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της Φυλής, την περσινή χρονιά,
σύμφωνα με στοιχεία

που δημοσιοποίησε ο ΕΔΣΝΑ.
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δδηημμοοππρραασσίίαα  ηη  
ππααρρααχχώώρρηησσηη

χχρρήήσσηηςς  ααιιγγιιααλλοούύ
κκααιι  ππααρρααλλίίααςς  

Τι προβλέπει η νέα 
τροπολογία

ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΟΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΣΕ ΚΗΦΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ

Καταβάλλονται άμεσα 838.094 €  σε ΟΤΑ για 
την πληρωμή απλήρωτων συμβασιούχων
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Συνεργασία της Αντικαρκινικής 
ΕταιρείαςΑχαρνών και Φυλής με το

Νοσοκομείο " Άγιοι Ανάργυροι"

 ΕΠΑΣ Μαθητείας Ελευσίνας 
111188  ΕΕθθεελλοοννττέέςς  δδόόττεεςς  μμυυεελλοούύ  
ττωωνν  οοσσττώώνν  σσεε  δδύύοο  χχρρόόννιιαα!!  
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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 Μ. Παρασκευή 14 Απριλίου 2017

Ασπρόπυργος
ΓΑΒΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΟΕ

Αχαρνών 7, Ασπρόπυργος, 19300, ΑΤΤΙΚΗΣ2105576029

Ελευσίνα
Στυλιαρά Ελένη Κ.

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 88, 2105541216

Μάνδρα
Γκίνη Γεωργία Π. Στρατηγού Ρόκα Νικολάου 96, Πλησίον

Γρηγόρης Μικρογεύματα, 2105550309
Aχαρνές

ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑ ΕΙΡΗΝΗ ΟΕ 
Αγίας Τριάδας 1, 2102440487

Ζεφύρι - Άνω Λιόσια
Μπουρούνη Αθηνά Δ. Πίνδου 42 & Χαλκίδας 1

- Δροσούπολη, 2102470650

Χαϊδάρι
Σακόπουλος Θεόδωρος Παπανδρέου Γεωργίου 4 

- Δάσος Χαϊδαρίου, 2105813912

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία 

στους 23 βαθμούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Αρίσταρχος

Θωμαΐς, Θωμαΐδα, Θωμαή

Μεγάλη Παρασκευή, Αγίου Αριστάρχου 
Αποστόλου, Αγίας Θωμαΐδος μάρτυρος

Ηλεκτρονικά θα διεξάγεται η πλειοδοτική δημοπρ-
ασία για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγια-
λού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης

μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, ύστερα από
τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, στο σχέδιο
νόμου του ΥΠΕΝ σχετικά με «τροποποιήσεις διατάξεων
της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις». 

Στόχος είναι να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή συμμε-
τοχή ενδιαφερομένων, το αδιάβλητο της διαδικασίας και
κατ΄ επέκταση, το μέγιστο δυνατό όφελος για το δημόσιο.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ίδια τροπολογία, η παρ-
αχώρηση δια της δημοπράτησης μειώνεται από τα πέντε
στα τρία έτη, έτσι ώστε, όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθ-
εση, «ο χρόνος να είναι αρκετός για επαρκή απόσβεση
της επένδυσης του παραχωρησιούχου σε κατάλληλο
εξοπλισμό, αλλά και αποτρεπτικός για επιπλέον δαπάνες
εκ μέρους του, ιδίως για κατασκευαστικές επεμβάσεις στο
χώρο».

Επίσης, καθίσταται πλέον δυνατή η παραχώρηση, ύστε-
ρα από απαραίτητη κοινή υπουργική απόφαση, της
απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας 

ζώνης, απευθείας, με ή χωρίς αντάλλαγμα, εκτός από τα 
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, και σε φορείς

διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών με σκοπό την
έρευνα και μελέτη του οικοσυστήματος.

Τέλος, επιτρέπεται η περαιτέρω εκμίσθωση σε τρίτους,
των χώρων (αιγιαλού και παραλίας κλπ), που παραχωρ-
ούνται στους δήμους για την άσκηση δραστηριοτήτων
που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του
κοινού (εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, τραπε-
ζοκαθισμάτων, ομπρελών, λειτουργία τροχήλατου ανα-
ψυκτηρίου). Ενώ δίνεται η δυνατότητα παραχώρησης της
απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας
ζώνης, χωρίς δημοπρασία πλέον, αλλά με αντάλλαγμα
και για τρία έτη, σε όσους έχουν όμορες ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις εν γένει, κάμπινγκ ή κέντρα αναψυχής,
καθώς και ναυταθλητικά σωματεία εποπτευόμενα από τη
γενική γραμματεία Αθλητισμού, με απαραίτητη την σύμφ-
ωνη γνώμη του υπουργού Πολιτισμού σε περιπτώσεις
αιγιαλού και παραλίας που περιβάλλει -ή εντός του
οποίου βρίσκονται- αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία ή
ιστορικούς τόπους.

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Πάνου Σκο-
υρλέτη, εγκρίθηκε η καταβολή ποσού συνολικού ύψους
838.094,74 ευρώ σε ΟΤΑ της χώρας για τη μισθοδοσία
του προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρό-
νου των «Κέντρων Ημερησίας Φροντίδας Ηλικιωμένων»,
των «Κέντρων Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων» και
των «Κέντρων Διημέρευσης Ημερησίας Φροντίδας ατό-
μων με αναπηρίες», κατά την περίοδο 01.7.2016 έως
31.12.2016, με χρέωση του λογαριασμού του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθη

κών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς
Πόροι των Δήμων». Η απόδοση του εν λόγω ποσού από
τους ΚΑΠ, έτους 2017, σε ΟΤΑ της χώρας, εγκρίθηκε στο
πλαίσιο της υλοποίησης των προγραμμάτων «Ενέργειες
στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν
βοήθειας για την ενίσχυση της απασχόλησης των εμμέ-
σως ωφελούμενων ατόμων και Κέντρα Στήριξης Ρομά και
ευπαθών Ομάδων», υπηρεσίες οι οποίες συνεχίζουν να
παρέχονται από τους Φορείς των ΟΤΑ που υλοποιούν τις
ως άνω Πράξεις.

ΜΜεε  ηηλλεεκκττρροοννιικκήή  δδηημμοοππρραασσίίαα  ηη  ππααρρααχχώώρρηησσηη
χχρρήήσσηηςς  ααιιγγιιααλλοούύ  κκααιι  ππααρρααλλίίααςς  

Τι προβλέπει η νέα τροπολογία
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Καταβάλλονται άμεσα 838.094 €  σε ΟΤΑ για 
την πληρωμή απλήρωτων συμβασιούχων
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Οι «δείκτες» των παραγόμενων απορριμμάτων στην
Αττική και η πτωτική πορεία που ακολουθούσαν
μέχρι πρότινος επιβεβαίωναν τη μείωση της κατα-

νάλωσης των νοικοκυριών.
Δεν μοιάζει, ωστόσο, να αντιστοιχεί σε κάποια ανάκαμψη

του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων του Λεκανοπεδίου η ορια-
κή αύξηση στον συνολικό όγκο των αστικών στερεών αποβ-
λήτων που οδηγήθηκε στις εγκαταστάσεις της Φυλής την περ-
σινή χρονιά.

Σε σύγκριση με το 2015, οι τόνοι που εμφανίζονται να έχουν
παραχθεί στην Αττική το 2016 είναι 50.232 περισσότεροι,
καταγράφοντας ποσοστιαία αύξηση 2,89%, σύμφωνα με τα
στοιχεία που δημοσιοποίησε ο ΕΔΣΝΑ, φορέας αρμόδιος για
τη διαχείριση των απορριμμάτων των 66 δήμων της πολ-
υπληθέστερης περιφέρειας.

Ταυτόχρονα, το σύνολο των δεδομένων ανέδειξε εκ νέου
την αδράνεια της πλειονότητας των δημοτικών αρχών σε
θέματα ανακύκλωσης και την προτίμησή τους στην ταφή, μον-
τέλο κοστοβόρο  και κυρίως επιβλαβές για τους δημότες της
δυτικής Αττικής.

Το 2015 τα οικιακά απόβλητα στην Αττική έφτασαν τους
1.739.099 τόνους και το 2016 τους 1.789.331 τόνους (ποσότ-
ητα μεγαλύτερη ακόμη και από το 2014, κατά 4.000 τόνους). 

Στελέχη του ΕΔΣΝΑ είναι σε θέση να εξηγήσουν εν μέρει τη
γενική αύξηση.

Δείχνουν τις περιπτώσεις των Δήμων Σπετσών, Σαρωνικού
και Κυθήρων (τρεις από τους πέντε δήμους με τη μεγαλύτερη
αύξηση στον όγκο απορριμμάτων) όπου το κλείσιμο παράνο-
μων χωματερών ήταν η αιτία για τη μεταφορά περισσότερων
απορριμμάτων στη Φυλή.Προβληματίζονται όμως για τους
αυξημένους όγκους των Δήμων Φυλής και Αμαρουσίου (τους
υπόλοιπους δύο από τους πέντε).

Οχι μόνο δηλώνουν ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία δεν τους
αφήνουν αδιάφορους, αλλά τα επικαλούνται μιλώντας παράλ-
ληλα για επέκταση της ανάλυσης των απορριμμάτων της Αττι-
κής και σε ποιοτικά χαρακτηριστικά (για παράδειγμα για τη
σύστασή τους), πέρα από τα ποσοτικά.

