
ΚΚααττααννοομμήή  1166,,99  εεκκ..  €€  σσεε  ΔΔήήμμοουυςς  
γγιιαα  δδρράάσσεειιςς  ππυυρροοππρροοσστταασσίίααςς    

Προετοιμάζεται για την προστασία
του δασικού πλούτου σε Βίλια 

και Πόρτο Γερμενό 
η δημοτική αρχή Μάνδρας-Ειδυλλίας 
Εκτεταμένες εργασίες για τον καθαρισμό του φυσικού

περιβάλλοντος, καθώς το καλοκαίρι πλησιάζει 

ΒΒγγήήκκεε  ααππόό  ττοονν  ......ββάάλλττοο  
ηη  υυδδρροοδδόόττηησσηη  ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς
ΑΑγγίίοουυ  ΝΝεεκκττααρρίίοουυ  σσττοονν  δδήήμμοο

ΜΜάάννδδρρααςς  --  ΕΕιιδδυυλλλλίίααςς    
Δόθηκε λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα 

έπειτα από εντατική προσπάθεια 
της δημάρχου Γ. Κριεκούκη 

Δυτική Αττική και 
Βιομηχανίες SEVESO !

Έφτασε η ώρα εφαρμογής των Σχεδίων
Αντιμετώπισης Τεχνολογικού Ατυχήματος

Μεγάλης Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ)

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ :
Ανοιχτή Ανοιχτή 

πρόσκληση σε πρόσκληση σε 
καλλιτέχνες γιακαλλιτέχνες για
να παρέμβουννα παρέμβουν
δημιουργικά σεδημιουργικά σε
κεντρικα σημείακεντρικα σημεία

της πόληςτης πόλης

ΥΨΗΛΗ Η ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ ΣΕ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

ΠΠλληηρρώώννοουυμμεε  33,,77  δδιισσ..
γγιιαα  ""δδωωρρεεάάνν""  ΠΠααιιδδεείίαα!!

ΕΕκκττόόςς  εελλέέγγχχοουυ  εείίννααιι  ππλλέέοονν  ηη  δδρράάσσηη  
ττωωνν  λληησσττώώνν  ττωωνν  χχρρηημμααττοοκκιιββωωττίίωωνν
Στο Μενίδι βρέθηκε ‘’λαμπαδιασμένο’’ ακόμη

ένα όχημα διαφυγής τους
Αρχικά τα χτυπήματα 

περιορίζονταν στην Δυτική
 Αττική, όμως η σπείρα 

εκμεταλλεύτηκε τις γεωγραφικές
δυνατότητες του Μενιδίου 

ως ορμητήριο και έτσι
 στράφηκαν προς τις 

επιχειρήσεις της Μαλακάσας 
& της Βιομηχανικής 

Περιοχής Σχηματαρίου 

ΕΕππεεννδδυυττιικκόό  ......φφλλεερρττ  ττηηςς  CCoossccoo  
με τα ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου

Σε εκτιμήσεις τους, παράγοντες που παρακολουθούν την υπόθεση  επισημαίνουν ότι εφόσον
 τρέξει το deal, εκτός από τη διατήρηση των θέσεων εργασίας θα δημιουργηθούν

 και νέες προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες της εταιρείας.
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Σύλλογος Γυναικών Ελευσίνας
Κάλεσμα της ΟΓΕ για την
εργατική Πρωτομαγιά 2017

Σύσκεψη για τα προβλήματα των 
εργαζομένων στην εταιρεία SKOT AE με τη

συμμετοχή των εμπλεκόμενων μερών 
ΣΣυυννδδρροομμήή  ττηηςς  ΑΑννττιιππεερριιφφέέρρεειιααςς  

ΔΔυυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς,,  ώώσσττεε  νναα  
ααπποοκκαατταασσττααθθεείί  ηη  οομμααλλήή  λλεειιττοουυρργγίίαα  

κκααιι  νναα  δδιιαασσφφααλλιισσθθοούύνν  
τταα  εερργγαασσιιαακκάά  δδιικκααιιώώμμαατταα  
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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 Πέμπτη 27 Απριλίου 2017

Ασπρόπυργος
Καπάτου Μαρία Γ. Αγίου Δημητρίου 9 & Αχαρνών,

2105578420

Ελευσίνα
Ν Β ΒΙΛΛΙΩΤΗΣ Τ Σ ΜΑΝΓΚΑΝΙ ΟΕ Παγκάλου 81,

2105547602

Μάνδρα
Κληρονόμοι Βασιλείου Ισιδώρα Π. 

Στρατηγού Ρόκκα Νικολάου 67, 2105555236
Aχαρνές

Στράγκα Μαρία Χ. 
Φιλαδελφείας 47, 2102440400

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια
Κατζιλιεράκη Βασιλική Α. Τσακάλωφ 11 & Μαστραχά 2,

Πλησίον ΙΚΑ, 2102471660

Χαϊδάρι
Γαλανοπούλου Χριστίνα Κ. Φυλής 1 & Πύλου, 

Χαϊδάρι - Δάσος, 2105320973

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Ηλιοφάνεια 

Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 
26 βαθμούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Παγκόσμια Ημέρα Σχεδίου (Design)
Ιερομάρτυρος Συμεών επισκόπου Ιερο-

σολύμων

ΚΚααττααννοομμήή  1166,,99  εεκκ..  €€  σσεε  ΔΔήήμμοουυςς  
γγιιαα  δδρράάσσεειιςς  ππυυρροοππρροοσστταασσίίααςς  

Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Πάνου Σκουρλέτη,
εγκρίθηκε η κατανομή ποσού ύψους 16.890.000 ευρώ σε
Δήμους της Χώρας, αποκλειστικά για την κάλυψη δράσεων

πυροπροστασίας, με χρέωση του λογαριασμού του υπουργείου Εσω-
τερικών «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», που τηρείται στο
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Το εν λόγω ποσό μπορεί να αξιοποιηθεί από τους Δήμους, για τη
χρηματοδότηση Προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλά-
στησης, με σκοπό την άμβλυνση των κινδύνων, σε περιοχές ιδιαίτερης
προστασίας, αλλά και για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθα-
ρισμού της βλάστησης που ενεργείται για τους ίδιους λόγους από ιδιοκτήτες σε περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και
εκτάσεις.

Επίσης, μπορούν να χρηματοδοτηθούν έργα προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης κυρίως στη ζώνη μίξης
δασών – πόλεων και οικισμών για λόγους αντιπυρικής προστασίας των πολεοδομικών συγκροτημάτων αλλά και τη
συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου.

Τέλος, ενισχύεται η εθελοντική δράση σε επίπεδο ΟΤΑ Α΄ βαθμού, ενώ παράλληλα καλύπτονται οι ανάγκες που
προκύπτουν από την έλλειψη σε εξοπλισμό, λειτουργικά έξοδα και την κάλυψη δαπανών μίσθωσης οχημάτων για την
ενίσχυση του έργου της καταστολής ή της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

ΠΠρροοεεττοοιιμμάάζζεεττααιι  γγιιαα  ττηηνν  ππρροοσστταασσίίαα  ττοουυ  δδαασσιικκοούύ  ππλλοούύττοουυ  
σσεε  ΒΒίίλλιιαα  κκααιι  ΠΠόόρρττοο  ΓΓεερρμμεεννόό  ηη  δδηημμοοττιικκήή  ααρρχχήή  ΜΜάάννδδρρααςς  
Εκτεταμένες εργασίες για τον καθαρισμό του φυσικού περιβάλλοντος , καθώς το καλοκαίρι πλησιάζει 

Εκτεταμένες εργασίες και στοχευμένες δράσεις για τον καθαρισμό
και τον καλλωπισμό του φυσικού περιβάλλοντος  έγιναν στα Βίλια
και στο Πόρτο Γερμενό. Με την δυναμική επέμβαση των συνερ-

γείων και την υποστήριξη των μηχανημάτων του Δήμου πραγματοποιήθη-
καν εκτεταμένες εργασίες καθαρισμού στην Δημοτική Ενότητα Βιλίων. Η
υπηρεσία εργάστηκε, καθαρίζοντας μεγάλες εκτάσεις, μέσα και έξω από
την πόλη, σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους, καθώς και στην περ-
ιοχή του Πόρτο Γερμενό.Χρησιμοποιώντας τον λειοτεμαχιστή, φορτηγά και
φορτωτές κατάφερε να αποκαταστήσει σε πολλά σημεία το φυσικό περι-
βάλλον απομακρύνοντας κλαδιά, μπάζα και απορρίμματα που καθημερι-
νά ρίπτονται ανεύθυνα και χωρίς σκέψη. Ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας
έχει προγραμματίσει τη συνέχιση τέτοιων εκτεταμένων παρεμβάσεων σε
όλες τις Δημοτικές Ενότητες και σε κάθε γωνιά του Δήμου.

Την επέκτασή της στην ναυπηγοεπισκευή της χώρας
μας μελετά η Cosco, που μελετά την περίπτωση αγο-
ράς των ναυπηγείων Ελευσίνας και Σύρου, αφού στα

σχέδια του κινεζικού κολοσσού είναι η Ελλάδα να εξελιχθεί στο
μεγαλύτερο επισκευαστικό κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου,
ξεπερνώντας και τη γειτονική Τουρκία, προσελκύοντας για
επισκευές όχι μόνο τα ελληνόκτητα πλοία, αλλά και τα πλοία
κινεζικής κατασκευής, που θα πλέουν στη Μεσόγειο, ώστε να
γίνει η χώρα μας βάση της κινεζικής ναυπηγικής βιομηχανίας
στην Ευρώπη, κάτι που δεν υφίσταται.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον την Cosco αποκάλυψε ο υφυπο-
υργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Στέργιος Πιτσιόρλας, ο
οποίος ενημέρωσε σχετικά το ΔΣ του Εμπορικού και Βιομηχα-
νικού Επιμελητηρίου Πειραιά.

Ειδικότερα για τον όμιλο Νεώριον ο υφυπουργός διευκρίνι-
σε ότι θα ακολουθηθεί διαφορετική διαδικασία από του ειδικού
διαχειριστή που πρόκειται να τοποθετηθεί στα ναυπηγεία Σκα-

ραμαγκά, καθώς η πιστώτρια τράπεζα -εφόσον υλοποιηθεί το
σχέδιο- θα καταθέσει αίτηση στο δικαστήριο αν υπάρξει βιώσι-
μο business plan από συγκεκριμένο επενδυτή.

Για τις διαπραγματεύσεις -σύμφωνα με πληροφορίες- ανα-
μένεται κρίσιμη συνάντηση της εταιρείας και της τράπεζας με
τη διαμεσολάβηση του υφυπουργού, που θα είναι η δεύτερη το
τελευταίο διάστημα μεταξύ των τριών πλευρών. Στη συνάν-
τηση θα εξεταστούν τρία ζητήματα, που πρέπει να επιλυθούν:
το ύψος του κουρέματος, από την τράπεζα για τις πιστώσεις
της προς τα ναυπηγεία, η νομοθετική πρωτοβουλία από πλε-
υράς Κυβέρνησης για περικοπή των οφειλών του Νεωρίου και
η εξασφάλιση των εργαζομένων στα ναυπηγεία.

Σύμφωνα με επιχειρηματικούς κύκλους, εφ’ όσον η συμφ-
ωνία ολοκληρωθεί δεν αποκλείεται στο εγχείρημα να συμμε-
τάσχουν και άλλες εταιρείες ή και κοινοπραξίες εκτός από την
Cosco, ενώ το τίμημα υπολογίζεται στα 130-140 εκατ. ευρώ,
πέραν του ποσού για τον εκσυγχρονισμό των ναυπηγείων.

ΕΕππεεννδδυυττιικκόό  ......φφλλεερρττ  ττηηςς  CCoossccoo  
με τα ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου
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ΒΒγγήήκκεε  ααππόό  ττοονν  ......ββάάλλττοο  
ηη  υυδδρροοδδόόττηησσηη  ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς
ΑΑγγίίοουυ  ΝΝεεκκττααρρίίοουυ  σσττοονν  δδήήμμοο

ΜΜάάννδδρρααςς  --ΕΕιιδδυυλλλλίίααςς  
ΔΔόόθθηηκκεε  λλύύσσηη  σσεε  έένναα  χχρρόόννιιοο  ππρρόόββλληημμαα
έέππεειιτταα  ααππόό  εεννττααττιικκήή  ππρροοσσππάάθθεειιαα  ττηηςς

δδηημμάάρρχχοουυ  ΓΓ..  ΚΚρριιεεκκοούύκκηη  

Στην τελική φάση βρίσκεται πλέον η υδροδότηση
του Αγ. Νεκταρίου στον δήμο Μάνδρας - Ειδ-
υλλίας, για να λυθεί έτσι ένα πρόβλημα που

απασχολούσε την περιοχή για χρόνια.
Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου

εγκρίθηκε το με αρ. πρωτ. 7032/20.04.2017 πρακτικό της
Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού ¨Προμήθεια
επισκευή και τοποθέτηση υδρομετρητών».

