάστημα 01.01.2017 – 31.12.2017.”
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ΑΑππααννθθρραακκωωμμέέννοο  ππττώώμμαα  ββρρέέθθηηκκεε  
σσεε  κκάάδδοο  ααπποορρρριιμμμμάάττωωνν

Άψυχο, απανθρακωμένο σώμα εντοπίστηκε xθες ώρα σε κάδο απο-
ρριμμάτων στον Κολωνό, στην οδό Τριδήμα, δίπλα στη Λ. Αθηνών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες - διερχόμενοι εντόπισαν το
πτώμα, μέσα σε σακούλα, τυλιγμένο σε κουβέρτα, το οποίο λόγω της
κατάστασής του (εγκαύματα) είναι αδύνατο να αναγνωριστεί ακόμη κι αν
ανήκει σε άνδρα ή γυναίκα. 

Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο πως, ο σκελετός του απανθρακωμέ-
νου πτώματος, εικάζεται πως, τοποθετήθηκε στον κάδο  το πρωί της
Τρίτης, αφού η αποκομιδή των απορριμμάτων από τη συγκεκριμένη περ-
ιοχή είχε ήδη πραγματοποιηθεί, νωρίς το πρωί. Το σημείο αποκλείσθηκε
αμέσως από άνδρες της ΕΛΑΣ , που ανέλαβαν τις έρευνες 

Πυροβόλησαν απορριμματοφόρο του
Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης!

Σε κατάσταση σοκ ο οδηγός

Συγκλονισμένος είναι ο οδηγός απορριμματο-
φόρου του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολ-
ης, καθώς κατά την διάρκεια της αποκομιδής

απορριμμάτων, δέχθηκε στο τζάμι, από την πλευρά
του συνοδηγού, βολίδα, πιθανώς, από ισχυρό αερ-
οβόλο όπλο!

To συμβάν "έλαβε χώρα", , λίγο μετά τις 19:30 το
απόγευμα της Δευτέρας, στη συμβολή των οδών
Πελοποννήσου και Επτανήσου στην Αργυρούπολη,
με τον οδηγό του απορριμματοφόρου, ενώ το όχημα
ήταν σταματημένο, ν' ακούει ένα δυνατό κρότο, διαπι-
στώνοντας παράλληλα ότι, στο παράθυρο είχε δημιο-
υργηθεί μία τρύπα. Λίγα δευτερόλεπτα μετά, το
κρύσταλλο θρυμματίστηκε.

Σε κατάσταση σοκ, ο οδηγός βγήκε από το απορρ-
ιμματοφόρο, χωρίς να έχει τραυματιστεί από καθαρή
τύχη και μόνο.

Έρευνα, για το απίστευτο αυτό περιστατικό, πραγ-
ματοποιεί η Αστυνομία.

To σχόλιο του Δημάρχου

«Κάποιοι χρίζουν άμεσης ψυχιατρικής παρακολούθη-
σης γιατί δεν μπορώ να καταλάβω τι "αστείο" είναι
αυτό αν είναι αστείο.
Τα παιδιά στο απορριμματοφόρο παρά το αρχικό σοκ
είναι καλά.
Η αστυνομία διενεργεί έρευνα αλλά καταδικάζουμε
απερίφραστα αυτή την αθλιότητα εις βάρος εργαζομέ-
νων μας που με πολύ κόπο μαζεύουν τα σκουπίδια
για ένα μεροκάματο. Όποιος το έκανε είναι μεγάλος
Καραγκιόζης», τονίζει στην ανακοίνωσή του, για το
απαράδεκτο αυτό γεγονός, ο Δήμαρχος Ελληνικού -
Αργυρούπολης, Γιάννης Κωνσταντάτος.

Με αφορμή πρόσφατη έκδοση και ανάρτηση
σχετικής απόφασης απαγόρευσης αλιείας
και στις δύο Ζώνες Παραγωγής του Δήμου

Μεγαρέων και προς αποφυγή παραπληροφόρησης,
γνωστοποιείται ότι τα ευρεθέντα τοξικά ή/και δυνητικά
τοξικά είδη μικροφυκών, που ήταν πάνω από τα
νομοθετημένα όρια για τη λήψη αποφάσεων, σε
δείγματα νερού που στάλθηκαν για εξέταση στην Εργα-
στηριακή Μονάδα Θαλασσίων Τοξικών Μικροφυκών
του Α.Π.Θ., δεν επηρέασαν την ασφάλεια των οστρα-
κοειδών στην αντίστοιχη περίοδο του δειγματισμού,
ενώ ιι δειγματοληψίες νερού συνεχίζονται σε εβδομα-
διαία βάση. 

Η αυξημένη παρουσία των προαναφερθέντων μικρο-
φυκών στις Ζώνες Παραγωγής Ζώντων Δίθυρων
Μαλακίων είναι κυρίως εποχική και οφείλεται στην
ιδιαίτερη βιολογία τους, που χαρακτηρίζεται από
εντονότερη ανάπτυξη τους εαρινούς μήνες σε συνδυα-
σμό με τις συνθήκες του περιβάλλοντος (άνεμοι,
θαλάσσια ρεύματα, ηλιοφάνεια και συσσώρευση ανόρ-
γανης ύλης) και δεν μπορεί να αποδοθεί σε εξωγενείς
ρυπογόνους παράγοντες ανθρώπινης ή άλλης προε-
λεύσεως.

Αναλυτικότερα:
Στην Περιφέρεια Αττικής και ειδικότερα στις Περιφερ-

ειακές Ενότητες Δυτικής Αττικής και Νήσων έχουν ορι-

οθετηθεί και κατηγοριοποιηθεί Ζώνες Παρα-
γωγής Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων (ΖΔΜ)
απ’ όπου οι οστρακαλιείς και οστρακοκαλλιε-
ργητές μπορούν να αλιεύουν – συλλέγουν
και εν συνεχεία να διακινούν και να διαθέ-
τουν στην αγορά διάφορα είδη οστρακο-
ειδών.

Ειδικότερα στην Περιφερειακή Ενότητα
Δυτικής Αττικής υπάρχουν δύο Ζώνες Παρα-
γωγής στις περιοχές Λουτρόπυργος – Νερά-
κι και Δρέπανο (Βουρκάρι) του Δήμου Μεγα-
ρέων. Οι παραπάνω ζώνες, σύμφωνα με την κείμενη
ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, υπόκεινται σε
συστηματική παρακολούθηση από τις Αρμόδιες Αρχές
προκειμένου τα αλιευόμενα είδη να είναι ασφαλή για
την ανθρώπινη κατανάλωση.

Η παρακολούθηση των Ζωνών γίνεται μέσω δειγμα-
τοληψιών νερού και σάρκας οστρακοειδών (μαζί με το
ενδοθυρικό υγρό τους) που διενεργούνται υπό την επο-
πτεία κτηνιάτρων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττι-
κής.

Τα δείγματα αυτά στέλνονται ακολούθως σε εγκεκρι-
μένα εθνικά εργαστήρια του Αριστοτέλειου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) του ΥΠΑΑΤ σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη και του ΚΕΕΛΠΝΟ στη Βάρη για να εξε-

ταστούν για την παρουσία τοξικών ή/και δυνητικά
τοξικών μικροφυκών καθώς και Βαρέων Μετάλλων στο
νερό και βιοτοξινών ή μικροβιακών παραγόντων στη
σάρκα.

Αν τα αποτελέσματα των παραπάνω δειγματοληψιών
είναι θετικά ή υπερβαίνουν τα νομοθετημένα όρια τότε
η ΔΑΟΚ άμεσα εκδίδει σχετική απόφαση απαγόρευσης
αλιείας, συγκομιδής, διακίνησης και διάθεσης οστρακο-
ειδών, από τις αντίστοιχες ζώνες, για την ανθρώπινη
κατανάλωση. 

Η απόφαση αυτή άμεσα αναρτάται ηλεκτρονικά στον
ιστότοπο της Περιφέρειας και του ΥΠΑΑΤ. Στη συνέχεια
ακολουθούν νέες δειγματοληψίες, τα αποτελέσματα
των οποίων καθορίζουν (σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία) τον χρόνο επανέναρξης της αλιείας με νέα
απόφαση της Αρμόδιας Αρχής.

Επίσκεψη Ανθρωπιάς στο σχολείο 
του καταυλισμού Καποτά 
από τον “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ”

Τα μέλη της Λαογραφικής Εταιρείας Θρακομακεδό-
νων «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», πραγματοποίησαν για
άλλη μια φορά επίσκεψη ανθρωπιάς και κοινωνι-

κής ευαισθησίας στο 28ο Δημοτικό Σχολείο των Αχαρνών
(περιοχή στρατοπέδου ΚΑΠΟΤΑ). Το πρωί της Παρασκε-
υής 7 Απριλίου 2017, τελευταία σχολική ημέρα πριν από
το Πάσχα, αντιπροσωπεία μελών της Λαογραφικής μας
Εταιρείας «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» επισκέφθηκαν το σχολείο
όπου με τη συμμετοχή των δασκάλων και της διευθύντρ-
ιας κας Ελένης Καμπόλη, μοίρασαν λαμπάδες σε όλους
τους μαθητές του σχολείου (120 τον αριθμό) μαζί με
πασχαλινές λιχουδιές. 