συνεχίζεται στη σελ. 4

Συνάντηση με το σωματείο της ΣΚΟΤ - στην
οποία συμμετειχαν ο πρόεδρος του
Ε.Κ.Ε.Δ.Α κ. Λίγγος Βαγγέλης, η πρόεδρος

του σωματείου κ. Ρόκα Γρηγορία και η αντιπρόεδρος
κ. Πέππα  Αναστασία - είχε ο Αντιπεριφερειάρχης
Δυτικής Αττικής, Γιάννης Βασιελίου, εκφράζοντας την
στήριξή του στον αγώνα των εργαζομένων .

Όπως γνοστοποίησε ο κ. Βασιλείου προτάθηκε η
Αντιπεριφέρεια να λάβει την πρωτοβουλία για τη διο-
ργάνωση μιας ευρύτερης σύσκεψης, ώστε να διερ-
ευνηθούν οι κατάλληλες λύσεις για την επίλυση του
προβλήματος. 

Η σύσκεψη αυτή θα πραγματοποιηθεί στις 25 Απρ-
ιλίου, και θα κληθούν να συμμετάσχουν όλες οι
εμπλεκόμενες πλευρές . 

Να θυμίσουμε ότι στο πλευρό των εργαζομένων της
ΣΚΟΤ ΑΕ τάσσεται και ο δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας,
ενώ αντιπροσωπεία της δημοτικής αρχής έδωσε το
παρόν στην πρόσφατη κινητοποίηση  που διορ-
γανώθηκε στην Πλατεία Ηρώων στην Ελευσίνα από
το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας και το Σωματείο εργα-
ζομένων της ΣΚΟΤ .

Στην αγωνιστική κινητοποίηση των εργαζομένων
παραβρέθηκαν ως εκπρόσωποι της Δημάρχου Μάν-
δρας-Ειδυλλίας Γιάννας Κριεκούκη ο Αντιπρόεδρος
του ΔΟΚΑΠ Κανάκης Χαράλαμπος και οι Πρόεδροι
της Α/θμιας και Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Παπα-
κωνσταντής Μελέτης και Δούκας Αναστάσιος μεταφ-
έροντας το μήνυμα της Δημάρχου για στήριξη του
αγώνα τους και την ανάληψη πρωτοβουλίας για την
εξεύρεση λύσης.

Σε νέα ερώτηση προε τον Υπουργό Εσωτερικών
Παν. Σκουρλέτη, σχετικά με την διατήρηση του
Α.Σ. Κινέττας, προχώρησε η Βουλευτής Αττικής

της ΔΗ.ΣΥ. Εύη Χριστοφιλοπούλου, επισημαίνοντάς του
πως υπάρχουν «εθελοντές», γνωστοποιώντας του ότι
από τις 12-03-2017 κοινοποιήθηκαν οι αντίστοιχες αιτή-
σεις στη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής και στη
συνέχεια διαβιβάστηκαν στο αρμόδιο Υπουργείο

Τι αναφέρεται στην ερώτηση
Κύριε Υπουργέ, στην από 23-03-2017 απάντησή σας

στην με αριθμ. 3799/01-03-2017 Ερώτησή μου σχετικά
με την επικείμενη κατάργηση του Αστυνομικού Σταθμού
Κινέτας και συγχώνευσής του με το Αστυνομικό Τμήμα
Μεγάρων, αναφέρετε: «όσον αφορά στα διαλαμβανόμενα
στην ερώτηση, περί δωρεάν παραχώρησης του ακινήτου,
όπου στεγάζεται ο Αστυνομικό Σταθμός Κινέτας, για έξι
(06) έτη, στην Ελληνική Αστυνομία, προκειμένου να μην
υπάρχει οικονομική επιβάρυνση του Δημοσίου και να
διατηρηθεί ο Σταθμός, καθίσταται γνωστό ότι, μέχρι και
την 09-03 τ.έ., από τα τηρούμενα, στο αρχείο της αρμό-
διας Διεύθυνσης του Αρχηγείου, στοιχεία, δεν προέκυπτε
η κατάθεση σχετικής αίτησης». 

Σύμφωνα με τους αιτούντες, στις 12-03-2017 κοινο-
ποιήθηκαν οι αντίστοιχες αιτήσεις στη Διεύθυνση
Αστυνομίας Δυτικής Αττικής και στη συνέχεια διαβιβά-

στηκαν στο
αρμόδιο Υπουρ-
γείο στις 14-03-
2017.

Επειδή η
σ κ ο π ο ύ μ ε ν η
απομάκρυνση
του Αστυνομικού
Σταθμού Κινέτας
θα έχει προφα-
νείς αρνητικές
συνέπειες για
την εμπέδωση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας για το
σύνολο των κατοίκων και των παραθεριστών της περ-
ιοχής.

Επειδή στην απάντησή σας δηλώνετε ότι αναζητείτε
δωρεάν παραχωρούμενα ακίνητα για να στεγαστούν οι
Αστυνομικές Υπηρεσίες και στην περίπτωση της Κινέτας
το Δημόσιο δεν θα επιβαρύνεται με έξοδα ενοικίου για το
Αστυνομικό Σταθμό, ερωτάστε:

Προτίθεστε να διατηρήσετε τον Αστυνομικό Σταθμό
στην Κινέτα;

Η ερωτώσα βουλευτής
Εύη Χριστοφιλοπούλου

Εύη Χριστοφιλοπούλου προς 
τον Υπουργό Εσωτερικών 

Yπάρχουν εθελοντές για 
δωρεάν παραχωρούμενα 
ακίνητα, ώστε να διατηρηθεί 
το Αστ. Τμήμα Κινέτας

Το βιολί-βιολάκι τους 
οι περισσότεροι δήμοι

της Αττικής 

Aύξηση στον συνολικό όγκο των
αστικών στερεών αποβλήτων που
οδηγήθηκε στις εγκαταστάσεις της

Φυλής την περσινή χρονιά, σύμφωνα
με στοιχεία που δημοσιοποίησε ο ΕΔΣΝΑ.

ΠΠρρωωττοοββοουυλλίίαα  ττοουυ  ΓΓ..  ΒΒαασσιιλλεείίοουυ  γγιιαα  ττηηνν  ΣΣΚΚΟΟΤΤ
ΣΣεε  δδιιάάλλοογγοο  κκααλλεείί  όόλλεεςς  ττιιςς  εεμμππλλεεκκόόμμεεννεεςς  ππλλεευυρρέέςς  σσττιιςς  2255  ΑΑππρριιλλίίοουυ  

ηη  ΑΑννττιιππεερριιφφέέρρεειιαα  ΔΔυυττιικκήήςς  ΑΑττττιικκήήςς    
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ΗΕλληνική Επιτροπή για
τη Διεθνή Ύφεση και
Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) καταγ-

γέλλει στον ελληνικό λαό την
προκλητική τοποθέτηση του υπο-
υργού Άμυνας της κυβέρνησης

ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, Παναγιώτη Καμμένου, για την
επέκταση της συμφωνίας Ελλάδας - ΗΠΑ για τη
στρατιωτική βάση της Σούδας, από ένα (1) σε
πέντε (5) χρόνια.

Η τοποθέτηση αυτή που έγινε κατά τη διάρκεια
της επίσκεψης του υπουργού Άμυνας στην έδρα
της Ελληνικής Δύναμης Κοσσυφοπεδίου
(ΕΛΔΥΚΟ), στην Πρίστινα, είναι μέρος της πολύ
επικίνδυνης πολιτικής εμπλοκής της ελληνικής
κυβέρνησης στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους

και επεμβάσεις των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ , που η
βάση της ΣΟΥΔΑΣ εκπληρώνει ιδιαίτερο ρόλο
κατά του λαού μας και των άλλων λαών.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ είναι ανεπανόρ-
θωτα εκτεθειμένη, οι ευθύνες που αναλαμβάνει
είναι εγκληματικές. 

Επίσης καταδικάζει το πυραυλικό χτύπημα των
ΗΠΑ ενάντια στο λαό της Συρίας, από αμερικανι-
κά πυραυλοφόρα πλοία που πλέουν στην Ανατο-
λική Μεσόγειο και εκφράζει την ανησυχία για
τους κινδύνους που μεγαλώνουν μέσα στη δίνη
των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών στη Μέση
Ανατολή και την ευρύτερη περιοχή.

Τα προσχήματα των ΗΠΑ και των συμμάχων
τους, περί δήθεν "αντιμετώπισης της τρομοκρ-
ατίας", τα έχουν δοκιμάσει οι λαοί με το αίμα τους

διαχρονικά, στο Ιράκ, στη Μέση Ανατολή, στη
Βόρεια Αφρική και αλλού.

Εκφράζουμε -ακόμα μια φορά- την αλληλεγγύη
μας στον πολύπαθο λαό της Συρίας.

Η ΕΕΔΥΕ καλεί τους εργαζόμενους, τον
ελληνικό λαό να αντιδράσει αποφασιστικά, να
καταγγείλει και να εμποδίσει την ανανέωση της
συμφωνίας με τις ΗΠΑ για τη βάση της Σούδας,
να απαιτήσει μαζικά με τις κινητοποιήσεις που
πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο και τη
Μαραθώνια Πορεία την Κυριακή 14 Μάη:

• Να κλείσει η βάση της Σούδας και όλες οι
ξένες στρατιωτικές βάσεις και στρατηγεία.