Ακολούθως ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του
διαγωνισμού και εντός των ημερών θα αρχίσει η τοποθ-
έτηση τους για να υδροδοτηθεί η περιοχή.

Δίνεται, έτσι, λύση σε ένα πρόβλημα χρόνων, μετά από
τις πρωτοβουλίες της Δημάρχου Μάνδρας - Ειδυλλίας
Γιάννας Κριεκούκη, αφού αμέσως μετά την ανάληψη των
καθηκόντων της φρόντισε για:

την ηλεκτροδότηση των αντλιοστασίων
την προκήρυξη διαγωνισμού για τις συνδέσεις των

κατοικιών με το δίκτυο
τη νέα προκήρυξη διαγωνισμού για την τοποθέτηση

υδρομετρητών
«Μετά από επίμονη και εντατική προσπάθεια καταφέρ-

αμε, ένα έργο που είχε «βαλτώσει» για χρόνια, να το φέρ-
ουμε εις πέρας.

Αποδίδουμε σήμερα στους δημότες μας ένα έργο που
εξασφαλίζει μια καλύτερη ποιότητα ζωής» δήλωσε η
Δήμαρχος Μάνδρας Ειδυλλίας Γιάννα Κριεκούκη.

Κατόπιν πρωτοβουλίας
του Αντιπεριφερει-
άρχη Δυτικής Αττικής,

κ. Γ. Βασιλείου, πραγματοποι-
ήθηκε στις 25 Απριλίου στην
Ελευσίνα, συνάντηση για τα
προβλήματα που αντιμε-
τωπίζουν οι εργαζόμενοι στην
εταιρεία SKOTAE. Στη συνάν-
τηση υπήρξε αναλυτική παρ-
ουσίαση των απόψεων των
εμπλεκόμενων μερών, εργο-
δοσίας και εργαζομένων, ενώ
συμμετείχαν εκπρόσωποι του
Δήμου Μάνδρας, του Ειδικού Γραμματέα ΣΕΠΕ, καθώς και κλα-
δικών και τοπικών συνδικαλιστικών φορέων.

Με δεδομένο ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εταιρεία
έχουν σημαντική επίπτωση στους εργαζόμενους, αναζητήθηκαν
τρόποι που μπορούν να συμβάλουν στη λειτουργία της εν λόγω
εταιρείας με πλήρη απασχόληση των εργαζόμενων έτσι ώστε να
αποκατασταθεί η κανονικότητα. Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττι-

κής, κ. Γ. Βασιλείου, επεσήμανε τη
στήριξή του στους εργαζόμενους και
στον πολύμηνο αγώνα τους, καθώς
και τη βούληση της Περιφέρειας να
συνδράμει ενεργά προς την
κατεύθυνση δικαίωσής τους και δια-
σφάλισης των εργασιακών δικαιω-
μάτων τους.

Στη συνάντηση συμμετείχαν αναλ-
υτικά: Ι. Αδάμ, Αντιδήμαρχος Μάν-
δρας- Ειδυλλίας, Π. Κορφιάτης, Διε-
υθυντής Γραφείου Ειδικού Γραμμα-
τέα ΣΕΠΕ, Ι. Κεραμύδας, Δ. Κερ-
αμύδας, ΣΚΟΤ ΑΕ, Β. Λίγγος, Πρόε-

δρος ΕΚΕΔΑ, Ε. Θεοχάρης, Πρόεδρος ΟΕΧΒΕ, Γ. Γώγος, Μέλος ΔΣ
Εργατικού Κέντρου Πειραιά, Γ. Ρόκκα, Πρόεδρος Σωματείου Εργα-
ζομένων SKOT,  A. Πέππα, Αντιπρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων
SKOT, Ε. Γκιόκας, Έφορος Σωματείου Εργαζομένων SKOT, Σ.
Καπετάνιος, Σωματείο Εργαζομένων Χαλυβουργικής, Θ. Βαρέλη,
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, Π. Νικολαϊδης,
Σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής.

Εκτός ελέγχου είναι πλέον η δράση των
ληστών των χρηματοκιβωτίων που εισέ-
βαλαν σε δυο διαφημιστικές εταιρίες και

μια εταιρία γραφικής ύλης στο Γέρακα, περνώντας
από την μια εταιρία στην άλλη σπάζοντας την μεσο-
τοιχία με βαριοπούλες! Στη συνέχεια διέφυγαν με
ένα toyota corola το οποίο πυρπόλησαν στο Μενίδι.

Στις 03:30 τα ξημερώματα της Τετάρτης, έξι άτομα
με καλυμμένα χαρακτηριστικά, εισέβαλαν σε κτίριο
στην συμβολή των οδών Κομοτηνής και Ημαθίας
στο Γέρακα. Αρχικά παραβίασαν παράθυρο ισο-
γείου και εισήλθαν στο εσωτερικό της διαφημιστικής
εταιρίας, "Fos Production" , χωρίς να έχει διαπι-
στωθεί από τις αρχές αν αφαίρεσαν κάποιο χρηματοκιβώτιο.

Στη συνέχεια έσπασαν με βαριοπούλες την μεσοτοιχία και πέρ-
ασαν στο εσωτερικό εταιρίας γραφικής ύλης με ην επωνυμία
"ΑΕΠΚΑ" καταφέρνοντας να αφαιρέσουν ένα χρηματοκιβώτιο με
άγνωστο χρηματικό ποσό.

Εν συνεχεία και με όλη τους την  άνεση έσπασαν άλλη μεσο-
τοιχία και μπήκαν σε μια ακόμη διαφημιστική με την επωνυμία
"Oτζίλβυ" και έλεγξαν τους χώρους αναζητώντας κάποιο χρημα-
τοκιβώτιο χωρίς ακόμη να έχει διαπιστωθεί αν το κατάφεραν.

Οι δράστες μετά τις 3 εισβολές απομακρύνθηκαν με ένα Τοy-
ota Corola το οποίο είχαν κλέψει στις 23 Απριλίου από την Νέα
Φιλαδέλφεια. 

Το όχημα βρέθηκε καμένο  στην  συμβολή των οδών Κερα-
μιδίου και Νούσης στο Μενίδι, ενώ στο εσωτερικό του υπήρχαν
δυο άδεια χρηματοκιβώτια.

Πρώτη προτεραιότητα αποτελεί για το Τμήμα Εγκλημάτων
κατά Ιδιοκτησίας, της Ασφάλειας Αττικής, η εξάρθρωση της
σπείρας των ληστών χρηματοκιβωτίων (αν είναι μία), λόγω της
συχνότητας των χτυπημάτων της και της ανησυχίας που προκα-
λούν σε επιχειρήσεις και τους υπαλλήλους τους, αλλά και η εξάρ-
θρωση της συμμορίας των ληστών των τραπεζικών θυρίδων
που μετά από σχεδόν έναν χρόνο επανεμφανίστηκαν.

Στην δεύτερη περίπτωση, ο αντίκτυπος επίσης είναι μεγάλος
για την κοινωνία, αφού δεν χτυπούν τα ασφαλισμένα χρήματα
των γκισέ αλλά την περιουσία όσων εμπιστεύτηκαν την φύλαξή
τους σε τραπεζικές θυρίδες και όχι μέσα στα σπίτια τους...

Στην περίπτωση των ληστών των χρηματοκιβωτίων, τα
συνολικά χτυπήματα σε βάρος επιχειρήσεων μπορεί να
ξεπερνούν πλέον τα 30, όμως δεν είναι ακόμα σαφές αν
είναι από την ίδια σπείρα, από εναλλαγή μελών της ίδιας
σπείρας, από μιμητές κλπ.

Για τις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις που είναι 

περίπου οι μισές, υπάρχουν τουλάχιστον δύο έγγραφες καταθ-
έσεις μαρτύρων που κάνουν λόγο για Ρομά και που οι περιγρα-
φές ταιριάζουν, ωστόσο στο πλήθος των χτυπημάτων και αυτό
σίγουρα μπερδεύει τις έρευνες, υπάρχουν αναφορές, για
Ρωσοπόντιους, για άτομα που μιλούν καθαρά ελληνικά, ακόμα
και για Αλβανούς...

Από όλες αυτές τις περιπτώσεις, στις περισσότερες υπάρχει
ένα στίγμα που είναι σταθερό και κατευθύνει σε έναν βαθμό τις
έρευνες της Ασφάλειας και αυτό είναι το σημείο που συνήθως
εγκαταλείπουν τα κλεμμένα οχήματα διαφυγής τους και τα καίνε
για να εξαφανίσουν ίχνη και αυτό δεν είναι άλλο από το Μενίδι,
γεγονός που ενισχύει τις υποψίες ότι το κρησφύγετο τους βρίσκε-
ται εκεί , άρα μοιραία, τουλάχιστον για τις περισσότερες των περ-
ιπτώσεων, οι έρευνες συγκλίνουν προς τους Ρομά.

Αρχικά και όσο τα χτυπήματα περιορίζονταν στην Δυτική Αττι-
κή και πέριξ των Μεγάρων και του Ασπροπύργου, η ΕΛ.ΑΣ.
ενίσχυσε τις περιπολίες της ΟΠΚΕ στην περιοχή με σκοπό να
τους εντοπίσει, όμως η σπείρα εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τις
γεωγραφικές δυνατότητες της περιοχής του Μενιδίου ως ορμ-
ητήριο και έτσι στράφηκαν προς τις επιχειρήσεις της Μαλακάσας,
της Βιομηχανικής Περιοχής Σχηματαρίου, Ριτσώνας, Θηβών
κλπ., ενώ όταν άρχισαν να γίνονται πιο συχνές οι περιπολίες και
από την πλευρά της Βοιωτίας, στράφηκαν προς τα Μεσόγεια...

Ο πονοκέφαλος των Αρχών είναι μεγάλος αφού είναι τεράστια
η γεωγραφική έκταση που καλύπτει η δράση της σπείρας (αν
είναι μία) και η ανάγκη να εντοπιστούν καθίσταται άμεση όχι μόνο
για τα καθημερινά τους πλέον χτυπήματα σε βάρος επιχειρή-
σεων, που προκαλούν τεράστια προβλήματα στη λειτουργικότ-
ητα των επιχειρήσεων τέτοια εποχή, αλλά και γιατί μπορεί μέχρι
τώρα να μην έχουν αφήσει πίσω τους θύματα, όμως βίαιοι είναι
και δένουν τους φύλακες και η σκέψη ότι το κακό μία φορά
συμβαίνει, καθιστά ακόμα πιο απαραίτητο τον άμεσο εντοπισμό
τους και την εξάρθρωσή τους.

ΕΕκκττόόςς  εελλέέγγχχοουυ  εείίννααιι  ππλλέέοονν  ηη  δδρράάσσηη  ττωωνν  λληησσττώώνν
ττωωνν  χχρρηημμααττοοκκιιββωωττίίωωνν

Στο Μενίδι βρέθηκε ‘’λαμπαδιασμένο’’ ακόμη ένα όχημα διαφυγής τους 
Αρχικά τα χτυπήματα περιορίζονταν στην Δυτική Αττική, όμως η σπείρα εκμεταλλεύτηκε τις γεωγραφικές δυνατότητες 

του Μενιδίου ως ορμητήριο και έτσι στράφηκαν προς τις επιχειρήσεις της Μαλακάσας & της Βιομηχανικής Περιοχής Σχηματαρίου 

Σύσκεψη για τα προβλήματα των εργαζομένων στην εταιρεία SKOT AE με τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων μερών 

ΣΣυυννδδρροομμήή  ττηηςς  ΑΑννττιιππεερριιφφέέρρεειιααςς  ΔΔυυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς  ώώσσττεε  νναα  ααπποοκκαατταασσττααθθεείί  
ηη  οομμααλλήή  λλεειιττοουυρργγίίαα  κκααιι  νναα  δδιιαασσφφααλλιισσθθοούύνν  τταα  εερργγαασσιιαακκάά  δδιικκααιιώώμμαατταα  

φωτό αρχείου

Δυτική Αττική και 
Βιομηχανίες SEVESO !
Έφτασε η ώρα εφαρμογής

των Σχεδίων Αντιμετώπισης 
Τεχνολογικού Ατυχήματος

Μεγάλης Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ)

ΗΔυτική Αττική- ως μια
ΠΕΡΙΚΥΚΛΩΜΕΝΗ περιοχή απο
24 βιομηχανίες τύπου SEVESO -

είναι υποχρεωμένη να έχει Σχέδια Αντι-
μετώπισης Τεχνολογικού Ατυχήματος
Μεγάλης Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ)

Συνεχίζεται στη σελ. 4
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ΗΠεριφέρεια Αττικής παραμένει σταθερά προ-
σηλωμένη στην αντίθεσή της ως προς την
εγκατάσταση νέων πλευρικών διοδίων στους

κόμβους Μεταμόρφωσης και Αγίου Στεφάνου, καθώς και
στην απομάκρυνση των ήδη εγκατεστημένων, ενώ ζητά
να τεθεί σε εφαρμογή η αναλογική χιλιομετρική χρέωση,
όχι μόνο για το εθνικό οδικό δίκτυο, αλλά και για την Αττι-
κή οδό – θέσεις τις οποίες είχε εκφράσει για το θέμα αυτό
και σε παλαιότερη συνεδρίαση του ΠΕΣΥ, τον Δεκέμβριο
του 2014.