Επίσης παραδόθηκαν σε 17 γονείς παιδιών επιταγές
αξίας 30 ΕΥΡΩ εκάστη για αγορά τροφίμων από το
σούπερ μάρκετ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ. Η επιλογή των οικογε-
νειών, που ενισχύθηκαν οικονομικά για το πασχαλινό
τους τραπέζι έγινε από τους δασκάλους του σχολείου σε
δημόσια κλήρωση, στον κατάλογο της οποίας συμμε-
τείχαν όλοι οι μαθητές του σχολείου. 

Ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς μας σ’ αυτή την
προσπάθεια κ.κ. Νώνη Παπαντωνάτου, Κώστα Καλογε-
ρά, Βάνα Λεμπέση, Γιούλη Ζησίμου, Αναστασία Σιούτα,
Βαρβάρα Μπακάλη.

Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε θερμά τα σούπερ μάρκετ
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ και ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, καθώς επίσης την
εταιρεία Chipita (και ειδικά τον κ. Ζαχαρία Μανάκο), για
την ανταπόκριση τους στο αίτημά μας και τις σημαντικές
προσφορές τους. Η χαρά στα μάτια των παιδιών ήταν το
καλύτερο δώρο ανταπόδοσης σε μας για τις ημέρες του
Πάσχα. 

Διευκρινήσεις από την Π.Ε. Δυτικής σχετικά με την πρόσφατη έκδοση
σχετικής απόφασης απαγόρευσης αλιείας 

ΠΠααρραακκοολλοούύθθηησσηη  ττωωνν  ΖΖωωννώώνν  ΠΠααρρααγγωωγγήήςς  οοσσττρραακκοοεειιδδώώνν
σστταα  ΜΜέέγγααρραα,,  μμέέσσωω  δδεειιγγμμααττοολληηψψιιώώνν  ννεερροούύ  
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ΔΕΥΤΕΡΑ 1ηΜΑΗ 2017 στις 8 μ.μ.
Αίθουσα εκδηλώσεων Δημαρχείου Χαϊδαρίου
««ΑΑθθηηννάά  ΧΧααττζζηηεεσσμμέέρρ,,  εεττώώνν  1177»»
«Έρχεται η απελευθέρωση, σιμώνει! Και τότε στα γαλάζια ταμπελάκια

των δρόμων θα μπουν τα ονόματα των δικών μας ηρώων. Οδός Ηλέκ-
τρας Αποστόλου, οδός Ναπολέοντα Σουκατζίδη, οδός Γιάννη Ιωακειμίδη
ετών 17. Και σαν περάσει λίγος καιρός ακόμη, θ' αλλάξουν κι αυτά μαζί
μ' ολάκερο τον κόσμο. Ανάγκη για ήρωες δε θα υπάρχει πια. Τα παιδιά
θα παίζουν μπάλα στη συμβολή των δρόμων ευτυχίας και λαού».

ΔΕΥΤΕΡΑ 1ηΜΑΗ 2017 στις 8 μ.μ.
Αίθουσα εκδηλώσεων Δημαρχείου Χαϊδαρίου
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Με μεγαλοπρέπεια και κατάνυξη εορτάστηκε
η εορτή του Αγίου Γεωργίου στον ομώνυμο
Ιερό Ναό της Ζωφριάς, παρουσία του

Δημάρχου Φυλής Χρήστου Παππού, εκπροσώπων
της Δημοτικής Αρχής και πλήθους πιστών.

Η διήμερη πανήγυρη του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου
ξεκίνησε το βράδυ του Σαββάτου 22 Απριλίου 2017,
με τη τέλεση του Μέγα Πανηγυρικού Εσπερινού, χορ-
οστατούντος του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Κορω-
νείας κ. Παντελεήμονος. 

Ανήμερα της εορτής του Αγίου Γεωργίου, Κυριακή
23 Απριλίου, τελέστηκε το πρωί η Θεία Λειτουργία και
έγινε αρτοκλασία, ενώ οι θρησκευτικές εκδηλώσεις
κορυφώθηκαν το απόγευμα με την πανηγυρική δοξο-
λογία χοροστατούντος του Σεβασμιοτάτου Μητρο-
πολίτη Κορωνείας κ. Παντελεήμονος και την περιφορά
της εικόνας.

Αμέσως μετά την περιφορά ο Μητροπολίτης Κορω-
νείας ευλόγησε τους πιστούς κι ευχαρίστησε τον
εφημέριο του Ναού πατέρα Ιγνάτιο για τη διοργάνωση
της πανήγυρης και το έργο του στην ενορία.

Ο πατήρ Ιγνάτιος ευχαρίστησε τον Μητροπολίτη
Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηναγόρα, ο 

οποίος «αν και βρίσκεται εκτός Αθηνών εκτάκτως,
είναι νοερά εδώ μαζί μας, και με την ευλογία του γίνε-
ται η πανήγυρης». 

Ευχαρίστησε επίσης τον Μητροπολίτη Κορωνείας κ.
Παντελεήμονα για τη σεπτή του παρουσία και ευλογία
και τους ιερείς και πατέρες της Μητρόπολης και των
ενοριών του Δήμου μας, «οι οποίοι μας τιμούν με την
παρουσία τους και μας δίνουν μεγάλη χαρά».

Τις θερμές του ευχαριστίες απηύθυνε και προς τον
Δήμαρχο Φυλής Χρήστο Παππού. «Να ευχαριστήσω
μέσα από την καρδιά μου τον αγαπητό κύριο Δήμαρχο
Χρήστο Παππού ο οποίος βρίσκεται σήμερα μαζί μας,
όπως και στην Ανάσταση ήταν μαζί μας. 

Η παρουσία του σημαίνει πολλά για εμάς», τόνισε ο
πατήρ Ιγνάτιος, ο οποίος αναφέρθηκε με θερμά λόγια
και στον Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών και
Πολιτικής Προστασίας, Δ. Καμπόλη, ευχαριστώντας
τον τόσο για την παρουσία του όσο και για την ευγενι-
κή προσφορά του φαγητού που διατέθηκε στους
πιστούς μετά την περιφορά και στη δεξίωση για τους
ιερείς, καθώς και για την προσφορά των πυρο-
τεχνημάτων που στόλισαν τον ουρανό κατά τη λιτα-
νεία.

Η διήμερη πανήγυρη ολοκληρώθηκε με το
καθιερωμένο γλέντι στο προαύλιο του ναού,

στο οποίο συμμετείχαν χορευτικά των Συλλόγων

Επίσης, ο πατήρ Ιγνάτιος ευχαρίστησε τους Αντιδ-
ημάρχους, Αναπληρωτές Δημάρχους, Προέδρους ΝΠΔΔ,
Δημοτικούς Συλλόγους, Τοπικούς Συμβούλους Άνω
Λιοσίων και Ζεφυρίου, αιρετούς της αντιπολίτευσης,
Προέδρους πολιτιστικών Συλλόγων και ειδικότερα των
Συλλόγων Κρητών και Ηπειρωτών που συμμετείχαν στο
πολιτιστικό μέρος του προγράμματος της πανήγυρης,
καθώς και του Συλλόγου Θεσσαλών που συνόδεψαν την
εικόνα κατά τη λιτανεία. 

Τέλος, ευχαρίστησε τη Φιλαρμονική του Δήμου Φυλής
για τη μεγαλοπρέπεια που προσέδωσε στην περιφορά
της εικόνας, τις κυρίες του Φιλοπτώχου που μαγείρεψαν
για τους πιστούς το φαγητό που πρόσφερε ο Αντιδήμα-
ρχος Δημήτρης Καμπόλης, καθώς και όλους όσοι βοήθη-
σαν για την πραγματοποίηση της πανήγυρης.

Η εορταστική βραδιά ολοκληρώθηκε με το καθιερωμέ-
νο γλέντι στο προαύλιο του ναού, στο οποίο φέτος συμμε-
τείχαν τα χορευτικά των Συλλόγων Κρητών Φυλής και
Ηπειρωτών Άνω Λιοσίων, ενώ ακολούθησε δεξίωση για
τους ιερείς στο πνευματικό κέντρο της ενορίας.

ΣΕ ΚΛΙΜΑ ΚΑΤΑΝΥΞΗΣ Η ΛΙΤΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΗ ΖΩΦΡΙΑ 

ΝΝέέαα  δδιιααννοομμήή  ππρροοϊϊόόννττωωνν  σσεε  ΟΟιιννόόηη,,  ΕΕρρυυθθρρέέςς,,  ΒΒίίλλιιαα

Σε άλλη μια κοινωνική προσφορά προχώρησε το Κοινωνικό Παντοπωλείο
του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας.

Αυτή τη φορά διένειμε τρόφιμα και φρούτα (ακτινίδια, λάδι, πιπεριές, μπανά-
νες, βούτυρο βιτάμ, ψωμί του τοστ, φασόλια, φακές κ.λπ.) σε εκατόν εξήντα
οικογένειες (160) και τα προστατευόμενα μέλη τους, δικαιούχους του κοινω-
νικού Παντοπωλείου.
Τα προϊόντα ήταν προσφορά εταιρειών προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο του

Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας μετά από πρωτοβουλία της Δημάρχου Γιάννας Κριεκούκη.
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Το λεύκωμα «Μυστικά και…
άλλες αποκαλύψεις» παρου-
σίασε ο πρώην Διεθνής

ποδοσφαιριστής που έγραψε ιστορία
τόσο με την καριέρα που διέγραψε
όσο και με την αναγνωρισιμότητα
του, Μίμης Δομάζος, σε μία εκδήλω-
ση που διοργάνωσε ο Δήμος Αχα-
ρνών το βράδυ της Δευτέρας 24 Απρ-
ιλίου. 