• Καμιά συμμετοχή στους ιμπεριαλιστικούς
πολέμους και επεμβάσεις.

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: Μαραθώνια Πορεία την Κυριακή 14 Μάη
ΕΕκκφφρράάζζοουυμμεε  --αακκόόμμαα  μμιιαα  φφοορράά--  ττηηνν  ααλλλληηλλεεγγγγύύηη  μμααςς  σσττοονν  πποολλύύππααθθοο  λλααόό  ττηηςς  ΣΣυυρρίίααςς..

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 3

Από τους 66 δήμους μόνο
οι 26 μείωσαν τον όγκο των

απορριμμάτων τους
Στον μεν πρώτο δήμο τα παραγόμενα απορρίμματα

εμφανίζονται αυξημένα κατά 10.648 τόνους (35,75%)
συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά.

Στον δήμο που διοικεί ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γ.
Πατούλης, έχουν αυξηθεί κατά 7.227 τόνους (17,97%). Οι
δύο δήμοι συμπληρώνουν περίπου ένα 36% της
αύξησης των 66 δήμων.

Πώς προκύπτουν αυτοί οι όγκοι; Μιλώντας στην
«Εφ.Συν.» ο δήμαρχος Φυλής, Χρ. Παππούς, απάντησε
ότι η αύξηση αποδίδεται στη μαζική εκκαθάριση που
έγινε σε μπάζα που αφήνονταν παρανόμως από φορτ-
ηγά γύρω από τη χωματερή, καθώς και σε υλικά που
συγκεντρώθηκαν από καταυλισμούς Ρομά.

Να σημειωθεί ότι σε πολυπληθείς δήμους, όπως της
Αθήνας, του Πειραιά, του Περιστερίου, οι αυξήσεις στους
όγκους απορριμμάτων είναι ελάχιστες και συγκεκριμένα
της τάξης των 0,15%, 0,24% και 0,02% αντίστοιχα.

Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του ΕΔΣΝΑ, από τους
66 δήμους μόνο οι 26 μείωσαν τον όγκο των απορριμμά-
των τους.

Εγκρίθηκαν 41 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό 
Εισόδημα Αλληλεγγύης σε 187.187 δικαιούχους

Εγκρίθηκε η μεταφορά πίστωσης συνολικού ποσού 40.945.782,86 ευρώ για την πληρωμή μηνός Απριλίου σε
187.187 δικαιούχους του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), σύμφωνα με απόφαση της υπο-
υργού Εργασίας, Έφης Αχτσιόγλου.

Παράλληλα, με ξεχωριστή απόφαση της υπουργού Εργασίας, εγκρίθηκε η μεταφορά πίστωσης συνολικού ποσού
553.614,80 ευρώ για την πληρωμή υπολοίπων δόσεων σε 2.313 δικαιούχους της πρώτης φάσης του προγράμμα-
τος ΚΕΑ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΕ ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ

«Ο ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ είναι ιδέα!»

Με δύο σερί νίκες απέναντι σε δύο δύσκολους αντιπάλους (Αγροτικό
Αστέρα και Πανσερραϊκό) απάντησε ο ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ στους κακοπρο-
αίρετους που θεωρούν πως μία ομάδα ιστορική όπως η δική μας μπο-

ρεί να παραδώσει τα όπλα στις όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζει.
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ ο Πρόεδρος κ.

Κλήμης Κολιός ευχαριστεί ολόψυχα καταρχήν το νέο Προπονητή κ. Γιώργο Μαρ-
αντά, το προπονητικό επιτελείο, κάθε παίκτη ξεχωριστά για την προσπάθεια που
καταβάλλουν ώστε η ομάδα να παραμείνει επάξια στα σαλόνια της Football
League, εκεί δηλαδή που ανήκει! Ευχαριστεί όμως θερμά και τους υγιείς φιλάθλο-
υς της ομάδας που την στηρίζουν σε κάθε αγώνα και μοναδικό σκοπό έχουν να
την βλέπουν όσο πιο ψηλά γίνεται!!!

«Ο ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ αναγεννιέται από τις στάχτες του όσο κι αν αυτό «ενοχλεί» κάποιους. Κι αυτό γιατί ο
ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ δεν είναι «μαγαζί», αλλά ιδέα που δεν εγκαταλείπεται απ’ αυτούς που την πιστεύουν πραγματικά.»
δήλωσε ο κ. Κολιός.ππηηγγήή::  ΑΑννττίίλλοογγοοςς
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ΕΠΑΣ Μαθητείας Ελευσίνας: 
111188  ΕΕθθεελλοοννττέέςς  δδόόττεεςς  μμυυεελλοούύ  ττωωνν  οοσσττώώνν  σσεε  δδύύοο  χχρρόόννιιαα!!  

ΣΣΤΤΟΟ  ΚΚΛΛΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΩΩΝΝ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΩΩΝΝ  
ΟΟ  ΔΔΗΗΜΜΑΑΡΡΧΧΟΟΣΣ  ΑΑΧΧΑΑΡΡΝΝΩΩΝΝ
ΑΑννττάάλλλλααξξεε  εευυχχέέςς  μμεε  ττοουυςς  εερργγααζζόόμμεεννοουυςς  

ΘΘεερρμμέέςς  εευυχχέέςς  μμεε  ττοουυςς  εερργγααζζόόμμεεννοουυςς  σσττοονν  ΔΔήήμμοο  ΑΑχχαα--
ρρννώώνν,,  ααννττάάλλλλααξξεε  οο  ΔΔήήμμααρρχχοοςς  ΑΑχχααρρννώώνν  κκ..  ΓΓιιάάννννηηςς

ΚΚαασσσσααββόόςς  σσυυννοοδδεευυόόμμεεννοοςς  ααππόό  ττοουυςς  ΑΑννττιιδδηημμάάρρχχοουυςς  κκααιι
ττοουυςς  ΠΠρροοέέδδρροουυςς  ττωωνν  ΝΝοομμιικκώώνν  ΠΠρροοσσώώππωωνν  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑχχαα--
ρρννώώνν..
ΟΟ  ΔΔήήμμααρρχχοοςς  ΑΑχχααρρννώώνν  εευυχχήήθθηηκκεε  ΚΚααλλόό  ΠΠάάσσχχαα  κκααιι  ΚΚααλλήή

ΑΑννάάσστταασσηη  σσττοουυςς  εερργγααζζοομμέέννοουυςς,,  κκααθθώώςς  κκααιι  νναα  ππεερράάσσοουυνν
όόμμοορρφφαα  κκααιι  ξξέέννοοιιαασστταα  μμεε  ττιιςς  οοιικκοογγέέννεειιεεςς  ττοουυςς  ττιιςς  ηημμέέρρεεςς
ττοουυ  ΠΠάάσσχχαα..

Το ΕΠΑΣ Μαθητείας Ελευσίνας του ΟΑΕΔ μας βάζει τα γυαλιά !  Αμέ-
σως μετά το πέρας της  εκδήλωσης για την εθελοντική δωρεά μυελού
των οστών, που συνδιοργάνωσαν την προηγούμενη Τετάρτη το

ΕΠΑΣ Μαθητείας με το Θριάσιο Νοσοκομείο, 48 σπουδαστές εγγράφηκαν
εθελοντές δότες μυελού των οστών! 

Είχε προηγηθεί ανάλογη εκδήλωση πέρυσι κατά την οποία εγγράφηκαν
εθελοντές δότες άλλοι 70 σπουδαστές του ΕΠΑΣ.

Ήταν μια εξαιρετική κοινωνική δράση εκπαίδευσης, ενημέρωσης και ευαι-
σθητοποίησης, υψηλής παιδαγωγικής αξίας. 

Οι 200 και πλέον σπουδαστές παρακολούθησαν καθηλωμένοι στις θέσεις
τους τις εισηγήσεις, συχνά με βουρκωμένα μάτια.

Χάρις στις άοκνες προσπάθειες του Δ/ντή των ΕΠΑΣ Αλέκου Αποστολίδη
καθώς και το διδακτικού προσωπικού όλα είχαν προετοιμαστεί άψογα. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι το ΕΠΑΣ διαθέτει επί σειρά ετών δική του Τράπεζα
Αίματος.

Με την φροντίδα του Διοικητικού Διευθυντή του Θριάσιου Νοσοκομείου
Δημ. Κορφιάτη το Τμήμα Ποιότητας και το Μικροβιολογικό Εργαστήριο του
νοσοκομείου, σε συνεργασία με τον Σύλλογο ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑ - Τράπεζα
Εθελοντών Δοτών μυελού των οστών - συνεχίζονται οι ενημερωτικές
εκδηλώσεις  στο Δημαρχείο Ελευσίνας. 

Το Τμήμα Αιμοδοσίας του νοσοκομείου αποτελεί τον πλέον σημαντικό υπο-
στηρικτή της δράσης και εκεί μπορούν να απευθύνονται όσοι επιθυμούν να
γίνουν δότες.