Τις θέσεις αυτές διατύπωσε από το βήμα του Περιφερ-
ειακού Συμβούλιου, ο αντιπεριφερειάρχης Βόρειου Τομέα
Αθηνών, Γιώργος Καραμέρος, ο οποίος ταυτόχρονα
έθεσε ως επιτακτική ανάγκη τη διάνοιξη της Λεωφόρου
Κύμης, από το «τριεθνές» (Μαρούσι-Πεύκη-Ηράκλειο)
έως την εθνικό οδό Αθηνών-Λαμίας, έργο που «πρέπει
να τεθεί σε προτεραιότητα» όπως σημείωσε. 

Επιπλέον, ζήτησε να παραμείνει ελεύθερο από διόδια
το περιαστικό τμήμα της εθνικής οδού από τη Μεταμόρ-
φωση έως τις Αφίδνες, να απαλλαγούν από την
υποχρέωση καταβολής διοδίων ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες, κάτοικοι και εργαζόμενοι όμορων σε σταθμούς
διοδίων, περιοχών, καθώς και την οριστική παύση των
διώξεων πολιτών που συμμετείχαν σε κινήματα κατά των
διοδίων.

Τέλος, ο κ. Γ. Καραμέρος υπογράμμισε ότι «η κυβέρν-
ηση θα κριθεί για το πώς και αν θα έχει αναχαιτίσει την
επιβολή νέων διοδίων και όχι για το αν αυτά θα επιβληθ-
ούν το 2019 ή το 2020».

Ο υπουργός Χρ. Σπίρτζης παρακολούθησε τη συνε-
δρίαση και άκουσε με προσοχή τους εισηγητές και τους
εκπροσώπους της αντιπολίτευσης και των κατοίκων που
πήραν το λόγο. Στην πλειοψηφία τους αναγνώρισαν την
αποφασιστική και αποτελεσματική πρακτική που ακο

λούθησε για την αποπεράτωση των αυτοκινητοδρό-
μων. Όπως τόνισε ο ίδιος, θα συνεχίσει τις διαπραγμα-
τεύσεις για την επίλυση και του ζητήματος των διοδίων
εντός του νομού κατ΄ άρχήν. Αναφέρθηκε στη δυσκολία
που είχαν οι διαπραγματεύσεις με τους εργολάβους και
τους κατασκευαστές, επισημαίνοντας ότι «θα μπορούσα-
με να είχαμε καταγγείλει τις συμβάσεις ως εύκολη λύση,
πλην όμως θα έπρεπε να επιστρέψουμε την κοινοτική
χρηματοδότηση και αποζημιώσεις ύψους 8,5 δισ. ευρώ».

Η Περιφέρεια Αττικής κατά της εγκατάστασης
νέων πλευρικών διοδίων

Φεστιβάλ Δημοτικών
Ωδείων

στο Δήμο Αχαρνών
το Σάββατο 29 Απριλίου

Με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής, όπως ενημερώνει σε σχετική ανάρτηση ο Αντιπεριφερειάρχης
Γ. Βασιλείου,  τα σχέδια αυτα επικαιροποιούνται - ενώ έφτασε η στιγμή της εφαρμογής τους στην πράξη -
η οποία θα γίνει ως εξης:
1- Με την συμμετοχή ΟΛΩΝ των επιχειρήσεων τύπου SEVESO και των ΦΟΡΕΩΝ - θα πραγματοποιηθεί
στις 17 Μαϊου - ΑΣΚΗΣΗ επι ΧΑΡΤΟΥ στην Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής.
2- Εντος του 2017 - θα πραγματοποιηθούν και πραγματικές ΑΣΚΗΣΕΙΣ - με την συμμετοχή του πληθυ-
σμού κι όλων των φορέων της περιοχής .

ΗΗ  σσυυννέέχχεειιαα  ααππόό  ττηη  σσεελλίίδδαα  33
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Σύλλογος Γυναικών Ελευσίνας

Κάλεσμα της ΟΓΕ για την
εργατική Πρωτομαγιά 2017

Εργαζόμενες, μισθωτές και αυτοαπασχολούμενες της πόλης και
της υπαίθρου, άνεργες, φοιτήτριες και σπουδάστριες, νέες μητέρ-
ες, συνταξιούχοι, μετανάστριες και πρόσφυγες, η Ομοσπονδία
Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ) σας καλεί να δώσουμε όλες το αγωνι-
στικό μας «παρών» στην απεργία της Πρωτομαγιάς. 
Η ΟΓΕ, οι Σύλλογοι και οι Ομάδες της θα συμμετέχουν στις
συγκεντρώσεις που οργανώνει το ΠΑΜΕ σ’ όλη την Ελλάδα. και
καλούν τις γυναίκες να πάρουν μαζικά μέρος σ’ αυτές. 

Τα συλλαλητήρια της Πρωτομαγιάς με τη μαζικότητά τους
να σπάσουν τη μοιρολατρία και την απογοήτευση
Η φετινή Πρωτομαγιά να μας βρει όλες στο δρόμο του αγώνα

Να μη συμβιβαστούμε με τους πετσοκομμένους μισθούς και τις
συντάξεις, με τα προγράμματα που ανακυκλώνουν την ανεργία
μας, με τη μερική απασχόληση που σημαίνει μισό μισθό και μισή
ζωή, με τη δουλειά χωρίς δικαιώματα.
Δε δεχόμαστε η μητρότητα να θεωρείται κόστος για το κράτος και
την εργοδοσία και να ρίχνουν αποκλειστικά στις πλάτες μας την
ευθύνη των παιδιών, των ηλικιωμένων, των ΑμΕΑ. Δε δεχόμαστε
οι ανάγκες οι δικές μας και των παιδιών μας να γίνονται ακρι-
βοπληρωμένο εμπόρευμα που φουσκώνει τα κέρδη των επιχει-
ρηματικών ομίλων.
Αυτές είναι οι απαιτήσεις των βιομηχάνων, των τραπεζιτών, των
εφοπλιστών, των μεγαλεμπόρων που υπηρετούν κυβέρνηση,
ΕΕ και ΔΝΤ, όλα τα αστικά κόμματα. Για τα δικά τους τα συμφέρ-
οντα κάνουν «διαπραγματεύσεις». Θέλουν την οικονομική ανά-
καμψη που σημαίνει ανάκαμψη της κερδοφορίας τους σε βάρος
της ζωής των εργαζομένων.
Γιατί όμως σήμερα με τέτοια πρόοδο της επιστήμης και της τεχνο-
λογίας οι όροι ζωής και εργασίας να χειροτερεύουν αντί να
βελτιώνονται; Γιατί όλη η κοινωνική ζωή, η εργασία, η παιδεία, η
υγεία, η πρόνοια οργανώνονται με κριτήριο την κερδοφορία των
επιχειρηματικών ομίλων. 

Δεν μας αρκεί απλά η επιβίωση. Θέλουμε τη ζωή που μας
αξίζει 

131 χρόνια μετά τιμάμε την εργατική Πρωτομαγιά οργανώνοντας
την πάλη μας για να διεκδικήσουμε μια δημιουργική ζωή με
δικαιώματα στην εργασία και στη μητρότητα
Την ώρα που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ κόβει μισθούς και
συντάξεις και φορτώνει στις πλάτες μας νέους δυσβάσταχτους

φόρους, θυσιάζοντας κάθε δικαίωμά μας στο βωμό της κερδοφ-
ορίας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων
δεν διστάζει να διαθέτει πολλά δις ευρώ για πολεμικούς εξοπλι-
σμούς δίνοντας στην Ελλάδα την πρωτιά ανάμεσα στις
ΝΑΤΟϊκές χώρες της Ευρώπης! Ολοένα και πιο βαθιά μπλέκει τη
χώρα στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Επεκτείνει για 5 χρό-
νια την παραμονή των αμερικάνικων βάσεων στη Σούδα, εγκαθ-
ιδρύει το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, με πρόσχημα τις προσφυγικές ροές.
Δίνει γη και ύδωρ στους φονιάδες των λαών παίζοντας στο
παιχνίδι της μοιρασιάς για λογαριασμό των ελληνικών μονοπω-
λιακών ομίλων.
Η σπίθα που ανάβει τη φωτιά του πολέμου είναι ο ανταγωνισμός
ανάμεσα στους επιχειρηματικούς ομίλους, η δίψα τους για περ-
ισσότερα κέρδη . 
Αγωνιζόμαστε ενάντια στις αιτίες που γεννούν τον πόλεμο και την
προσφυγιά.
Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους χιλιάδες ξεριζωμένους,
θύματα του ιμπεριαλιστικού πολέμου.
Απαιτούμε:
o Καμιά συμμετοχή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς
σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ 
o Έξω το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο
o Αποδέσμευση της χώρας μας από το ΝΑΤΟ και την
ΕΕ

Γυναίκα βγες μπροστά στον αγώνα για μια ζωή χωρίς εκμετάλ-
λευση και καταπίεση, πολέμους και προσφυγιά!

ΟΛΕΣ στην απεργιακή συγκέντρωση στην πλατεία Ελευσίνας
τη Δευτέρα 1η Μάη στις 10.30 π.μ.

Τα συνεργεία του Δήμου
Μάνδρας – Ειδυλλίας
προχώρησαν στην απο-

μάκρυνση των καταστραμμένων
παγκακιών καθώς και όσων είχαν
υποστεί ζημιές. 

Στην θέση τους τοποθετήθηκαν
νέα παγκάκια έτοιμα να υποδεχθ-
ούν περιπατητές και επισκέπτες,
προσφέροντας στιγμές ξεκούρασης
και χαλάρωσης.

Οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν
προγραμματίσει και δρομολογήσει
την αντικατάσταση όσων παγκα-
κιών παρουσιάζουν σοβαρές φθο-
ρές επεμβαίνοντας στην αισθητική
αλλά και χρηστική εκμετάλλευση
των κοινόχρηστων χώρων.

«Έχουμε προγραμματίσει να
απομακρύνουμε όσα παγκάκια δεν
είναι χρηστικά λόγω των ζημιών
που έχουν, δυστυχώς, υποστεί. 

Όσο φτιάχνουν οι καιρικές συνθή-
κες τόσο αυξάνουν οι περιπατητές
και οι επισκέπτες στον Δήμο μας. 

Είναι καθήκον και χαρά μας να
μπορούμε να προσφέρουμε χώρο-
υς για την ξεκούρασή τους.», δήλω-
σε η Δήμαρχος Γιάννα Κριεκούκη
που βρέθηκε δίπλα στα συνεργεία
κατά τη διαδικασία τοποθέτησης
των νέων παγκακιών.

ΛΛΑΑΒΒΕΕΤΤΕΕ  ΜΜΕΕΤΤΡΡΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΛΛΗΗΨΨΗΗΣΣ
ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΠΠΟΟΦΦΥΥΓΓΗΗ  ΠΠΥΥΡΡΚΚΑΑΓΓΙΙΑΑΣΣ
Ενημέρωση των δημοτών Μεγαρέων

ενόψει της θερινής περιόδου

Ενόψει της θερινής περιόδου, στο
πλαίσιο των ενεργειών του Τμήματος
Πολιτικής Προστασίας  του Δήμου

Μεγαρέων, ανακοινώνεται και γνωστοποιείται,
ότι οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικο-
πέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων είναι
υποχρεωμένοι να κόψουν άμεσα τα ξερά χόρτα
και να απομακρύνουν τυχόν εύφλεκτα υλικά,
για να προληφθούν οι κίνδυνοι πυρκαγιάς.

Έτσι λοιπόν απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς
ή η απόρριψη αναμένων τσιγάρων, σπίρτων
και άλλων υλών σε μέρη, που μπορούν να προ-
καλέσουν πυρκαγιά.

Ιδιαίτερη προσοχή στα χωράφια που βρίσκον-
ται κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

Προσοχή: Εάν οι δημότες δεν φροντίσουν ως
οφείλουν για τα παραπάνω θα υποστούν τις
νόμιμες Διοικητικές και Ποινικές κυρώσεις.