Ο Μίμης Δομάζος αεικίνητος σαν
να μην πέρασε μια μέρα αναφέρθηκε
στο παρελθόν, τονίζοντας πως με
πολλές δυσκολίες κατάφερε να γίνει
αυτό που σήμερα όλοι θαυμάζουν,
ένας άσσος του ποδοσφαίρου. 

Ο Δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός
καλωσόρισε τον Μίμη Δομάζο ενώ
παράλληλα τον τίμησε προσφέρον-
τας του μία πλακέτα για την προσφο-
ρά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο,
ένα αντίγραφο του Αρχαίου Θεάτρου
καθώς και το βιβλίο της Μ. Πλάτωνος
με την ιστορία των Αχαρνών.

«Ο Μίμης Δομάζος είναι ο ζων-
τανός θρύλος του ελληνικού ποδο-
σφαίρου. Είναι τιμή για τον Δήμο
Αχαρνών να τον φιλοξενεί απόψε
εδώ, καθώς εκτός από «μετρ» του
ποδοσφαίρου, δίδαξε ήθος και ανθρ

ωπιά όλα αυτά τα χρόνια. Ο «Στρ-
ατηγός» έχει να διδάξει πολλές τεχνι-
κές μέσα από το Λεύκωμα του στους
νέους που θέλουν να ασχοληθούν με
το ποδόσφαιρο, όμως έχει να διδάξει
και κάτι ακόμη πιο σημαντικό πώς να
γίνουν σωστοί άνθρωποι!» δήλωσε ο
Δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασ-
σαβός. 

Τον Μίμη Δομάζο προλόγισαν οι
παλαίμαχοι Αντώνης Αντωνιάδης
ποδοσφαιριστής και Τάκης Παντέλης
τερματοφύλακας που μαζί είχαν
κατακτήσει τα ελληνικά γήπεδα.

Μία θεατρική παράσταση  με
μεγάλη επιτυχία παρουσίασε ο
Παιδικός Θεατρικός Όμιλος

της Ενορίας του Αγίου Νεκταρίου Χαϊδα-
ρίου  υπό την αιγίδα  του Δήμου Χαϊδα-
ρίου  την Κυριακή 23 Απριλίου.

Τα παιδιά έκαναν το παιχνίδι τους διασ-
κέδαση και τα κατάφεραν να συγκινήσουν
μικρούς και μεγάλους στην διασκευή του
Γ. Καλατζόπουλου  Ο ΚΥΚΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΚΙΜΩΛΙΑ  του ΜπέρλτοντΜπρεχτ.

Ένα παραμύθι που άγγιξε  τον συναι-
σθηματικό κόσμο μετέδωσε αξίες  όπως η
δικαιοσύνη  η ισότητα ο σεβασμός  και
προ πάντων η αγάπη.

Την εποχή που γράφτηκε το έργο, ο
κόσμος έβγαινε από τα ερείπια του Β'
Παγκοσμίου Πολέμου και προσπαθούσε
να επαναπροσδιοριστεί, για να χτίσει
ξανά τη ζωή του. Ήταν η περίοδος της
αυτοεξορίας του συγγραφέα στις ΗΠΑ και
ο αρχικός τίτλος ήταν, «Ο Καυκασιανός
κύκλος με τη κιμωλία». Το έργο ολοκ-
ληρώθηκε το 1945. Σ΄ έναν κόσμο, όπου
θριαμβεύουν η αδικία, η αλαζονεία της 

εξουσίας και του πλούτου, σε μια εποχή 

σκληρή και δύσκολη όπως αυτή που
ζούμε σήμερα, ο Μπρεχτ, παραμένει
μέγας ποιητής - οραματιστής και μέσα
από τη θεατρική πράξη μεταφέρει την
πίστη του στο θρίαμβο της Δικαιοσύνης
και άρα της Ανθρωπότητας.

«Ο κύκλος με την κιμωλία» είναι ένα
γοητευτικό, λαϊκό παραμύθι. Η Γρούσα
που είναι υπηρέτρια σε αρχοντικό, παίρ-
νει κοντά της το γιο του άρχοντα, όταν
αυτός δολοφονείται από επαναστάτες και
η μητέρα του τον εγκαταλείπει
κυνηγημένη. Με θυσίες κρατάει το παιδί
κοντά της, μέχρι την ημέρα που η βιολο-
γική μητέρα του επιστρέφει και το διεκδι-
κεί δικαστικά, κατηγορώντας την Γρούσα
ότι της το έκλεψε. Ο Αζντάκ, ένας λαϊκός,
μέθυσος και κουτοπόνηρος άνθρωπος,
που όλωςτυχαίως χρίζεται δικαστής,
καλείται να αποφασίσει για την τύχη του
παιδιού, επιλέγοντας μία σολομώντεια
λύση: Τοποθετεί το παιδί μέσα σ' έναν
κύκλο και ζητά από τις δύο γυναίκες να το
τραβήξουν από τα χεράκια του με
δύναμη, η καθεμιά προς το μέρος της.
Όποια καταφέρει να το βγάλει από τον

κύκλο, θα το κρατήσει δικό της για πάντα.
Η βιολογική μητέρα το τραβά με δύναμη,
ενώ η Γρούσα που δε θέλει να το πονέ-
σει, το αφήνει. Η αληθινή αγάπη είναι
οδηγός για την κρίση του Αζντάκ: Μητέρα
του παιδιού είναι εκείνη που το αξίζει και
η Γρούσα δικαιώνεται.

Η σκηνοθεσία και η επιμέλεια ήταν για
μια ακόμη φορά της Θωμαΐδος  Ραυτο-
πούλου.

Βοηθός Σκηνοθέτη: Παναγιώτα
Ετοίμου

Μουσική Επιμέλεια: Άγγελος Γκάγκας
Κομμώσεις-Μακιγιάζ: Χριστίνα Πανα-

γιωτοπούλου, Καλλιόπη Γκάγκα
Πρωταγωνίστησαν:ΚατερίναΖάχου,

Βάσια Στεργιούλη, Αργυρώ Παπαδάτου,
ΜαγδαληνήΖαμπούφλου, ΣτάθηςΜπουτι-
έρης, Βιβή Νικάκη, Ευγενία Φουντο-
πούλου, Κωνσταντίνα Καλίκα, Χρήστος
Γιοσάι, Αγγελική Αλεφραγκή,Ιωάννα Φου-
ντουλάκη

Θερμά συγχαρητήρια εκ μέρους της
Δημοτικής Αρχής στον Πάτερ Θεοφάνη
Ραυτόπουλο προϊστάμενο του Ι.Ν. Αγ.
Νεκταρίου, στους πρωταγωνιστές και
τους συντελεστές της παράστασης τόσο
για την επιλογή όσο και για την εξαιρετική
ερμηνεία του θεατρικού έργου.

ΕΕννθθοουυσσίίαασσεε  ττοο  κκοοιιννόό  οο  ΠΠααιιδδιικκόόςς  ΘΘεεααττρριικκόόςς  ΌΌμμιιλλοοςς  
ττοουυ  ΑΑγγίίοουυ  ΝΝεεκκττααρρίίοουυ  ΧΧααϊϊδδααρρίίοουυ  μμεε  ττοο  θθεεααττρριικκόό  
ααρριισσττοούύρργγηημμαα  ««ΟΟ  ΚΚΥΥΚΚΛΛΟΟΣΣ  ΜΜΕΕ  ΤΤΗΗΝΝ  ΚΚΙΙΜΜΩΩΛΛΙΙΑΑ»»

Τον Μίμη Δομάζο τίμησεΤον Μίμη Δομάζο τίμησε
ο Δήμαρχος Αχαρνώνο Δήμαρχος Αχαρνών

ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΕΣΤ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΣΕ ΖΕΦΥΡΙ ΚΑΙ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

Tο Γυναικολογικό τμήμα του  ΠΙΚΠΑ  Ζεφυρίου
σε συνεργασία με το Κέντρο Ανοικτής  Προ-
στασίας  Ηλικιωμένων  Άνω Λιοσίων  Δήμου

Φυλής, στα πλαίσια πρόληψης και αγωγής Υγείας διορ-
γανώνουν

ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΜΑΪΟΥ & ΤΡΙΤΗ 9 ΜΑΪΟΥ 2017
Στο  1Ο Κ.Α.Π.Η  ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ (Λ.ΦΥΛΗΣ 165)
ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΜΑΪΟΥ & ΤΡΙΤΗ 16 ΜΑΪΟΥ 2017

Στο  ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΦΥΛΗΣ   ΝΙΚ. ΛΙΑΚΟΣ
Το πρόγραμμα  απευθύνεται σε γυναίκες – δημότες

άνω των 18 ετών.
Παρακαλούνται όσες γυναίκες ενδιαφέρονται να εξετα-

στούν να επικοινωνήσουν με την Γραμματεία  του
Κ.Α.Π.Η  (Λεωφ. Φυλής 165), ΩΡΕΣ 9:00-13:00,     τηλ.
210 2470872  , 210  2480782.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ           
ΠΑΠΠΟΥΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  Κ.Α.Π.Η

ΜΑΥΡΟΣ   ΔΑΥΙΔ
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Σύμφωνα με δηλώσεις της κ. Καραμεσίνη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ
«ο προσδιορισμός ενιαίας τιμής παραχώρησης κατοικιών
σε όλους τους οικισμούς της χώρας, που αφορά και το
Ολυμπιακό Χωριό, συνιστά πραγματικά μία τομή σε μία
δύσκολη οικονομική συγκυρία και, κυρίως, για στρώματα
του πληθυσμού, όπως τα λαϊκά στρώματα, τα οποία δεν
έχουν την οικονομική δυνατότητα να αποπληρώσουν».