ΗΗ  NNEEAA  ΠΠΕΕΖΖΟΟΔΔΡΡΟΟΜΜΗΗΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΟΟΔΔΟΟ
ΚΚΟΟΛΛΟΟΚΚΟΟΤΤΡΡΩΩΝΝΗΗ  ΑΑΝΝΑΑΒΒΑΑΘΘΜΜΙΙΖΖΕΕΙΙ  

ΤΤΟΟ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟ  ΤΤΩΩΝΝ  ΜΜΕΕΓΓΑΑΡΡΩΩΝΝ

Για την εντυπωσιακή κατά γενική ομολογία ανακαίνιση της οδού Κολοκοτρώνη
στο Κέντρο των Μεγάρων, με την οποία επετεύχθη μία άριστη οπτική εικόνα και
πολύ καλή κυκλοφοριακή λειτουργία (Μονόδρομος, χωρίς παρκάρισμα, με

μεγάλα πεζοδρόμια) η Διοίκηση του Δήμου ενημερώνει υπεύθυνα τους δημότες ότι: 
«Οι παρεμβάσεις της συγκεκριμένης οδού, είναι έργο του Δήμου (Μελέτη, επίβλεψη,

Τεχνικό και Εργατικό Προσωπικό, υποδομές φωτισμού και ποτίσματος, προμήθεια και
φύτευση δενδρυλλίων κλπ), που φυσικά ήταν ενταγμένο στα επιδιωκόμενα έργα , της
διοίκησής μας, (ένα από τα πολλά που θα ακολουθήσουν στο υπόλοιπο μισό της
θητείας μας). 

Σημαντική υπήρξε η βοήθεια και στήριξη του εκλεκτού συμπολίτη μας επιχειρηματία
κ. Σωτηρίου Κ. Παπαηλία, τον οποίο ευχαριστούμε , επαινούμε και συγχαίρουμε δημό-
σια, ευχόμενοι το παράδειγμά του να ακολουθήσουν και άλλοι συμπολίτες, που έχουν
την δυνατότητα, την διάθεση και την βούληση να προφέρουν στα κοινά και να βοηθή-
σουν τον Δήμο , προκειμένου αυτός να δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες για τους
πολίτες και να βελτιώσει το επίπεδο διαβίωσης αυτών».
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“Ο Χορός της τράτας” την Τρίτη του Πάσχα στα Μέγαρα, και την Κυριακή
του Θωμά το τοπικό πανηγύρι του Αη Γιώργη, στη Νέα Πέραμο

Όπως κάθε χρόνο έτσι κι εφέτος με τη συνεργασία του Δήμου και των τοπικών λαογραφικών
Συλλόγων κι ελεύθερη συμμετοχή αγοριών και κοριτσιών, με τις τοπικές παραδοσιακές φορεσι-
ές, θα γίνει η αναβίωση του πατροπαράδοτου τοπικού εθίμου του “ΧΟΡΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΤΑΣ”.

Όλα είναι έτοιμα στην πλατεία του Αη Γιάννη του Χορευταρά, ασφαλτοστρώθηκαν οι γύρω δρόμοι και
γίνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες και προετοιμασίες για έναν λαμπρό εορτασμό.

Εφέτος αναμένεται μεγάλη προσέλευση Ελλήνων και ξένων επισκεπτών.
Εξ άλλου την Κυριακή του Θωμά στην Νέα Πέραμο θα γιορταστεί με λαμπρότητα όπως του αξίζει το

πανηγύρι του Αη Γιώργη, προστάτη των Περαμίων και έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες προετοιμασίες εκ
μέρους του Δήμου αλλά και του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας της Νέας Περάμου προ-
κειμένου όλα να γίνουν όπως πρέπει με απόλυτη επιτυχία και λαμπρότητα.

Το “έθιμο του Μάη” 

Η αναβίωση του πατροπαράδοτου  “εθίμου του
Μάη” θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 30 Απρ-
ιλίου 2017, παραμονή της Πρωτομαγιάς, θα ζήσο-
υμε στα Μέγαρα το έθιμο του “Μάη”, όπου οι αρρ-
αβωνιασμένες κοπέλες των Μεγάρων μαζί με τις
φιλενάδες τους, ντυμένες με τις νυφιάτικες χρυσο-
κέντητες γυναικείες φορεσιές των Μεγάρων τα
“ΚΑΤΗΦΕΝΙΑ”, θα πάνε στην πεθερά τους , το
“Μάη” και την “κουλούρα” καθώς επίσης και
“κρασί” στον πεθερό τους.

Το έθιμο αυτό είναι ολοζώντανο αφού δεν έχει
σβήσει ποτέ και πολλοί είναι οι επισκέπτες που
έρχονται στα Μέγαρα τη μέρα αυτή να ζήσουν το
μεγαλείο της λαϊκής παράδοσης στην Κεντρική

πλατεία των Μεγάρων όπου τα τελευταία χρόνια βρίσκεται εκεί η Δημοτική αρχή με επικεφαλής τον Δήμα-
ρχο, που μοιράζουν αναμνηστικά δώρα του Δήμου σε όλες κοπέλες.

Συνεργασία της Αντικαρκινικής
Εταιρείας Αχαρνών και Φυλής 

με το Νοσοκομείο
" Άγιοι Ανάργυροι"

Τις προϋποθέσεις συνεργασίας της Αντικαρ-
κινικής Αχαρνών και Φυλής με το Γενικό
Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς "Άγιοι

Ανάργυροι", συζήτησε ο Πρόεδρος  κ . Παναγιώτης
Καζανάς με τη Διοικήτρια του Νοσοκομείου κ.
Μαρία Χαρίτου και τον Διευθυντή της Κοινωνικής
Υπηρεσίας του Νοσοκομείου κ. Βασίλειο
Μπούνταλη, στις 30 Μαρτίου 2017.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου ευχαρίστησε τον κ .
Καζανά για την προσφορά φαρμάκων και παραφα-
ρμακευτικού υλικού στο Νοσοκομείο και παράλ-
ληλα δεσμεύτηκε να εξετάσει τις περαιτέρω
δυνατότητες συνεργασίας. 

Σύλλογος Άγιος Αλέξανδρος 
Γκορυτσάς

Δόθηκαν οι δωροεπιταγές προσφορά 
του Αθανάσιου Μαρτνίνου 

ΟΣύλλογος Άγιος Αλέξανδρος Γκορυτσάς
θέλει να ευχαριστήσει τον κ. Μαρτίνο Αθα-
νάσιο για την προσφορά του σε δωροεπι-

ταγες, οι οποίες δόθηκαν  στα μέλη του συλλόγου
για τις Άγιες Μέρες του Πάσχα. 

Ο σύλλογος ευχεται Καλό Πάσχα και Καλή Ανά-
σταση με υγεία σε όλο τον κόσμο.
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wwwweeeebbbbssssiiiitttteeee::::wwwwwwwwwwww....aaaannnnaaaassssttttaaaassssiiiiaaaasssseeeerrrreeeeppppaaaa....ggggrrrr

««ΌΌσσαα  ηη  ααγγάάππηη  σσυυγγχχωωρρεείί»»  
ΠΠααρροουυσσίίαασσηη  ββιιββλλίίοουυ  σσττοο  ΝΝέέοο  
ΠΠννεευυμμααττιικκόό  ΚΚέέννττρροο  ΜΜάάννδδρρααςς

Το τελευταίο βιβλίο της επιτυχημένης συγγραφέα Μαρίας Τζιρίτα
«Όσα η αγάπη συγχωρεί» θα παρουσιάσει ο Δήμος Μάνδρας – Ειδ-
υλλίας σε συνεργασία με τις εκδόσεις Ψυχογιός την Τετάρτη 19 Απρ-
ιλίου 2017 στις 7 το απόγευμα στο Νέο Πνευματικό Κέντρο Μάνδρας.

Η συγγραφέας θα μιλήσει για το λογοτεχνικό της έργο και θα συνο-
μιλήσει με τους αναγνώστες παρουσιάζοντας κρυφά μυστικά της λογο-
τεχνίας.

ΣΣυυννεεχχίίζζεεττααιι  ττοο  ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα  
ΣΣυυμμββοουυλλεευυττιικκήήςς  σσττοουυςς  
ΠΠααιιδδιικκοούύςς  ΣΣττααθθμμοούύςς  
ΆΆννωω  ΛΛιιοοσσίίωωνν

Στα πλαίσια της προσπάθειας για ενίσχυση
του γονεϊκού ρόλου και με απώτερο σκοπό
την σωστή ανάπτυξη κι εξέλιξη των παι-

διών, οι Βρεφικοί - Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου
Φυλής συνεχίζουν το Πρόγραμμα Ατομικής κι Οικο-
γενειακής Συμβουλευτικής καθώς και το Πρόγραμ-
μα ΄΄Ομιλιών-Βιωματικών Ομάδων'', για τους γονείς
των παιδιών που φιλοξενούνται στις τοπικές δομές
, με την καθοδήγηση των Συμβούλων Ψυχικής
Υγείας του Νομικού Προσώπου.

Για τις ατομικές/οικογενειακές συνεδρίες οι γονείς
εκφράζουν το αίτημά τους στην Υπεύθυνη του
σταθμού και άμεσα ενημερώνονται για την ημέρα
και ώρα του ραντεβού τους από τον Σύμβουλο
Ψυχικής Υγείας. 

Συνεδρίες πραγματοποιούνται κατόπιν εκδήλω-
σης ενδιαφέροντος των γονέων ή αντίστοιχης πρό-
τασης των παιδαγωγών που αφορά στην παρουσία
των παιδιών στους σταθμούς.