ΕΕξξόόρρμμηησσηη  κκααθθααρριισσμμοούύ  ττηηςς  
ΠΠάάρρννηηθθααςς  ααππόό  ττοονν  ΚΚυυννηηγγεεττιικκόό

ΣΣύύλλλλοογγοο  ΑΑχχααρρννώώνν  

Καλούνται τα μέλη και οι φίλοι του συλλόγου μας
τη Κυριακή 14 Μαΐου να συμμετάσχουν στην 
προσπάθεια καθαρισμού κυνηγότοπων στην

ευρύτερη περιοχή Κρύο Πηγάδι Φυλής. 
Σημείο συνάντησης στην αρχή της οδού προς την

Μονή Κλειστών Φυλής ώρα 09:00. 
Με το πέρας της περιβαλλοντικής αυτής δράσης
θα ακολουθήσει κέρασμα στους συμμετέχοντες.
Για πληροφορίες και καλύτερη οργάνωση καλό 

θα είναι να δηλωθούν συμμετοχές 
στο τηλ. του συλλόγου 2102463256. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Χρηστικές και αισθητικές παρεμβάσεις από τα συνεργεία 
του δήμου Μάνδρας στην πόλη των Βιλίων
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Στις 7 Μαΐου ο 6ος Ποδηλατικός
Αρχαιολογικός Γύρος των Αχαρνών

Με απόλυτη επιτυχία διεξήχθη στο
Δημοτικό Κλειστό Στάδιο Ασπροπύρ-
γου το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Χει-
ροπάλης 2017. 

Φέτος, επρόκειτο για το αρτιότερο
από πλευράς διοργάνωσης πρω-
ταθλήματος, με την τεχνολογία να
είναι σημαντικό μέρος αυτής της επιτ-
υχίας, καθώς η γραμματειακή υπο-
στήριξη ήταν ηλεκτρονική, ενώ
επίσης όλοι οι αγώνες καταγράφον-
ταν σε βίντεο, προκειμένου να
υπάρχει η δυνατότητα ένστασης,
αλλά και να διευκολύνονται όλοι οι
θεατές να δουν τους αγώνες. 

Η συμμετοχή κρίνεται ιδιαίτερα ικα-
νοποιητική, ενώ θα πρέπει να αναφ-
ερθεί ότι ιδιαίτερα σημαντική συμμε-
τοχή παρουσίασε η κατηγορία των
ΓΥΝΑΙΚΩΝ, η οποία υποστηρίχθηκε
από το Πρόγραμμα της Ελληνικής
Ολυμπιακής Επιτροπής ''Make
Place for one More Woman''. Επιπ-
λέον, είναι ιδιαίτερα ευχάριστο
γεγονός ότι στη διοργάνωση δεν
συμμετείχαν μονάχα αθλητές από
την Αττική, αλλά και αθλητές από τη
Θεσσαλία, την Πελοπόννησο, την
Κρήτη και τη Μακεδονία, τονίζοντας

τον Πανελλήνιο χαρακτήρα του Πρω-
ταθλήματος. 

Τη διοργάνωση  τίμησαν με την
παρουσία τους ο Δήμαρχος Ασπρ-
οπύργου κ. Μελετίου, ο Αντιδήμα-
ρχος κ. Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος
του Οργανισμού Άθλησης και Φρον-
τίδας Νεολαίας και 3ης ηλικίας κ. Τσό-
κας, καθώς και πλήθος δημοτικών
συμβούλων του Δήμου Ασπροπύρ-
γου. Από τον κόσμο του αθλητισμού,
παρευρέθησαν η κα. Στρούμπου
Άννα, Παγκόσμια Πρωταθλήτρια της
Άρσης Βαρών καθώς και η κα.
Βούλα Ζυγούρη, Ολυμπιονίκης
Πάλης, Γενική Γραμματέας του

Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών
αλλά και μέλος του Δ.Σ. της Ομο-
σπονδίας μας. 

Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμά-
τι, δεν υπήρξαν ιδιαίτερες εκπλήξεις
με δεδομένα και τα αποτελέσματα
του Πανελληνίου Κυπέλλου που διε-
ξήχθη τον περασμένο Νοέμβριο,
ξεχώρισαν οι αθλητές Γιώργος Αθα-
νασιάδης, Δημήτρης Φιλικίδης και
Χρήστος Γκιόκας. 

Επόμενος σταθμός για τον κόσμο
της Χειροπάλης το Πανευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στις
14-21 Μαΐου στο Κατοβίτσε της
Πολωνίας. 

Με απόλυτη επιτυχία διοργανώθηκε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Χειροπάλης 2017στο Δημοτικό Κλειστό Στάδιο Ασπροπύργου 

Στις    7 Μαΐου 2017, ημέρα Κυριακή
διοργανώνεται από τον Δήμο Αχαρνών
και το ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ  σε συνεργασία και
την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής
Αττικής  και το σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ, ο 6ος
Ποδηλατικός Αρχαιολογικός Γύρος Αχα-
ρνών, στον οποίο σας προσκαλούμε να
συμμετάσχετε.

Η εκκίνηση  θα γίνει στις 5.00 μ.μ.  (προ-
συγκέντρωση 4.30μμ)   από το Αρχαίο
Θέατρο Διονύσου στην Ακρόπολη με
ενδιάμεσες στάσεις  στις Αχαρνικές Πύλες
, Αχαρνική Οδό (Πλατεία Κοτζιά) , στον
Θολωτό Τάφο των Αχαρνών (Κόκκινος
Μύλος), Τύμβο του Σοφοκλέους (Βαρ-
υμπόμπη)   και ο τερματισμός  στο Αρχαίο
Θέατρο Αχαρνών. 

Η πολιτιστική ποδηλατική διαδρομή θα
συνδέσει τα θέατρα των δύο μεγαλύτερων
δήμων της Αττικής κατά την κλασική
περίοδο της αρχαιότητας, Αθηνών και
Αχαρνών. Η ανάδειξη της πλούσιας πολι-
τιστικής κληρονομιάς των Αχαρνών  είναι
επιτακτική, ειδικά στην παρούσα περίοδο,
κατά την οποία οι δυσχερείς οικονομικά
συνθήκες έχουν αναστείλει τις διαδικασίες
πλήρους αποκάλυψης του θεάτρου, που
βρέθηκε  τυχαία το 2007 , ανήκει στην
κλασική αρχαιότητα και  μεγάλο μέρος του
βρίσκεται κάτω από λεωφορειόδρομο και
κτίσματα. 

Σε κάθε στάση στις Αχαρνές,   θα γίνεται
ξενάγηση από αρχαιολόγους  της Εφορ-
είας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής. 

Η δράση  αυτή, επικουρείται  από την
Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων κατά 

την έναρξη της διαδρομής στην οδό
Διονυσίου Αρεοπαγίτου  ενώ  στο τέλος
της διαδρομής μπροστά στο Αρχαίο θέα-
τρο θα λάβει χώρα ενημερωτική παρου-
σίαση  ημίωρης διάρκειας, με τη συμμε-
τοχή: του μουσικού Δημητρίου Δαμάσκου
, της χορωδίας   του 8ου Γυμνασίου Αχα-
ρνών και των ηθοποιών Γιάννας Μαλακα-
τέ, Γεωργίας Μαυρογεώργου, Νίκου Νίκα,
Ράνιας Παπαδάκου και Αικατερίνης  Παυ-
λάκη

Οι  πολιτιστικοί φορείς των Αχαρνών θα
είναι παρόντες  στον τερματισμό στην οδό
Αρχαίου Θεάτρου, για να σας υποδεχθ-
ούν, να σας γνωρίσουν τους στόχους και
το έργο τους και να απολαύσουμε όλοι
μαζί , ποδηλάτες και μή, την παρουσίαση. 

Με  εκτίμηση
Ο Δήμαρχος Αχαρνών

Γιάννης Κασσαβός

Για το Δ.Σ. του ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ
Μαρία Μίχα

Συμμετέχουν: ΠΕΠΑ, ΠΟΔΗΛΑΤΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΕΟΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ,ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ,
ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ Π.Χ.(ΠΑΠΑΓΟΥ
ΧΟΛΑΡΓΟΥ), ΑΓΙΟΙ, ΝΥΧΤΟΠΕΤΑΛΙΕΣ,
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΠΑΡΟΥ, ΠΟΔΗΛΑΤΙΣΤΕΣ ΙΛΙΟΥ,
ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ ΤΑ
Λ Α Μ Π Ρ Ι Ν Α Κ Ι Α , Π Ο Δ Η Λ Α Τ Ε Σ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ,ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ
ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑΣ.

Η διαδρομή αναλυτικά:

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ- Διον-
υσίου Αρεοπαγίτου (Ακρόπολη)- Αποστό-
λου Παύλου (Θησείο) - Ερμού - Αθηνάς-

ΑΧΑΡΝΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ (Πλ. Κοτζιά) - 
[ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ] - Αθηνάς - Ομό-

νοια - Πανεπιστημίου - 3ης Σεπτεμβρίου -
Ιουλιανού - ΟΔΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ - [ΔΗΜΟΣ
Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ] -
Δεκελείας - Πίνδου - [ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ]
- Φιλαδελφείας - ΘΟΛΩΤΟΣ ΤΑΦΟΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ (Κόκκινος Μύλος)- 

Φιλαδελφείας - Οδυσσέως - Αγ.
Κων/νου - Λ. Αθηνών - Φ. Δέδε - Αρχαίου
Θεάτρου - Παγκάλου - Πάρνηθος - Θρα-
κομακεδόνων - [ΑΝΑΠΑΥΛΑ] - Αρχελάου -
Π. Μελά - Νεάρχου - Αντίοχου - Μίχα -
Ορφέως - Βαρυμπόμπης - Τύμβου Σοφ-
οκλή - ΤΥΜΒΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗ
(ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ) - Τύμβου Σοφοκλή -
Βαρυμπόμπης - Δαμάσκου - Πυρακάνθ-
ων - Χλόης (Πλ. Βαρυμπόμπης) - Τατοϊου
- Δεκελείας - Πάρνηθος - Παγκάλου -
Αρχαίου Θεάτρου - ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΑΧΑΡΝΩΝ –

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΗΣ ΚΝΕ  
Σάββατο 6/5/17 στις 20:00 
στο Δημαρχείο Αχαρνών 

θα μιλήσει η Κλεοπάτρα Βιδάλη μέλος του Περιφερειακού
Γραφείου Δυτικής Αθήνας της ΚΝΕ.

«Έλα και εσύ στα Μαθη-
τικά Φεστιβάλ της ΚΝΕ,
στο μεγάλο ραντεβού
των μαθητών που
προβληματίζονται, ονει-
ρεύονται, τραγουδούν
και δεν δέχονται την
αδικία. Των μαθητών
που από την αρχή της
χρονιάς δεν έμειναν
θεατές σε όσα ετοιμά-
ζουν για μας, χωρίς
εμάς, αλλά οργάνωσαν
τον αγώνα τους για το
σχολείο, τη ζωή και το μέλλον που μας αξίζει…
Ενώνουμε τη φωνή και τα χέρια μας γιατί τα όνειρα, οι
ανάγκες και η ευτυχία των παιδιών όλου του κόσμου δε
χωράνε στα όρια του σημερινού άδικου συστήματος,
που γεννά φτώχεια, ανεργία, πολέμους, προσφυγιά και
φασισμό.
Για αυτό το σχολείο και αυτή την κοινωνία αξίζει να
παλέψουμε μαζί!
Έλα στα Μαθητικά Φεστιβάλ της ΚΝΕ με τις σκέψεις και
τους προβληματισμούς σου.
Μαζί είμαστε πιο δυνατοί !
Έλα μαζί μας γιατί έχουμε κοινό συμφέρον:
- να ανατρέψουμε το σύστημα της αδικίας και της εκμε-
τάλλευσης.
- να παλέψουμε για την κοινωνία, το σχολείο και τη ζωή
που μας αξίζει!

KEA: Πληρωμή υπολοίπων δόσεων
δικαιούχων της Α’ φάσης (30 Δήμων)

Από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανακοινώνεται ότι:

Α. Πραγματοποιείται σήμερα Πέμπτη 27/04 η πληρωμή
των υπολοίπων δόσεων σε δικαιούχους της πρώτης
φάσης (30 Δήμων) του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδ-
ημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), μετά από την τακτοποίηση εκκρ-
εμοτήτων των δικαιούχων κυρίως με τους τραπεζικούς
τους λογαριασμούς. Το ποσό που πιστώθηκε ανέρχεται
σε 553.614,80 ευρώ και αφορά 2.313 δικαιούχους.