«Οι υπουργικές αποφάσεις, που έχουν εκδοθεί πρόσφ-
ατα, δίνουν επιπλέον τη δυνατότητα ουσιαστικών
εκπτώσεων και σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, αλλά και
σε αυτούς οι οποίοι θα μπορέσουν, ανάλογα με το χρόνο
εξόφλησης, να έχουν ανάλογες εκπτώσεις. Μιλάμε για
επίλυση προβλήματος 35.000 οικογενειών στο σύνολο
της χώρας» σημείωσε η κ. Καραμεσίνη.

«Στην περίπτωση του Ολυμπιακού Χωριού, είχαμε μείω-
ση μίας ευνοϊκής ήδη τιμής, που είχε ανακοινωθεί τα
προηγούμενα χρόνια- μείωση από τα 380 ευρώ/τ.μ. στα
304,41 ευρώ/τ.μ. -που είναι μία επιπρόσθετη ευεργετική
διάταξη για τους οικιστές» υπογράμμισε η διοικήτρια του
ΟΑΕΔ. Και συνέχισε, λέγοντας ότι «ο ΟΑΕΔ έχει ξεκινή-
σει, μετά την ανακοίνωση της προηγούμενης τιμής, να
επιταχύνει τη διαδικασία έκδοσης των οριστικών παρ-
αχωρητηρίων. 

Στις 15 Ιουνίου, ξεκινάει η παράδοση οριστικών παρ-
αχωρητηρίων για 109 κατοικίες στο πρώτο οικοδομικό
τετράγωνο, στο οικοδομικό τετράγωνο 27. Μέχρι το τέλος
του χρόνου, θα έχουν παραδοθεί τα οριστικά παραχωρη-
τήρια για άλλες 600 κατοικίες πλέον των 109, ενώ, μέχρι
τα μέσα του 2018, θα έχει παραδοθεί το σύνολο των παρ-
αχωρητηρίων για τις 2.292 κατοικίες του Ολυμπιακού
Χωριού».

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, η κ. Καραμεσίνη δήλω-
σε ότι, σύντομα, θα υπάρχει ΚΑΠΗ στο Ολυμπιακό
Χωριό. Μεταξύ άλλων, είπε ότι στόχος είναι να λειτουργή-
σουν ξανά οι αθλητικές εγκαταστάσεις, ενώ σημείωσε ότι
υπάρχει έγκριση από το ΔΣ του ΟΑΕΔ της παραχώρησης
προς το δήμο Αχαρνών τεσσάρων χώρων για την εγκα-
τάσταση παραρτήματος ΚΕΠ και παραρτήματος δημοτι-
κού κοινωνικού παντοπωλείου.

«Ο στόχος ήταν με τις υπουργικές αποφάσεις, που όρι-
ζαν την τιμή από τη μία και τον τρόπο αποπληρωμής από
την άλλη, οι άνθρωποι να μπορέσουν να πάρουν τα 

σπίτια τους με την αξιοπρέπεια που εμείς εκτιμάμε ότι
τους αξίζει. Δεν έχει την έννοια της φιλανθρωπίας, έχει την
έννοια της αποκατάστασης μίας δικαιοσύνης, ενός αιτή-
ματος, ενός προβλήματος, που έρχεται από πολύ παλιά»
δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο σύμβουλος του υπουργείου
Εργασίας στα θέματα της ακίνητης περιουσίας, των επο-
πτευομένων φορέων του υπουργείου και του ΟΑΕΔ,
Μάριος Μουζάλας.

Σύμφωνα με τον κ. Μουζάλα, «πρώτη φορά, στην ιστο-
ρία του τέως ΟΕΚ λαμβάνονται μέτρα προστασίας των
ευάλωτων ομάδων, δηλαδή, για πρώτη φορά, λαμβάνον-
ται μέτρα ανακούφισης του συνταξιούχου, του ανθρώπου
με προβλήματα αναπηρίας, της μονογονεϊκής οικογένει-
ας, κ.ά. Μέσα στους στόχους μας ήταν να διαφυλάξουμε
και το χαρακτήρα της εργατικής κατοικίας σαν μία κοινω-
νική παροχή στους εργαζόμενους».

«Από αυτήν την έννοια» όπως εξήγησε «χρήση αυτών
των ρυθμίσεων, που αφορούν τόσο την τιμή όσο και τις
διευκολύνσεις, θα κάνουν, όσοι έχουν ιδιοκατοίκηση της
κατοικίας. Όσοι είναι σήμερα χρήστες της κοινωνικής
παροχής, δικαιούνται όλα αυτά και για διάστημα 10 ετών
είναι υποχρεωμένοι να μην πουλήσουν αυτό το σπίτι που
έχουν ή να μην το εκμεταλλευτούν με οποιονδήποτε άλλον
τρόπο». «Σε αυτήν την περίπτωση, για να αρθεί η υποθ-
ήκη του σπιτιού, αν πάμε να το πουλήσουμε, πρέπει να
επιστρέψουμε στον ΟΑΕΔ τα λεφτά που ευεργετήθηκαν.
Ο στόχος είναι να εξυπηρετήσουμε την εργατική κατοικία
και όχι την κερδοσκοπία, που αρκετά χρόνια τώρα ανα-
πτυσσόταν στην εκμετάλλευση της κοινωνικής παροχής»
διευκρίνισε.

Ο προσδιορισμός ενιαίας τιμής παραχώρησης κατοικιών σε όλους 
τους οικισμούς της χώρας, που αφορά και το Ολυμπιακό Χωριό,

 συνιστά μία τομή στη δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία και,
κυρίως, για στρώματα του πληθυσμού, όπως τα λαϊκά στρώματα, 
τα οποία δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αποπληρώσουν.

Από τον Φεβρουάριο του 2016 
έχει ζητήσειΚΕΠ & ΚΑΠΗ 

στο Ολυμπιακό Χωριό 
ο Γ. Κασσαβός

από τον Α. Νεφελούδη

Θυμίζουμε εδώ ότι ο Δήμαρχος Αχαρνών
Γιάννης Κασσαβός, είχε πραγματοποιήσει
για αυτό το σοβαρό ζήτημα συνάντηση με

τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
κ. Ανδρέα Νεφελούδη  τον  Φεβρουάριο του 2016 .

Ο Δήμαρχος Αχαρνών τότε έθεσε το θέμα των κοι-
νωνικών και διοικητικών δομών στο Ολυμπιακό
Χωριό, αναφέροντας στον κ. Νεφελούδη ότι το
Ολυμπιακό Χωριό, εδώ και πολλά χρόνια στερείται
βασικών κοινωνικών και διοικητικών δομών (όπως
ΚΕΠ ή ΚΑΠΗ), λόγω του ασαφούς ιδιοκτησιακού
καθεστώτος των κτιρίων και των καταστημάτων.

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
υποσχέθηκε ότι θα ικανοποιήσει το αίτημα του
Δήμου Αχαρνών για παραχώρηση κτιρίων και κατα-
στημάτων και διαβεβαίωσε τον Δήμαρχο Αχαρνών
ότι πολύ σύντομα θα υπάρχει η δυνατότητα στέγα-
σης στο Ολυμπιακό Χωριό, κοινωνικών δομών
όπως ΚΑΠΗ, Βοήθεια στο Σπίτι ή διοικητικών
δομών όπως ΚΕΠ, με σκοπό την εξυπηρέτηση των
κατοίκων του Ολυμπιακού Χωριού.

Στη συνάντηση είχε συζητηθεί και  και το θέμα των
Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Χωρ-
ιού. 

Ο Δήμαρχος Αχαρνών ενημέρωσε τότε τον Γενικό
Γραμματέα ότι ο Δήμος Αχαρνών έχοντας εξασφ-
αλίσει την αποδοχή του αιτήματός του για την παρ-
αχώρηση των Αθλητικών Εγκαταστάσεων από τη
Διοίκηση του ΟΑΕΔ και τη σύμφωνη γνώμη του
Υπουργού πριν από 1,5 περίπου χρόνο είχε
προχωρήσει σε συνεργασία με την Περιφέρεια για
την ενεργοποίηση χρηματοδοτήσεων για τις Αθλητι-
κές Εγκαταστάσεις.