Οι ΄΄Ομιλίες - βιωματικές ομάδες'' αφορούν θεμα-
τολογία σχετική με την ανατροφή των παιδιών, την
εξέλιξή τους και τις σχέσεις γονέων-παιδιών, όπου
οι γονείς καλούνται να δηλώσουν εγκαίρως συμμε-
τοχή.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο των Παιδικών και Βρε-
φικών Σταθμών Άνω Λιοσίων κο Παναγιώτη Καμα-
ρινόπουλο, στόχος είναι το Νομικό Πρόσωπο να
σταθεί δίπλα στους γονείς που αισθάνονται την
ανάγκη να ενημερωθούν, να επικοινωνήσουν και
να μοιραστούν εμπειρίες και προβληματισμούς για
τα παιδιά τους με σκοπό την υγιή σχέση μαζί τους
και την ομαλή ανάπτυξή των παιδιών τους σε όλα
τα επίπεδα.

Δήμος Μεγαρέων: Εγκρίθηκε η μελέτη για  κατασκευή παρκέ 
στο κλειστό γυμναστήριο του Νότιου Τομέα 

Μελέτη την οποία συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μεγα-
ρέων για κατασκευή παρκέ στο κλειστό γυμναστήριο του Νότιου
Τομέα ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαρέων. Με τη μελέτη

στη διάθεσή του, ο Δήμος είναι πλέον σε θέση να προχωρήσει στην εξεύρ-
εση πόρων για την κατασκευή του παρκέ.

Η εκπόνηση της μελέτης από τις Υπηρεσίες του Δήμου σημαίνει ότι το
κόστος της ενσωματώνεται στην μισθοδοσία προσωπικού και ότι ο Δήμος
δεν θα χρειαστεί να δαπανήσει έξτρα χρήματα για την ανάθεσή της σε εξω-
τερικό μελετητή.

Το γεγονός είναι ενδεικτικό της διάθεσης της Διοίκησης Σταμούλη να
κάνει οικονομία χρησιμοποιώντας τους υπάρχοντες στον Δήμο ανθρώπινους πόρους. Το Δημοτικό Συμβούλιο δέχτηκε
την αναγκαιότητα της κατασκευής παρκέ στο κλειστό αφού οι διαστάσεις και οι βοηθητικοί χώροι του επαρκούν για την
διοργάνωση μεσαίου μεγέθους αγώνες πρωταθλημάτων με όλα τα θετικά επακόλουθα τα οποία μπορεί να έχουν στην
πόλη.Σύμφωνα με την πρόβλεψη της μελέτης το κόστος του παρκέ θα ανέλθει στις €140 χιλιάδες.

Τώρα πλέον η μελέτη αποτελεί έναν σημαντικό μοχλό προς την κατασκευή του παρκέ είτε με πόρους του Δήμου είτε
με υπαγωγή σε κάποιο πρόγραμμα χρηματοδότησης

Με χρώματα γεμίζει η Κεντρική Πλατεία Αχαρνών Με χρώματα γεμίζει η Κεντρική Πλατεία Αχαρνών 
για το Πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγήςγια το Πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής

ΗΚεντρική Πλατεία του Δήμου Αχαρνών ομορφ-
αίνει για την Πασχαλινή περίοδο αλλά και για

το Πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής την επόμενη
εβδομάδα από τις 19 έως τις 21 Απριλίου.

Συνεργεία του Δήμου προχώρησαν σε εργασίες
καλλωπισμού της πλατείας, φυτεύοντας δεκάδες
φυτά και λουλούδια
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HΕλευσίνα 2021 και η ODC Ensemble σας
προσκαλούν το Σάββατο 29 Απριλίου
2017 και ώρα 10 πμ. στο Ευρωπαϊκό

forum «Creative Lenses: Eναλλακτικοί Τρόποι
Χρηματοδότησης και Μοντέλα Παραγωγής» που θα
πραγματοποιηθεί στο Παλαιό Ελαιουργείο της
Ελευσίνας.

Πώς μπορούν οι πολιτιστικοί οργανισμοί να
αναπτύξουν βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, χωρίς
να τεθεί σε κίνδυνο η καλλιτεχνική τους
ακεραιότητα, η αποστολή τους και οι αξίες τους; 

Πολλοί πολιτιστικοί οργανισμοί και καλλιτέχνες σε
όλη την Ευρώπη αγωνίζονται να βρουν νέους
τρόπους για να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν σε
μια περίοδο που τα χρηματοδοτικά προγράμματα
που αφορούν τον πολιτισμό συνεχώς μειώνονται. 

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Creative Lenses:
Εναλλακτικοί Τρόποι Χρηματοδότησης και Μοντέλα
Παραγωγής» στοχεύει στην ανάπτυξη και ενίσχυση
της επιχειρηματικής ικανότητας και της
βιωσιμότητας των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών
οργανισμών της Ευρώπης.

Tο πρόγραμμα υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα «Creative Europe» και συμμετέχουν 13

πολιτιστικοί οργανισμοί, πανεπιστήμια, φορείς
τοπικής αυτοδιοίκησης και δίκτυα από το Βέλγιο, το
Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Σλοβακία, την
Ολλανδία, τη Σουηδία και την Ιταλία. Στο πλαίσιο
του προγράμματος αναπτύσσονται εργαλεία και
μηχανισμοί για την υποστήριξη των πολιτιστικών
οργανισμών, εξετάζονται νέα επιχειρηματικά και
διαχειριστικά μοντέλα προσαρμοσμένα στις
ανάγκες των καλλιτεχνικών φορέων.

Καταξιωμένοι επαγγελματίες του ευρωπαϊκού 

χώρου θα πραγματοποιήσουν εργαστήρια και
συζητήσεις, ώστε να μοιραστούν μαζί μας την
εμπειρία τους και την τεχνογνωσία τους.

  ΕΕλλεευυσσίίνναα  22002211  
ΣΣυυννέέδδρριιοο  μμεε  ττίίττλλοο::  ««EEννααλλλλαακκττιικκοοίί  ΤΤρρόόπποοιι  
ΧΧρρηημμααττοοδδόόττηησσηηςς  κκααιι  ΜΜοοννττέέλλαα  ΠΠααρρααγγωωγγήήςς»»  
Το Σάββατο 29 Απριλίου στο Παλαιό Ελαιουργείο

ΠΠΟΟΤΤΕΕ::  ΣΣάάββββααττοο  2299  ΑΑππρριιλλίίοουυ  22001177,,  ώώρραα  ππρροοσσέέλλεευυσσηηςς::  1100..0000  ππμμ..

ΠΠΟΟΥΥ::ΠΠααλλααιιόό  ΕΕλλααιιοουυρργγεείίοο  ––  ΠΠααρρααλλίίαα  ΕΕλλεευυσσίίννααςς,,  ΚΚααννεελλλλοοπποούύλλοουυ  11,,  ΕΕλλεευυσσίίνναα  ((GGooooggllee  MMaappss))

ΤΤΙΙΜΜΗΗ  ΕΕΙΙΣΣΙΙΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΥΥ::  1122  ΕΕΥΥΡΡΩΩ

ΤΤΙΙ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΑΑΜΜΒΒΑΑΝΝΕΕΤΤΑΑΙΙ::  ΗΗ  ππααρραακκοολλοούύθθηησσηη  ττοουυ  σσυυννεεδδρρίίοουυ,,  σσυυμμμμεεττοοχχήή  σστταα  wwoorrkksshhoopp,,  CCooffffeeee
bbrreeaakkss  κκααιι  μμεεσσηημμεερριιααννόό  γγεεύύμμαα,,  ddeelleeggaattee  bbaagg,,  ΔΔΩΩΡΡΕΕΑΑΝΝ  μμεετταακκίίννηησσηη  ααππόό  κκααιι  ππρροοςς  ττοο  χχώώρροο
ττοουυ  ΠΠααλλααιιοούύ  ΕΕλλααιιοουυρργγεείίοουυ  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  μμεε  λλεεωωφφοορρεείίοο..

ΠΠΩΩΣΣ  ΝΝΑΑ  ΕΕΡΡΘΘΕΕΤΤΕΕ::  ΔΔΩΩΡΡΕΕΑΑΝΝ  μμεετταακκίίννηησσηη  ααππόό  κκααιι  ππρροοςς  ττοο  χχώώρροο  ττοουυ  ΠΠααλλααιιοούύ  ΕΕλλααιιοουυρργγεείίοουυ
ΕΕλλεευυσσίίννααςς  μμεε  λλεεωωφφοορρεείίοο..  ΓΓιιαα  κκρράάττηησσηη  θθέέσσηηςς  σσττοο  λλεεωωφφοορρεείίοο  ππααρραακκααλλοούύμμεε  εεππιικκοοιιννωωννήήσσττεε  μμεε
ττηηνν  κκ..  ΝΝιικκοολλέέτταα  ΒΒόόττσσηη::  66998877774455663377

Οδηγίες προς τους Καταναλωτές για την ασφά-
λεια των τροφίμων του Πασχαλινού τραπεζιού
εξέδωσε με  δημοσίευμα του ο Ε.Φ.Ε.Τ. Τι πρέ-

πει να προσεχθεί γενικά : 

• Αγοράστε από επίσημα και ελεγχόμενα σημεία της
αγοράς.