Β. Υπενθυμίζουμε ότι, την Παρασκευή, 28 Απριλίου
2017 θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη πληρωμή των δικαι-
ούχων του πανελλαδικού προγράμματος ΚΕΑ (Κοινωνικό
Εισόδημα Αλληλεγγύης), των οποίων οι αιτήσεις εγκρίθη-
καν έως τις 31 Μαρτίου 2017. 

Το ποσό των 40.945.782,86 ευρώ θα καταβληθεί σε
187.187 δικαιούχους και αφορά συνολικά 432.402 άτομα.

Η πληρωμή του ΚΕΑ θα πραγματοποιηθεί με πίστωση
εξ’ ημισείας στο λογαριασμό και στην προπληρωμένη
κάρτα αγορών, στις περιπτώσεις που το συνολικό κατα-
βαλλόμενο ποσό είναι ίσο με ή υπερβαίνει τα 100 ευρώ
ανά μήνα. 

Η προπληρωμένη τραπεζική κάρτα του δικαιούχου
μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς κανένα περιορισμό για
οποιαδήποτε αγορά, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρ-
ονικών αγορών.

Οι δικαιούχοι του ΚΕΑ παρακαλούνται να απευθύνονται
στην Τράπεζα με την οποία συνεργάζονται και μόνο σε
αυτήν για θέματα που σχετίζονται με τον τραπεζικό λογα-
ριασμό τους ή την προπληρωμένη κάρτα αγορών.

Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΕΑ
παραμένει ανοιχτή ώστε οι ενδιαφερόμενοι να την επισ-
κέπτονται και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους.
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Μπορούν οι λευκοί τοίχοι να
γίνουν υπαίθριοι πίνακες
και ένα άχαρο και μουτζο-

υρωμένο ΚΑΦΑΟ να μετατραπεί σε
καμβά ζωγραφικής όταν η πόλη
διψάει για περισσότερη ομορφιά και
επαφή με την τέχνη; Είναι δυνατόν.

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων κος Γρη-
γόρης Σταμούλης και η Πρόεδρος
του ΝΠΔΔ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» κα Γιάννα
Ρήγα απευθύνουν ανοιχτή πρόσ-
κληση σε καλλιτέχνες να παρέμβουν
δημιουργικά στους εξωτερικούς
τοίχους των Δημοτικών παιδικών
σταθμών (1ος και 2ος) στην εξωτερι-
κή περίφραξη του Σταδίου Μεγαρέων
Ολυμπιονικών καθώς και σε τριάντα
(30) ΚΑΦΑΟ (διανεμητές
ρεύματος/τηλεφωνίας) που βρίσκον-
ται σε κεντρικά σημεία των Μεγάρων
και της Ν. Περάμου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
καταθέσουν τις ιδέες τους έως και την
Κυριακή 7 Μαίου 2017, στις 24:00
στην ηλεκτρονική διεύθυνση irodor-
osmeg@gmail.com στέλνοντας ένα
αρχείο PDF που θα περιλαμβάνει:

σύντομο βιογραφικό (maximum
150 λέξεις),

περιγραφή της ιδέας (maximum

150 λέξεις) και 1 έως 3 σκίτσα που
θα ήθελα να ζωγραφίσουν

Πενταμελής καλλιτεχνική επιτροπή
του Δήμου Μεγαρέων θα ανα-
κοινώσει την απόφασή της την Παρ-
ασκευή 12 Μαίου 2017. 

Η τελική απόφαση μπορεί να περι-
λαμβάνει μία ή και περισσότερες από
τις προτάσεις που θα κατατεθούν
από κάθε καλλιτέχνη.

Οι καλλιτέχνες μπορούν να χρησι-
μοποιήσουν διάφορες τεχνικές όπως
wheat pasting, stencil, ζωγραφική,
κλπ, και υλικά κατάλληλα για εξωτερ-
ικό χώρο και ανθεκτικότητα σε διαφο

ρετικές καιρικές συνθήκες.
Κάθε επιλεγμένος καλλιτέχνης,

έχοντας στη διάθεσή του υλικά που
θα καλυφθούν από το ΝΠΔΔ
«ΗΡΟΔΩΡΟΣ» του Δήμου Μεγα-
ρέων, θα έχει την ευκαιρία να ανα-
πτύξει το έργο του στις προαναφερό-
μενες εγκαταστάσεις και στα  ΚΑΦΑΟ
(ενδεικτικές διαστάσεις 125 εκ. ύψος,
70 εκ. πλάτος και 25 εκ. βάθος).
Επιπλέον, θα τοποθετηθεί πινακίδα
ύψους 30 εκ. και πλάτους 20 εκ. με
στοιχεία του καλλιτέχνη, του έργου
κλπ, και τα έργα θα προστατευθούν
με διαφανές υλικό anti-graffiti.

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ : Ανοιχτή πρόσκληση σε καλλιτέχνες γιαΑνοιχτή πρόσκληση σε καλλιτέχνες για
να παρέμβουν δημιουργικά σε κεντρικα σημεία της πόληςνα παρέμβουν δημιουργικά σε κεντρικα σημεία της πόλης

Αντίδραση της ΠΟΕ-ΟΤΑ
ΣΣύύλλλληηψψηη  κκααιι  μμηηννύύσσεειιςς  
υυππααλλλλήήλλωωνν  ΔΔήήμμοουυ  ΙΙλλίίοουυ

ΗΕκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., καταγγέλλει, «με
τον πιο κατηγορηματικό τρόπο», την Διοίκηση του νέου
Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης

Τρίτσης», με αιτία, τη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος εργαζομένων του
Δήμου Ιλίου, οι οποίοι εκτελούσαν εντολή της Διοίκησης του Δήμου.

«Είναι αξιοσημείωτο ότι με το Ν.4414/2016 η κυβέρνηση αποφάσι-
σε να εκχωρήσει το Πάρκο "Αντώνης Τρίτσης"σε Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσ-
κοπικού χαρακτήρα, κάτι το οποίο από θέση αρχής μας βρίσκει αντίθ-
ετους. Φαίνεται όμως πως λίγο καιρό μετά ο νέος Φορέας αποκτά έντο-
να ιδιοκτησιακή-αυταρχική λογική και δεν διστάζει να διώκει ποινικά
εργαζόμενους επειδή εκτέλεσαν εντολές ως όφειλαν», συμπληρώνει η
Ομοσπονδία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου
Ιλίου, συνεργείο από εργαζόμενους του Δήμου, βρέθηκε στο χώρο του
Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» για να πραγματοποιήσει
εργασίες επισκευής και συντήρησης σε υπάρχουσα εγκατεστημένη
προ καιρού αντλία, όταν ο Γενικός Διευθυντής του νέου Φορέα Διαχείρ-
ισης του Πάρκου κάλεσε την Άμεση Δράση, συνελήφθησαν οι εργαζό-
μενοι ως και στη συνέχεια κατέθεσε μήνυση εναντίον τους στο Α.Τ.
Ιλίου.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. απαιτεί την άμεση από-
συρση της μηνυτήριας αναφοράς κατά των εργαζομένων του Δήμου
Ιλίου, «οι οποίοι είναι οι μόνοι που δεν ευθύνονται και δεν εμπλέκονται
στα ιδιοκτησιακά και χωροταξικά προβλήματα και διαφορές που έχουν
ανακύψει μεταξύ του Δήμου Ιλίου και της Διοίκησης του νέου Φορέα
Διαχείρισης του Μητροπολιτικού Πάρκου "Αντώνης Τρίτσης", όταν
μάλιστα εκτελούν εντολές και πράττουν το καθήκον τους», όπως επι-
σημαίνει στην ανακοίνωσή της. 

«Στηρίζει και συμπαραστέκεται στους συναδέλφους του Δήμου Ιλίου
και στην απόφασή τους για αποχή από κάθε εργασία εντός των υφι-
στάμενων ορίων του Μητροπολιτικού Πάρκου και ταυτόχρονα καλεί τον
Δήμαρχο Ιλίου να παρέμβει άμεσα στο αρμόδιο Υπουργείο για την διε-
υθέτηση και οριστική επίλυση του προβλήματος.

Δηλώνουμε δε, πως σε περίπτωση που η Διοίκηση του νέου Φορέα
Διαχείρισης του Πάρκου "Αντώνης Τρίτσης" εμμείνει στις διώξεις εργα-
ζομένων, η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εργαζομένων
Δήμου Ιλίου και τους εργαζόμενους θα παρέμβουν δυναμικά»,
συμπληρώνει. 

Μία ακόμη πρωτοβουλία φροντίδας και αγάπης για
τα παιδιά που φιλοξενούνται στους Παιδικούς
Σταθμούς Ζεφυρίου, ανέλαβε ο Πρόεδρος Γιώρ-

γος Κούρκουλος και η Διοίκηση τους, σε συνεργασία με την
Ένωση «Μαζί για το Παιδί».

Στην προσπάθειά τους για διαρκή προσφορά και φροντίδα
των παιδιών επικοινώνησαν με το «Μαζί για το Παιδί» και στο
πλαίσιο της δράσης που υλοποιεί αυτό το διάστημα η
Ένωση, εξασφάλισαν την δωρεάν προσφορά καινούριων
παπουτσιών για όλα τα παιδιά και των δύο Παιδικών
Σταθμών του Ζεφυρίου. 

Η ανταπόκριση του «Μαζί για το Παιδί» ήταν θετική και
άμεση και στο πλαίσιο αυτό την Τρίτη 25 Απριλίου 2017,
εκπρόσωποι και εθελοντές της Ένωσης πρόσφεραν στα 120
παιδιά των δύο Παιδικών Σταθμών από ένα ζευγάρι και-
νούρια παπούτσια, φτιαγμένα για άνετο παιχνίδι και για το
σχολείο, προσφορά γνωστής εταιρείας υποδημάτων. 

Σκοπός της δράσης είναι να βελτιωθεί μακροπρόθεσμα η
καθημερινότητα των παιδιών που χρειάζονται παπούτσια για

να παίξουν, να πάνε σχολείο και να αποφύγουν τα προβλή-
ματα υγείας που προκαλούνται από πολυχρησιμοποιημένα ή
ακατάλληλα παπούτσια.

Πολύ σημαντική χαρακτήρισε την προσφορά της Ένωσης
«Μαζί για το Παιδί», ο Πρόεδρος των Παιδικών Σταθμών
Ζεφυρίου Γιώργος Κούρκουλος. «Η οικονομική κρίση έχει
πλήξει σε μεγάλο βαθμό τη μέση ελληνική οικογένεια με απο-
τέλεσμα πολλές οικογένειες στην περιοχή μας να δυσκο-
λεύονται να προσφέρουν την επιθυμητή ποιότητα ζωής στα
παιδιά τους. Ο Δήμος κάνει τεράστια προσπάθεια, μέσα από
τους Παιδικούς Σταθμούς που αποτελούν τη δεύτερη οικογέ-
νεια των παιδιών, να βοηθήσει όσο μπορεί τα παιδιά και να
συμβάλει στη σωστή ανάπτυξη και διαπαιδαγώγησή τους»,
τόνισε ο κ. Κούρκουλος.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί» έδωσαν
συγχαρητήρια στον Γιώργο Κούρκουλο για την άψογη συνε-
ργασία των παιδαγωγών, για τη φροντίδα και τη στοργικότ-
ητα που επιδεικνύουν προς τα παιδιά και για τις πολύ καλές
εγκαταστάσεις των Παιδικών Σταθμών. 

ΚΚααιιννοούύρριιαα  ππααπποούύττσσιιαα  μμοοίίρραασσαανν  σστταα  ννήήππιιαα  ττοουυ  ΖΖεεφφυυρρίίοουυ  
ο πρόεδρος των παιδικών σταθμών Γιώργος Κούρκουλος και το «Μαζί για το Παιδί

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

Δρομολόγια για το Κοιμητήριο
Άνω Λιοσίων

Ενημερώνουμε ότι
λόγω βλάβης του
αυτοκινήτου που
πραγματοποιούσε
Δρομολόγια προς
το Νέο Κοιμητήριο,
τα προγραμματι-
σμένα δρομολόγια
δεν θα μπορέσουν να εκτελεστούν. Προσπαθώντας να
μην στερήσουμε από τους Δημότες μας την προσφερ-
όμενη υπηρεσία, αποφασίσαμε να βγει άλλο
αυτοκίνητο. 
Τα Δρομολόγια που θα εκτελούνται, έως ότου να επισ-
κευαστεί το χαλασμένο, θα είναι τα κάτωθι: 
- 9:30 π.μ., από τον Κορμό
- 10:30π.μ., από το Δημαρχείο Ζεφυρίου – από τον Ι.Ν.
Παναγίας Γρηγορούσης – από το μανάβικο που
βρίσκεται επί της λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου στη
ΠΕ Ζωφριάς, δεξιά από την πρώτη γέφυρα (της
Μελωδίας).
Στην προσπάθειά μας να προσφέρουμε όσο το
δυνατόν καλύτερες υπηρεσίες για τους δημότες μας,
αυτές οι αλλαγές δρομολογίων θα επαναλαμβάνονται
και στο μέλλον όποτε υπάρξει πρόβλημα. 