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός είχε
επαναλάβει πως ο Δήμος Αχαρνών και οι υπηρ-
εσίες του είναι σε θέση να αναλάβουν τη διαχείριση
ενός τόσο σημαντικού αθλητικού κέντρου όπου
μπορούν να αθληθούν μερικές χιλιάδες αθλητών
και αθλητριών, καθώς διαθέτει την απαιτούμενη
τεχνογνωσία στη διαχείριση αθλητικών εγκαταστά-
σεων αλλά και την εμπειρία στην εκπόνηση και
διαχείριση προγραμμάτων μαζικού Αθλητισμού,
όπως το πρόγραμμα "Άθληση για όλους" το οποίο
αυτή τη στιγμή απασχολεί πάνω από 1.000 αθλητές
και αθλήτριες (παιδιά και εφήβους).

ΗΗ  σσυυννέέχχεειιαα  ααππόό  ττηη  σσεελλίίδδαα  22



Τετάρτη 26 Απριλίου 2017 θριάσιο-9

Με μια σεμνή τελετή, που πραγματο-
ποιήθηκε το πρωί της Κυριακής 23
Απριλίου 2017, παρουσία πολυμε-

λούς αντιπροσωπείας της διπλωματικής απο-
στολής της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ελλά-
δα και της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Φυλής,
τιμήθηκε η μνήμη της ηρωϊδας του Β’ Παγκο-
σμίου Πολέμου Κουζνέτσοβα-Τσιγγέλη Ζιναΐν-
τας, η οποία έχει ενταφιαστεί στο νέο Κοιμητήρ-
ιο των Άνω Λιοσίων.

Στον τάφο της ηρωϊδας 
πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια
επιτύμβιας πλάκας που τοποθετήθηκε 
από το Δήμο Φυλής σε ανάμνηση των

ηρωϊκών της πράξεων

Στον τάφο της ηρωϊδας πραγματοποιήθηκαν
τα αποκαλυπτήρια επιτύμβιας πλάκας που
τοποθετήθηκε από το Δήμο Φυλής σε ανάμ-
νηση των ηρωϊκών της πράξεων, αλλά και των
τιμών που της έχουν γίνει, διαχρονικά, από την
Ρωσική Ομοσπονδία. 

Η εκδήλωση άρχισε με επιμνημόσυνη δέηση
από τους ιερωμένους της Ενορίας Αγίων Κων-
σταντίνου και Ελένης Άνω Λιοσίων και

συνεχίστηκε με ομιλίες για την προσωπικότητα
και τη δράση της Κουζνέτσοβα-Τσιγγέλη Ζιναΐν-
τας.

Αναφερόμενος στην πολεμική της δράση, ο
Πλωτάρχης Ν. Ζάετς τόνισε ότι τιμήθηκε με το
μετάλλιο του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου,
το βραβείο Ανδρείας και άλλα δεκαπέντε πολε-
μικά μετάλλια. Ανέφερε, επίσης, ότι της απονε-
μήθηκε, σε ένδειξη τιμής, χρυσό ρολόι από τον
Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν. 

Στην ομιλία του ο Ακόλουθος Άμυνας Συνταγ-
ματάρχης Γ. Μοζάεβ εκθείασε την ηρωίδα και
πρόσθεσε, μεταξύ άλλων, ότι η πρωτοβουλία
του Δήμου Φυλής να την τιμήσει συμβάλει στην
εμπέδωση της ιστορικής γνώσης στη νέα γενιά
και στην βελτίωση των Ρωσοελληνικών σχέ-
σεων. Κλείνοντας ευχήθηκε ειρήνη και ευημερία
στον Ρωσικό και στον Ελληνικό Λαό.   

«Το 2016 υπήρξε έτος ελληνορωσικής φιλίας
με δράσεις που προώθησαν τη φιλία ανάμεσα
στους δύο Λαούς. Με πρωτοβουλίες, όπως
αυτή που ανέλαβε ο Δήμος Φυλής, οι
εκδηλώσεις συνεχίζονται και το 2017 κι είμαστε
βέβαιοι ότι θα συνεχιστούν και τα επόμενα χρό-
νια» τόνισε χαρακτηριστικά ο Μορφωτικός Ακό-
λουθος της Ρωσικής Πρεσβείας Θ. Καλάιδοφ, ο
οποίος μετέφερε, επίσης, τους χαιρετισμούς του
πρέσβη της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ελλά-
δα  Αντρέι Μάσλοβ.

«Η Κουζνέτσοβα-Τσιγγέλη Ζιναΐντα πρόσφε-
ρε όλες της τις δυνάμεις στον αγώνα εναντίον
των γερμανικών δυνάμεων στο ρωσικό μέτω-
πο, ως εθελόντρια στον Κόκκινο Στρατό. Ο
Ελληνικός Λαός, που βρέθηκε στην πρώτη

γραμμή του αγώνα κατά του
ναζισμού και του φασισμού
αναγνωρίζει τον αγώνα του
Ρωσικού λαού και τη συμβολή
του στη συμμαχική νίκη. Η Ελλά-
δα, που έχει αναδείξει χιλιάδες
ήρωες στους εθνικούς αγώνες
και στους παγκόσμιους πολέμο-
υς αποδίδει, πάντοτε, τις οφειλό-
μενες τιμές σε αυτούς που τις
αξίζουν. Τιμές που ο Ρωσικός
Λαός  και η Κουζνέτσοβα-Τσιγγέλη Ζιναΐντα
αξίζουν με το παραπάνω» τόνισε, μιλώντας εκ
μέρους του Δήμου Φυλής, ο αναπλ. Δήμαρχος
Γιώργος Κρητικός.

Ακολούθησαν τα αποκαλυπτήρια της
επιτύμβιας πλάκας στον τάφο της εκλιπούσης
από το Δήμαρχο Φυλής Χρήστο Παππού, τον
Ακόλουθο Άμυνας Συνταγματάρχη Μοζάεφ και
τον εγγονό της, υπαξιωματικό του Ελληνικού
Στρατού Αριστοτέλη Τσιγγέλη, ο οποίος λίγο
πριν, κατά τη διάρκεια της σύντομης ομιλίας
του, είχε ευχαριστήσει την Πρεσβεία της Ρωσι-
κής Ομοσπονδίας και το Δήμο Φυλής για την
τιμητική εκδήλωση στη μνήμη της γιαγιάς του.

Στεφάνια στον τάφο της ηρωίδας κατέθεσαν ο
Ακόλουθος Άμυνας Συνταγματάρχης Γ. Μοζά-
εφ, ο Μορφωτικός Ακόλουθος Θ. Καλάιδοφ, ο
Διευθυντής του Ρωσικού και Πολιτιστικού Κέν-
τρου στην Αθήνα Α. Χομένκο, ο Αναπλ. Δήμα-
ρχος Γιώργος Κρητικός και ο Δήμαρχος Φυλής
Χρήστος Παππούς. 

Η τελετή ολοκληρώθηκε με την ανάκρουση
των Εθνικών Ύμνων της Ρωσικής Ομοσπον-

δίας και της Ελλάδος.
Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η ευγενική χειρο-

νομία των παιδιών των μελών της Ρωσικής διπ-
λωματικής αποστολής να εναποθέσουν, στον
τάφο της ηρωίδας, τα γαρύφαλλα που κρα-
τούσαν σε όλη τη διάρκεια της τελετής.

Μετά την τελετή, η Βερόνικα Τσιγγέλη, θυγα-
τέρα της εκλιπούσης,  πρόσφερε, όπως επι-
τάσσει το Ελληνικό ταφικό έθιμο που τελείται την
πρώτη Κυριακή μετά το Πάσχα (Κυριακή του
Θωμά), κέρασμα στους παρευρεθέντες, στη
μνήμη της μητέρας της.  

Εκ μέρους του Δήμου Φυλής, εκτός από το
Δήμαρχο Χρήστο Παππού και τον αρμόδιο
Αναπλ. Δήμαρχο Γιώργο Κρητικό παρευρέθη-
καν: Οι Αντιδήμαρχοι Θανάσης Σχίζας και
Σπύρος Μπρέμπος, οι αναπλ. Δήμαρχοι Γιώρ-
γος Σονίδης και Τζένη Μπάρα, ο Πρόεδρος της
Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Γιάννης
Κρεμύδας και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Γιώργος
Αδάκτυλος και  Γιώργος Αβράμης, ο οποίος
συνοδευόταν από το μέλος της παράταξής του
Γιάννη Μπουραΐμη.  

ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΘΘΕΕΡΡΩΩΝΝ  ΕΕΠΠΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΜΜΑΑΤΤΙΙΩΩΝΝ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΤΤΩΩΝΝ
ΦΦΟΟΡΡΟΟΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΘΘΡΡΙΙΑΑΣΣΙΙΟΟΥΥ  ΠΠΕΕΔΔΙΙΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΞΞ..

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
Ο Σ.Ε.Ε.Λ.Φ. ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΠΕΡΙΞ 

διοργανώνει επίκαιρη ημερίδα με θέμα :
..  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ 

..  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΗΣ
Εισηγητής του ημερίδας θα είναι :

ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝ. ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ

Η διεξαγωγή της ημερίδας θα γίνει την :
ΠΕΜΠΤΗ  27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2017 και ώρα 16:30
στα ΜΕΓΑΡΑ στην αίθουσα ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

που βρίσκεται επί των οδών Γ.ΜΑΥΡΟΥΚΑΚΗ & ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΩΡΑΪΤΗ
στο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ, με ελεύθερη είσοδο.

ΔΗΛΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ:ΔΗΛΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ:
ΤΗΛ :2105580000, ΤΗΛ :2105580000, e-mail : mouzacas@otenet.gre-mail : mouzacas@otenet.gr

ΓΙΑ ΤΟ Δ. Σ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΛΙΓΓΙΝΗ ΜΑΡΙΑ

Έκρηξη κατασχέσεων από την εφορία: 
Περίπου χίλιες την ημέρα μόνο τον Φεβρουάριο

Νέες οφειλές ύψους 2,6 δισ. ευρώ δημιούργησαν μόνο το πρώτο δίμηνο του
2017 λόγω της υπερφορολόγησης νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Από αυτά το 1
δισ. δημιουργήθηκε μόνο τον Φεβρουάριο.

Την ίδια στιγμή τους δύο πρώτους μήνες του 2017 από την επιβολή μέτρων αναγκα-
στικής εκτέλεσης σε 33.933 φορολογουμένους με οφειλές άνω των 500 ευρώ, αυξήθη-
καν οι κατασχέσεις σε μισθούς, συντάξεις, ενοίκια, αποταμιεύσεις αλλά και σε ακίνητα.

Σύμφωνα μάλιστα με στοιχεία που παρουσιάζει ο «Ελεύθερος Τύπος», μόνο τον
Φεβρουάριο έγιναν 21.231 κατασχέσεις, κάτι που σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια του μήνα
γίνονταν 1.000 περίπου κατασχέσεις την ημέρα.

Στην περίπτωση που συνεχιστούν με αυτόν τον ρυθμό οι κατασχέσεις, τότε ο αριθμός
τους θα ξεπεράσουν τις 140.000 του 2017 και πιθανόν να είναι και υψηλότερες έως και
45%.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», είναι πιθανό στο τέλος του 2017 οι οφειλές των φορ-
ολογούμενων προς το Δημόσιο να φτάσουν ακόμα και τα 100 δισ ευρώ καθώς ήδη
μέχρι στιγμής οι οφειλές 4 εκατ φορολογούμενων είναι περίπου 94 δισ ευρώ.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η αύξηση των εσόδων που παρουσιάστηκε στο πρώτο
τρίμηνο του έτους οφείλεται σε παλαιές οφειλές των φορολογούμενων και κατασχέσεις.

Εκδήλωση μνήμης στο Κοιμητήριο Άνω Λιοσίων
γγιιαα  ττηηνν  ηηρρωωίίδδαα  ττοουυ  ΒΒ’’  ΠΠααγγκκοοσσμμίίοουυ  ΠΠοολλέέμμοουυ

ΚΚοουυζζννέέττσσοοββαα--ΤΤσσιιγγγγέέλληη  ΖΖιιννααΐΐνντταα  
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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 . 

wwwweeeebbbbssssiiiitttteeee::::wwwwwwwwwwww....aaaannnnaaaassssttttaaaassssiiiiaaaasssseeeerrrreeeeppppaaaa....gggg rrrr
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  &
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                                  
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15- 17
Τ.κ. 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. : 213 2063534 
Φαξ: 213 2063533                              
E-mail: ssona@patt.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.patt.gov.gr                 

Αθήνα,  25 – 04 – 2017
Aρ. Πρωτ.: οικ.84388

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.
172058/17-02-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 354/τ.Β/2016)
και ειδικότερα το άρθρου 11 αυτής ανακοινώνε-
ται ότι:
Η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Περ-
ιφέρειας Αττικής διαβίβασε  με το με αρ. πρωτ.
οικ.82841/24-4-17 έγγραφό της στο Περιφερει-
ακό Συμβούλιο Αττικής το Ειδικό Σχέδιο Αντι-
μετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης
Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ) της Περιφέρειας Αττικής με
τα παραρτήματα του στo οποίo περιλαμβάνεται
το ειδικό ΣΑΤΑΜΕ της ΜΕΛΚΟ ΠΕΤΡΟΛΕΟΥΜ
Α.Ε. που βρίσκεται στο 17ο χλμ. της Εθνικής
Οδού Αθηνών – Κορίνθου (παραλία Ασπροπύρ-
γου)στο Δήμο Ασπροπύργου,  ώστε το ενδιαφε-
ρόμενο κοινό να ενημερωθεί και να συμμετέχει
στη δημόσια διαβούλευση όπως προβλέπεται.
Αντικείμενο της εγκατάστασης αυτής είναι η
αποθήκευση υγρών καυσίμων και ορυκτελαίων

και η ανάμιξη και συσκευασία ορυκτελαίων. Τα
προαναφερθέντα υλικά χαρακτηρίζονται από
υψηλή επικινδυνότητα λόγω των εύφλεκτων ιδιο-
τήτων τους, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους,
οι οποίοι μπορεί να προκύψουν κατά την
διαχείριση τους. Συγκεκριμένα, λόγω της φύσης
τους τα παραπάνω προϊόντα μπορεί να προκα-
λέσουν φωτιά ή έκρηξη θέτοντας σε κίνδυνο την
ανθρώπινη υγεία αλλά και το σύνολο των έμβιων
οργανισμών με τους οποίους μπορεί να έρθουν
σε μακροχρόνια επαφή. Οι κύριοι κίνδυνοι που
χαρακτηρίζουν την εγκατάσταση και πιθανά να
προκαλέσουν βιομηχανικό ατύχημα μεγάλης
έκτασης (ΒΑΜΕ) είναι πυρκαγιά στα διακινούμε-
να και αποθηκευμένα καύσιμα. Φωτιά θα μπορ-
ούσε να προκληθεί σε δεξαμενές στα αναχώμα-
τα των δεξαμενών ύστερα από διαρροή προϊόν-
των, καθώς και/ή ύστερα από θραύση βυτιοφόρ-
ου οχήματος ή αγωγού μεταφοράς προϊόντων.
Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της δημόσιας
διαβούλευσης είναι από 26/4/17 έως και
15/5/17. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στη Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου
ή στην Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας
της Περιφέρειας Αττικής επί της Λ. Συγγρού 15-
17, Αθήνα (τηλ. 2132063534-536 και
2132063692-663-659 αντίστοιχα) και να καταθέ-
τουν ή να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή ηλεκτρο-
νικά (e-mail: ssona@patt.gov.gr και
grppna@patt.gov.gr) τις απόψεις τους. 
Η παραπάνω ανακοίνωση αναρτάται στην ιστο-
σελίδα της Περιφέρειας Αττικής
(www.patt.gov.gr) στο πεδίο των ανακοινώσεων
της Πολιτικής Προστασίας καθώς και στον πίνα-
κα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Αττικής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  &
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                                  
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15- 17
Τ.κ. 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. : 213 2063534 
Φαξ: 213 2063533                              
E-mail: ssona@patt.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.patt.gov.gr           

Αθήνα,  25 – 04 – 2017
Aρ. Πρωτ.: οικ.84391

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.
172058/17-02-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 354/τ.Β/2016)
και ειδικότερα το άρθρου 11 αυτής ανακοινώνε-
ται ότι:
Η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Περ-
ιφέρειας Αττικής διαβίβασε  με το με αρ. πρωτ.
οικ.82841/24-4-17 έγγραφό της στο Περιφερει-
ακό Συμβούλιο Αττικής το Ειδικό Σχέδιο Αντι-
μετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης
Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ) της Περιφέρειας Αττικής με
τα παραρτήματα του στo οποίo περιλαμβάνεται
το ειδικό ΣΑΤΑΜΕ της GALLON FUEL ΑΕΒΕΠ
που βρίσκεται στο Μούλκι στο Δήμο Ασπροπύρ-
γου,  ώστε το ενδιαφερόμενο κοινό να ενημερ-
ωθεί και να συμμετέχει στη δημόσια διαβούλευ-
ση όπως προβλέπεται.
Οι λειτουργικές δραστηριότητες που αναφέρον-
ται στην διακίνηση πετρελαιοειδών  πετρέλαιο

diesel και μαζούτ, καλύπτουν την παραλαβή,
αποθήκευση και φόρτωση για τη μεταφορά τους
σε πελάτες, προϊόντων πετρελαιοειδών. Σε
ολόκληρο το φάσμα των δραστηριοτήτων της
εγκατάστασης, από το σημείο εισόδου των
προϊόντων μέχρι και την τελική έξοδο των από
την εγκατάσταση , δεν πραγματοποιείται καμία
επεξεργασία αυτών. Από τις χρησιμοποιούμενες
κύριες και βοηθητικές ύλες στην εγκατάσταση, οι
επικίνδυνες ύλες που περιλαμβάνονται στην
Οδηγία SEVESO είναι το μαζούτ και το πετρέ-
λαιο. Τα προαναφερθέντα προϊόντα χαρακ-
τηρίζονται ως επικίνδυνα λόγω των εύφλεκτων
ιδιοτήτων τους. Συγκεκριμένα, λόγω της φύσης
τους τα παραπάνω προϊόντα μπορεί να προκα-
λέσουν φωτιά θέτοντας σε κίνδυνο την ανθ-
ρώπινη υγεία αλλά και το σύνολο των έμβιων
οργανισμών με τους οποίους μπορεί να έρθουν
σε μακροχρόνια επαφή.  
Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της δημόσιας
διαβούλευσης είναι από 26/4/17 έως και
15/5/17. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στη Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου
ή στην Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας
της Περιφέρειας Αττικής επί της Λ. Συγγρού 15-
17, Αθήνα (τηλ. 2132063534-536 και
2132063692-663-659 αντίστοιχα) και να καταθέ-
τουν ή να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή ηλεκτρο-
νικά (e-mail: ssona@patt.gov.gr και
grppna@patt.gov.gr) τις απόψεις τους. 
Η παραπάνω ανακοίνωση αναρτάται στην ιστο-
σελίδα της Περιφέρειας Αττικής
(www.patt.gov.gr) στο πεδίο των ανακοινώσεων
της Πολιτικής Προστασίας καθώς και στον πίνα-
κα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Αττικής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                         