• Αγοράστε κρέας που είναι τοποθετημένο μέσα σε
ψυγεία ή ψυχόμενες προθήκες και όχι εκτός ψυγείου ή
εκτεθειμένο σε σκόνη, έντομα και μικρόβια.

• Δίνετε ιδιαίτερη προσοχή στις συνθήκες υγιεινής του
προσωπικού και στην καθαριότητα του εξοπλισμού και
του χώρου απ' όπου προμηθεύεστε τρόφιμα.

• Εξετάζετε προσεκτικά την επισήμανση των προϊόντων
και τις ενδεικτικές πινακίδες πώλησης. 

 Τι πρέπει να προσεχθεί κατά την προμήθεια αμνοερ-
ιφίων, σπλάχνων και κρέατος :  

• Για όλα τα αμνοερίφια εγχώριας παραγωγής, όπως και
για τα προερχόμενα από κοινοτικές χώρες, η σφραγίδα
καταλληλότητας έχει χρώμα «τυρκουάζ» («λαμπρό κυα-
νούν») ή ερυθρό «allura» και ωοειδές σχήμα. 

• Τα αμνοερίφια εισαγωγής από τρίτες χώρες, ελληνικής
ή όχι σφαγής, φέρουν υποχρεωτικά όλες τις σφραγίδες
σε χρώμα καστανό, δηλαδή την ωοειδή σφραγίδα καταλ-
ληλότητας και σφραγίδα ορθογώνιου παραλληλογράμ-
μου στο εσωτερικό της οποίας, επίσης, αναγράφεται το
όνομα της τρίτης χώρας.

• Κάθε σφάγιο πρέπει υποχρεωτικά να φέρει σφραγίδες
και στα δύο ημιμόριά του.

• Τα σπλάχνα δεν πρέπει να φέρουν οζίδια και κύστεις
ούτε να παρουσιάζουν μεταβολές του χρωματισμού και
να μην είναι εκτεθειμένα στο περιβάλλον.

• Επιπλέον, στα κατεψυγμένα, πρέπει να εξετάζεται η
ημερομηνία κατάψυξης και λήξης του προϊόντος.

Τι προσέχουμε κατά την προμήθεια αυγών : 

• Τις προβλεπόμενες ενδείξεις στη συσκευασία, όπως η
ημερομηνία ωοτοκίας,η ημερομηνία συσκευασίας ή ωοσ-
κόπησης, η ημερομηνία λήξης. 

• Για την καλή συντήρηση διατηρήστε τα αυγά σε δρο-
σερό χώρο.

Τι πρέπει να προσέξετε κατά την προμήθεια σοκολατέ-
νιων αυγών : 

• Για την αγορά σοκολατένιων αυγών που προσφέρον

ται κυρίως σε παιδιά, ισχύουν οι γενικοί κανόνες υγιει-
νής κατά τη συντήρηση, την έκθεση και τη διάθεση από
σταθερά και επώνυμα σημεία πώλησης τροφίμων. 

• Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται από τους γονείς
στο περιεχόμενο των σοκολατένιων αυγών, όπως
παιχνίδια μικρών διαστάσεων, (μπορεί να προκληθεί
πνιγμός) και στην υποχρεωτική αναγραφή της σύνθεσης
(σοκολάτα γάλακτος, υγείας) και της ημερομηνίας ανά-
λωσης.

Τι ισχύει για τις βαφές των αυγών : 

• Οι χρησιμοποιούμενες διακοσμητικές βαφές αυγών
είναι οι επιτρεπόμενες.

• Να βάφονται μόνο τα αυγά που έχουν παραμείνει
ακέραια κατά το βρασμό.

• Να ακολουθούνται οι οδηγίες χρώσης που αναγράφ-
ονται στις συσκευασίες

Ε.Φ.Ε.Τ.:Οδηγίες προς τους Καταναλωτές για την ασφάλεια του Πασχαλινού τραπεζιού
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Περικοπή τόκων και 
αποπληρωμή έως 360 δόσεις 
για δικαιούχους του τ. ΟΕΚ

Υπεγράφη από την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Έφη Αχτσιόγλου, απόφαση με την οποία

ρυθμίζονται με ευνοϊκότερους όρους το ύψος και ο τρό-
πος αποπληρωμής των οφειλών όλων των δικαιούχων
των εργατικών κατοικιών στους οικισμούς του τέως
Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ).

Η ρύθμιση αυτή έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης
Υπουργικής Απόφασης, που προέβλεπε την δραστική
μείωση της τιμής παραχώρησης για 150 οικισμούς του
τέως ΟΕΚ στα 304,41 ευρώ/τ.μ.

Η νέα Υπουργική Απόφαση προβλέπει την δραστική
περικοπή και ρύθμιση των τόκων υπερημερίας για όσους
έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, επιμηκύνει τον χρόνο
αποπληρωμής από 240 σε 360 δόσεις και περιλαμβάνει
ευνοϊκότερους όρους για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες
(μακροχρόνια άνεργοι, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, μονογονεϊ-
κές οικογένειες, συνταξιούχοι, ΑμεΑ κτλ).

Στις παραπάνω ρυθμίσεις εντάσσονται: 
α) οικιστές οι οποίοι βρίσκονται σε αναμονή έκδοσης

οριστικού παραχωρητηρίου,
β) οικιστές οι οποίοι έχουν λάβει οριστικό παραχωρη-

τήριο και βρίσκεται σε εξέλιξη ο προβλεπόμενος χρόνος
αποπληρωμής, 

γ) οικιστές με οριστικό παραχωρητήριο για το οποίο έχει
λήξει ο χρόνος αποπληρωμής και αδυνατούσαν να αντα-
ποκριθούν.   

Η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου, δήλωσε τα εξής:

«Η απόφαση λύνει οριστικά το πρόβλημα 32.000 δικαι-
ούχων εργατικών κατοικιών, οι οποίοι βρίσκονταν σε καθ-
εστώς ομηρίας, σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και
πριν από το 1978.

Oι οικογένειες αυτές έχουν πλέον την δυνατότητα να
γίνουν ιδιοκτήτες των σπιτιών που δικαιωματικά τους
ανήκουν».

Εφέτος, για ένατη συνεχόμενη χρονιά, τα
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ , επιβράβευσαν  περισ-
σότερους από 250 αριστούχους φοιτητές για την

εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση την Ακαδ-
ημαϊκή χρονιά 2016-2017, με επαίνους συνοδευόμενους
από χρηματικά έπαθλα.

Συνολικά μέχρι σήμερα έχουν βραβευθεί 2.721 φοιτητές
μέσω της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, που έχει εξε-
λιχθεί σε θεσμό και πλέον αποτελεί σημείο αναφοράς για
τους νέους που κατοικούν στις περιοχές του Θριασίου
(Ασπρόπυργος, Ελευσίνα, Μάνδρα, Μαγούλα, Ν. Πέρα-
μος, Μέγαρα) και της Δυτικής Θεσσαλονίκης (Δήμοι:
Δέλτα και Ευόσμου-Κορδελιού).

Οι φετινές τελετές βράβευσης των Αριστούχων οι οποίοι
εισήχθησαν  στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ της χώρας με εξαιρετικές
επιδόσεις, πραγματοποιήθηκαν κατά το διήμερο 10 και 11
Απριλίου, σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, αντιστοίχως.

Στις εκδηλώσεις απηύθυναν χαιρετισμό ο Πρόεδρος της
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κος Ευστάθιος Τσοτσορός, ο
Διευθύνων Σύμβουλος κος Γρηγόρης Στεργιούλης, στε

λέχη των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ, ενώ παραβρέθη
καν εκπρόσωποι των εργαζομένων, της Τοπικής Αυτο-

διοίκησης, της Πανεπιστημιακής κοινότητας, της Δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και οι γονείς των βραβευθέν-
των.

Η Διοίκηση της εταιρείας επιβεβαίωσε τη βούλησή της
για τη στήριξη των νέων, σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η
επαγγελματική κατάρτιση και η εργασιακή εμπειρία.

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της
ΕΛ.ΠΕ κ. Γρηγόρης Στεργιούλης μιλώντας στους αρι-
στούχους φοιτητές στον Ασπρόπυργο, επεσήμανε:
«Εσείς οι ίδιοι έχετε ήδη σηκώσει τον πήχη της ζωής σας
ψηλότερα και τώρα πρέπει πάλι εσείς να επενδύσετε
στους εαυτούς σας. Θα πρέπει να εργαστείτε σκληρά για
να κατακτήσετε τη γνώση, προκειμένου να ανταπεξέλθε-
τε σε ένα περιβάλλον παγκοσμιοποίησης και αμείλικτου
διεθνούς ανταγωνισμού. Και αυτή η γνώση που θα αποκ-
τήσετε θα πρέπει να αξιοποιηθεί εδώ, να επιστρέψει στην
πατρίδα, γιατί ο τόπος μας έχει ανάγκη τα δυνατά μυαλά
των νέων ανθρώπων του».

ΕΠΑΙΝΟΙ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΘΛΑ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΕΛΠΕ

Η Διοίκηση της εταιρείας επιβεβαίωσε και φέτος τη βούλησή της 
για τη στήριξη των νέων, σε τομείς όπως η εκπαίδευση, 
η επαγγελματική κατάρτιση και η εργασιακή εμπειρία.
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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 . 
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Οριστικό τέλος στο «χαρτο-
βασίλειο» των αποδείξεων
βάζει με απόφασή του ο Διοικ-

ητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής στο πλαίσιο
εφαρμογής του μέτρου των πληρωμών
με πλαστικό χρήμα.