Ο Αναπληρωτής Δήμαρχος
Υπεύθυνος για θέματα Κοιμητηρίων 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ 
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Μόνο το 36,3% των ατόμων 55-64 
ετών απασχολείται

Μόνο το ένα τρίτο των ατόμων από 55 έως 64 ετών εργάζεται, σύμφωνα με τα τελευ-
ταία σχετικά στοιχεία της Eurostat για την Ελλάδα. Συγκεκριμένα, το 36,5% των

ατόμων της παραπάνω ηλικίας, η οποία υπάγεται στο εργατικό δυναμικό της χώρας,
απασχολούταν το 2016.

Έτσι προφανώς το 63,5% των ατόμων 55-64 ετών, βρίσκεται εκτός απασχόλησης,  είτε
λόγω ανεργίας, είτε λόγω συνταξιοδότησης.

Το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 55 -64 ετών που απασχολούνται είναι ελαφρώς
αυξημένο πέρσι σε σχέση με το 2015 (34,3%).

Αντίθετα, κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση απασχολούταν το 2016 το 55,3%
των ατόμων ηλικίας 55 έως 64 ετών (έναντι 36,5% στην Ελλάδα).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το δ' τρίμηνο του 2016 στην Ελλάδα, η ανεργία
στα άτομα ηλικίας 45-64 , ανερχόταν στο 19,4%.

Με άλλα λόγια, σύμφωνα με όσα προκύπτουν από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και της
Eurostat, φαίνεται πως μόνο το 1/5 όσων βρίσκονται εκτός απασχόλησης είναι άνεργοι,
ενώ τα υπόλοιπα 4/5 είναι συνταξιούχοι.

Με κωδικούς TAXISnet και πλέον ηλεκτρονικά 
οι άδειες γάμου και πιστοποιητικά βάπτισης 

Άδειες γάμου, πιστοποιητικά βάπτι-
σης και άλλα αναγκαία διοικητικά
έγγραφα σκοπεύει να εκδίδει

μέσω διαδικτύου η Ιερά Αρχιεπισκοπή
Αθηνών . Για τον σκοπό αυτόν, οι
αιτούντες θα μπορούν να εισέρχονται στις
ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα παρέχει η
Αρχιεπισκοπή χρησιμοποιώντας τους
κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα
ΤΑΧΙSnet. Με την είσοδό τους στις υπηρ-
εσίες ηλεκτρονικής έκδοσης εγγράφων
της Αρχιεπισκοπής, τα στοιχεία τους (ονο-
ματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφ-
ωνα και οικογενειακή κατάσταση) θα διασταυρώνονται πλέον αυτόματα με τα στοιχεία
του Μητρώου των φορολογικών αρχών. Ειδικότερα, με απόφαση του Διοικητή της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλή δίδεται η δυνατότητα και στην Ιερά Αρχιε-
πισκοπή Αθηνών, να χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρη-
στών, μέσω της οποίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφαλή τρόπο τα διαπιστευ-
τήρια του TAXISnet (username, password), για την αυθεντικοποίηση χρηστών στα δικά
της πληροφοριακά συστήματα. 

Στο αιτιολογικό της απόφασης του κ. Πιτσιλή αναφέρεται επί λέξει ότι «η Ιερά Αρχιε-
πισκοπή Αθηνών, στο πλαίσιο του έργου «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε
κύριους τομείς της Εκκλησιαστικής Διοίκησης» της Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ
2007-2013, προτίθεται να παράσχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς πολίτες που αφορούν
στην έκδοση διαφόρων πιστοποιητικών (Άδεια Γάμου, Πιστοποιητικό Βάπτισης, Αντίγρ-
αφο Διαζευκτηρίου Θρησκευτικού Γάμου κ.λπ.) τα οποία αντιμετωπίζονται ως δημόσια
έγγραφα και χρησιμοποιούνται για διοικητικούς σκοπούς».

Σχεδόν 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ αναγράφει η επι-
ταγή της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης στην
Ελλάδα. Το υπέρογκο αυτό ποσό δαπάνησαν οι

ελληνικές οικογένειες το 2014 για την εκπαίδευση των
παιδιών, σύμφωνα με την "Καθημερινή".

Την ίδια στιγμή, οι δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευ-
ση άγγιξαν τα 5,6 δισ. ευρώ για την ίδια χρονιά, με όλους
ωστόσο να παραδέχονται ότι η ανταποδοτικότητά τους
είναι χαμηλή.

Τι φταίει; Πού είναι το ποιοτικό και το ποσοτικό έλλειμμα;

Ερωτήσεις προς απάντηση, την ίδια στιγμή που ο υπο-
υργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου –με δεδομένη τη γήρανση
του εκπαιδευτικού πληθυσμού– επανέλαβε την ανάγκη
για διορισμούς, αλλά χωρίς χρονοδιάγραμμα.

"Η θέση της κυβέρνησης είναι σαφέστατη. Θα
προχωρήσει σε διορισμούς. 

Δεν ξέρουμε πόσους, δεν ξέρουμε πώς –γιατί είναι ένα
εξαιρετικά δύσκολο σύστημα– αφού θα πρέπει να λάβο-
υμε υπόψη την προϋπηρεσία αλλά επίσης και το γεγονός
ότι και οι νέοι πρέπει να μπουν στον χώρο".

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα για τα βασι-
κά μεγέθη της εκπαίδευσης που διενήργησε το Κέντρο
Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ, με επι-
στημονικό υπεύθυνο τον κ. Ν. Παΐζη και επικαλείται η
εφημερίδα, προκύπτουν τα ακόλουθα (τα στοιχεία είναι
του 2014):

• Τα έξοδα των γονιών ξεκινούν από το Δημοτικό. Οι
ιδιωτικές δαπάνες για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση ανή-
λθαν σε 815 εκατ. ευρώ, για τη δευτεροβάθμια σε 1,63
δισ. ευρώ, ενώ 683 εκατ. κόστισε η φοιτητική μετανά-
στευση εντός Ελλάδας και επιπλέον 150,9 οι σπουδές
στο εξωτερικό.

• Για δίδακτρα σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης
δαπανήθηκαν 500,8 εκατ. ευρώ, ενώ επιπλέον 271 εκατ.
ευρώ υπολογίζεται ότι κόστισαν τα ιδιαίτερα μαθήματα. 

Επίσης, 660,1 εκατ. ευρώ δαπανήθηκαν για φροντι-
στήρια ξένων γλωσσών. 

Πρόκειται για δαπάνες που η ελληνική οικογένεια θεωρ-
εί εκ των ων ουκ άνευ, καθώς κρίνει ελλιπές το δημόσιο
σχολείο (π.χ. για ξένες γλώσσες, για άθληση, για την
προετοιμασία για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις) είτε επειδή
το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα δεν παρέχει σχετική
πιστοποίηση γνώσεων. Επίσης, για δίδακτρα σε ιδιωτικά
σχολεία δαπανήθηκαν 973,3 εκατ. ευρώ.

• Η δημόσια δαπάνη για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση
είναι 1.528,9 ευρώ ανά μαθητή και για τη δευτεροβάθμια
1.588 ευρώ ανά μαθητή. 

Συνολικά, οι δημόσιες δαπάνες άγγιξαν τα 5,6 δισ.
ευρώ.

• Οι ελλείψεις σε υποδομές στα σχολεία είναι μεγάλες,
με οξύτερο το πρόβλημα στα νηπιαγωγεία. Από την άλλη,
το "πάγωμα" των μόνιμων διορισμών τα τελευταία χρόνια
έχει οδηγήσει σε γήρανση του πληθυσμού. Ενδεικτικά, η
μέση ηλικία των εκπαιδευτικών είναι τα 47,5 έτη στα γενι-
κά λύκεια, 45,7 στα επαγγελματικά και στα γυμνάσια 46,3
έτη.

Η σχολική διαρροή στα γυμνάσια την περίοδο 2002-
2014 ήταν υψηλότερη σε Ξάνθη, Δυτ. Αττική, 

Εβρο, Βοιωτία και Ροδόπη.

• Συνολικά 37.610 μαθητές από όλες τις βαθμίδες διέκο-
ψαν αδικαιολόγητα τη φοίτησή τους, με την πλειονότητα
από την επαγγελματική εκπαίδευση. Η σχολική διαρροή
στα γυμνάσια την περίοδο 2002-2014 ήταν υψηλότερη σε
Ξάνθη, Δυτ. Αττική, Εβρο, Βοιωτία και Ροδόπη.

"Για πρώτη φορά, φαίνεται πως έχουμε την ακτινογρα-
φία του εκπαιδευτικού μας συστήματος, όπως εξελίχθηκε
σε ένα χρονικό συνεχές 12 ετών, 2002-2014. Πρόκειται
για πορίσματα που σαφώς προβληματίζουν. Οφείλουμε
να τα αξιοποιήσουμε στην κατεύθυνση της αλλαγής. Τι
λείπει; Απουσιάζει η πίστη στην αναγκαιότητα των μετα-
ρρυθμίσεων, απουσιάζουν η επιμονή και η υπομονή απέ-
ναντι στις δυνάμεις που κάθε φορά ανθίστανται, απου-
σιάζει η δύναμη για να υπερβούμε τα ατομικά και προ-
σωρινά συμφέροντα", ανέφερε η τομεάρχης Παιδείας της
Ν.Δ. Νίκη Κ. Κεραμέως, η οποία ερωτηθείσα τόνισε ότι το
κόμμα της είναι υπέρ των διορισμών, φθάνει να αποτ-
υπωθούν οι ανάγκες. 

ΥΥΨΨΗΗΛΛΗΗ  ΗΗ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΙΙΑΑΡΡΡΡΟΟΗΗ  ΣΣΕΕ  ΔΔΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗ
ΠΠλληηρρώώννοουυμμεε  33,,77  δδιισσ..  γγιιαα  ""δδωωρρεεάάνν""  ΠΠααιιδδεείίαα!!
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Διαθέσιμες είναι οι επιταγές κοι-
νωνικού τουρισμού μετά την
ανάρτηση των οριστικών απο-

τελεσμάτων από τον ΟΑΕΔ. Πως λειτο-
υργεί όμως η επιταγή και ποιες οι τιμές
της επιδότησης;

Οι δικαιούχοι τoυ Μητρώου μετά και την
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δεν
χρειάζεται να προσέρχονται στις Υπηρ-
εσίες του ΟΑΕΔ για την παραλαβή οποι-
ουδήποτε εντύπου που να πιστοποιεί την
επιλογή τους για τη συμμετοχή στο συγκε-
κριμένο πρόγραμμα. Η διαδικασία γίνεται
ηλεκτρονικά με την χρήση της Επιταγής
Κοινωνικού Τουρισμού.  

Η Επιταγή είναι ένας μοναδικός αριθμός
για κάθε δικαιούχο και κάθε ωφελούμενο
ξεχωριστά, ο οποίος αποτυπώνεται τόσο
στο Οριστικό Μητρώο όσο και στο Ολοκ-
ληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του
Οργανισμού και μπορεί να ενεργοποιηθεί
μέχρι την 25η Απριλίου 2018. Οι δικαι-
ούχοι έχοντας αυτόν τον αριθμό και μόνο,
μπορούν να επικοινωνούν με το τουρι-
στικό κατάλυμα που επιθυμούν από το
Μητρώο Παρόχων για κρατήσεις
δωματίων.

Οι πάροχοι με τη σειρά τους ελέγχουν
την ύπαρξη Επιταγής και την ενεργοποι-
ούν μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών
της διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού.

Το πρόγραμμα Κοινωνικού 
Τουρισμού θα διαρκέσει 12 μήνες,

από την 26η Απριλίου 2017 έως την
25η  Απριλίου 2018. 

Ο ΟΑΕΔ δεν εμπλέκεται σε θέματα κράτ-
ησης δωματίων. Οι κρατήσεις θα γίνονται
από τους ίδιους τους δικαιούχους χωρίς

τη μεσολάβηση του Οργανισμού αλλά και
χωρίς τη μεσολάβηση οποιουδήποτε
τρίτου. Απαγορεύεται η κράτηση
δωματίου μέσω άλλων επιχειρήσεων,
Γραφείων Τουρισμού κ.λπ. Δικαιούχος και
ωφελούμενοι μπορούν να πραγματοποιή-
σουν ξεχωριστές διακοπές .