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  &
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                                  
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15- 17
Τ.κ. 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. : 213 2063534 
Φαξ: 213 2063533                              
E-mail: ssona@patt.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.patt.gov.gr                 

Αθήνα,  25 – 04 – 2017
Aρ. Πρωτ.: οικ.84382

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.
172058/17-02-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 354/τ.Β/2016)
και ειδικότερα το άρθρου 11 αυτής ανακοινώνε-
ται ότι:
Η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Περ-
ιφέρειας Αττικής διαβίβασε  με το με αρ. πρωτ.
οικ.82841/24-4-17 έγγραφό της στο Περιφερει-
ακό Συμβούλιο Αττικής το Ειδικό Σχέδιο Αντι-
μετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης
Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ) της Περιφέρειας Αττικής με
τα παραρτήματα του στo οποίo περιλαμβάνεται
το ειδικό ΣΑΤΑΜΕ της GALLON OIL S.A. που
βρίσκεται στα Νεόκτιστα στο Δήμο Ασπροπύρ-
γου,  ώστε το ενδιαφερόμενο κοινό να ενημερ-
ωθεί και να συμμετέχει στη δημόσια διαβούλευ-
ση όπως προβλέπεται.
Οι δραστηριότητες της εγκατάστασης αναφέρον-
ται στην παραλαβή, αποθήκευση και διακίνηση

πετρελαίου Diesel και βενζινών (Unleaded και
Unleaded με LRP).Σε ολόκληρο το φάσμα των
δραστηριοτήτων της εγκατάστασης, από το
σημείο εισόδου των προϊόντων μέχρι και την
τελική έξοδο από την εγκατάσταση, δεν πραγμα-
τοποιείται καμία περαιτέρω επεξεργασία αυτών.
Από τις χρησιμοποιούμενες κύριες και βοηθητι-
κές ύλες στην εγκατάσταση, οι επικίνδυνες ύλες
που περιλαμβάνονται στην Οδηγία SEVESO
είναι η βενζίνη και το πετρέλαιο. Τα προαναφερ-
θέντα προϊόντα χαρακτηρίζονται από υψηλή επι-
κινδυνότητα λόγω των εύφλεκτων ιδιοτήτων
τους, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους, οι
οποίοι μπορεί να προκύψουν κατά την διαχείρι-
ση τους. Συγκεκριμένα, λόγω της φύσης τους τα
παραπάνω προϊόντα μπορεί να προκαλέσουν
φωτιά ή έκρηξη θέτοντας σε κίνδυνο την ανθ-
ρώπινη υγεία αλλά και το σύνολο των έμβιων
οργανισμών με τους οποίους μπορεί να έρθουν
σε μακροχρόνια επαφή. 
Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της δημόσιας
διαβούλευσης είναι από 26/4/17 έως και
15/5/17. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απε-
υθύνονται στη Γραμματεία του Περιφερειακού
Συμβουλίου ή στην Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής
Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής επί της Λ.
Συγγρού 15-17, Αθήνα (τηλ. 2132063534-536
και 2132063692-663-659 αντίστοιχα) και να
καταθέτουν ή να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή
ηλεκτρονικά (e-mail: ssona@patt.gov.gr και
grppna@patt.gov.gr) τις απόψεις τους. 
Η παραπάνω ανακοίνωση αναρτάται στην ιστο-
σελίδα της Περιφέρειας Αττικής
(www.patt.gov.gr) στο πεδίο των ανακοινώσεων
της Πολιτικής Προστασίας καθώς και στον πίνα-
κα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Αττικής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  &
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                                  
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15- 17
Τ.κ. 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. : 213 2063534 
Φαξ: 213 2063533                              
E-mail: ssona@patt.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.patt.gov.gr                 

Αθήνα,  25 – 04 – 2017
Aρ. Πρωτ.: οικ.84385

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.
172058/17-02-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 354/τ.Β/2016)
και ειδικότερα το άρθρου 11 αυτής ανακοινώνε-
ται ότι:
Η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Περ-
ιφέρειας Αττικής διαβίβασε  με το με αρ. πρωτ.
οικ.82841/24-4-17 έγγραφό της στο Περιφερει-
ακό Συμβούλιο Αττικής το Ειδικό Σχέδιο Αντι-
μετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης
Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ) της Περιφέρειας Αττικής με
τα παραρτήματα του στo οποίo περιλαμβάνεται
το ειδικό ΣΑΤΑΜΕ της LINDE HELLAS ΕΠΕ που
βρίσκεται στο Τρύπιο Λιθάρι της Μάνδρας στο
Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας,  ώστε το ενδιαφερό-
μενο κοινό να ενημερωθεί και να συμμετέχει στη
δημόσια διαβούλευση όπως προβλέπεται.

Οι δραστηριότητες που ασκούνται στο εργοστά-
σιο είναι: Παραγωγή Υγρού Οξυγόνου , Αζώτου
και Αργόν, Παραγωγή και Εμφιάλωση Υδρογό-
νου, Παραγωγή και Εμφιάλωση Ασετυλίνης,
Εμφιάλωση Πεπιεσμένων Αερίων και Μειγμάτων
και Έλεγχος φιαλών. Οι επικίνδυνες ουσίες στην
εγκατάσταση είναι: υγρό οξυγόνο, αέρια ασετ-
υλίνη, ακετόνη, θειικό οξύ 97%, αέριο υδρογόνο
και διάλυμα καυστικού καλίου 25%. Η εγκατά-
σταση υπάγεται στις διατάξεις της ΚΥΑ
172058/2016 (SEVESO III) λόγω της αποθήκευ-
σης επικινδύνων ουσιών και εντάσσεται στην
κατηγορία εγκαταστάσεων κατώτερης βαθμίδας.
Τα σημαντικά ατυχήματα που μπορούν να
συμβούν στην εγκατάσταση είναι: α) Πυρκαγιά,
β) Έκρηξη και γ) Διασπορά τοξικών αερίων. 
Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της δημόσιας
διαβούλευσης είναι από 26/4/17 έως και
15/4/17. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απε-
υθύνονται στη Γραμματεία του Περιφερειακού
Συμβουλίου ή στην Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής
Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής επί της Λ.
Συγγρού 15-17, Αθήνα (τηλ. 2132063534-536
και 2132063692-663-659 αντίστοιχα) και να
καταθέτουν ή να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή
ηλεκτρονικά (e-mail: ssona@patt.gov.gr και
grppna@patt.gov.gr) τις απόψεις τους. 
Η παραπάνω ανακοίνωση αναρτάται στην ιστο-
σελίδα της Περιφέρειας Αττικής
(www.patt.gov.gr) στο πεδίο των ανακοινώσεων
της Πολιτικής Προστασίας καθώς και στον πίνα-
κα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Αττικής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  &
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ                                  
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου
Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15- 17
Τ.κ. 117 43 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Γεωργιάδης
Τηλ. : 213 2063534 
Φαξ: 213 2063533                              
E-mail: ssona@patt.gov.gr
Ιστοσελίδα: www.patt.gov.gr                 

Αθήνα,  25 – 04 – 2017
Aρ. Πρωτ.: οικ.84389

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.
172058/17-02-2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 354/τ.Β/2016)
και ειδικότερα το άρθρου 11 αυτής ανακοινώνε-
ται ότι:
Η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Περ-
ιφέρειας Αττικής διαβίβασε  με το με αρ. πρωτ.
οικ.82841/24-4-17 έγγραφό της στο Περιφερει-
ακό Συμβούλιο Αττικής το Ειδικό Σχέδιο Αντι-
μετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης
Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ) της Περιφέρειας Αττικής με
τα παραρτήματα του στo οποίo περιλαμβάνεται
το ειδικό ΣΑΤΑΜΕ η εγκατάσταση αποθήκευσης
πετρελαιοειδών της ΕΛΠΕ Α.Ε. στην περιοχή Αγ.
Τριάδας στο Δήμο Μεγαρέων,  ώστε το ενδιαφε-
ρόμενο κοινό να ενημερωθεί και να συμμετέχει
στη δημόσια διαβούλευση όπως προβλέπεται.
Οι Εγκαταστάσεις Δεξαμενών Μεγάρων των
ΕΛΠΕ αποτελούν τον ενδιάμεσο σταθμό αποθή-
κευσης, διακίνησης και παραλαβής αργού πετρ-