Με την απόφαση ορίζονται τα εξής:
Μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες

που δικαιούνται το αφορολόγητο όριο
εισοδήματος δεν είναι υποχρεωμένοι να
κρατάνε τις χάρτινες αποδείξεις προκει-
μένου να εξασφαλίσουν την  έκπτωση
φόρου 1.900 -2.100 ευρώ που οδηγεί
στο έμμεσο αφορολόγητο όριο. Οι χάρτι-
νες αποδείξεις αντικαθίσταται από τα
μηνιαία αναλυτική κατάσταση των τρα-
πεζών όπου αναγράφονται οι συναλλα-
γές που πραγματοποιούν οι φορολο-
γούμενοι με πιστωτικές ή χρεωστικές
κάρτες και οι πληρωμές μέσω e-banking.
Άλλωστε τα στοιχεία που αναγράφονται
στις αναλυτικές καταστάσεις των τρα-
πεζών θα επικαλεστούν οι φορολογούμε-
νοι το 2018 κατά την υποβολή της φορο-
λογικής τους δήλωση προκειμένου να
δηλώσουν τις δαπάνες με πλαστικό
χρήμα και να κατοχυρώσουν την έκπτω-
ση φόρου.

Στην περίπτωση συζύγων με κοινό
τραπεζικό λογαριασμό, όπου ο ένας φορ-
ολογούμενος δικαιούται αφορολόγητο
(π.χ μισθωτός) και ο έτερος δεν δικαι-
ούται (π.χ. ελεύθερος επαγγελματίες), ο
δικαιούχος αφορολογήτου μπορεί να
χρησιμοποιήσει το σύνολο των ηλεκτρο-
νικών πληρωμών του κοινού λογαρια-
σμού για το χτίσιμο του αφορολογήτου.

Μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες
για να κατοχυρώσουν την έκπτωση
φόρου 1.900 έως 2.100 ευρώ θα πρέπει
φέτος να πραγματοποιήσουν δαπάνες με
πλαστικό χρήμα ανάλογα με το ύψος του
εισοδήματος τους ως εξής:

–       10% για εισόδημα έως 10.000
ευρώ.

–       15% για εισόδημα από 10.000,01
έως 30.000 ευρώ.

–       20% για εισόδημα από 30.000,01
και άνω

Το ανώτατο ποσό αποδείξεων που
πρέπει να συγκεντρώσει κάποιος ανεξα-
ρτήτως εισοδήματος είναι 30.000 ευρώ.

Δαπάνες με πλαστικό χρήμα

Σημειώνεται ότι σχεδόν όλα τα έξοδα 

που πραγματοποιούν τα νοικοκυριά
περιλαμβάνονται στη λίστα των
δαπανών οι οποίες εφόσον πραγματο-
ποιηθούν με ηλεκτρονικό χρήμα οδηγούν
στην κατοχύρωση του έμμεσου αφορ-
ολόγητου ορίου.

Η λίστα με τις e-αποδείξεις για το 2017
περιλαμβάνει σχεδόν τα πάντα. Από τα
είδη του σούπερ μάρκετ, τους λογαρια-
σμούς για ηλεκτρικό ρεύμα, ύδρευση,
σταθερή και κινητή τηλεφωνία, καύσιμα,
πετρέλαιο θέρμανσης, κοινόχρηστα,
ασφάλιστρα αυτοκινήτου, επισκευές
κατοικιών, ανταλλακτικά αυτοκινήτων.
Ελάχιστες είναι οι δαπάνες που εξαιρ-
ούνται: τα ενοίκια, δόσεις δανείων, τα
τέλη κυκλοφορίες, αγορές ακινήτων,
αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής, πληρ-
ωμή φόρων, αγορές μετοχών.

Τα ιατρικά έξοδα (αμοιβές γιατρών,
νοσήλια, διαγνωστικά κέντρα, φάρμακα,
φαρμακευτικά είδη)  βρίσκονται εκτός της
λίστας των δαπανών που χτίζουν το αφο-
ρολόγητο όριο καθώς για τα έξοδα αυτά
προβλέπεται έκπτωση φόρου 10%  εφό-
σον υπερβαίνουν το 5% του εισοδήμα-
τος.

Από τη στιγμή που σχεδόν όλες οι
δαπάνες «μετράνε» για το αφορολόγητο,
ακόμη και για όσους έχουν χαμηλά εισο-
δήματα έως 10.000 ευρώ θα είναι εύκολο
να καλύψουν το 10% του εισοδήματος
τους δηλαδή 1.000 ευρώ με δαπάνες
που θα πραγματοποιήσουν με ηλεκτρο-
νικό χρήμα.

Οι ηλικιωμένοι, άνω των 70 ετών,
άτομα με αναπηρία από 80% και πάνω,
κάτοικοι χωριών με πληθυσμό μικρότερο
των 500 ή κάτοικοι νησιών με πληθυσμό 

μικρότερο των 3.100, εξαιρούνται από
το μέτρο. Ωστόσο θα πρέπει να έχουν
δαπάνες με αποδείξεις, προκειμένου να
κατοχυρώσουν το αφορολόγητο.

Η λίστα

Η λίστα των δαπανών με e-αποδείξεις
που εξασφαλίζουν για τους μισθωτούς,
συνταξιούχους και αγρότες την έκπτωση
φόρου περιλαμβάνει:

Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά:
Ψωμί, δημητριακά, ρύζι, ζυμαρικά,
κρέας, ψάρια, αλλαντικά, γαλακτοκομικά,
έλαια, φρούτα, λαχανικά, σοκολάτες,
γλυκά, παγωτά, χυμοί, νερό, αναψυκτικά
κλπ.

Αλκοολούχα ποτά και  καπνός: Αλκοο-
λούχα, οινοπνευματώδη ποτά, κρασιά,
μπύρες, καπνός, τσιγάρα, πούρα,
πουράκια.

Ενδυση και υπόδηση: Υφάσματα,
ενδύματα, καθαρισμός και μεταποίηση
ενδυμάτων, παπούτσια, επιδιορθώσεις
υποδημάτων.

Στέγαση: Ηλεκτρικό ρεύμα, ύδρευση,
φυσικό αέριο, υγραέριο, πετρέλαιο θέρ-
μανσης, αποχέτευση, κοινόχρηστα,
δημοτικά τέλη, επισκευή και συντήρηση
κατοικία, εργασίες, υδραυλικού, ηλεκτρ-
ολόγου, ελαιοχρωματιστή, υπηρεσίες για
τη συντήρηση πολυκατοικιών.

Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και
υπηρεσίες: 

Έπιπλα, διακοσμητικά είδη, έπιπλα
κήπου, φωτιστικά, χαλιά, μοκέτες,
κουρτίνες, κλινοσκεπάσματα, οικιακές
συσκευές, ψυγεία, πλυντήρια, ηλεκτρικές
κουζίνες, κλιματιστικά, συσκευές θέρμαν-
σης, εργαλεία, υπηρεσίες καθαρισμού,
είδη καθαρισμού κ.α.

Μεταφορές: Ποδήλατα, ανταλλακτικά 

και αξεσουάρ αυτοκινήτου, καύσιμα, 
λιπαντικά, μίσθωση γκαράζ και χώρων

στάθμευση, μαθήματα οδήγησης, εισι-
τήρια τρένου, λεωφορείων, ταξί, αεροπ-
λάνων και πλοίων.

Επικοινωνίες: Κινητή και σταθερή τηλε-
φωνία, σύνδεση Internet, ταχυδρομικές
υπηρεσίες.

Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότ-
ητες: Υπολογιστές, κάμερες, μουσικά
όργανα, άνθη, κατοικία ζώα, αθλητικές
δραστηριότητα, θέατρα, κινηματογράφ-
ος, συναυλίες, μουσεία, βιβλία,εφημε-
ρίδες, περιοδικά, πακέτα διακοπών.

Εκπαίδευση: Δίδακτρα για προσχολι-
κή, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση.

Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια, κυλικεία.
Άλλα αγαθά και υπηρεσίες: Κουρεία,

κομμωτήρια, κοσμήματα, ρολόγια, είδη
για μωρά, οίκοι ευγηρία και ιδρύματα για
άτομα με ειδικές ανάγκες, υπηρεσίες για
βοήθεια στο σπίτι, ασφάλιση κατοικία,
υγείας, οχημάτων.

Δαπάνες που εξαιρούνται

Από το χτίσιμο του αφορολόγητου με
πλαστικό χρήμα εξαιρούνται:

Η δαπάνη ενοικίου,
Τα τέλη κυκλοφορίας
Αγορά οχημάτων (αυτοκινήτων,

δίκυκλων)
Αγορά σκαφών, αεροπλάνων και αερ-

οσκαφών.
Δαπάνη για αγορά κατοικίας, οικοπέ-

δου
Πληρωμή φόρων
Δόσεις στεγαστικών δανείων
Αγορά επενδυτικών προϊόντων

(μετοχών, ομολόγων κλπ).