Οι δικαιούχοι επιλέγουν ελεύθερα: α. το
τουριστικό κατάλυμα όπου επιθυμούν να
διαμείνουν από το αναρτημένο στη διαδικ-
τυακή πύλη του ΟΑΕΔ Μητρώο Παρόχων,
με τον περιορισμό ότι το κατάλυμα δεν
βρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα
με αυτήν της μόνιμης κατοικίας τους. Εξαι-
ρούνται περιπτώσεις κατά τις οποίες: -
Τουριστικό κατάλυμα και τόπος κατοικίας
ευρίσκονται στην ίδια Περιφερειακή Ενότ-
ητα αλλά σε απόσταση μεγαλύτερη των
60 χιλιομέτρων. 

- Το τουριστικό κατάλυμα βρίσκεται σε
ηπειρωτικό και ο τόπος κατοικίας σε
νησιωτικό τμήμα, ή το αντίθετο, της ίδιας
Περιφερειακής Ενότητας (π.χ. αν ο τόπος
διαμονής του δικαιούχου είναι στον Πειρ-
αιά, μπορεί να επιλεχθεί κατάλυμα στην
Αίγινα).

- Τουριστικό κατάλυμα και τόπος
κατοικίας ευρίσκονται σε διαφορετικούς
δήμους νήσων της ίδιας Περιφερειακής
Ενότητας που διαθέτουν ένα δήμο (π.χ. η
Περιφερειακή Ενότητα της Κω περιλαμβά-
νει δύο νήσους, την Κω και τη Νίσυρο,
που καθεμία διαθέτει από έναν δήμο. 

Σε αυτή την περίπτωση ο κάτοικος της
Νισύρου μπορεί να επιλέξει τουριστικό
κατάλυμα στην Κω). 

Ως τόπος μόνιμης κατοικίας ορίζεται ο
τόπος διαμονής των δικαιούχων που έχει
δηλωθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφορ-
ιακό Σύστημα του Οργανισμού. β. τη χρο-
νική περίοδο κατά την οποία θα πραγμα-
τοποιήσουν τις διακοπές τους εντός του
χρονικού διαστήματος υλοποίησης του
προγράμματος, γ. τον αριθμό των διαν-
υκτερεύσεων που θα πραγματοποιήσουν
στο κατάλυμα, με τον περιορισμό ότι δεν
υπερβαίνει τις 10 διανυκτερεύσεις για τα
καταλύματα των νήσων Λέσβου, Λέρου,
Σάμου, Χίου και Κω και τις 5 διανυκτερ-
εύσεις για τα καταλύματα της υπόλοιπης
Ελλάδας. 

Οι δικαιούχοι επικοινωνούν απευθείας

με τον πάροχο του τουριστικού καταλύμα-
τος που επέλεξαν, δηλώνουν ότι είναι
κάτοχοι Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού
και αναλόγως προβαίνουν σε κράτηση,
αφού ενημερωθούν για τις παροχές και
για κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, που θα
αποτυπωθεί στη σύμβαση . Ο ΟΑΕΔ δεν
εμπλέκεται σε θέματα προκαταβολής για
τις κρατήσεις ή διαμονής μεμονωμένου
δικαιούχου σε δίκλινο δωμάτιο ή συγκα-
τοίκησης δικαιούχου με μη δικαιούχο
κ.ο.κ. 

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται κατά την
άφιξη στο τουριστικό κατάλυμα να προσ-
κομίσουν στον πάροχο φωτοαντίγραφο
εγγράφου ταυτοπροσωπίας δικό τους
(ταυτότητα, διαβατήριο κ.ο.κ.) και των
ωφελουμένων εκείνων με τους οποίους
πραγματοποιούν κοινές διακοπές (ταυτότ-
ητα ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή
οικογενειακά ή ατομικά βιβλιάρια προστα-
τευομένων μελών). Τα φωτοαντίγραφα
των εγγράφων ταυτοπροσωπίας τηρ-
ούνται στο αρχείο του παρόχου και
συνυποβάλλονται με την αίτηση αποπ-
ληρωμής.

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

Οι έξυπνες πόλεις στο επίκεντρο συνάντησης
Δήμων Ελλάδας και Κύπρου

Στη συνάντηση δικτύωσης και αντιπροσωπεία του δήμου Ελευσίνας 

Με στόχο να ανα-
πτυχθούν ως
Έ ξ υ π ν ε ς

Πόλεις στην ευρύτερη
περιοχή Ελλάδας – Κύπρ-
ου πραγματοποιήθηκε
Συνάντηση Δικτύωσης
μεταξύ των Δήμων
Αραδίππου, Ναυπλίου,
Ελευσίνας και Ραφήνας-
Πικέρμι κατά τη διάρκεια
της οποίας υπήρξε
πολύπλευρη εκπρ-
οσώπηση από ανώτατα
στελέχη των αντίστοιχων Δημαρχείων και Δημοτικών Συμβουλίων.

Ανακοίνωση του Δήμου Αραδίππου αναφέρει ότι “η παρουσία όλων και οι εισηγήσεις των
ομιλητών τόνισαν την ανάγκη και το όραμα των Δημοτικών Αρχών για τη συντονισμένη απο-
ρρόφηση και επένδυση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων”.

Οι Δήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και τα ανώτατα στελέχη των εκπροσωπούμενων
δήμων επισφράγισαν στη συνάντηση, την πολιτική βούληση για δημιουργία διαδημοτικής
συνεργασίας μέσω της έγκρισης από τα Δημοτικά Συμβούλια για όλα τα μέλη του Δικτύου με
την υπογραφή σχετικής συμφωνίας η οποία θα ιδρύσει μόνιμη στρατηγική συνεργασία.

Η στρατηγική συνεργασία θα διαλαμβάνει “την από κοινού εκπροσώπηση των δήμων -
μελών του Δικτύου στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Ελλάδας και Κύπρου, αλλά και στα ευρύτε-
ρα ευρωπαϊκά προγράμματα και την εκπροσώπησή τους στον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο
Πόλεων σε Ενεργειακή Μετάβαση `Energy Cities`¨”.

Η συνεργασία επιτρέπει, επίσης, “τη συμμετοχή των δήμων – μελών σε διεθνείς συνερ-
γασίες, οι οποίες θα μπορούν να περιλαμβάνουν διεθνείς επενδυτές περιλαμβανομένων ευρ-
ωπαϊκών πολυεθνικών εταιρειών αλλά και πολυεθνικών εταιρειών από τρίτες χώρες.

Ταυτόχρονα, οι δήμοι “θα ενδυναμώσουν τη συνεργασία τους μέσω των διαύλων επικοι-
νωνίας για τη βέλτιστη αξιοποίηση της δικτύωσης με την υποβολή νέων προτάσεων και την
ανταλλαγή καλών πρακτικών”.

Τέλος, η διαδημοτική συνεργασία θα μελετά, θα αναπτύσσει και θα υποβάλλει από κοινού
προτάσεις με θέμα τις πολιτικές που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο θεματικό τομέα
“Smart Cities and Communities”.

ΟΑΕΔ: Πώς ενεργοποιείται η Επιταγή για τον Κοινωνικό Τουρισμό 
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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
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Στρ.Νικ.Ρόκα45            
Τηλέφωνο: 2132014904                            
Φαξ:2105555880
Ταχ.Κωδ.19600 Μάνδρα                                                                
Πληρ. κα Ευγενία Μητροπούλου                                                  
e-mail: mitropoulou@mandras-eidyllias.gr
URLwww. Mandras-Eidyllias.gr

«Προμήθεια χαρτιού μηχανογράφησης - Γρα-
φικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου - Μελα-
νιών μηχανογράφησης του Δήμου Μάνδρας

–Ειδυλλίας έτους 2017»

Μάνδρα:26.4.2017
Αριθμ.Πρωτ.7434

Χρηματοδότηση: ίδιοι πόροι
αριθμ. μελέτης:ΔΠ11/2017                                                                                   

Κ.Α. 10.6613.0002, 10.6612, 10.6613.0001,
20.6612

Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας:
διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο
«Προμήθεια χαρτιού μηχανογράφησης – Γραφι-
κής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου – Μελανιών
μηχανογράφησης του Δήμου Μάνδρας – Ειδ-
υλλίας έτους 2017», με σφραγισμένες προσφο-
ρές. Η δαπάνη θα καλυφθεί από ίδιους πόρους
και έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 25.555,05
Ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.
24%,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφ-
έρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση
τιμής σε Ευρώ η οποία θα δοθεί είτε για το σύνο-
λο των ειδών του διαγωνισμού είτε για μία ή περ-
ισσότερες Κατηγορίες ως εξής: 
1η Κατηγορία: Χαρτιού μηχανογράφησης (φωτοτ-
υπικό χαρτί) εκτιμώμενης αξίας 8.573,15 Ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
2η Κατηγορία: Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γρα-
φείου εκτιμώμενης αξίας 7.623,78 Ευρώ συμπε-
ριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
3η Κατηγορία: Είδη μηχανογράφησης (μελάνια

μηχανογράφησης – drum) εκτιμώμενης αξίας
9.358,12 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24%
σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’αριθμ.
ΔΠ11/2017 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 15.5.2017 ημέρα
Δευτέρακαι ώρα 9:00πμ με ώρα λήξης αποδοχής
προσφορών στις 9:30 πμ ενώπιον της αρμόδιας
επιτροπής του Δήμου στο Δημοτικό Κατάστημα
(Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) επί της οδού
Στρ. Νικ. Ρόκα 45, ΤΚ19600, Μάνδρα από την
αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών.
Δεκτοί στο διαγωνισμό με δικαίωμα υποβολής
προσφοράς γίνονται αναγνωρισμένες ατομικές ή
εταιρικές επιχειρήσεις των παρακάτω κατηγορ-
ιών:Έλληνες και αλλοδαποί,
Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά,Συνε-
ταιρισμοί και Ενώσεις
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά
από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχον-
τος για ποσό που θα καλύπτει το 2% του προϋ-
πολογισμού της μελέτης χωρίς  ΦΠΑ 24% ήτοι
412,18 Ευρώ, εφ’όσον ο προσφέρων συμμετέχει

για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών άλλως
για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προϋπολο-
γισθείσας δαπάνης  χωρίς ΦΠΑ 24% για τη
συγκεκριμένη/ες κατηγορία/ριες συμμετοχής και
βεβαιώνεται με ισόποσο γραμμάτιο του ΤΠ&Δ ή
επιταγή αναγνωρισμένης Τράπεζας κατά τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 72 του Ν 4412/2016.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφο-
ρίες για τα ισχύοντα τεύχη του διαγωνισμού τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες και έως και την προη-
γούμενη ημέρα του διαγωνισμού από το Τμήμα
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών
του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας και στο τηλέφω-
νο 2132014904.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα
τεύχη της διακήρυξης από το Δημοτικό Κατά-
στημα  Στρ. Νικ. Ροκα 45 ή να τους αποσταλούν
μέσω e-mail μετά από συνεννόηση με την Υπηρ-
εσία μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της δημο-
πρασίας  εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:00
έως 13:00.           

Η Δήμαρχος
Ιωάννα Κριεκούκη

Έκρηξη σε μίνι βαν κοντά σε αεροδρόμιο Έκρηξη σε μίνι βαν κοντά σε αεροδρόμιο 
της Κωνσταντινούπολης της Κωνσταντινούπολης 
Έκρηξη σε ένα μίνι βαν σημειώθηκε εχθές κοντά στο δεύτερο αεροδρόμιο της

Κωνσταντινούπολης, το Σαμπιχά Γκιοκτσέν. Σύμφωνα με πληροφορίες στο μίνι βαν
επέβαιναν μαθητές και εφτά από αυτούς έχουν τραυματιστεί.

Η έκρηξη σημειώνεται στον απόηχο των συνεχόμενων τρομοκρατικών επιθέσεων που
λαμβάνουν χώρα το τελευταίο διάστημα στην Τουρκία. Μέχρι στιγμής τα αίτια της νέας
αυτής έκρηξης είναι άγνωστα. Η αστυνομία διαξάγει έρευνες.

 Ισπανία: Διαδήλωση κατά της διαφθοράς έξω από το αρχηγείο του Λαϊκού Κόμματος

Εκατοντάδες Ισπανοί πολιόρκησαν το αρχηγείο του κυβε-
ρνώντος Λαϊκού Κόμματος (PP) στη Μαδρίτη διαμαρτυρόμε-
νοι κατά της πολιτικής διαφθοράς, στον απόηχο νέων απο-

καλύψεων χρηματισμού τοπικών αξιωματούχων. 
Κτυπώντας κατσαρόλες και τηγάνια οι διαδηλωτές φώναζαν «Το PP

δεν είναι κόμμα, είναι συμμορία», ενώ κρατούσαν πλακάτ με
συνθήματα όπως «Εσείς τα φακελάκια κι εμείς περικοπές»,
αναφερόμενοι στα ποσά που πλήρωναν κάτω απ’ το τραπέζι
επιχειρηματίες έναντι κρατικών συμβολαίων.