ελαίου και διαθέτουν δεξαμενές πλωτής οροφής.
Στις Μελέτες Ασφάλειας της εγκατάστασης που
έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες Αρχές, περιλαμ-
βάνονται υπολογισμοί των αποστάσεων και του
μεγέθους των επιπτώσεων διαφόρων υποθε-
τικών σεναρίων μεγάλων ατυχημάτων. Οι επι-
πτώσεις των περισσότερων σεναρίων που μελε-
τήθηκαν περιορίζονται μέσα στα όρια της εγκα-
τάστασης και μόνο για μικρό αριθμό σεναρίων
προκύπτουν επιπτώσεις σε γειτονικές περιοχές.
Για όλα τα σενάρια προβλέπονται αντίστοιχα
μέτρα και σχέδια αντιμετώπισης και προστασίας.
Οι κύριοι κίνδυνοι που χαρακτηρίζουν την εγκα-
τάσταση και πιθανά να προκαλέσουν βιομηχα-
νικό ατύχημα μεγάλης έκτασης (ΒΑΜΕ) είναι
πυρκαγιά στο διακινούμενο και αποθηκευμένο
προϊόν. Φωτιά θα μπορούσε να προκληθεί σε
δεξαμενές στα αναχώματα των δεξαμενών ύστε-
ρα από διαρροή προϊόντων, καθώς και/ή στους
αγωγούς μεταφοράς προϊόντων.
Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της δημόσιας
διαβούλευσης είναι από 26-4-17 έως και 15-5-
17. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνον-
ται στη Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβου-
λίου ή στην Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προ-
στασίας της Περιφέρειας Αττικής επί της Λ.
Συγγρού 15-17, Αθήνα (τηλ. 2132063534-536
και 2132063692-663-659 αντίστοιχα) και να
καταθέτουν ή να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή
ηλεκτρονικά (e-mail: ssona@patt.gov.gr και
grppna@patt.gov.gr) τις απόψεις τους. 
Η παραπάνω ανακοίνωση αναρτάται στην ιστο-
σελίδα της Περιφέρειας Αττικής
(www.patt.gov.gr) στο πεδίο των ανακοινώσεων
της Πολιτικής Προστασίας καθώς και στον πίνα-
κα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Αττικής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ



12-θριάσιο Τετάρτη 26 Απριλίου 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 θεωρηθ-

εί 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.gr ή fax : 210 5599076.

(5.4.17)

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

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

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

ΚΙΝΕΤΑΣ. ΤΙΜΗ 70.000 ΕΥΡΩ. ΤΗΛ. 6936347888 ΣΟΦΙΑ

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  
ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑ  8855
ΤΤ..ΜΜ..  ΕΕΝΝΑΑΝΝΤΤΙΙ  ΤΤΟΟΥΥ  ΙΙΕΕΡΡΟΟΥΥ  ΝΝΑΑΟΟΥΥ
ΕΕΥΥΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΙΙΣΣΤΤΡΡΙΙΑΑΣΣ  ((ΟΟΠΠΙΙΣΣΘΘΕΕΝΝ

ΔΔΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ))  
ΓΓΙΙΑΑ  ΟΟΠΠΟΟΙΙΑΑΔΔΗΗΠΠΟΟΤΤΕΕ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗ    

ΤΤΗΗΛΛ::  66997777442266227799

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΒΡΕΦΩΝ. 
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ ΣΕ ΒΡΕΦΗ

ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ -
ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΔΗΜΟΙ. ΠΡΩΙΝΟ

ΩΡΑΡΙΟ. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 6977403342

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟ-

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ 
ΜΕ ΑΔΕΙΑ,

ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 40
ΕΤΩΝ ΑΠΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΣΤΟΝ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.
ΤΗΛEΦΩΝΟ 

210 5575860-1

Ενοικιάζεται κατάστημα 105
τετραγωνικών μέτρων στο 

Κέντρο του Ασπροπύργου. Οδός
Κολοκοτρώνη και Σαλαμίνος γωνία.

6974792931, 2105571963

ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ
Ζητείται βοηθός λογιστή σε εμπορική/τεχνικήεταιρεία.
Απόφοιτος οικονομικής σχολής 5έτη προϋπηρεσίας.

Γνώση λογιστικών προγραμμάτων. 
Περιοχή Ασπρόπυργος . Αποστολή βιογραφικών 

στο e-mail:lampathakisb@gmail.com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ΓΙΑ
ΤΖΑΚΙ. ΠΕΥΚΟ 130€/ΤΟΝΟΣ, ΕΛΙΑ
160€/ΤΟΝΟΣ, ΔΑΔΙ 3 ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ/

10€. ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6982155684 

& 6943424342
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ΖΖηηττεείίττααιι  ττεεχχννίίττηηςς  σσεε  μμηηχχααννοολλοογγιικκόό  ττοομμέέαα  γγιιαα  μμόόννιιμμηη  ααππαασσχχόόλληησσηη

Ζητείται από τεχνική επιχείρηση στην Ελευσίνα, για εργασία σε ηλεκτρομηχανολογικό τομέα
(κυρίως συνεργείο), τεχνίτης  έως 30 ετών για πλήρης απασχόληση (10:30-19:30),

με ελάχιστη πρακτική γνώση σε οποιονδήποτε μηχανολογικό τομέα
(π.χ. σε επισκευή οχημάτων ή υδραυλικά).

Απαραίτητες προϋποθέσεις: ελάχιστη γνώση χειρισμού ηλ. υπολογιστή, στοιχειώδης
κατανόηση Αγγλικής γλώσσας, δίπλωμα οδήγησης αυτοκίνητου, δικό του μέσο μεταφοράς

(αυτοκίνητο), συνεργάσιμος με όρεξη για χειρωνακτική εργασία. 
Αποστολή βιογραφικού στο stavros@heavy-forklifts.com είτε στο φαξ 210 5549963 

είτε με μήνυμα  τα στοιχεια στο 698078807. Βασικό ημερομίσθιο.

ΓΓΑΑΜΜΟΟΣΣ
Ο ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΓΥΡΩΣ ΤΟ

ΓΕΝΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ
ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΕΞΑΡΧΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ
ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΠΟΥ
ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ

ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 
ΣΤΟ ΙΛΙΟΝ.

ΓΓΑΑΜΜΟΟΣΣ

Ο ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΒΟΛΙΚΟΒΑ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΕΙ
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ Η
ΧΙΟΝΙΔΗ ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΤΟΥ

ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΩΛΙΝΑΣ 
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΑΪΟΓΛΙΔΟΥ

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ 

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΟΥ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΗ
ΓΚΟΡΥΤΣΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
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νΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 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 Σκλαβενίτη, με θερ-
μοσίφωνα 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 μπάνια, σε οικόπεδο 180
τ.μ., αυτόνομη θέρμανση, ε-
λεύθερη, 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

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
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ
ΕΡΓΑΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΙ
ΕΩΣ ΤΟ ΒΡΑΔΥ. ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ. ΤΗΛ
6945376503

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

Βοηθός βρεφονηπιοκόμος
από τον Ασπρόπυργο αναζ-
ητά εργασία σε ιδιωτικό παι-
δικό σταθμό. Επίσης ανα-
λαμβάνει 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 πα-
πάκι - μηχανάκι για μετακι-
νήσεις λόγω προβλήματος
αναπηρίας. 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

ΙΙΒΒΙΙΣΣΚΚΟΟΣΣ
Στο κατάστημά μας θα βρείτε:
α) Βότανα  (ιβίσκος, αλόη, 
σπιρουλίνα,  κλπ)
β) Αρωματικά φυτά  (μέντα, δυόσμος, ρίγανη, κλπ)
γ) Αφεψήματα (τσάι, χαμομήλι, φασκόμηλο, κλπ)
δ) Μπαχαρικά  σε μεγάλη ποικιλία κάθε είδους

όπως κάρυ, πιπέρι, μείγματα μπαχαρικών για ξεχωρι-
στές  χρήσεις και  γεύσεις και αλάτι διαφόρων τύπων και
προελεύσεων.

ε) Τοπικά Ελληνικά προϊόντα από διάφορες περ-
ιοχές της Ελλάδος  όπως μαστίχα Χίου, μέλι, κλπ
και αντίστοιχα προ'ι'όντα.

στ)  Καλλυντικά, αφρόλουτρα, οδοντόκρεμες,
κλπ. βασισμένα σε φυτικά προϊόντα όπως η
μαστίχα, η αλόη, η ελιά  κ.λ.π.

ζ) Ποτά παραδοσιακά για σας και τους εορταζομένους φίλους σας όπως
ρακί, τσίπουρο, μαστίχα.

η) Παραδοσιακά χειροποίητα είδη ζυμαρικών κατασκευασμένα με βιολογι-
κά υλκά.  

θ) Ζεάλευρα  και προ'ι'όντα ζέας και πολλά ακόμα προ'ι'όντα.
Επισκεφθείτε μας και θα εκπλαγείτε από την ποικιλία, την ποιότητα αλλά

και για να  γνωρίσετε τις μεγάλες δυνατότητες της φύσης  μέσα από τα φυτι-
κά μας προϊόντα.

ΦΦυυλλήήςς  88ΑΑ  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς,,    ΤΤηηλλέέφφωωννοο::  221100--55557799880011

ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΣΣΠΠΙΙΤΤΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΣΣ  ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΣΣΗΗ  ΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΝΝΑΑ
ΑΑΤΤΟΟΜΜΟΟ  ,,  ΟΟΧΧΙΙ  ΔΔΙΙΑΑΜΜΑΑΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑ,,  

ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ..
ΤΤΗΗΛΛ..  66994477554488662288



16-θριάσιο Τετάρτη 26 Απριλίου 2017