ΠΠοοιιεεςς  ααπποοδδεείίξξεειιςς  ««χχττίίζζοουυνν»»  ττοο  ααφφοορροολλόόγγηηττοο  
γγιιαα  μμιισσθθωωττοούύςς  ––  σσυυννττααξξιιοούύχχοουυςς  ((λλίίσστταα))

ΗΜΕΡΗΣΙΑ EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ
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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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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 Σκλα-
βενίτη, με θερμοσίφωνα
χωρίς θέρμανση, 2 ενοίκια

μπροστά, άμεσα διαθέσιμο,
τιμή 200€ , 6944915800,
10:00-19:00

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

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

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

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

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

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Γκοριτσα,
θέση Θερμοκήπια, νεόδμητη
μονοκατοικία 120 τ.μ., ισο-
γείου - 1ου, 4 υ/δ (τα 2 mas-
ter), κατασκευή '01, 2 μπά-
νια, σε οικόπεδο 180 τ.μ., αυ-
τόνομη θέρμανση, ελεύθερη,

ανακαίνιση '10, τιμή
110.000€, συζητήσιμη
τηλ:6994844465

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα,
μονοκατοικία 90 τ.μ., 3 υ/δ,
κήπος 60 τ.μ., καρποφόρα
δέντρα, πωλείται λόγω ανάγ-
κης, τιμή 20.000€τηλ:
2105126436

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

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

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

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

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

Ιδιωτικός σεκιούριτι με εμ-
πειρία, αναλαμβάνει τη
φύλαξη σε γάμους, εστιά-
σεις, βαπτίσεις με εχεμύθεια
και υπευθυνότητα. 
Επίσης αναλαμβάνει τη
φύλαξη χώρων και σπιτιών.
Τηλ. επικοινωνίας 
6980702259 κος Πανα-
γιώτης (1.10.16)

Κυρία ζητά εργασία για τη
φύλαξη μικρών παιδιών 
(βρεφονηπιοκόμος). 
Τηλ. 6936678467 (4.7.16)
Κυριος 39 ετών ζητά οποια-
δήποτε εργασία. Τηλέφωνο
επικοινωνίας
698 66 84 139 (21.6.16)

Κυρία Ελληνιδα αναλαμ-
βανει φυλαξη παιδιων στην
περιοχη της Μανδρας . 
Τηλεφωνο επικοινωνιας:
6908855698

ΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Ι.
ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. 

Αλ. Παναγούλη 5 Ασπρόπ-
υργος. Τηλέφωνα210-
5572695, 6932215870

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ & ΔΗΜΟΣΙΑ
ΕΡΓΑ. 
Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρ-
όπυργος.Τηλέφωνο: 210-
5573042. Fax: 210-
5576988

ΖΗΤΟΥΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι  Γ Ι Α  Α Γ Ο Ρ Α
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 400,500 ή 600τμ
στα Γερμανικά Ασπροπύργου.
Τηλ επικοινωνίας: 6946971237

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

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

ΖΗΤΩ να μου χαρίσουν αυ-
τοκίνητο μοντέλο 90 και άνω
μικρομεσαίου κυβισμού, δι-
ότι υπάρχει πρόβλημα
υγείας. Δίνεται αμοιβή 300
ευρώ. Τηλ: 6932851913.

ΠΠΩΩΛΛΕΕΙΙΤΤΑΑΙΙ  ΔΔΙΙΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑ
ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  11οο

ΟΟΡΡΟΟΦΦΟΟ  6655  ΤΤ..ΜΜ..  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΤΤΙΙΜΜΗΗ  
ΤΤΩΩΝΝ  2255..000000  ΕΕΥΥΡΡΩΩ  

ΤΤΗΗΛΛ..  ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΣΣ
66997777667766009999  

ΚΚοοςς  ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΗΗΣΣ  

ΕΕννοοιικκιιάάζζοοννττααιι  
σστταα  ΓΓεερρμμααννιικκάά  
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ  

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

ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς::
66994444338888449911,,
22110055557700990033

ΑΑΝΝΑΑΖΖΗΗΤΤΗΗΣΣΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΙΙΚΚΟΟΥΥ

Η  εταιρία ΑΛΦΑ ΩΜΕΓΑ Α.Ε. στον Ασπρόπυργο,
που δραστηριοποιείται  στον χώρο της εφοδιαστι-

κής αλυσίδας (logistics) του φαρμάκου ,  
ζητά να προσλάβει  υπάλληλο αποθήκης με σχετι-

κή εργασιακή εμπειρία για πενθήμερη εργασία.
Παρακαλείσθε οι ενδιαφερόμενοι όπως 

αποστείλετε το Βιογραφικό σας στην διεύθυνση
info@alfaomega.gr ή με fax στο 210/5597634.

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

AAIIRRCCOONNDDIITTIIOONN,,  ΣΣΥΥΝΝΑΑΓΓΕΕΡΡΜΜΟΟ..
ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΟΟ  66994466228888995522

ΕΕΝΝΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΔΔΙΙΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΑΑ
111155  ΜΜΕΕΤΤΡΡΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ΡΡΟΟΥΥΠΠΑΑΚΚΙΙ
ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΣΣΕΕ  ΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΗΗ

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

ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  
ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΗΗΛΛ::  66994477114444225577



Μ. Παρασκευή 14 Απριλίου 2017 θριάσιο-15

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

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

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

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

ΟΛΕ 210 5562805
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210 5543211
ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 210 5546579-
5546930

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210

55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

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

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

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20 47
262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213 20
47 255, 213 20 47 344 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ

ΙΙΒΒΙΙΣΣΚΚΟΟΣΣ
ΣΣττοο  κκααττάάσσττηημμάά  μμααςς  θθαα  ββρρεείίττεε::
αα))  ΒΒόότταανναα    ((ιιββίίσσκκοοςς,,  ααλλόόηη,,  
σσππιιρροουυλλίίνναα,,    κκλλππ))
ββ))  ΑΑρρωωμμααττιικκάά  φφυυττάά    ((μμέένντταα,,  δδυυόόσσμμοοςς,,
ρρίίγγααννηη,,  κκλλππ))
γγ))  ΑΑφφεεψψήήμμαατταα  ((ττσσάάιι,,  χχααμμοομμήήλλιι,,  φφαασσκκόόμμηηλλοο,,
κκλλππ))
δδ))  ΜΜππααχχααρριικκάά    σσεε  μμεεγγάάλληη  πποοιικκιιλλίίαα
κκάάθθεε  εείίδδοουυςς  όόππωωςς  κκάάρρυυ,,  ππιιππέέρριι,,
μμεείίγγμμαατταα  μμππααχχααρριικκώώνν  γγιιαα  ξξεεχχωωρρ--
ιισσττέέςς    χχρρήήσσεειιςς  κκααιι    γγεεύύσσεειιςς  κκααιι  ααλλάάττιι  δδιιαα--
φφόόρρωωνν  ττύύππωωνν  κκααιι  ππρροοεελλεεύύσσεεωωνν..
εε))  ΤΤοοππιικκάά  ΕΕλλλληηννιικκάά  ππρροοϊϊόόνντταα  ααππόό  δδιιάά--
φφοορρεεςς  ππεερριιοοχχέέςς  ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδοοςς    όόππωωςς
μμαασσττίίχχαα  ΧΧίίοουυ,,  μμέέλλιι,,  κκλλππ  κκααιι
ααννττίίσσττοοιιχχαα  ππρροο''ιι''όόνντταα..
σσττ))    ΚΚααλλλλυυννττιικκάά,,  ααφφρρόόλλοουυττρραα,,
οοδδοοννττόόκκρρεεμμεεςς,,    κκλλππ..  ββαασσιισσμμέένναα  σσεε
φφυυττιικκάά  ππρροοϊϊόόνντταα  όόππωωςς  ηη
μμαασσττίίχχαα,,  ηη  ααλλόόηη,,  ηη  εελλιιάά    κκ..λλ..ππ..
ζζ))  ΠΠοοττάά  ππααρρααδδοοσσιιαακκάά  γγιιαα  σσααςς  κκααιι
ττοουυςς  εεοορρττααζζοομμέέννοουυςς  φφίίλλοουυςς  σσααςς  όόππωωςς
ρραακκίί,,  ττσσίίπποουυρροο,,  μμαασσττίίχχαα..
ηη))  ΠΠααρρααδδοοσσιιαακκάά  χχεειιρροοπποοίίηητταα  εείίδδηη  ζζυυμμααρριικκώώνν  κκαατταασσκκεευυαασσμμέέ--
νναα  μμεε  ββιιοολλοογγιικκάά  υυλλκκάά..    
θθ))  ΖΖεεάάλλεευυρραα    κκααιι  ππρροο''ιι''όόνντταα  ζζέέααςς  κκααιι  πποολλλλάά  αακκόόμμαα  ππρροο''ιι''όόνντταα..
ΕΕππιισσκκεεφφθθεείίττεε  μμααςς  κκααιι  θθαα  εεκκππλλααγγεείίττεε  ααππόό  ττηηνν  πποοιικκιιλλίίαα,,  ττηηνν
πποοιιόόττηητταα  ααλλλλάά  κκααιι  γγιιαα  νναα    γγννωωρρίίσσεεττεε  ττιιςς  μμεεγγάάλλεεςς  δδυυννααττόόττηηττεεςς
ττηηςς  φφύύσσηηςς    μμέέσσαα  ααππόό  τταα  φφυυττιικκάά  μμααςς  ππρροοϊϊόόνντταα..

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