Η διαμαρτυρία οργανώθηκε προχθες βράδυ μέσω των social media,
χωρίς να έχει λάβει προηγουμένως την άδεια των αρχών. 

Οι τελευταίες προειδοποίησαν ότι βάσει του νέου Νόμου για την
Ασφάλεια του Πολίτη ενδέχεται να επιβληθούν πρόστιμα σ’ όσους
παραστούν στη διαμαρτυρία.

Ο Ραχόι έσπασε τη σιωπή του
Ο πρωθυπουργός Μαριάνο Ραχόι έσπασε τη σιωπή του αναφορικά με τα νέα σκάνδαλα που κλυδωνίζουν το κόμμα του κι έχουν ήδη οδηγήσει στη

σύλληψη του πρώην επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης της Μαδρίτης, Ινιάτσιο Γκονζάλεθ και στην αποχώρηση απ’ την πολιτική της βετεράνου του
κόμματος, Εσπεράντσα Αγκουίρε, μετά από τρεις δεκαετίες στο επίκεντρο του πολιτικού βίου της χώρας.

«Όποιος κάνει το έγκλημα, αυτός και την πληρώνει, όπως βλέπουμε», είπε ο Ραχόι σε μια άτυπη συνάντηση με δημοσιογράφους έξω απ’ την
κατοικία του Ισπανού πρέσβη στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης, δεύτερο σταθμό μετά τη Βραζιλία της περιοδείας του Ισπανού πρωθυπουργού στη
Λατινή Αμερική.

Το βασικό μήνυμα του Ραχόι, γνωστού για την ικανότητά του να αποφεύγει τις ακανθώδεις ερωτήσεις, ήταν ότι θα ήταν «σοβαρό λάθος» οι γενι-
κεύσεις και να βάζει το κοινό σ’ ένα τσουβάλι όλους τους πολιτικούς  ως υπόπτους για διαφθορά. Και δήλωσε βέβαιος ότι τα τελευταία σκάνδαλα δεν
θα επηρεάσουν την ευστάθεια της κυβέρνησης μειοψηφίας κι ότι βασική έγνοια των Ισπανών πολιτών παραμένει η ανάκαμψη της οικονομίας.
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ΖΖΗΗΤΤΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟ  ΜΜΕΕΣΣΙΙΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΙΙΟΟ,,  ΟΟΙΙΚΚΟΟΠΠΕΕΔΔΟΟ    ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ
""ΛΛΑΑΙΙΜΜΟΟΣΣ--ΛΛΟΟΥΥΖΖΙΙΤΤΑΑΝΝΙΙΑΑ""  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ((440000mm--11σσττρρ))..

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

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

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

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

ΖΖηηττεείίττααιι  ττεεχχννίίττηηςς  
σσεε  μμηηχχααννοολλοογγιικκόό  ττοομμέέαα  γγιιαα  μμόόννιιμμηη  ααππαασσχχόόλληησσηη

Ζητείται από τεχνική επιχείρηση στην Ελευσίνα, για εργασία σε ηλεκ-
τρομηχανολογικό τομέα (κυρίως συνεργείο), τεχνίτης  έως 30 ετών για
πλήρης απασχόληση (10:30-19:30), με ελάχιστη πρακτική γνώση σε

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

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

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

Τηλέφωνα επικοινωνίας των πολιτών για τη μονάδα Υγείας
ΠΕΔΥ Ελευσίνας (ΚΟΝΤΟΥΛΗ & ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2105561915
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 2105563228

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ 2105562677
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 2105545311

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 2105563225
ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ 2105543309
(ΘΕΙΡΩΝ & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΝΩ ΕΛΕΥΣΙΝΑ) 

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

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ : WA_OPS/03.17

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

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

Η θέση απαιτεί δεξιότητες στην οργάνωση, εχεμύθεια
και ομαδικότητα.

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

Στους αντιπεριφερειάρχες η δικαιοδοσία: 
Προς ανοιχτά καταστήματα όλες τις Κυριακές

Την απελευθέρωση της λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων όλες τις Κυριακές του
έτους προωθούν οι δανειστές, κατά τις διαπραγματεύσεις για την ολοκλήρωση της β'
αξιολόγησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να μην αυξή-

σει τον αριθμό των Κυριακών πέραν των νομοθετημένων οκτώ, αλλά να άρει τους περιορισμούς
για τις υπόλοιπες Κυριακές του έτους.Συγκεκριμένα, το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης εμφ-
ανίζεται διατεθειμένο να παραχωρήσει το δικαίωμα στην τοπική αυτοδιοίκηση να αποφασίζει ανά
περιοχή για τις Κυριακές που θα μένουν ανοιχτά τα καταστήματα.

Έτσι, το υπουργείο Οικονομίας αναμένεται να προτείνει την άρση των περιορισμών που ισχύουν
σήμερα και με απόφαση του κατά τόπου αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη να επιτρέπεται η λειτουργία
των καταστημάτων και άλλες Κυριακές του έτους πλην των οκτώ που προβλέπεται από τον νόμο.

Βάσει του νόμου, οι αντιπεριφερειάρχες μπορούσαν να αποφασίζουν για έξτρα Κυριακές μόνο για
καταστήματα έως 250 τμ, που όμως δεν ανήκουν σε αλυσίδες, που δεν βρίσκονται σε εκπτωτικά
καταστήματα ή δεν έχουν συνεργασία τύπου shop in a shop.

Η πρόταση του υπουργείου Οικονομίας είναι να άρει αυτούς τους περιορισμούς.

Οι πληροφορίες αυτές έχουν προκαλέσει ήδη αντιδράσεις στον εμπορικό κόσμο. Για παράδειγμα,
ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης σε ανακοίνωσή του κάνει λόγο για Κερκόπορτα προς την
πλήρη απελευθέρωση της λειτουργίας των καταστημάτων όλες τις Κυριακές του χρόνου.

Υπενθυμίζεται ότι οι οκτώ Κυριακές που έχουν νομοθετηθεί είναι: η πρώτη των δύο τακτικών
εκπτωτικών περιόδων, δύο στις ενδιάμεσες εκπτωτικές περιόδους, η Κυριακή των Βαΐων, δύο Κυρ-
ιακές πριν από τα Χριστούγεννα και μία Κυριακή πριν από την Πρωτοχρονιά.

«Στην απάτη του κ. Τσίπρα 
δε θα γίνουμε συνένοχοι»
ΝΔ: Δεν ψηφίζουμε μέτρα, ΝΔ: Δεν ψηφίζουμε μέτρα, 
δεν ψηφίζουμε αντίμετραδεν ψηφίζουμε αντίμετρα

Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο
κατηγόρησε πως κοροιδεύει με ψέματα τον
ελληνικό λαό, εξαπέλυσε ο Βασίλης Κικίλιας. Με

αφορμή τη συνέντευξη του πρωθυπουργού στον ΑΝΤ1
ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ κατηγόρησε τον πρωθυ-
πουργό ότι «από το Μαξίμου και τη μεγάλη ζωή» δεν
μπορεί να δει την τραγική πραγματικότητα, που βιώνουν
οι Έλληνες. 

Αναφερόμενος στις 1.000 κατασχέσεις την ημέρα, ο κ.
Κικίλιας τόνισε πως ο πρωθυπουργός αφού πρώτα είπε
ψέματα στους πολίτες και τους υποσχέθηκε τα πάντα,
τώρα τους υπερφορολογεί άγρια και τους παίρνει τα
σπίτια.

«Και σα να μην έφτανε αυτό, εμφανίζεται χθες στους 
τηλεοπτικούς δέκτες να τους κουνάει το δάχτυλο, με

αλαζονεία, έπαρση και αυταρέσκεια» είπε προσθέτοντας
πως το πλεόνασμα του 2016 προκύπτει από την υπερ-
φορολόγηση, τις κατασχέσεις και το γεγονός ότι το κρά-
τος δεν πληρώνει αυτά που χρωστάει στους ιδιώτες. 

«Δεν πάει στην κοινωνία, αλλά στην οικοδόμηση κομ-
ματικού κράτους με τους διορισμούς ημετέρων από τις
πόρτες και τα παράθυρα σε φορείς, υπουργεία και κομ-
ματικά γραφεία» είπε ο κ. Κικίλιας κατηγορώντας τον
πρωθυπουργό για αυτοσχεδιασμούς. «Του ζητούσαν,
λέει, 42 φορές πάνω τα μέτρα που παίρνει τώρα: 3,6
δισ. μέτρα που φέρνει επί 42 φορές ίσον 151,2 δισ.
μέτρα. Η επιστήμη και οι Έλληνες σηκώνουν τα χέρια
ψηλά! Ο κ. Τσίπρας ξεπέρασε τον εαυτό του σε γραφ-
ικότητα» είπε.

Σύμφωνα με τον κ. Κικίλια, για να επιστρέψει η
κυβέρνηση αντίμετρα στην ελληνική κοινωνία ύψους 2%
του ΑΕΠ, πρέπει να πιάσει πρωτογενή πλεονάσματα
5,5% του ΑΕΠ το 2019. Δηλαδή 10 δισ. ευρώ σύνολο. 

«Άρα ξανακοροϊδεύει τον κόσμο. Και εμείς στην απάτη
του κ. Τσίπρα, δε θα γίνουμε συνένοχοι. Δεν ψηφίζουμε
μέτρα, δεν ψηφίζουμε αντίμετρα. Η χώρα είναι σε λάθος
δρόμο και η ελληνική κοινωνία βυθίζεται στην αβεβαιότ-
ητα» τόνισε προσθέτοντας πως ο κ. Τσίπρας έφτιαξε το
νέο μεγάλο παραμύθι, που πρέπει να μασήσουν οι
Έλληνες, πως θα βγάλει τη χώρα από τα Μνημόνια.

«Πώς θα μας βγάλει από τα Μνημόνια αφού έχει
συμφωνήσει σκληρά μέτρα μετά το 2018; Λέει ψέματα!
Έχει ήδη δεχτεί και φέρνει 4ο Μνημόνιο, με υψηλά πλε-
ονάσματα για πολλά χρόνια και χωρίς χρηματοδότηση.

Δεν έχει πάρει τίποτα για το χρέος, γιατί στα μάτια των
εταίρων μας είναι αναξιόπιστος και ούτε αυτό που έχει
προσυμφωνηθεί δεν του δίνουν» είπε ενώ σχολιάσε και
την αναφορά του πρωθυπουργού στην κα Μέρκελ.

«Τι κι αν από το 'Go Back κ. Μέρκελ' έγινε χτες 'η
ανοιχτόμυαλη ηγέτις' ή από το 'όσοι δεν είναι καλά στη
ψυχή τους, δε μπορούν να αντιμετωπίσουν τα προβλή-
ματα της χώρας τους ούτε της Ευρώπης' που είχε πει
φωτογραφίζοντας τον κ. Σόιμπλε, χτες έγινε 'ένας πολύ
σοβαρός και σεβαστός πολιτικός αντίπαλος που είναι σε
μια συμμαχική κυβέρνηση'. Βολικός ο κ. Τσίπρας για τα
ξένα συμφέροντα» είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον κ. Κικίλια ο πρωθυπουργός κόβει
ξανά μισθούς και συντάξεις, μειώνει το αφορολόγητο και
ξεπουλάει τη δημόσια περιουσία.

«Ξεχειλίζει η οργή των Ελλήνων, γιατί έχουν καταλά-
βει ότι δεν υπάρχει κάτι που δεν θα έδινε για την καρέκ-
λα» είπε επισημαίνοντας πως στον αντίποδα ο Κυριά-
κος Μητσοτάκης καταθέτει στους Έλληνες μια άλλη
πρόταση, με υπευθυνότητα και αξιοπιστία, ενώνοντας
όλες τις δημιουργικές δυνάμεις της χώρας. 

«Η Ελλάδα θα γυρίσει σελίδα με ένα πρόγραμμα
μείωσης της φορολογίας, μείωσης των δαπανών του
κράτους, επενδύσεων, νέων θέσεων εργασίας και στήρ-
ιξης των αδυνάμων. 

Η αλήθεια θα κερδίσει το ψέμα. Οι Έλληνες θα αντα-
μειφθούν για τους κόπους τους. Η χώρα θα τα καταφέρ-
ει. Η Ελληνική κοινωνία το αξίζει και το μπορεί. Πλέον
όλοι καταλαβαίνουν ότι ικανή και αναγκαία συνθήκη,
είναι να φύγει η πιο αποτυχημένη κυβέρνηση της μετα-
πολίτευσης» κατέληξε ο κ. Κικίλιας.
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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 Πέμπτη 27 Απριλίου 2017


